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Pedagogers högläsning  
Ett outnyttjat pedagogiskt verktyg?  

Bodil Jönsson  

Sammanfattning 
Detta examensarbete lyfter fram sju olika lärares kunskap om högläsning och på vilket 
sätt de medvetet använder sig av högläsning i sin undervisning. Avsikten är att lyfta 
fram hur pedagoger som undervisar yngre barn arbetar med att läsa högt för sina elever.  

Aktuell forskning kring grundläggandet av läs- och skrivutvecklingen påvisar 
betydelsen av att läsa högt för små barn. Undersökningens resultat visar att lärare 
upplever högläsning som ett bra och mångsidigt pedagogiskt redskap. Det framgår dock 
att de pedagoger med längst yrkeserfarenhet och högst utbildning är de som använder 
sig av högläsning på ett mer medvetet och komplext sätt. Därigenom synliggörs vikten 
av att pedagoger har kunskap om högläsningens användningsområden. 

Pedagogernas insikter som kom fram under undersökningen har relaterats till forskning 
i ett jämförande perspektiv. I arbetet bearbetas egna hypoteser kring vad det är man 
kanske kan förbättra i undervisningen med högläsning som redskap i förhållande till 
forskningsrelaterade aspekter.  

Läsaren kan ta del av litteraturstudien och undersökningsresultaten för att skapa sig en 
bild kring vilka av forskningsresultaten som fått genomslag i pedagogernas arbete.  

Nyckelord 

Högläsning, interaktion, strategier, förskola, litteracitet, ordförråd, läsförståelse, 
begreppsutveckling, grundläggande för läs- och skrivutveckling 

Abstract 
This examination project illustrates the knowledge and consciousness of seven separate 
teachers’ concerning how to adopt reading aloud when teaching. The teachers results 
are related to research made in a comparative prospect.  

Reading research stresses the importance of reading aloud to young children not only 
for pleasure but for a variety of reasons. The aim of this study is to learn how and why 
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teachers read aloud to young children and if they are aware of the fact that reading aloud 
can be used for stimulating the development of word, language and reading 
comprehension. The result show that the most experienced and well educated teachers 
are those who use reading aloud not only for pleasure, but for above reasons, compared 
with less experienced and less educated teachers. Thus, this highlights the importance of 
having a deep understanding of how children can benefit from teachers’ reading aloud.  

The reader may take part of the compilation to get a deeper insight and deeper 
understanding of the result of this examination. 

Key words 

Reading aloud, interaction, strategies, preschool, literacy, emergent literacy foundation, 
reading comprehension, conceptual learning from text  

Förord  
Språkutveckling och vikten av tidiga insatser vid språkrelaterade problem är ett 
kunskapsområde som ligger mig varmt om hjärtat, vilket har bidragit till mitt ämnesval. 
Ambitionen med den här undersökningen är att undersöka vilken medvetenhet 
intervjupersonerna har och hur de arbetar med högläsning i de yngre åldrarna ur ett 
språkutvecklande perspektiv.  

Vid ingångsskedet till undersökningen låg fokus på vad det fanns för kunskaper kring 
läs- och skrivutveckling och hur likvärdig inkörsport till läs- och skrivutveckling som 
erbjuds barnen. Fokus låg även på om skolorna har arbetsrutiner och tillgång till 
metoder i klassrummen för att fånga upp de elever som befinner sig i riskzonen till att 
utveckla läs- och skrivsvårigheter. Med inriktning på dessa frågor och med inspirerande 
vägledning av min handledare Karin Dahlin fick jag hjälp att finna en mer renodlad väg 
för detta undersökningsområde. Min uppmärksamhet riktades mot högläsningen och 
dess mångfacetterade dimensioner i arbetet med språkutvecklade insatser. Vid 
inledningsskedet till denna undersökning var vi två stycken som skulle skriva 
tillsammans. På grund av olika omständigheter så fick jag genomföra detta arbete på 
egen hand.  

Ett stort tack riktas till de medverkande pedagogerna som intervjuades, genom deras 
engagemang och utförliga svar blev mängden uppgifter om högläsningens funktioner 
och användningsområden rik. Ett tacksamhetens ord riktas även till min underbara mor 
som gör det möjligt för mig som heltidsstuderande småbarnsförälder att få 
livsekvationen att gå ihop.  

Ett särskilt stort tack vill jag rikta till min oersättliga och inspirerande handledare Karin 
Dahlin som har varit min erfarna och professionella mentor under resans gång.  
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1. Bakgrund 
1.1 Inledning 

Högläsning kan utifrån min erfarenhet från min verksamhetsförlagda utbildningsplats 
uppfylla rollen som en omväxlande och glädjefylld metod i skolan. Med det som 
utgångspunkt riktades mitt intresse till vad forskningen har kommit fram till om 
högläsningens betydelse i ett språkutvecklande perspektiv. Vilka aktuella 
forskningsresultat kring högläsning för barn i yngre åldrar har vunnit mark i pedagogik 
och metodik och vilka har realiserats i praktiken?  

Vikten av att läsa högt för barn är uppmärksammat i dagens samhällsdebatt och jag 
finner det som ett mycket intressant och aktuellt ämne. Utifrån det har jag sökt stöd i 
litteratur, historiska och aktuella läroplaner för förskola och skola i mitt arbete.  

Ingvar Lundberg, (1984) tar upp att man genom högläsning för små barn gradvis hjälper 
dem att stimulera språklig medvetenhet och att man den vägen ger barnen en god 
förberedelse för skriftspråksinträdet i skolan. Lundberg lyfter fram att vid högläsning får 
barnen uppleva förflyttningar i tid och rum vilket tränar deras förmåga i distanserat 
språk, som är en viktig strategi för att uppnå läsförståelse (Lundberg, 1984). Det 
överrensstämmer med den empiriska studie som Snow och Ninio genomförde1986, att 
barn som vid mycket tidig ålder involveras i dialoger med vuxna vid högläsning bygger 
upp den grund som behövs vid läs- och skrivprocessen (i Simonsson 2004). 

1.2 Redogörelser 

I den omfattande undersökning som Statens offentliga utredningar genomförde år 1972 
klarlägges att högläsning och berättande berikar barns språkliga utveckling och ger 
kontakt med varierande språkmönster och nya ord (Barnstugeutredningen, 1972). 

1994-års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
uttrycker tydliga mål där elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga till att göra 
och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga 
erfarenheter (Lärarnas Riksförbund, 2007).  

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 
uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 
världen (Lärarnas Riksförbund, 2007 s.34). 

Detta citat är hämtat från 1998-års läroplan för förskolan. Samma läroplan lyfter fram 
att språk och lärande hänger tätt samman. Genom stimulans och vägledning av vuxna 
ska barnen ges möjlighet att utveckla sin språkliga medvetenhet och få nya kunskaper 
och insikter. För att uppnå detta krävs ”… att olika språk och kunskapsformer och olika 
sätt att lära balanseras och bildar en helhet” (Lärarnas Riksförbund, 2007 s.34).  

Dessa ovanstående synpunkter på språklig stimulans har motiverat och inspirerat min 
nyfikenhet på högläsning. Vad kan man uppnå genom att läsa högt för barn och är det 
ett tillräckligt utnyttjat pedagogiskt verktyg? Är det så att man målmedvetet arbetar med 
högläsning i förskola och skola, såsom forskning påvisat vara viktigt?  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet är att studera vilken kunskap och medvetenhet pedagoger som arbetar med de 
yngre åldrarna har kring högläsningens potential som ett flerdimensionellt pedagogiskt 
verktyg. Dessutom är syftet att studera hur pedagoger arbetar med högläsning i de yngre 
åldrarna ur ett språkutvecklande perspektiv.  

Frågeställningar: 

Hur medvetna är pedagoger om att högläsning kan användas som ett pedagogiskt 
verktyg?  

På vilket sätt arbetar pedagogerna med högläsning i klassrummet?  

Vilken kunskap har pedagoger om högläsningens betydelse ur ett språkutvecklande 
perspektiv? 

2. Litteraturgenomgång 
2.1 Grundläggande 

Flertalet undersökningar har påvisat att barn som redan vid mycket tidig ålder 
involveras i dialoger med vuxna vid högläsning förankrar de förkunskaper som utgör 
grunden för läs- och skrivfärdigheter (Simonsson, 2004). En studie som genomförts av 
Galentines fastställde att yngre barn (24-30 mån) visade på en tydlig förståelse för 
böcker och deras användningsområden efter att de har fått kontakt med böcker som en 
vuxen läst högt ur (i Simonsson, 2004).  

Ninio och Bruner, 1978 har i en longitudinell studie påvisat en stor likhet mellan den 
interaktion som uppstår mellan vuxen och barn vid läsning av bilderböcker och det som 
kännetecknas som klassrumslektioner och läs- och skrivinlärning (i Axelsson, 1999).  

Mats Myrberg är professor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han har 
i 30 år varit verksam som läsforskare och lyfter fram betydelsen av att barn får lyssna 
till högläsning enligt följande: 

Högläsning är ett viktigt redskap för att ge barn insikter om kopplingarna mellan tal 
och skrift. Den upplästa texten ger en god uppfattning om skriftspråkets struktur långt 
innan barnet självt kan läsa. Högläsning bidrar till utveckling av såväl syntaktisk som 
fonologisk förmåga, till ordförrådsutveckling och medvetenhet om 
berättelsestrukturer. För att ge rätt utbyte måste högläsning innebära aktiv bearbetning 
av det lästa (Myrberg, 2003 s.39). 

Vid högläsning ges små barn kännedom om böckers användning (Barone & Mallette & 
Hong Xu, 2005). Denna grundläggande och utforskande process leder till olika 
iakttagelser, där barnen ges möjlighet att exempelvis upptäcka att böcker bär på en 
berättelse som löper genom hela boken och att det finns olika sambandsförhållande 
mellan text och bild (Barone, et al. 2005). Under högläsningsakten ges även barnen 
tillfälle att rikta sin uppmärksamhet mot texten och den vuxnes genomförande vid 
läsprocessen, där bland annat tillvägagångssätt, läsriktning, bokstäver och 
ordformationer kan observeras (Barone, et al. 2005).   
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Barn som inte förvärvat sådana grundläggande läs- och skrivfärdigheter tidigt kommer 
att få kämpa med läsinlärning och andra ämnen genom hela skoltiden (Myrberg, 2001). 
Ju längre fram i utbildningen eleverna kommer, ju mer kommer kunskapstillägnandet 
vara beroende av förmågan i att kunna ta till sig det lästa. Myrberg klarlägger att för att 
utveckla läsförmåga behövs tydliga instruktioner (Myrberg, 2001).  

Läsförmåga uppstår inte som en följd av naturlig utveckling eller en allmänt 
lässtimulerande miljö. Den är beroende av aktivt lärande (Myrberg, 2001 s.11). 

2.2 Dialogiska samtal 

Inom ramen för forskningsprojektet ”Att utveckla förskolebarns förståelse för sin 
omvärld” som finansierades av Socialvetenskapliga Forskningsrådet genomfördes en 
undersökning som kallades ”Lära av sagan” av Ingrid Pramlin, Maj Asplund Carlsson 
och Anna Klerfelt (1993). Vid undersökningen ”Lära av sagan” fastställde man 
följande: 

Sagans ursprung som en källa till rekreation och ett sätt att förmedla kunskap – båda 
lika viktiga, men som pedagog måste man vara medveten om att det inte räcker med 
att läsa upp en saga för att barn ska förstå den (Pramling, Asplund Carlsson & 
Klerfelt 1993 S. 109). 

Sagor bär ofta på flera symboliska och tolkningsbara budskap där den vuxne ges tillfälle 
att samtala, behandla och problematisera olika aspekter som är viktiga för barn att 
bearbeta och ta ställning till (Pramling, et al., 1993; Lindö, 2005). För att barn ska förstå 
sagornas budskap fordras det att man diskuterar och reflekterar över det lästa 
tillsammans (Myrberg, 2003). Det är även av stor vikt att man läser om samma text för 
små barn flera gånger då barnen utvecklar sina frågor och funderingar kring 
berättelserna efter varje tillfälle (Barone, et al. 2005). Den som högläser kan utveckla 
och fördjupa sig i sagans handling när barnen redan tidigare har fått erfarenhet kring 
orden i sagan. Sådana situationer leder till att barnen utvecklar sin förmåga i att byta 
fokus från sagans primära handling till underliggande budskap (Pramling, et al., 1993).  

I slutsatser från såväl internationella som nationella utvärderingar om elevers 
läsförståelse och skrivförmåga (textkompetens) betonar man vikten av att eleverna 
tränas till en djupare förståelse av olika undervisningsinnehåll (Lindö, 2005 s.12).  

Förmågan att utveckla en förståelse för det lästa kopplas tätt ihop med det mönster som 
utspelar sig när den vuxne ställer frågor till barnet (Axelsson, 1999). Vid dialogiska 
samtal där den vuxne utbyter tankar med barnen om det lästa får barnet stöd av den 
vuxne i att utveckla och träna sin förmåga i att tänka och tala om det som är främmande, 
abstrakt och utvidga tankebanorna i tid och rum (Lundberg & Sterner, 2006). Sådana 
färdigheter återges som kontextoberoende eller skolrelaterade språkfärdigheter 
(Axelsson, 1999).  

Daniel Stern hävdar att relationsskapande är drivkraften i små barns utveckling (i Hägg 
& Kouppa, 2007). Ju närmare den vuxne lyckas knyta an olika begrepp till barnens 
förståelsevärld desto mer kan de ta till sig (Pramling, et al., 1993 ; Barone, et al. 2005). 
Genom det stärks barnens världsuppfattning och känslan för hur man förväntas bete sig 
i olika situationer förtydligas (Pramling, et al., 1993).  
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Hallberg, 1996 visar på att småbarnslitteraturens formgivning utgörs av en poetik och 
estetik som utformats utifrån den kunskap om barns känslomässiga och kognitiva 
utveckling som kommit fram genom forskning kring barnpsykologi och pedagogik (i 
Simonsson 2004). Genom att sagor ofta är uppbyggda med ett primärt budskap om att 
allt blir bra bara man fortsätter att kämpa kan det bidra till att utveckla positiva 
karaktärsdrag (Lundberg & Sterner, 2006).  

Mötet med texter stimulerar även barnens fantasi. I fantasins värld kan barnen 
tillsammans utveckla leken till att bearbeta och fördjupa sig i det lästa och upplevda 
(Pramling, et al., 1993). Barnpsykologen Margareta Öhman, (1996) greppar sagors 
förmåga att skapa situationer där barnen ges möjlighet till att leva sig in i olika 
människors liv, utveckla och bearbeta sitt känsloregister samt finna sin identitet.  

Ruiz och Vallejos ,1999 lyfter fram att genom att få sätta ord på handlande och 
reflektera över vilka konsekvenser ett handlande kan få för andra knyter man an till 
medkänsla och förståelse, vilket utvecklar den empatiska förmågan (i Orlenius, 2006). 
Kohlberg & Gilligan undersökte på 70-talet utvecklandet av moraliskt beteende. De 
pekade på att små barns beteende från början styrs utifrån ett mer personligt 
utgångsläge, där uppträdandet bestäms utifrån en inre vilja att undvika handlingar där 
man riskerar att bli upptäckt och bestraffad (i Asplund Carlsson, 1993). Äldre barn och 
vuxna däremot har fått erfarenhet av olika gällande familjära och kulturella regler och 
när dessa internaliserats så utgör de normen (Asplund Carlsson, 1993). 

När vi samtalar om världen måste vi utgå ifrån något perspektiv och utgångsläge 
(Dyste, 2003). Vid samtal kan kulturella medierade tankegångar och föreställningar om 
tid, rum, rörelse och demokrati cirkulera ”i olika miljöer och tas över och utvecklas av 
nya generationer i en ständig ström av pågående interaktion” (Dyste, 2003 s.220-221). 
Här förtydligar Tomasello, 1999 att förmåga till perspektivtagande både är en 
förutsättning och en effekt av samtalet (i Dyste, 2003). I miljöer som skola och 
utbildning blir människor systematisk delaktiga i samtal om samhälle, kultur och natur 
(Dyste, 2003). Nelson, 1996 belyser att kommunikation och interaktion är 
grundläggande processer för att reglera medmänskliga förhållanden och skapandet av 
komplexa samarbetsmönster, vilket även utvecklar den kognitiva socialisationen av 
individen (i Dyste, 2003). Elever behöver tränas i att tala om texter, utbyta tankar om 
sin förståelse, läsa mellan raderna, jämföra, problematisera generalisera, beskriva stil 
och struktur (Lindö, 2005). Med högläsningen som utgångspunkt kan den vuxne skapa 
relaterande situationer (Pramling, et al., 1993). Syftet med detta är att träna elevers 
förmågor i att kritiskt granska, reflektera och dra kopplingar till sig själv och sin 
omgivning och bearbeta olikheter och likheter i ett djupare och vidare perspektiv 
(Pramling, et al., 1993; Barone, et al. 2005). Därigenom kan en medvetenhet hos barnen 
växa fram att individer upplever och uttrycker olika lösningar på problem. Barnen får då 
konkret erfara olika synsätt och att man som individ ibland även omvärderar sin åsikt 
när man möter nya intryck och perspektiv (Pramling, et al., 1993).  



 6

2.3 Emergent literacy  

Literacy är ett begrepp som används i engelsktalande länder och översätts till svenska 
som läs- och skrivkunnighet (Prismas Engelska ordbok, 1998). ”The program for 
international student assessment, 2004  Pisa” definierar begreppet literacy enligt 
följande… ”förmågan att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå 
personliga mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter samt delta i 
samhällslivet” (Lindö, 2005 s.12). 

Begreppet literacy beskrivs av Bråten (2007) som förmåga att skapa en förståelse för det 
lästa, men inbegriper även att individen har en ingående förtrogenhet till sin språkliga 
kultur (Bråten, 2007).  

Statens offentliga utredningar (2003) använder det försvenskade ordet litteracitet och 
tolkar i begreppet in omgivningens påverkan och alla de grundläggande förmågor som 
individen måste utveckla och lära sig använda för att klara av de krav som dagens 
informationssamhälle ställer (Statens offentliga utredningar, 2003). 

Innebörden av begreppet litteracitet varierar alltså beroende på individen och det 
samhälle hon lever i, vilket innebär att utbildningen bör ses som en utveckling av hela 
människan i hennes sociala sammanhang (Statens offentliga utredningar, 2003 s. 
271). 

När Corsaro och Nelson, 2003 bearbetade litteracitetsprocessen med små barn i ett 
sociokulturellt perspektiv såg de att 3-5 åriga barn tar till sig grundläggande läs- och 
skriverfarenheter genom undervisning, men då barnen använder sig av dessa kunskaper 
i kamratgruppen så fördjupas de (i Simonsson 2004). Detta kan knytas tätt till det som 
Heath, 1986 påvisar ”att det finns flera olika literacies vilka är inbäddade i olika sociala 
praktiker och därför skiljer sig mellan tid och plats” (i Simonsson 2004 s.32).  

Läs- och skrivutvecklingsprocessen startar tidigt i livet, innan barnen börjar förskolan 
och med största säkerhet innan de sätter igång att börja läsa och skriva själva (McGee & 
Richgels, 2003). Utifrån denna förståelse om vikten av tidiga insatser för att grundlägga 
läs- och skrivfärdigheter har begreppet emergent literacy växt fram. Emergent literacy 
definieras av Hulme och Snowling, 2005 enligt följande: 

 The idea that literacy begins not with formal instruction or decoding skill, but well 
before that in the form of language and print-related abilities. A more specific use 
refers to the actual skills and behaviors that are the developmental precursors to later 
decoding, writing, and comprehension skills that form conventional literacy (Hulme 
& Snowling, 2005 s.540). 

Ragnhild Söderberg lyfter fram att man i emergent literacyforskningen, som 
företrädesvis representeras i Norden av Bente Hagtvet och Caroline Liberg, påvisat att 
barn som under förskoleåldern vistas i läsande och skrivande miljöer skapar en 
förståelsevärld för vad det skrivna språket är och står för (i De Geer & Söderbergh, 
1997).  

Att lära sig läsa och skriva kräver således att barnen har gått igenom vissa 
utvecklingsnivåer (Bråten, 2007). Dessa nivåer kan grovt sammanfattas som tidigt 
tillägnande av litteracitet och omfattar de grundläggande kunskaper som är avgörande 
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för läs- och skrivprocessen, vilket inbegriper förståelse - och minnesstrategier 
tillsammans med tidigare kunskaper och erfarenheter som utvecklats genom individens 
uppväxtmiljö (Barone, et al. 2005; Keen, 2002; Block & Pressley, 2002; Hulme & 
Snowling, 1997).  

2.3.1 Behovet av tidiga insatser 

Söderberg påpekar att nordiska barns praktiserande av läsning och skrivning är 
jämförelsevis sen jämfört med andra nationaliteter (i De Geer & Söderbergh, 1997). Det 
har sin grund i att tidigare läsforskning i den nordiska kulturen lutar sig mot Piagets 
stadietänkande, där barnet bör uppnå en viss mognad innan man påbörjar läs- och 
skrivinlärningen. Söderberg menar att, ”emergent literacyforskningen” riktar sig mer åt 
det helhetsperspektiv på språket som Vygotsky lyfter fram, där språktillägnandet 
utvecklas i samspel med sin omgivning (i De Geer & Söderbergh, 1997). 

Nauclér och Magnusson har i en undersökning om vikten av tidiga insatser kommit 
fram till att fonologisk och metaspråklig förmåga i förskoleåldern har betydelse för hur 
läsning och stavning utvecklas i första klass (i De Geer & Söderbergh, 1997). Med 
stödinsatser klarade även barnen med språkstörning läs- och skrivinlärningsstarten utan 
några större problem Åtgärderna visade sig dock inte vara tillräckliga för att eliminera 
de svårigheter med läsförståelse som uppenbarade längre fram i läs- och 
skrivutvecklingen hos barnen med språkstörning (De Geer & Söderbergh, 1997). 

Många studier påvisar att intensiv fonologisk träning ger långvarig positiv effekt på ord 
och avkodningsförmåga (Dahlin, 2002). Snow, 1998 framhåller dock att det kanske 
krävs mer eller annorlunda träning för att få full automatik vid läsning och därigenom 
bättre förståelse (i Dahlin, 2002). 

När barnen tidigt får möta högläsning, historieberättande och skriftliga budskap 
grundläggs viktiga komponenter för att utveckla läsfärdighet (Myrberg, 2001). Helt 
avgörande i grundläggandet av läs- och skrivprocessen är att barnen upptäcker 
relationen mellan skrift och tal (Myrberg, 2003).  

Aktuell forskning belyser att barns grundläggande litteracitetskunskaper vid skolinträdet 
idag är så varierande att det tydligt påverkar läsprestandan i tredje klass (Foster & 
Miller, 2007).  

2.3.2 Föräldrasamverkan 

Föräldrar är betydelsefulla för sina barns framsteg och kan genom högläsning, samtal 
om böcker, ord och bokstäver i hemmet stöda barnens läs- och skrivutveckling 
(Myrberg, 2003).  

Wolf och Heath genomförde 1992 en etnografisk studie där man påvisade att familjens 
sätt att använda sig av högläsning och det skrivna ordet i hemmet låg till grund för hur 
barnen förvärvar den symboliska kulturen. Heath, 1986 tar i sin artikel ”What no 
bedtime story means” upp kopplingen mellan litteracitet och hur väl man kommer att 
bemästra skolans språkkultur (i Simonsson, 2004; Dickinson, 1994).   

Flertalet forskningsgrundade resultat visar på vikten av att man läser högt för barnen i 
familjen (Dickinson, 1994; Myrberg, 2003). Barn som erbjuds regelbunden högläsning 



 8

tenderar att i högre grad bli bättre läsare, väljer själva att läsa mer litteratur för nöjes 
skull och lyckas bättre med skolan (Dickinson, 1994). Dessa ståndpunkter speglas av att 
den småbarnslitteratur som används i svenska kulturer idag oftast är utformad efter den 
kunskap som forskning kommit fram till kring barns känslomässiga och kognitiva 
utveckling och som erkänts inom barnpsykologin och pedagogiken, vilket även styr 
berättarteknikens utformning (Simonsson 2004).  

I en rapport av Derek Toomey och Judith Sloane framhävs ett Early Literacy Project 
(WHELP) där man tydliggör behovet av att låg– och arbetarklassföräldrar har kunskap 
om hur de kan bidra till att grundlägga läs- och skrivförmågor hos förskolebarn (i 
Dickinson, 1994).  Många undersökningar har konstaterat att familjens levnadsvillkor är 
viktigare än klasstillhörighet när det gäller att förankra den förförståelse som krävs av 
barnen vid skolinträdet (Dickinson, 1994). 

Neuman, 1996 och Delgado - Gaitan, 1994 utformade övningar och tränade föräldrarna 
i att läsa högt, vilket resulterade i att föräldrarna läste oftare för sina barn (i Barone, et 
al. 2005). Olika projekt med mål att utveckla hela familjens litteracitet har visat på att 
stöd i utvecklande av föräldrafärdigheter ledde till att värdet av utbildning stärktes och 
att barnets omvärld utvecklades positivt (Dickinson, 1994). Föräldrarna blev mer 
engagerade och motiverade då de läste mer för sina barn och upplevde att de fått en 
närmare relation. Ytterligare effekter var ökad tillgång till böcker hemma och att 
föräldrarna upplevde barnen som mer ivriga att lära sig saker och mer motiverade att gå 
till skolan varje dag (Dickinson, 1994). En viktig slutsats som man kom fram till var att 
nyckeln till att involvera föräldrar i barnens språkutveckling ligger i barnens glädje när 
föräldrarna läser högt för dem (Dickinson 1994).  

Darling och Paull lyfter fram att man ofta förbiser vikten av att ge föräldrar handledning 
i hur de kan stöda sina barns läs- och skrivfärdigheter i hemmet (i Dickinson, 1994).  

2.3.3 Flerspråksinlärare 

Pedagoger är i behov av ha kännedom om sina elevers hemförhållanden. Kunskap om 
familjers olika rutiner kring läsning och hur samtal mellan barn och vuxen utspelar sig i 
hemmet är viktiga perspektiv vid utvecklandet av undervisningssituationer med elever 
(Axelsson, 1999). 

Högläsning kan fungera som utgångspunkt för samtalssituationer där det ges tillfälle att 
reda ut nya ord och begrepp, vilket kan bidra till att stärka en mängd olika språkliga 
funktioner (Pramling, et al. 1993; Myrberg, 2003). Sådana undervisningssituationer är 
ett bra stöd vid utvecklandet av flerspråksinlärares språkbehärskning då variationen av 
olika texter förutom ett utökat ordförråd bidrar till att belysa språkets formella regler 
(Axelsson, 1999).  Förtydligandet av fonologiska och grammatiska regler där känsla för 
hur meningarna sätts samman och bär fram budskap är väsentligt vid språkinlärning 
(Myrberg, 2003). Utöver det är bearbetandet av olika språkliga situationer som kan 
uppfattas som vardagliga och självklara för den som har språket som modersmål ofta av 
stor vikt för flerspråksinlärare (Axelsson, 1999).   

För att möjliggöra framgångsrik undervisning och för att förebygga eventuella 
motsättningar mellan skola och identitet är det en viktig uppgift för pedagogen att bygga 
upp ett förtroende hos alla sina elever (Axelsson, 1999). Genom bearbetning av 
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litteratur som lyfter fram olika kulturers traditioner och språk bekräftas och stärks olika 
individers identiteter (Pramling, et al., 1993).  

Undervisningssituationer där kulturell mångfald bearbetas naturligt och positivt 
möjliggör för att elever upplever sin kultur och sitt modersmål som en tillgång samt 
bidrar till ökad kunskap och förståelse för andra (Axelsson, 1999; Barone, et al. 2005). 
Pedagoger bör sträva efter att skapa inspiration och bli dialogiska partners hos sina 
elever snarare än att försöka överföra kunskap. Det är viktigt att pedagoger har 
kännedom om att undervisning aldrig är lika med inlärning (Doverborg & Pramling, 
1996). 

2.4 Komplexitet 

Martin Ingvar har undersökt hur hjärnans funktion hör ihop med läsning. Han menar att 
förmågan att kunna läsa påverkar hjärnan och vårt beteende i flera avseenden, både 
hjärnans utformning och hur nätverken i hjärnan aktiveras (i Vetenskapsrådet, 2006). 
Om man inte lär sig läsa och skriva så är det konstaterat att språksystemets 
vänstersidiga dominans blir mindre stark, vilket är ett bevis på att hjärnans struktur 
påverkas av olika miljöfaktorer och är formbar genom yttre påverkan (Vetenskapsrådet, 
2006).  

Bristande läskunnighet har även negativ verkan på förmåga till att abstrakt tänkande och 
försvårar därmed för möjligheten att förstå viktig information (Vetenskapsrådet, 2006). 
Minnesförmågan blir också nedsatt. En förklaring kan vara att läskunnighet fordrar ett 
väl fungerande och uppövat snabbminne eller arbetsminne, det vill säga förmåga att 
hålla ihop en text eller ett samtal från början till slut samtidigt som kopplingar och 
jämförelser till tidigare kunskaper och erfarenheter skapar förståelsen (Vetenskapsrådet, 
2006).  

När ett barn ges möjlighet till att få uppleva den stämning som ofta uppstår när man 
lyssnar till sagor tränas barnet både i att lyssna och i att känna igen hur handlingen i en 
saga vanligen är uppbyggd (Pramling, et al. 1993). Sagors struktur är tydlig och enkel 
och visar på ett återkommande mönster för hur man kan organisera ett budskap. Denna 
återkommande struktur kan utgöra ett stöd för minnet och på detta sätt bidra till att 
utveckla barnens minnesförmåga (Pramling, et al. 1993). 

För att klara av att läsa en text är det nödvändigt med tillgång till ett rikt ordförråd och 
kännedom om olika begrepp och här blir god minnesförmåga av stor vikt (Bråten, 
2007). En klar fonologisk och ortografisk struktur tydliggör individens inre ordregister 
vilket i sin tur understödjer minnesförmågan (Lundberg & Sterner, 2006). 
Arbetsminnesproblem är en av många förklaringar till läs- och skrivsvårigheter 
(Vetenskapsrådet, 2006). Människan arbetar hela tiden med detta minne som 
oupphörligen aktiveras av en ström av intryck och uppgifter (Vetenskapsrådet, 2006).  

Ur språkutvecklingsperspektiv bär sagorna på en rik källa med möjligheter att öka 
ordförråd, klarlägga begrepp, belysa uttal och utveckla känsla för ordföljd och 
språkmelodi (Pramling, et al., 1993; Lundberg & Sterner, 2006). När vi talar med 
varandra koncentrerar vi oss på budskapet och inte på ordföljd eller på hur orden låter 
(Lundberg & Sterner, 2006). Högläsning av sagor och rim där rytm och flyt framhävs 
gör att barnen medvetet riktar sin uppmärksamhet på språkets form vilket utvecklar 
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barnens kognitiva förmåga (Lundberg & Sterner, 2006). Grundläggande för att lyckas 
med dessa ovanstående förkovringar är att litteraturen vid högläsningen presenteras med 
känsla och inlevelse, där vissa budskap förstärks genom betoning med rösten för att 
tydliggöra och fånga barnens intresse (Pramling, et al. 1993).  

2.4.1 Viktiga komponenter för läsförståelse 

Känslan för språkets uppbyggnad, syntax där olika grammatiska regler bestämmer 
ordföljd och form samt att läsaren har kännedom om var betoningen ska ligga är viktiga 
komponenter för förståelsen av det lästa då betydelsen påverkas genom satsmelodin 
(Lundberg & Sterner, 2006). 

För att få ut en förståelse för det lästa är det viktigt att man klarar av att läsa flytande 
(Block & Pressley, 2002; Lundberg & Sterner, 2006; Barone, et al. 2005). Att ha flyt 
när man läser har att göra med att man klarar av att läsa sammanhängande text 
tillräckligt snabbt och felfritt (Lundberg & Sterner, 2006).  Om barnen har otillräckligt 
utvecklad fonologisk förmåga så kommer de att uppvisa långsam, osäker läsning vilket 
påverkar förståelsen av det lästa (Myrberg, 2001). Långsam läsning belastar 
arbetsminnet genom att själva läsprocessen är mödosam och kräver så mycket 
koncentration att det blir svårt att komma ihåg vad man läste i början av texten 
(Vetenskapsrådet, 2006; Lundberg & Sterner, 2006). Det blir då svårt att få grepp om 
sammanhanget och förstå vad texten handlar om (Lundberg & Sterner, 2006).  

Förmågor som att förstå den alfabetiska principen, registrera och analysera fonem, 
koppla det lästa till tidigare erfarenheter och användandet av utvärderingsstrategier är 
avgörande moment i läsprocessen (Hulme & Snowling, 1997). Tekniskt kan man få 
ihop en text genom att man behärskar att koppla rätt bokstav till rätt ljud och klarar av 
att sätta ihop dessa till ord (Myrberg, 2003). För att få ut en förståelse för det lästa krävs 
det att man under tiden man läser samtidigt använder sig av olika strategier (Myrberg, 
2003; Block & Pressley, 2002). En framgångsrik läsare måste klara av att genomföra 
olika funktionsmässiga korrigeringsstrategier under hela läsprocessen (Hulme & 
Snowling, 1997). Under läsakten genomförs i samma ögonblick som avkodningen både 
minnes- och utvärderingsstrategier som ligger till grund för förståelseprocessen (Hulme 
& Snowling, 1997). En läsare måste klara av att både analysera delarna och få ihop en 
helhet för att skapa förståelse. Avgörande i det utredande arbetet för att uppnå förståelse 
är att man klarar av att uppmärksamma eventuella felläsningar och har förmåga att 
avgöra om budskapet i texten är rimligt eller inte (Myrberg, 2003). När läsaren kodar av 
en bokstav fel registreras ljudskillnaden och betydelseskillnaden mellan det lästa och 
det som står skrivet och när läsaren upptäcker denna skillnad så genomförs en strategisk 
självkorrigering (Hulme & Snowling, 1997). Vid felläsning av ett helt ord kan läsarens 
erfarenheter och minne korrespondera med det lästa om det är ett rimligt budskap och 
om det överrensstämmer med läsarens tidigare erfarenheter. När betydelsen upplevs 
som orimlig inom kontexten så kontrolleras det lästa och den felaktiga uppgiften 
korrigeras. Den mer erfarne läsaren behöver inte alltid gå tillbaka i texten utan reder ut 
meningen utifrån textens helhet (Hulme & Snowling, 1997). 

Förmågan att använda sig av sitt långtidsminne och göra rimlighetsbedömningar och få 
ut betydelsen utan att fastna på enstaka ord gestaltar den framgångsrike läsaren (Block 
& Pressley, 2002, Hulme & Snowling, 1997). Genom att integrera det lästa med 
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kunskaper och erfarenheter i långtidsminnets skapas aktivt en förståelse. Sådana 
fortlöpande minnes- och utvärderingsstrategier ställer krav på mångfaldig 
uppfattningsförmåga hos individen (Block & Pressley, 2002). 

Markman och Flavell lyfte på 70-talet fram vikten av utvecklandet av metakognitiva 
förmågor. Dessa förmågor avgör hur väl en läsare klarar av att bedöma och utvärdera 
budskapet i en text (i Block & Pressley, 2002).  Metakognitiv förmåga är att reflektera 
över sitt eget tänkande (Block & Pressley, 2002; Bråten, 2007). Förmåga att reda ut sitt 
tillvägagångssätt för att uppnå förståelse och hantera sina egna meningsbyggande 
funktioner är avgörande för hur väl läsaren ska kunna ta till sig budskap i texter (Bråten, 
2007).  

2.4.2 Synliggörandet av strategier 

Asplund Carlsson (1993) lyfter fram att det finns olika sätt att läsa, vilket kräver olika 
strategier. Vid estetisk läsning är tolkning av budskap och konstnärlig upplevelse i 
fokus, medan det vid efferent läsning gäller att så exakt som möjligt ta till sig detaljer 
och information (Asplund Carlsson, 1993). En universitetsstuderande måste kunna 
anpassa sin läsning, då både förståelse för sammanhang och betydelse samt förmåga att 
ta till sig information blir avgörande för hur väl man klarar av att tillgodogöra sig 
textens innehåll.  

Det är viktigt att den vuxne medvetet väljer ut högläsningslitteratur för att möjliggöra 
för optimala undervisningssituationer (Lindö, 2005). Varierad litteratur ger barnen 
erfarenhet av olika genrer vilket tränar elevernas förståelsestrategier och förmåga att 
anpassa dessa (Keen, 2002). En tydlig medvetenhet om behovet av att anpassa sina 
strategier när man närmar sig i en text visar på kognitiv förmåga (Lundberg & Sterner, 
2006). Det framgår dock i Oliver Keenes arbete med utvecklandet av elevernas 
förståelsestrategier vid läsning att det inte finns några fullkomliga böcker för att stärka 
detta. Istället ska pedagogerna sträva efter att använda sig av varierad litteratur som 
utmanar eleverna och har ett djupgående innehåll även för de yngre barnen. Även 
böcker med ett vackert språk och litteratur som kan bearbetas i sin helhet under en 
lektion värdesätts (Keen, 2002). 

Sundström, 1988 lyfter fram Rudolf Steiners pedagogik som ett bra exempel (i Asplund 
Carlsson, 1993). Steiners pedagogik ställer konsekvent nya krav på sina elever genom 
läsning av olika texter. För att få olika vinklingar och ökad förståelse för livet, 
problematiserar man innehållet i texterna genom att skriva om samma text sett från 
olika håll. Variationen i tänkande och i perspektivtagande blir därigenom tydligt i 
arbetet med läsning och litteratur (Asplund Carlsson, 1993). Genom att systematiskt 
visa olika sätt att gå tillväga när man möter nya ord och skrifter så grundläggs viktiga 
komponenter i elevernas framtida läsning av akademiska texter (Barone et al., 2005).   

Ellin Oliver Keene förtydligar värdet av att man som pedagog samtalar med eleverna 
om hur de genomför olika strategier när de läser (Keen, 2002). När man belyser 
elevernas olika tillvägagångssätt till exempel för att utvärdera det viktigaste i en text 
eller hur de anpassar sina strategier efter genre stärks elevernas kunskap om sina egna 
metoder (Keen, 2002). Målet är att de ska klara av att anpassa och genomföra olika 
strategier på egen hand (Keen, 2002). Här är det mycket viktigt att den vuxne har 
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kännedom och förmåga att reflektera över sitt eget tillvägagångssätt och sin användning 
av olika lässtrategier, vilket möjliggör för den insikt och kunskap som krävs för att 
kunna förstå och rikta sin uppmärksamhet på vad det är som eleverna behöver träna på 
(Block & Pressley, 2002). 

3. Metod 
3.1 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden utgörs av en intervjustudie med sju pedagoger verksamma i 
olika skolverksamheter. Målet med undersökningen är att belysa den medvetenhet, 
kunskap och de metoder kring högläsning som används av pedagoger som arbetar med 
barn i de yngre åldrarna. Undersökningsdesignen är komparativ då utformningen utgörs 
av en jämförande intervjuundersökningen av flera fall med kvalitativa ansatser (Bryman 
2002).  

Insikt finns om att tolkning av aktuell forskning, utformning av frågeställningar och 
undersökningsresultat påverkas genom min person och erfarenhet.  

3.1.2 Förkastade metoder 

Efter en problematisering av frågeställningarna med målet att värdera olika 
tillvägagångssätt för undersökningen, så förkastades några metoder.  

Valet att inte använda enkäter grundar sig i första hand på att dess uppbyggnad är så att 
den som svarar på frågorna, själv observerar sina svar. Enkätens användningsområde 
ligger närmare den kvantitativa forskningsmetoden då den resulterar i mätbara data, som 
är relevanta för undersökningsmetodens giltighet (Bryman, 2002). 

Den kvantitativa undersökningens reabilitet lutar sig mot att varje undersökningstillfälle 
har följt samma tillvägagångssätt. Med en kvantitativ undersökningsmetod blir det 
svårare att uppnå den personliga skildring av det som upplevs som viktigt eftersom man 
inte tillåts att bygga på frågeställningen med för situationen värdefulla frågor (Bryman, 
2002). 

3.1.3 Urval och svagheter 

Val av intervjupersonerna har skett utifrån kontaktnät i pedagogiska verksamheter från 
förskola och skola, med andra ord har ett bekvämlighetsurval skett (Bryman 2002). 
Eftersom urvalet då inte är slumpmässigt i undersökningen så får detta ses som en 
svaghet i undersökningsmetoden (Bell 2000).  

Det finns få etablerade och allmänt accepterade metoder vid analysering av kvalitativa 
undersökningar (Bryman 2002). Eftersom det i den här undersökningen är intressant att 
mäta värdet av likheter och olikheter för att i möjligaste mån effektivisera resultaten, så 
har en kvantifiering inom kvalitativ forskning genomförts. Detta val av metod kan 
upplevas bidra till högre validitet i undersökningen (Bryman 2002). 
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 3.1.4 Intervjumetod 

Målet var att skapa en kvalitativ intervju som genomfördes som en flexibel 
samtalssituation där uppmärksamhet riktades på det som den intervjuade uttryckte som 
viktigt. Av den anledningen fördes inga anteckningar under intervjuerna, eftersom det 
skulle ha stört både den intervjuade och intervjuaren.  

Den kvalitativa intervjuns potential till variation i frågornas upplägg och utformning har 
möjliggjort fördjupning i intervjusvaren (Bryman, 2002). Denna fördjupning och 
uppföljning av vissa frågor som värderades som intressant ledde till att samtidigt som 
data samlades in påbörjades analysen (Bryman, 2002). Detta samspel mellan insamling 
och analys av data benämns som analytisk induktion och påverkar slutresultatet genom 
att utvärdering och följdfrågor styr processen i en viss riktning (Bryman, 2002).  

Med anledning av att vi från början var två personer som genomförde enskilda 
intervjuer föredrogs en semistrukturerad intervjumetod, där man ges möjlighet att 
säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet i intervjuandet (Bryman 2002).  

3.1.5 Utformning och genomförande 

Alla intervjuer har spelats in på band och sedan transkriberats.  

Intervjufrågorna utformades med en strävan att ge uppgiftslämnaren frihet att formulera 
sina svar utifrån egna värderingar och intryck (Ekholm & Fransson, 1992). Målet har 
varit att i positiv och nyfiken anda, hålla en intervju i vardaglig samtalston. Därför är 
även ordvalet i intervjufrågorna utformat utan allt för många akademiska begrepp. 
Inledning och avslut formulerades medvetet positivt för att förstärka samtalseffekten. 

Intervjuguiden innehåller en huvudfråga samt anpassningsbara följdfrågor med mål att 
få fram hur pedagogerna använder sig av högläsning för att klarlägga vilken kunskap 
pedagogerna besitter.  

Intervjuguiden är uppdelad i tre delar med egna syften och där frågorna har en naturlig 
men inte bindande ordningsföljd. Första delen lyfte fram den intervjuades yrkesroll, 
erfarenhet och utbildning för att avspegla den intervjuades svar utifrån en kontext. 
Medvetet formulerades även en öppen fråga i inledningen på intervjun för att försöka 
klarlägga den intervjuades oreflekterade syn på högläsning. Andra delen lyfte fram 
vardagsarbetet runt högläsning, med syfte att ta reda på rutiner kring för- och 
efterarbete, samt eventuella åtgärdsrutiner kring barn som visade ointresse vid 
högläsning. Tredje delen bestod av frågor kring pedagogens medvetenhet och kunskap 
om högläsning. Avslutningsvis så återknöt sista frågan till första delens öppna fråga om 
högläsning. Syftet med detta var att få fram om pedagogen under intervjun börjat 
reflektera över högläsningens olika funktioner och därigenom formulerade ett mer 
utförligt och detaljerat svar i slutet av intervjun. 

3.1.6 Analys 

Svaren har registrerats och kategoriserats i underrubriker efter de tre huvudsakliga 
frågeställningarna. För att sortera har kunskap kring högläsningens 
användningsområden markerats med grönt och medvetenhet om funktion markerats 
med gult. De punkter, som berört hur pedagoger arbetar med högläsning i klassrummet, 
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har markerats med rosa. Då det visat sig att ett fenomen upprepas flera gånger av olika 
intervjupersoner har detta registrerats och sammanställts.  

Därefter har undersökningsmaterialet analyserats med ansatsen att lägga stor vikt vid 
enskilda uttalanden och de kunskaper som framkom under intervjuerna. Eftersom 
frågeställningarna sökt svar kring pedagogernas uppfattning och kunskap samt 
tillämpning av högläsning, har kartläggning kring de likheter och olikheter som 
presenterats under intervjuerna varit nödvändig.  

I de data som kom fram under undersökningens gång har det varit värdefullt att jämföra 
hur ofta och på vilket sätt vissa företeelser dykt upp. Vid sammanställningen mättes 
kvantiteten av angivna funktioner för högläsning och korrelerades med utbildning och 
antal arbetade år. Detta gjordes för att få möjlighet att studera eventuella utmärkande 
egenskaper. Därigenom har kvalitativa och kvantitativa metoder samverkat i den här 
undersökningen.  

3.1.7 Etiska aspekter 

Hänsyn har tagits till gällande forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig området, antagna av forskningsrådet i mars 1990 (Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990).   

Uppgiftslämnaren har informerats på förhand om följande etiska hänsyn som 
respekteras i forskningsprojektet.  

Uppgiftslämnaren har erhållit fullständig information om projektansvariges namn, 
ansvarig institution, undersökningen syfte och genomförande. Uppgiftslämnaren har 
även upplysts om deras medverkans betydelse i projektet samt deras fulla rätt att avstå 
eller avbryta intervjun, om de så önskat. Uppgiftslämnaren har fått information om var 
forskningsresultaten kommer att redovisas samt har erbjudits en sammanfattning av 
huvudresultaten.  

Alla uppgifter som samlats in har endast använts för forskningsändamålet. Med respekt 
för samtyckekravet, informerades uppgiftslämnarna om att dess deltagandeuppgifter tas 
bort som undersökningsmaterial om uppgiftslämnaren så önskat. 

Uppgiftslämnare och dess arbetsplats har behandlats konfidentiellt och de uppgifter som 
bearbetats och publicerats i undersökningen innehåller ej sådan information att den röjer 
uppgiftslämnarens eller arbetsplatsens identitet. Inga identiteter har hanterats av andra 
än av intervjuaren, varken muntligt eller skriftligt. 

4. Resultat 
Syftet med undersökningen är att pröva vilken medvetenhet, kunskap och tillämpning 
pedagoger har som arbetar med barn i de yngre åldrarna när de läser högt för sina 
elever. Utifrån de resultat som framkommit genom intervjuerna kan man utläsa att 
samtliga pedagoger värderar högläsning som ett bra och mångsidigt pedagogiskt 
redskap. ”Ett av de viktigaste redskapen” och ”ett hjälpmedel att samtala om händelser i 
barnens närhet” och ”lusten att läsa, kanske framför allt, böckernas värld, att det finns 
en fantastisk värld” är uttalanden som kom fram under intervjuerna.  
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4.1 Antal angivna funktioner för högläsning 

Pedagogerna fick svara på frågor kring högläsningens användningsområden. Frågorna i 
intervjun var utformade så att rutiner och hur de använder sig av högläsning som ett 
pedagogiskt redskap framgick. Vidare bearbetades frågor som lyfte fram hur mycket 
kunskap och i vilken grad pedagogen var medveten om vad man kan förbättra hos 
eleverna genom att läsa högt. Uttalanden som ” höra språkets rytm”, ”barnens ordförråd 
ökar” och ”ordförståelse” är exempel på svar från de intervjuade som här benämns som 
olika ”funktioner” (se bilaga 2). Figuren nedan visar det antal funktioner som var och en 
av de sju pedagogerna anger för högläsning. 
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Fig. 1. Diagrammet visar antalet angivna funktioner som var och en av de sju intervjuade pedagogerna 
tillskriver högläsning. Även utbildning och antal arbetade år i skolan anges för var och en av 
pedagogerna. 

 

I figur 1. kan man utläsa att de pedagoger som hade längst yrkeserfarenhet och högre 
utbildning, var de som angav flest funktioner för högläsningen.  

Man kan se i diagrammet att de som tillskrev högläsningen färre funktioner inte är en 
enhetlig grupp, då en av dem har varit verksam länge. Det man dock kan utläsa är att 
pedagogerna som kombinerar hög utbildning med lång erfarenhet anger fler funktioner 
kring högläsning. I den mängd av funktioner framgick tydligt att högläsningen användes 
effektivt som ett språkutvecklande verktyg. Dessa återgivna funktioner visade på större 
variation och bredare kunskap om högläsningens olika användningsområden och 
synliggjorde en tydlig medvetenhet om vikten av att bygga upp elevernas förförståelse. 
Dessutom uttryckte de pedagoger som angav flest funktioner för högläsning att de alltid 
bearbetade det lästa genom för- och efterarbete.  
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I gruppen som angav minst funktioner hade en av pedagogerna lång erfarenhet. Den 
pedagogen skiljde sig från de andra i sin grupp genom påvisa en tydlig medvetenhet 
kring vikten av att visa läsriktningen för små barn under högläsningen. Här kan man 
tolka in att pedagogen är medveten om vikten av att tidigt påbörja arbetet med att 
grundlägga barnens läs- och skrivutveckling.  

4.1.2 Högläsningens användningsområden 

De intervjuade lyfte fram högläsningens potential med att frambringa en lustfylld och 
”mysig” stund. Målet är då att skapa en gemensam upplevelse som fungerar som ett 
verktyg att samla ihop och lugna ner gruppen. Högläsningen upplevdes även som en 
väg till att ”inspirera”, och gör barnen nyfikna på läsning och böcker vilket ”utvecklar 
lusten att läsa”. Alla intervjuade var eniga i sina svar kring att högläsning är ett bra sätt 
att utöka barns ordförråd. Även en medvetenhet om att man vid högläsning, uttalar 
orden tydligt och på så sätt belyser för eleverna hur orden uttalas och stavas framgick.  

4.1.3 Föräldrasamverkan 

De intervjuade pedagogerna ansåg att det är viktigt att föräldrar läser högt för sina barn 
hemma i hemmet. De pedagoger som angav färre funktioner för högläsning samtalade 
företrädesvis med föräldrar till barn med språkliga svårigheter. Här nämnde en av 
pedagogerna att det är extra angeläget att påpeka vikten av att läsa högt hemma vid 
samtal med föräldrar till flerspråksinlärare. Pedagogerna som angav många funktioner 
samtalade och uppmuntrade alla föräldrarna till att läsa högt hemma.  

Under intervjuerna blev det tydligt att flera av pedagogerna, även i gruppen som angav 
många funktioner för högläsning, hade det svårt med att uttrycka med ord vad man som 
vuxen kan tänka på och göra i samband med högläsning och vad det kan leda till för 
utveckling hos barnen.  

4.1.4 Högläsningens konst 

Alla pedagogerna var mycket medvetna om att det ställs krav på den som läser för att 
högläsning ska bli en gemensam upplevelse och där vikten av att läsa med inlevelse för 
att skapa intresse framhölls ”men det blir ju inte en bra upplevelse om det inte är ganska 
stora krav på den som läser”.  

Denna medvetenhet, att man behöver en kunskap om hur man ska läsa högt, påverkade 
en av de sju intervjuade pedagogernas användning av högläsning negativt. Detta 
uttrycktes på följande sätt ”jag kanske inte riktigt är så pass kunnig eller så himla bra på 
att läsa högt”. Samma pedagog angav att litteratur ofta spelades upp på band för 
eleverna då värdet av att få tid till annat poängterades. Intressant är att samma pedagog 
särskilt lyfter fram förtydligandet av texters innehåll och underliggande budskap, vilket 
visar på insikt om behovet att träna på hur man närmar sig en text och skapar förståelse 
för det lästa. Denna pedagog var den med minst yrkeserfarenhet och påvisade en ökad 
insikt om högläsningens funktioner och vikten av att använda sig av högläsning som 
pedagogiskt redskap i slutet av intervjun jämfört med vid inledningsskedet.  

De två pedagogerna med längst yrkeserfarenhet formulerade betydelsen av att läsa 
tydligt med noggrant uttal, betoning och inlevelse för att förtydliga handlingen samt 
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fånga intresset. De nämnde även vikten av ögonkontakt och kommunikation med 
barnen under högläsningen för att se att eleverna följer med i handlingen.  

Pedagogen med längst yrkeserfarenhet lyfte även fram högläsningens potential som 
skapandeprocess. Pedagogen jämförde med att se en film där åskådaren matas med 
färdiga bilder till skillnad från när man möter en textvärld, där läsaren ges möjlighet att 
skapa sin egen värld med egna bilder… ”då gör man sina egna bilder, det är ju helt 
fantastiskt och det blir ju olika för varje person, så att det är ju ett skapande”. Samma 
pedagog lyfte även fram värdet av att planera in en längre högläsningsstund i veckan där 
utrymme till att uppleva helheten finns och möjlighet ges till att reflektera över det lästa.  

4.1.5 Rutiner kring högläsning 

De intervjuade pedagogerna angav att de använde sig av högläsning både planerat och 
oplanerat. Pedagogerna som uttryckte att de alltid bearbetade det lästa genom för- och 
efterarbete var de som tillskrev högläsningen fler funktioner. De pedagogerna visade på 
en bredare kunskap om högläsningens olika användningsområden och en tydlig 
medvetenhet om vikten av att bygga upp elevernas förförståelse.  

Bibliotekarie och kolleger var det vanligaste sättet att få hjälp med att finna litteratur. 
Även barnens önskemål respekterades vid val av högläsningslitteratur. De som tillskrev 
högläsningen flest funktioner var de som i högre grad tog hjälp av bibliotekarie och 
tydligt uttalade värdet av att läsa varierad litteratur. Fem av de sju intervjuade upplevde 
att en av svårigheterna med högläsning var att finna bra litteratur som knöt an till 
barnens liv på ett bra och intressant sätt. ”Det svåraste har varit kanske, att hitta bra 
böcker” och ”för det är ju inte helt lätt att hitta bok, så där liksom, på en gång” 

Alla pedagoger svarade att stämningsrutiner, exempelvis tända ljus, endast användes vid 
högtider och liknande. I övrigt satt eleverna vid sina bänkar eller på matta. Ibland fick 
de rita samtidigt, ibland inte och inget specifikt syfte med detta framgick under 
intervjuerna. 

Vid frågan om det fanns rutiner kring de barn som hade svårt att sitta still och lyssna vid 
högläsning framgick att sådana situationer var synnerligen ovanliga. Vid de enstaka 
tillfällen som pedagogerna stött på en elev som hade svårt för att lyssna vid högläsning 
löste de det genom att ”skapa kommunikation med den som har svårt att lyssna under 
högläsningsstunden” och ibland med att ”låta barnet gå ifrån”. Var barnet i ”behov av 
närhet” fick det sitta nära den som läser. För mycket ”spring i benen” angavs som en 
anledning, som dock var lätt att åtgärda genom att aktivera barnen fysiskt en stund 
innan högläsningsstunden. 

5. Metod och resultatdiskussion  
5.1 Metoddiskussion 

Mitt val, att genomföra intervjuer med kvalitativa ansatser visade sig vara positivt. 
Intervjuformen skapade den avslappnade och samtalsliknande situation som jag 
eftersträvade att uppnå. Genom de öppna frågeställningarna tilläts de intervjuade svara 
med egna ord och de svarade ofta på flera frågor på en gång. Det blev därför nödvändigt 
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att anpassa frågorna och att förändra ordningsföljden, vilket ledde till att arbetet med 
kategorisering av svaren blev mer mödosam. Jag bedömer att den frihet som den 
kvalitativa intervjuformen gav, med möjlighet till fördjupning kring det som den 
intervjuade upplevde som viktigt, erbjöd många vinster vid sammanställningen.  

Vid analysen av frågorna utvecklade jag en större förståelse för sammanhanget och jag 
fann att det hade varit intressant med fler specifika följdfrågor. Förslagsvis hade en 
fråga som belyste pedagogernas kunskap om vad det är man kan uppnå genom 
användandet av olika genrer framgått tydligare.  

Den här undersökningen har för mig varit en arbetsam och utvecklande resa. Jag kan 
med gott samvete intyga att arbetet är genomfört med stort intresse och engagemang.  

5.2 Resultatdiskussion 

Min avsikt med den här undersökningen är att lyfta fram högläsningens potential som 
ett pedagogiskt verktyg.  

Skickliga pedagoger utmärks genom sin ständiga strävan i att utveckla både sig själv, 
sina metoder och därigenom även sin undervisning (Barone, et al. 2005). Det är av stor 
vikt att pedagoger har kunskap om hur och med vilka metoder man kan grundlägga läs- 
och skrivfärdigheter hos små barn. Yrkesverksamma pedagoger måste ständigt följa 
med i aktuell forskning kring läs- och skrivutveckling och ha förmåga att implementera 
dessa i klassrumsundervisningen (Barone, et al. 2005). 

5.2.1 Högläsningens vinster  

Alla intervjuade pedagoger angav att man genom högläsning kan bearbeta språkets 
formella regler där stavningsregler och meningsuppbyggnad förtydligas.  

Samtliga intervjuade pedagoger ansåg att undervisningssituationer med högläsning 
skapar en gemensam upplevelse, där lusten och glädjen med att möta textvärlden 
grundläggs. Pedagogerna var eniga om att vid högläsning får barnen möta språket och 
uppleva språkmelodin. Högläsningen ansågs även vara ett bra verktyg för att utöka 
barnens ordförråd genom att man möter många ord och uttalar orden tydligt, ofta med 
efterföljande förtydligande av ordens betydelse. Dessa uttalanden visar på viktig 
kunskap hos pedagogerna om några av högläsningens olika funktioner (Pramling, et al., 
1993).  Förtydligande av individens inre ordregister bidrar positivt till att utveckla 
minnesförmågan (Lundberg & Sterner, 2006). När en vuxen medvetet bearbetar 
innehållet vid högläsning för barn grundläggs viktiga förmågor som behövs för att 
närma sig skriftspråket (Simonsson, 2004; Dickinson, 1994).  

De pedagoger som under intervjun angav få användningsområden för högläsningen lade 
mer tyngd på att tillämpa högläsningen som en avkopplande och gemensam stund och 
här hade högläsningen sin plats huvudsakligen vid vilan efter lunch. Ibland användes 
högläsningen till att förstärka olika kunskapsområden, men begränsades till att knyta an 
till det som man bearbetade just då. Pedagogerna som tillskrev fler funktioner till 
högläsningen påvisade en mer systematisk och frekvent användning av högläsning. De 
använde metodiskt högläsningen som ett verktyg för att bygga upp elevernas ordförråd 
och förförståelse i anknytning till att ett nytt ämne presenterades och där eleverna 
utmanades både språkligt och erfarenhetsmässigt genom att regelbundet få bearbeta 
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många olika texter. Jag tolkar det som att pedagogerna som angav fler funktioner till 
högläsningen bär på en tydlig medvetenhet kring betydelsen av att synliggöra och 
diskutera sådant som är nytt och främmande för barnen vilket tränar deras förmåga till 
abstrakt tänkande (Lundberg & Sterner, 2006). Här utökades den ”mysiga” och 
gemensamma stunden till att även innefatta ett utvecklingsperspektiv. Detta är 
intressant, då uppbyggande av en förförståelse kring olika begrepp är en förutsättning 
för att kunna applicera strategier, där man använder sig av det man känner till för att på 
egen hand skapa en förståelse (Block Collins et al., 2002). Pedagogerna som angav fler 
funktioner för högläsning påvisade genomgripande en större tillämpning av högläsning 
som språkutvecklande redskap i undervisningen, vilket jag tolkar som en tydlig 
medvetenhet om högläsningens potential som pedagogiskt verktyg. 

Högläsning utgör ett bra redskap där tillfälle ges att diskutera och reda ut vad som är 
rimligt vilket bidrar till att träna upp elevernas känsla för sammanhang och förmåga i att 
få ut texters budskap (Lundberg & Sterner, 2006). Undervisningssituationer som 
bearbetar språkets form, system och uppbyggnad samt förtydligande av innehåll är 
avgörande i läs- och skrivprocessen (Lundberg & Sterner, 2006). Svenska språket är 
uppbyggt på många vedertagna begrepp som till exempel ordspråk och det är viktigt att 
barn får möjlighet att möta, reda ut och förstå dessa. Små barn behöver systematisk 
träning i att ta till sig en text (Lundberg & Sterner, 2006). De behöver omväxlande före, 
under och efter läsning samtala om textinnehåll och knyta an till sin förståelsevärld, 
vilket leder till att barnen utvecklar förmåga att se samband mellan det lästa och det på 
egen hand upplevda. Barnen tränas då i att ta till sig textinnehåll och skapa sig en egen 
förståelse. ”Skriften kan aldrig ta vägen direkt in till den underliggande betydelsen” 
(Lundberg & Sterner, 2006 s.45).  

5.2.2 Utvecklande av strategier 

Samtliga intervjuade påvisade en medvetenhet om att högläsning är en ”konst” och att 
den som läser högt måste läsa med inlevelse för att lyckas med att skapa en gemensam 
upplevelse. Utifrån intervjuerna framgår det att pedagogerna är medvetna om 
betydelsen av att man har kunskap om hur man framställer en text när man högläser. 
Pedagogen med längst yrkeserfarenhet lyfter särskilt fram vikten av att man högläser 
med inlevelse för att träna barnens förmåga i att ta till sig texters budskap, vilket är en 
viktig insikt då texters budskap synliggörs tydligare då den som högläser dramatiserar 
texten (Pramling, et al., 1993).  

De två pedagogerna med längst yrkeserfarenhet uppgav att de medvetet bearbetar 
högläsningen genom att ställa ”ledande frågor” med syfte att hjälpa barnen att utveckla 
sina egna tankebanor och göra kopplingar till egna och andras upplevelser. Här 
synliggörs ett arbetssätt med texter som leder till att eleverna genom fördjupning kring 
det lästa övas i att använda sina tidigare erfarenheter till att förstå det lästa och där fokus 
från sagans primära handling kan utvecklas till en förståelse för berättelsens 
underliggande budskap (Pramling, et al., 1993). Det här är viktigt och visar på att de två 
pedagogerna är medvetna om att man genom bearbetning av det lästa tränar barnen på 
hur man skapar förståelse (Keen, 2002; Block & Pressley, 2002; Hulme & Snowling, 
1997). Gruppen pedagoger som angav fler funktioner för högläsning visade även på en 
större variation i val av högläsningslitteratur då de angav att de regelbundet använde sig 
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av bibliotek och dess personal för att finna litteratur. Varierad litteratur i kombination av 
bearbetning bidrar aktivt till att utveckla elevernas förmåga i att anpassa sina strategier 
för att kunna ta till sig budskap från olika texter (Keen, 2002).  

Intervjuresultatet påvisar att ingen av pedagogerna med ord uttryckte vikten av att träna 
och synliggöra läsförståelsestrategier, men utifrån de två mest erfarna pedagogernas 
arbetsmetoder kunde man utläsa ett sådant resultat. Kontinuerlig bearbetning av olika 
texter utvecklas barnens metakognitiva förmågor (Pramling, et al., 1993). När 
pedagoger medvetet lyfter fram olika handlingssätt kring hur man kan gå tillväga när 
man reder ut, förstår eller lär sig något och vad man gör för att komma ihåg bidrar det 
till att medvetandegöra eleverna om sina egna strategier (Block & Pressley, 2002). Det 
handlar om att pedagogen förtydligar för barnen vad de gör och hur de går tillväga vid 
möten med olika texter. Elevens medvetenhet om sina egna strategier kan bidra till att 
utveckla elevens självständiga genomförande och även skapa möjlighet till att eleven 
aktivt på egen hand förbättrar sina metoder vid bearbetning av texter (Hulme & 
Snowling, 1997).  

Forskning har kommit fram till vikten av att man som pedagog lyfter fram och bearbetar 
olika lässtrategier för att grundlägga förmågan att skapa en förståelse för det lästa 
(Keen, 2002; Block & Pressley, 2002). Enligt min uppfattning borde det vara lika 
naturligt för pedagoger att lyfta fram olika strategier för hur man kan finna sin väg att 
förstå det lästa som det har varit på matematiklektionerna som jag deltagit i på min 
praktik. Där har jag mött ett undersökande och utredande arbetssätt där pedagogen och 
eleven tillsammans systematiskt synliggör flera sätt att tänka och olika tillvägagångssätt 
för att reda ut svaren. Hur resultatrikt träningen av barnens strategier blir är avhängt på 
den vuxnes medvetenhet och kunskap om sitt eget sätt att skapa förståelse för det lästa 
(Block & Pressley, 2002).  

Genom forskning är man idag väl medveten om att systematisk träning i fonologisk 
medvetenhet hos yngre barn är ett effektivt sätt att förebygga framtida läs- och 
skrivsvårigheter (Myrberg, 2001). Ingvar Lundbergs och Katarina Herrlins bok ”God 
läsutveckling” (2005) och ”Bornholmsmodellen” (2005) av Ingrid Häggström och 
Ingvar Lundberg framställer tydligt olika metoder och språklekar som stimulerar den 
fonologiska medvetenheten (Lundberg & Herrlin, 2005; Häggström & Lundberg, 2005). 
Däremot upplever jag metoderna för att stimulera metaspråklig förmåga med 
grundläggande träning av elevernas lässtrategier vid närmandet av läs- och 
skrivinlärningen som mindre synliga än de som tränar den fonologiska medvetenheten. 
Det tror jag beror på att det ännu inte finns någon motsvarande litteratur som slagit 
igenom i skolverksamheten på det sätt som de böcker som innehåller fonologiska 
övningar. Dessutom omfattar metaspråklig förmåga ett så stort språkligt område att här 
blir pedagogens yrkesskicklighet, egna erfarenheter samt medvetenhet om sin egna 
metaspråkliga förmåga avgörande. 

Det är angeläget att pedagoger som arbetar med yngre barn medvetet planerar och 
genomför adekvata strategiövningar, där reflektion och analyser av barnens sätt att möta 
texter skapar en undervisning som har förutsättningar för att lyckas med att utveckla 
olika individers läs- och skrivförmåga (Hulme & Snowling, 1997). Därför är det viktigt 
att man i verksamheter för små barn lyfter fram begreppet emergent literacy och dess 
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arbetsmetoder. Målet är inte är att skynda på läs- och skrivutvecklingen utan att skapa 
en solidare grund att bygga vidare på.  

5.2.3 Vikten av föräldrasamverkan 

I undersökningen framgick att betydelsen av föräldrasamverkan värderades högre ju 
mer funktioner pedagogen angav för högläsning. Forskning betonar vikten av att 
barnens läs- och skrivförmåga grundas i hemmet innan skolinträdet och att detta avgörs 
av föräldrarnas kunskap (Dickinson, 1994). Det är därför av stor vikt att pedagoger som 
arbetar med yngre åldrar lär föräldrar hur de kan gå tillväga när de läser högt för sina 
barn och upplyser föräldrarna om att de då medverkar till att stöda sitt barns läs- och 
skrivutveckling (Barone, et al. 2005). Ett sådant samarbete mellan föräldrar och 
pedagoger som arbetar med yngre åldrar anser jag kan bidra till att minska de stora 
kunskapsskillnader som ofta finns hos barn idag då de börjar skolan (Foster & Miller, 
2007).  

När man läser högt och anknyter det lästa till vad barnen upplevt vid andra tidpunkter 
än här och nu tränas barnens förmåga att göra tankemässiga förflyttningar i tid och rum, 
vilket är en avgörande förmåga för läs- och skrivutvecklingen (Lundberg, 1984; 
Lundberg & Sterner, 2006). Sådana tankeförflyttningar anser jag även kan stimuleras 
genom att pedagoger fortlöpande informerar föräldrar om vad barnen upplevt under 
dagen på förskolan. När den vuxne och barnet sedan samtalar om tidigare upplevda 
händelser kan förhandsinformationen bidra till att den vuxne kan sätta sig in i och stöda 
konversationer även med mycket små barn. Här anser jag att en mycket viktig 
samarbetspunkt mellan förskola och hem visar sig, där pedagogens språköverlämnande 
roll får en vidare och tyngre betydelse för kommande läs- och skrivutveckling.  

Föräldrar har en viktig roll att uppfylla genom att regelbundet läsa högt för sina barn 
(Myrberg, 2003). Jag finner det förvånande att de intervjuade pedagogernas kunskap om 
att upplysa föräldrar om hur de kan stöda sina barns utveckling hemma inte framgår 
tydligare i undersökningen. Behovet av att pedagoger samarbetar och upplyser föräldrar 
till små barn om hur betydelsefulla de är för barnens utveckling och vad de kan göra för 
att aktivt stöda sina barn är av stort värde inför skolgången (Dickinson, 1994). 
Forskning visar tydligt på att föräldrar som är medvetna om värdet av att regelbundet 
läsa högt och engagera sig i sina barns utveckling bygger upp den grund som krävs för 
att barnen ska lyckas med skolan (Dickinson, 1994).  

I emergent literacy perspektiv betecknas elevers uppväxtmiljö som en riskfaktor 
(McGee & Richgels, 2003). En mycket viktig aspekt att relatera detta till är att de flesta 
barn i Sverige börjar förskolan i mycket tidig ålder. Pedagogerna i förskolan har därför 
ett synnerligen stort ansvar för barnens språkutveckling och kan med tillgång till 
adekvat pedagogik påverka den.  

5.2.4 Mångfald 

Samtliga intervjuade lyfter fram att de använder högläsningen som ett språkutvecklande 
verktyg och en pedagog anser att det är extra viktigt att barn med andra språk än 
svenska som modersmål får tillgång till högläsning hemma.  
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Alla de intervjuade pedagogerna visar på en medvetenhet att man vid högläsning skapar 
situationer där barnen ges möjlighet till att utveckla förståelse för sin sociala och 
kulturella miljö samt ges möjlighet att stärka sin begreppsbildning och 
känsloutveckling. Ingen av pedagogerna anger dock att de anpassar litteraturvalen efter 
detta eller medvetet använder sig av högläsning för detta syfte. 

Dagens skola består av en mängd olika individer med skilda förkunskaper att falla 
tillbaka på vid kunskapstillägnande. När social omgivning med familjeidentitet, 
samhälle och kamratgrupper tas i beaktande i utformning av undervisning visar 
pedagogen på ett förhållningssätt där likheter, olikheter, samhälleliga villkor och 
empatiska och etiska värderingar respekteras (Axelsson, 1999). Kulturmottaglig 
undervisning bidrar till att på ett så naturligt sätt som möjligt föra in ”elevernas kultur, 
språk och inlärningsstilar i klassrumsarbetet” (Axelsson, 1999 s.27). Pedagoger som har 
inblick i elevernas skilda förutsättningar för att ta till sig kunskap har förmåga att 
individanpassa sin undervisning (Axelsson, 1999). Genom att individens självkänsla 
och identitet bearbetas och bekräftas kan även eventuella motsättningar mellan skola 
och identitet förebyggas (Axelsson, 1999). 

Undervisningssituationer som metodiskt och organiserat bearbetar litterär mångfald har 
potential att utveckla en undervisning som berör alla i klassrummet (Axelsson, 1999). 
Genom möten med varierande litteratur skapas många tillfällen att få bearbeta olika 
synpunkter, vilket bidrar till att utveckla en självständig och nyanserad förståelse för 
omvärlden. Enligt min uppfattning ges individen här en möjlighet att göra sina egna val 
i stället för att enbart överta sin närmaste omgivnings åsikter.  

Den målmedvetenhet kring användandet av högläsning som knyts till pedagogerna med 
lång erfarenhet och hög utbildning förtydligas genom att de regelbundet använder 
bibliotek och dess personal för att öka utbudet av litteratur. Tillgång till olika genrer där 
barnen tillsammans med en vuxen får utforska och bygga upp olika sätt att närma sig en 
text stärker viktiga förmågor som är grundläggande för att utveckla självständig läsning 
(Block Collins et al., 2002).   

5.2.5 Slutord 

Undervisningssituationer där barn får erfarenhet av att tänka i flera steg, utforska 
språket och bli medvetna om sina egna tankeprocesser möjliggör för en vidare förståelse 
för hur olika saker hänger ihop (Pramling, et al.,1993). Färdigheter som att ta till sig 
budskap, se sammanhang, minnestaktik och kritiskt bearbetande av information som 
möjliggör för självständigt ställningstagande är avgörande faktorer för individens 
utveckling (Block & Pressley, 2002, Bråten, 2007).  

Det samhälle vi lever i idag kräver läs- och skrivförmåga. En viktig utgångspunkt när 
man arbetar med individers utveckling är att se på språket ur ett funktionellt 
användarperspektiv, där språket är individens verktyg för att kunna ta sig fram i livet i 
samspel med andra människor (Statens offentliga utredningar, 2003).  Individens 
förmåga till fortsatt språklig utveckling är en viktig kompetens för att hantera 
kommande möten i sociala och yrkesrelaterade diskurser. Dagens pedagoger bör sträva 
efter att utveckla individer som kommer att möta ett framtida samhälle där det ställs 
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ännu högre krav på litteracitet. Inte minst eftersom samtalet redan idag många gånger 
används som redskap vid olika yrkesutövningar (Hägg & Kouppa, 2007).   

I svenska språket har vi ingen översättning av begreppet ”literacy” som ursprungligen 
betyder läs- och skrivförmåga (Prismas Engelska ordbok, 1998).  Det försvenskade 
uttrycket litteracitet omfattar ett vidare perspektiv där språket blir avgörande för 
individens möjligheter i att utvecklas till en delaktig samhällsmedborgare (Statens 
offentliga utredningar, 2003).  

Litteracitet handlar alltså inte bara om att kunna läsa och skriva utan framför allt om 
att kunna använda sina kunskaper i olika sammanhang och i olika syften (Statens 
offentliga utredningar, 2003 s. 271). 

För att barn ska bli medvetna om hur man förvärvar kunskap är det betydelsefullt att de 
i tidig ålder tränas i att lyssna och ta till sig muntlig information samt utvecklar ett eget 
driv att reda ut sina tanketrådar (Pramling & Mårdsjö, 2007). Små barn behöver därför 
få upptäcka att man från böcker, media och från sitt eget och andras konkreta handlande 
kan lära sig nya saker och att kunskap är något som erövras genom att vara aktiv själv, 
inte minst genom att vara tankemässigt aktiv och reflektera, fundera och iaktta 
(Pramling & Mårdsjö, 2007). För att utveckla lässtrategier krävs det att man metodisk 
bearbetar det lästa och tränar barnen i att ta till sig varierande texters innehåll (Keen, 
2002). Genom att diskutera och reflektera utifrån barnens egna tankebanor stimuleras 
rutiner och kunskap kring vad som krävs av barnen själva för att de ska kunna följa med 
och vara delaktiga i diskussioner kring det lästa (Pramling & Mårdsjö, 2007). Här är det 
mycket viktigt att pedagogen visar ett intresse för barnens funderingar och att dessa 
bekräftas genom att pedagogen uppmärksamt ställer följdfrågor och alla svar och frågor 
respekteras och analyseras (Pramling & Mårdsjö, 2007). Genom ett positivt 
förhållningssätt kan en tillåtande och öppen diskussionsmiljö skapas där alla motiveras 
till ett aktivt deltagande (Pramling & Mårdsjö, 2007). 

Språket är ett oändligt rikt medium för att representera omvärlden och för att prata om 
den ur olika perspektiv och för olika syften (Dysthe, 2003 s.221).  

Många undersökningar visar tydligt att barn som får frågor som kräver eftertanke och 
problemlösning uppvisar bättre läsutveckling än de barn som får frågor om detaljer som 
de direkt hittar i texten (Lundberg & Sterner, 2006). Med läsutveckling i det här fallet 
syftar Lundberg och Sterner (2006) med tyngd på förståelse av det lästa.  

5.2.6 Mina egna slutord  

En mycket viktig kunskap som framgår i den här undersökningen är betydelsen av att 
man som pedagog redan i förskolan påbörjar grundläggandet av läs- och 
skrivinlärningsprocessen. Emergent literacy bär på en pedagogik med målinriktade 
insatser som inkluderar de mycket små barnen. Att redan från början ha fokus på att 
bygga upp en språklig medvetenhet och att tidigt upptäcka de barn som är i behov av 
stödåtgärder är att förebygga för läs- och skrivsvårigheter (Myrberg 2003; Barone, et al. 
2005). Det är därför angeläget att pedagoger som arbetar med små barn har kunskap om 
hur man bygger upp en språkutvecklande miljö där även föräldrar ges kunskap om sin 
betydelsefulla roll i sina barns läs- och skrivutveckling (Dickinson, 1994; Barone et al., 
2005). 
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The most important activity for children’s later reading success is reading aloud to 
them (Bus, van IJzendoorn & Pellegrini, 1995; Wells, 1986). This reading is not a 
solitary activity in which only a teacher’s or a parent’s voice is heard. It is interactive, 
in that children, teachers, and parents ask questions and discuss the book before, after 
and during reading (Barone, et al. 2005 s.24).   

Pedagoger har ett ansvar att ständigt, moment efter moment, dag efter dag reda ut ord 
och begrepp och skapa möjlighet för att alla individer kan följa med i undervisningen 
(Barone et al., 2005). Det handlar om att reda ut och organisera det vi har lärt oss av 
erfarenhet. Ofta är vi inte ens medvetna om de olika föreställningar som styr vårt 
tänkande och handlande. Här blir behovet av att synliggöra våra bakomliggande 
tankestrukturer viktigt, genom att reflektera och resonera får vi fram hur vi ser på olika 
saker (Allard & Sundblad, 1986). Det är därför betydelsefullt att pedagoger har gedigen 
kunskap om hur man förbereder arbete med texter och utvecklande samtal (Myrberg, 
2003). I verksamheter för små barn vill jag poängtera att användningen av högläsning 
utökas till fler tillfällen än vila och avkoppling.  

Läsning av skönlitteratur minskar och orsakerna till det kan vara flera enligt Skolverkets 
nationella utvärdering 2003, publicerad 2004 (Lindö, 2005). Orsaksförhållanden som 
lyfts fram är de nedskärningar som gjordes under 1990-talet och bristande 
lärarkompetens i att utveckla elevers läsförmåga (Lindö, 2005). Ställer man det i ljuset 
av Pramlings, et al, (1993) förklaringar, att det till stor del är med hjälp av skönlitteratur 
som självkännedom, förståelse för andra samt förmåga till ett vidgat perspektiv 
utvecklas, är Skolverkets rapport oroväckande. Det innebär att kunskap genom litterära 
möten som ligger till grund för ökad acceptans för andra kulturer och olikheter minskar 
i en tid då behovet av att bearbeta detta ökar. Här tror jag att tidiga pedagogiska insatser 
med stöd av högläsning kan vara en väg till att bryta den trenden. 

Behovet av att bearbeta känslor för att förstå sig själv och sin omvärld samt att finna en 
identitet där individen kan skapa en meningsfylld tillvaro upplevs tillta i samma anda 
som läsningen av skönlitteratur minskar (Lindö, 2005). 

5.2.7 Fortsatt forskning 

Jag bedömer att det finns ett behov av mer forskning kring språkutvecklande 
pedagogiska metoder för barn i yngre åldrar. Vikten av att pedagoger har kunskap om 
och tillgång till olika tillvägagångssätt för att grundlägga lässtrategier som verkar för 
utvecklande av läsförståelse anser jag vara högaktuellt. Här kan ytterligare studier kring 
högläsningens potential som språkutvecklande verktyg med fokus på grundläggande av 
minnes- och förståelsestrategier vara en väg att uppnå detta.  

Litteraturen i den här undersökningen bär på betydelsefull kunskap om tidiga 
språkutvecklande insatser som är mycket angeläget att pedagoger som arbetar med de 
yngre åldrarna tillämpar. Det vore därför även intressant med en undersökning kring hur 
man kan gå tillväga för att effektivisera möjligheterna att nå ut med aktuell forskning 
om emergent literacy i förskola och skolverksamheter.  
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6. Bilagor  
 

6.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken utbildningsväg har du valt? 

Vilka skolverksamheter har du varit verksam i? 

Hur många elever har du i din klass nu? 

Högläsning på er skola, hur ser det ut? 

Vad är högläsning för dig? Hur upplever du högläsning? Vad är den viktigaste 
funktionen högläsningen uppfyller i din undervisning? 

 

När brukar du läsa högt? (Alltid samma tid?) Hur ofta brukar du läsa högt? Vid vilka 
tillfällen kommer högläsning in i din undervisning? Planerat/oplanerat).  

Hur läser du? Brukar ni samtala kring det lästa? (Under tiden, efteråt). Hur ser miljön ut 
när ni högläser? (hur sitter barnen och pedagogen, stämningsrutiner mm.)  

Har ni några åtgärder/rutiner om det är så att något barn har svårt för att sitta still och 
lyssna när ni läser högt?  

Hur använder du dig av högläsning i din undervisning? Läser du böckerna innan du 
läser dem högt för barnen? (varför) Hur väljer du din högläsningslitteratur? Vill du välja 
själv (varför) eller tar du support från bibliotekarie/kollegor/specialpedagog? (varför) 

 

Vad är din pedagogiska tanke med texterna du väljer? Ämnesintegrering? Bygga upp 
förkunskaper och ordförråd innan ett nytt ämne presenteras, läsa högt om något som 
eleverna behöver bli medvetna om/relatera till. 

Brukar du uppmuntra föräldrarna till att läsa högt för sina barn hemma? Brukar du 
förklara för föräldrarna varför det är viktigt att läsa högt för barnen? Ge boktips 
alternativt läxor? Sommarlov?  

Är det viktigt för dina elever att få höra högläsning – varför? Vad ser du att man kan 
vinna på att läsa högt för eleverna? Om ja, vilka? (Exempel positiv kravlös inlärning)  

Hur upplever du högläsningens effektivitet i pedagogisk tid? 

Kan högläsningen vara ett flerfacetterat arbetsverktyg? Vilka användningsområden 
finns via högläsning? (inlärningsstrategier, kontakten mellan barn/vuxen, ordförråd, 
grammatik, läsförståelse, kravlös, lustfylldinlärning alla kan vara med, språkligt 
samspel, spegling/dialog)  
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6.2 Bilaga 2. Lista över pedagogernas angivna funktioner för högläsning 

 

• barnens ordförråd ökar 

• stärker ordförståelse 

• belyser för eleverna hur orden uttalas och stavas  

• att få höra språkets rytm 

• belyser betoning 

• bra för att visa läsriktning för förskolebarnen 

• visa böckernas värld  

• inspirerar och gör barnen nyfikna på läsning och böcker  

• utvecklar lusten att läsa  

• stöd för föräldrar som har barn med språkliga svårigheter  

• viktigt att läsa högt hemma 

 

• möjlighet ges till att få uppleva helheten och till att reflektera över det lästa  

• belyser underliggande tankar 

• hjälpmedel till att bygga upp elevernas förförståelse  

• synliggörande och bearbetande av underliggande budskap  

• utvecklar förmågan till förflyttning i tid och rum där eleverna tränar abstrakt 
tänkande 

 

• utgångsmaterial vid skrivövningar – storyline 

• ger möjlighet till att skapa sin egen värld med egna bilder 

• kan användas vid ämnesintegrering 

• lustfyllt  

• intresseväckande material med potential vid individanpassning 

• hjälpmedel till att samtala om händelser i barnens närhet som de behöver bli 
medvetna om och relatera till 

• utgångsmaterial vid samtal kring känsliga saker kring något som hänt  

• bokdiskussioner  

 

• kommunikation  

• bra material att använda för att tränas i att lyssna  
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• stämningsförstärkande vid högtider  

• stimulerar fantasin - rita bilder till 

• bra ”mjukstart” på morgonen i skolan 

• mysig stund  

• gemensam upplevelse  

• lugnar ner gruppen – ger närhet  

• genom att spela upp högläsningslitteratur på band - få tid till annat undertiden  

 

 


