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Sammanfattning  
Bakgrund 
Högläsning har förekommit mellan den vuxna och det lilla barnet i flera hundra år. Förskolan 

har haft högläsning som företeelse under en lång tid men det är på senare tid som forskning 

har visat högläsningens betydande roll för barns utveckling. Forskning visar också att samspel 

har en betydande roll för barns utveckling och högläsning möjliggör detta. Genom högläsning 

kan människor utbyta tankar och erfarenheter om det lästa. Förskolan utgör en viktig roll för 

högläsningen då det förekommer allt mindre i hemmen. 

 

Syfte 
Studien syftar till att undersöka förekomsten av högläsning och vilka motiv som finns bakom 

detta i förskolan. 

 

Metod 
Med hjälp av kvalitativ metod intervjuades sex verksamma förskollärare på en förskola. 

Öppna intervjufrågor användes och frågorna delades upp under två huvudrubriker. En 

pilotstudie gjordes och missivbrev skickades ut för att öka tillförlitligheten i studien. Svaren 

på intervjufrågorna har bearbetats och analyserats i relation till bakgrunden i arbetet. 

 

Resultat 
Pedagogernas avsikter med högläsning visade sig vara för att varva ner efter maten och få en 

lugn och mysig stund tillsammans med barnen. Barnens intresse och behov styrde många 

gånger de tillfällen då det förekom högläsning under dagen. De hade även en del andra tankar 

kring högläsning såsom att det utvecklar ett flertal olika dimensioner hos barnen. Under 

intervjuerna framkom det att förskollärarnas kunskaper om högläsning inte styrde 

användandet i verksamheten. 
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1. INLEDNING 
 

Det är de vuxna som genom sina positiva attityder till böcker hjälper barnen att skapa ett 

intresse för böckernas värld. Barn observerar de vuxna många gånger t.ex. när de skickar 

meddelanden via mobiltelefonerna (sms), läser tidningen, läser böcker eller läser andra texter. 

Det är oftast genom att observera andra som intresset för böcker startar. 

 
Vad gör man när man läser? Varför kan folk sitta tysta och stirra ner på pappersblad utan att 

röra sig eller visa att de reagerar? Barn kan bli otåliga och förundrade över vuxna som sitter 

och stirrar på sidor med rader av svarta krumelurer i timtal, alldeles tysta, världsfrånvända. I 

dessa situationer får barnet uppleva att böcker och tidskrifter är viktiga och att de kan fängsla 

människor trots att den ena sidan är den andra lik. (Svensson, 2009 s.142) 

 

Barn blir redan i tidig ålder intresserade av böcker och dess budskap. Det märks tidigt av att 

intresset fastnar för att böcker ger ett budskap. Genom att den vuxna läser för barn blir de en 

förebild för språket. Högläsning har flera betydelsefulla delar för barns utveckling (Svensson, 

2009 s. 142-143). 

 

I studien undersöks förekomsten av högläsning och förskollärares avsikter bakom företeelsen 

högläsning. I utbildningen har vi fått olika erfarenheter på olika verksamhets förlagda 

utbildningar (VFU-platser) och observerat olika situationer där högläsning används. Vi har 

erfarenheter av att högläsning kan användas för olika syften.  

 

Vi har även lagt märke till att pedagogerna prioriterar andra aktiviteter framför högläsningen 

och mindre tid ges till det. Forskning visar också att högläsningen förekommer mindre och 

därför sågs detta som ett intressant område att forska mer om. 

På våra VFU-platser fanns det tillfällen där pedagogerna till synes ville dra ner tempot i 

barngruppen för att barnen skulle komma ner i varv. Det fanns även tillfällen där 

högläsningen var en planerad aktivitet men bortprioriterades av tidsbrist. Studiens syfte är 

därför att undersöka förekomsten av högläsning och förskollärarnas avsikter med varför de tar 

fram böcker och läser för barn. 

2. SYFTE 
Studien syftar till att undersöka förekomsten av högläsning och vilka motiv som finns bakom 

detta i förskolan. 

2.1 Frågeställningar 

• I vilken utsträckning förekommer högläsning som en planerad pedagogisk aktivitet? 

• Vilka avsikter anger pedagoger som skäl för att genomföra högläsning i förskolan? 
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3. DISPOSITION 
Uppsatsen inleds med bakgrundskapitel som beskriver forskningens syn på högläsningens 

betydelse för barns utveckling. Högläsning i ett perspektiv från förr och hur läsning utvecklats 

fram till nu kommer att tas upp.  

 

Därefter tas val av metod upp, hur det gått till och hur undersökningen genomfördes. De 

etiska överväganden kopplade till Vetenskapsrådet har fått ett eget kapitel där det beskrivs hur 

vi tagit hänsyn till de fyra huvudkraven. 

 

Resultat och analysavsnittet inleds med en presentation om hur det insamlade materialet 

analyserats. Resultatet presenteras under fyra underrubriker vilka är kopplade till de 

gemensamma teman som framkommit i det insamlade materialet i en löpande text med citat 

uttagna från intervjuerna. Resultatkapitlet avslutas med en slutsats som är gemensam för alla 

intervjuer.  

 

Diskussionen presenteras i form av löpande text där materialet kopplas till tidigare forskning 

och teoretisk utgångspunkt. Detta diskuteras i relation till syftet med undersökningen. 

Diskussionen är uppdelad i underrubriker efter de gemensamma teman som framkommit i 

resultatet och analysen. Slutligen ges tips på vidare forskning inom området.  

 

Avslutningsvis följs uppsatsen av en slutsats där det diskuteras vad som framkommit i 

undersökningen och som sedan avslutas med ett tack till alla som medverkat.                                                                                                                    

3.1 Begreppsdefinition 

Under uppsatsens gång kommer en rad olika begrepp att nämnas. Nedan kommer dessa att 

förklaras. 

• Högläsning – Innebär när någon läser en text högt för att förmedla ett budskap till någon 

annan (Lundberg, 2010). 

 

• Språkutveckling – Processen som sker på vägen till att bli språkkunnig som utveckling av 

intresset för böcker, att tillägna sig språkets konventioner och egenart, ords uttal, 

meningsbyggnad och språkljud (Lundberg, 2010).  

 

• Samspel – Samverkan och interaktion som sker med andra människor under ett 

högläsningstillfälle.  När individer får chans att tillsammans utbyta tankar och koppla till egna 

erfarenheter om det lästa (Svensson, 2009). 
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4. BAKGRUND 
I kommande kapitel tas högläsningen upp ur ett historiskt perspektiv och hur högläsningen 

blivit en plats i förskolan. Därefter lyfts läsningens positiva aspekter för barns utveckling 

individuellt som socialt. 

4.1 Högläsningens plats i förskolan – då och nu  

Med hjälp av skrift och bilder har människan skapat böcker. Böckerna kan ta människor 

bortom här och nu och ge dem möjlighet att fantisera i timmar. Med böcker kan människor 

koppla egna erfarenheter och gå på djupet hos sig själv. Redan för 40000 år sedan syntes det 

hur människor målat konstverk för att förmedla tankar och upplevelser. Det var redan under 

den tiden som människan hade funnit strategier för att förmedla ett budskap. De bilder finns 

fortfarande som aktuella för människor idag, när individer tittar i en bilderbok får de chansen 

att själva tolka bilders budskap. Skriften kom till ett antal tusen år senare och kunde då 

förstärka budskapet som fanns i målningarna (Lundberg 2010 s.13-20).  

 

Lundberg (2010 s. 34) presenterar en målning där ett spädbarn sitter i famnen hos sin moder. 

Målningen symboliserar den läsande modern med en bok i sin hand och barnet som har 

uppmärksamheten till det modern läser. Målningen är ifrån mitten av 1800- talet och talar 

tydligt om att högläsning var någonting betydelsefullt även då. Lundberg beskriver att barnet 

samordnar sin uppmärksamhet med modern och detta är något betydelsefullt i den sociala 

utvecklingen som sker. Modern blir då en förebild för barnet i läsningen och barnet imiterar 

vart modern fäster sin blick och riktar uppmärksamheten. Med högläsning kan läsaren 

förmedla något till det lilla barnet.  

 

Högläsning har under lång tid varit en central del i förskolans verksamhet och har många 

betydelsefulla aspekter för barns utveckling. Högläsning som nyckelord förekommer inte i 

varken dåtidens metodbok eller i nutidens läroplan. Den första metodboken för förskolan gavs 

ut 1945. Metodboken skulle vara till för dem som verkade i barnträdgårdarna och vilka 

metoder de skulle använda sig av i verksamheten. I boken framkom det att barn skulle få 

sinnesupplevelser och muskelutveckling. Lärarinnorna som var dåtidens pedagoger, skulle 

förbereda barns sinnen för att bli mottagliga för den kommande utvecklingen i skolan. Det 

framkom att barn skulle möta läsning och skrivning för första gången i skolåldern och inte i 

barnträdgården. Senare syns tydligare att läsning och skrivning närmar sig förskolans 

verksamhet. Då låg fokus och diskussion på sagoberättande, bildtolkning, begreppsträning 

och ritning. Det ges råd i hur läraren då kan ge barnet kunskap i hur de kan tolka olika 

symboler och bilder. De bilder som skulle tolkas var ofta väderleksbilder och liknande, om 

detta skulle leda till att barn börjar forma bokstäver eller symboler skulle denna utveckling 

varken påskyndas eller hindras (Widebäck, 1998). 

 

Förskole- och lågstadiekommittén kom år 1982 att kritisera dåtidens förskola. De menade att 

förskolan skymmer förberedelserna för utvecklingen av att lära sig läsa och skriva. De 

beskriver att läs- och skrivutvecklingen påbörjas vid skolstarten oavsett var eleverna står i sin 

utveckling. Detta innebar att fler elever fick svårigheter med att lära sig läsa och skriva i 

skolan. Det ska finnas fler tillfällen för läsning och skrivning för de yngre barnen påstod 

Socialstyrelsen som då hade ansvaret över förskolan i sitt utlåtande år 1983. Då började också 

förskolans innehåll att uppmärksammas för att barnen skulle förberedas inför skolan 

(Widebäck, 1983).  
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Ett medvetet arbete i förskolans verksamhet syntes inte för ens år 1990. På 1990- talet kom en 

målriktad verksamhet som skulle fokusera på barns lärande och utveckling. Pedagoger i 

förskolans verksamhet fick ett synsätt som innebar personlig utveckling i rollen som lärare 

och blev allt mer medvetna om barns lärande. När det under senare år har blivit mer aktuellt 

med en pedagogisk och målmedveten verksamhet i förskolan har också fler studier gjorts som 

rör betydelsen av högläsning i förskolan (Widebäck, 1998 s.27-33). 

 

Ann-Katrin presenterar Barnbarometern som visar barns läsande och påvisar att förskolan och 

skolan har en viktig roll för att barnen ska behålla sitt intresse för böcker. Mätningen visade 

att läsandet med barn har sjunkit drastiskt de senaste åren. 1984 fick 85 % av barn en bok läst 

för sig var dag medan år 2000 till 2001 hade detta sjunkit med 70 %. Tiden som barnen fick 

en bok läst för sig var halverad (Svensson, 2009). Samtidigt år 2000 till 2001 presenterar 

Skolverket
1
 en studie från PISA

2
 där det påvisas att elever i svenska skolor presterar allt 

sämre i flera ämnen och att svenska elever blivit sämre när det gäller läsförståelse. 

 

Förskola och skola i det svenska samhället har politiska strävansmål och mål att uppfylla. I 

läroplanen för förskolan beskrivs den värdegrund och de strävansmål som ska genomsyra 

förskolans verksamhet. I läroplanen framkommer det att: 

 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. (Lpfö98, rev 2010 s.5) 

 

Det innebär då att de som verkar i förskolans verksamhet ska ge barn förutsättningar för att 

utvecklas hela livet. När de sedan går över till skolan ska de kunna tillägna sig de läs- och 

skrivkunskaper som skolan ska ge dem för att uppfylla målen ämnet svenska.  I Läroplanen 

för grundskolan beskrivs det att eleverna i årskurs 1-3 ska kunna läsa och tolka texter för olika 

syften och även kunna skriva och skapa texter där ord och bild samspelar (LGR 11, s222-

223). 

4.2 Högläsning och barns språk 

Högläsningen har flera olika positiva delar för barns utveckling. Vid användandet av 

högläsning kan läsaren uppmuntra individer att gå bortom här och nu och det är något som 

stödjer barn i sin språkutveckling. Genom högläsningen kan man lära sig att det talade 

språkets uppbyggnad sker i en viss ordning och högläsningen utgör även en stor möjlighet för 

individen att berika sitt ordförråd (Lundberg 2010; Kåreland 2007). 

 

Högläsning bidrar till att utveckla en språklig medvetenhet och lägger en grund för att senare 

kunna bli läskunnig (Widebäck, 1998 & Lundberg, 2010). Barn som får höra olika typer av 

sagor och berättelser blir mer självständiga, får en starkare koncentrationsförmåga och kan 

utveckla ett sinne för detaljer och en större förmåga att minnas (Widebäck, 1998).   

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (LGR 11, s.222) 

 

                                                 
1
 Skolverket, tillgänglig på internet:  http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-

studier/pisa 

 
2
 PISA är en internationell studie som undersöker 15 åriga elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och 

läsförståelse. 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa
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Högläsningen har flera positiva aspekter för barns språkutveckling. Med högläsningen kan 

barn tillägna sig skriftspråkets konventioner och egenart, ordens uttal, möta nya ord, lära sig 

hur berättelser är uppbyggda, utveckla sitt intresse för böcker, träna uppmärksamhet och 

koncentration, lära sig hur man kan använda texter. Att läsa högt för barn fungerar som en 

kraftfull social inlärningsprocess, där vuxna fungerar som viktiga modeller eller 

identifikationsgestalter som demonstrerar läsandets glädje och långsiktiga värde (Lundberg, 

2010). 

 

I förskolans läroplan framkommer det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: 

 
Nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Lpfö98, rev 2010 s.10)  

 

När högläsningen används i samspel med barn får de chansen att tillägna sig flera språkliga 

medvetenheter. Språkliga medvetenheter kan vara ordförråd, språkets uppbyggnad och 

meningsbyggnad. Den vuxne kan tillsammans med barnen diskutera om det lästa och på så 

sätt får barnen möta språket på flera olika sätt. När en individ tillägnar sig språkets olika delar 

blir de också mer socialt kompetenta. Genom att bli socialt kompetent innebär det att de kan 

kommunicera, lyssna till och samspela med andra människor. Språket gör det möjligt att 

kommunicera och utbyta erfarenheter med andra individer. Barnet utvecklas också i sitt eget 

tänkande när de blir språkligtmedvetet och kan använda språket (Lundberg 2010; Vygotskij 

2001). 

 

Högläsning och språkutveckling går parallellt ihop med varandra. När barn får intresse för 

böcker och får chansen att ta del av böcker och högläsning under en tid bidrar detta till att 

utveckla läsförmågan. Barnets egen läsutveckling påbörjas redan när barnet möter högläsning. 

Läsningens positiva aspekter för också med sig att barnet utvecklar kunskap om skriften. 

Språkutveckling, läsning och skrivning utvecklas parallellt med varandra och högläsningen 

har en bidragande faktor för tillägnandet av dessa förmågor. Det krävs att barn erövrar vissa 

språkliga förmågor för att både lära sig läsa, skriva och utvecklas språkligt (Lundberg, 2010).   

 

När ett barn har tillägnat sig språket blir de språkligt medveten och därmed också fonologisk 

medveten, det vill säga att den alfabetiska koden har knäckts. Individen har tillägnat sig 

kunskapen om att språket är uppbyggt av små byggstenar, fonem. För att lära sig att läsa krävs 

ett bra minne, detta för att komma ihåg alla bokstavkombinationer som ingår i skriften. 

Genom böcker kan pedagoger högläsa så att barn får höra språket på flera olika sätt.  

 

Förskolan kan också vara den ända plats där barn får chans att lyssna till böcker. Med böcker 

får barnet höra språket på flera olika sätt och i olika sammanhang. Barns uppväxtmiljö har 

också betydelse för att barn ska få utveckla ett rikt språk. Barn som växer upp i familjer som 

har många böcker och föräldrar som ägnar mycket tid till högläsning får positiv utveckling i 

skolan. De barn som inte har de förutsättningarna hemifrån ligger i riskzonen för att få det 

svårt i skolan men då har förskolans en viktig roll att spela. Högläsning borde då vara ett 

prioriterat inslag i förskolans verksamhet. Det kan vara en bidragande faktor till att barn möter 

skriften på ett mjukare och naturligare sätt i skolan. De barn som får höra språket på flera 

olika sätt utvecklar också ett bredare ordförråd och ett mer nyanserat språk (Widebäck, 1998; 

Lundberg & Herrlin, 2005; Lundberg, 2010).  

 

Det direkta samspelet har stor betydelse för barns språkutveckling, vilket Lundberg (2010) 

illustrerar med en undersökning gjord i USA. Studien gick ut på att studera hur barn uppfattar 

språkljud och tonfall som vid detta fall var på kinesiska. Barnen som studerades delades upp i 
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två grupper. Den ena gruppen fick möta en kvinna och lyssna på böcker och kvinnans tal 

tjugo minuter var dag i fyra till fem veckor. Den andra gruppen barn fick möta samma dam 

men istället genom en tv-skärm. De fick höra samma språk lika lång tid men utan något 

verkligt samspel. Studien påvisade att de barnen som mött den verkliga damen lärt sig att 

känna igen och skilja på kinesiska språkljud avsevärt bättre än den andra gruppen barn. 

Studien påvisar då att samspel vid högläsning stimulerar barns utveckling av språket 

(Lundberg, 2010 s.23). 

4.3 Vuxna och barn tillsammans med boken 

Högläsningen har som vi tidigare nämnt en betydande roll för barns utveckling av olika 

språkliga dimensioner. Pedagogens samspel och förhållningssätt till böcker och högläsning 

har en betydande roll för vilka förmågor barnet tillägnar sig. Högläsning kan ta oss bortom 

här och nu och på ett givande sätt låta oss koppla egna erfarenheter till det upplästa.  

 

Högläsningen är inte endast språkutvecklande och handlar inte enbart om bokens innehåll 

utan blir en gemensam stund med antingen pedagoger, föräldrar eller någon annan som läser. 

Det handlar om närhet, att tycka om att dela olika stunder med någon annan, att komma någon 

riktigt nära. Kanske sitter barnet i läsarens knä och hör språkljuden på ett värmande sätt. 

Rösten från en förälder är oftast viktig och lugnande för ett barn då föräldrarna oftast är de 

närmsta anknytningspersonerna vilket kan symbolisera trygghet. Genom lässtunderna får 

också läsaren och lyssnarna chansen att ställa frågor, reflektera, tänka och diskutera kring 

boken och tankar och erfarenheter som dyker upp. Gemenskapen som uppstår genom 

högläsning behöver inte endast handla om sammanknytning mellan läsaren och lyssnaren utan 

kan handla om att barnet knyter an till t.ex. ett föremål som hen kan koppla ihop med bokens 

innehåll och verkligheten (Körling, 2012 s. 11-12).  

 

Lundberg (2010) noterar att det finns två vanligt förekommande sätt att läsa för barn. Det ena 

är att en pedagog läser en saga från början till slut utan stopp. Denna pedagog förutsätter att 

de barn pedagogen högläser för hör på. Det andra sättet är en medveten pedagog som har flyt i 

sin högläsning. Pedagogen stannar under berättelsens gång och har samtal med barnen om 

berättelsen och deras egna erfarenheter. Samspelet mellan den vuxne och barnet under 

högläsning har visat sig ha en betydande roll för hur barnet tillägnar sig det lästa och hur 

barnet kan relatera till texten. Samspelet mellan den vuxne och barnet påverkar också hur 

intresset hos lyssnaren behålls under läsningens gång. Undersökningar har påvisat att det är 

stor variation i hur en pedagog samspelar med barnet under högläsningen (Lundberg, 2010).  

 

Ann-Katrin som varit verksam i förskolans verksamhet under lång tid samt studerat 

pedagoger i förskolans miljö beskriver att pedagoger som har ett berättarorienterat läsande 

kan lättare stötta de yngsta barnen. Det berättarorienterade läsandet innebär att det sker en 

dialog om det som berättas mellan läsaren och lyssnaren. När samtal sker kring innehållet i 

boken som lästs får det en starkare effekt än när boken läses från början till slut utan stopp 

(Svensson, 2009). 

4.4 Läsarens möjligheter 

Samtidigt som det presenteras olika tillvägagångssätt att läsa för barn och hur dessa sätt 

påverkar högläsningens betydande inslag i utvecklingen kan det vara en utmaning att läsa för 

barn. Det kan både vara svårt och nervöst för pedagogerna. Samtidigt som du ska kunna läsa 

på ett uttrycksfullt sätt ska du kunna läsa med rätt tempo, betona orden på rätt sätt och 

samtidigt behålla barns uppmärksamhet. Det ställer även krav på den som läser att vara lyhörd 

för barns behov av att uttrycka sig under läsningens gång för att de ska kunna koppla egna 
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erfarenheter till berättelsen. Pedagogen har en utmaning med varje bok och det krävs 

förberedelser och träning för att bli en bra läsare (Lundberg, 2010).  

 

Studien syftar till att undersöka pedagogers avsikter med högläsning i förskolan. Det innebär 

då högläsning i form av att läsa ur en bok i verksamheten. Men för att poängtera att läsning 

för barn kan vara något mer än bara högläsning ur en bok presenteras Körlings (2012) tankar 

om vad högläsning mer kan vara. Körling är en verksam förskollärare och har många års 

beprövad erfarenhet i olika verksamheter. Hon menar att högläsning kan vara när man läser 

skyltar eller exempelvis någonting på bussen. Om det är något barn blir intresserade av är det 

viktigt att den vuxne tar till vara på det och samtalar med dem om det. Kartor och kartböcker 

kan vara något att högläsa om. Högläsning kan vara mycket mer än att bara läsa en bok. När 

det som förekommer naturligt i barns vardag läses för dem, får de chans att koppla till egna 

erfarenheter som rör just det lästa (Körling, 2012). 

 
Vill vi att våra barn ska förstå vad skriftspråket är och betyder måste vi högläsa för dem, öppna 

stängda böcker och ge skrivet språk kött och blod och låta berättelser berättas. (s.27) 

 

Samtidigt som den traditionella bokläsningen finns i verksamheten, förekommer den med 

olika avsikter. För att hjälpa sig själv som läsare finns projektorn som förstärker det lästa. 

Med en projektor kan barn följa bilderna medan pedagogen koncentrerar sig på att läsa texten. 

Då får pedagogen en hjälp i sitt läsande samtidigt som barnen får se bilderna och fortsätta 

höra texten. Den moderna tekniken kan ta högläsningen till en annan nivå (Körling, 2012). 

 

Högläsning har flera centrala delar för barns utveckling och förekommer på olika sätt i 

förskoleverksamheter. Studier har visat på att samspelet som sker vid bokläsning har en 

betydande roll för om barnet ska ta till sig alla de delar som högläsning kan föra med sig. Det 

finns inte bara ett sätt att högläsa för barn, bakgrundskapitlet har också tagit upp olika sätt att 

gå till väga vid högläsning. Förskolan är ett viktigt komplement till hemmet och forskare 

menar på att högläsning är något som borde användas där. Studier visar att högläsning har 

blivit ett mindre centralt tema i förskolan och skolan. Förskollärare som har många år 

beprövad erfarenhet uppmuntrar pedagoger att använda högläsningen i barngrupperna och 

menar med sin erfarenhet att det är en meningsfull och utvecklande aktivitet i verksamheten 

(Lundberg, 2010; Körling, 2012; Svensson, 2009).  
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5. TEORETISK RAM 
I kommande kapitel beskrivs den teoretiska utgångspunkt som ligger till grunden för studien. 

Lev S Vygotskij som utvecklat den sociokulturella teorin och menar att barn påverkas positivt 

om de får samspela med andra människor. Genom högläsning kan den vuxna göra så att barn 

får samspela med andra och utbyta tankar och erfarenheter.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Barns utveckling påverkas positivt om individer kommunicerar och samtalar med varandra. 

Alla barn måste få chans att kommunicera med både vuxna och andra barn. När människor får 

utbyta erfarenheter med andra ses det som en tillgång och ett sätt att utvecklas. Han menar 

också att om barn får utbyta tankar med varandra blir individens eget tänkande påverkat. 

Lärande sker i samspel med andra individer. Högläsningen skapar samspel med andra 

individer och högläsningen ger möjlighet att koppla egna erfarenheter till det lästa samt att 

dela dessa erfarenheter med de andra (Vygotskij 2001; Lundberg 2010).   

 

Ett utmärkande drag från den sociokulturella teorin är att individens utveckling påverkas 

positivt om den kommunicerar och samtalar med andra. Om människor får utbyta tankar med 

andra blir deras eget tänkande påverkat. Utveckling och lärande sker i samspel med andra och 

människan använder olika redskap för att förstå sin omvärld (Vygotskij 2001; Säljö, 2000).   

 

Människan använder olika fysiska och intellektuella redskap för att förstå och hantera sin 

omvärld. Ett exempel på ett fysiskt redskap kan vara en penna som används för att anteckna 

något. Ett intellektuellt redskap är ord som vi använder för att förmedla något. Gemensamt för 

de fysiska och intellektuella redskapen används är att det går i ett med individens tänkande. 

Redskapen blir en funktion av människans tänkande och språket är ett viktigt exempel på 

redskap (Säljö, 2000).   

 

Vygotskij (2001) förklarar detta med hjälp av begreppet mediering vilket innebär att individen 

använder redskap för att förstå sin omvärld. Ord och språk kan användas som ett redskap och 

förverkligas i sociala samband. När individer sedan använder språket i samspel med andra 

människor sker utveckling. Utvecklingen som sker kan vara på fysisk och intellektuell nivå 

(Vygotskij, 2001). 

 

Individens språk utvecklas i kommunikation med andra människor. Samtidigt som individen 

använder språket är det också en funktion av individens tänkande. Tänkandet och det talade 

språket är två funktioner som hela tiden samarbetar och tillsammans bildar de medvetandet. 

Den ena funktionen (tänkande eller det talade språket) utesluter inte den andra utan de arbetar 

i enlighet med varandra. Utvecklandet av tänkandet och språket sker på olika nivåer vars 

nivåer ibland är parallella men kan också utvecklas ifrån varandra. Sociala samspel och 

kommunikationen däremellan påverkar individens tänkande (Vygotskij, 2001). 

 
Om man isolerar tänkandet från känslolivet, kan man inte förklara tänkandets uppkomst. 

(Vygotskij, 2001 s.10) 

 

Språket blir det redskap som gör det möjligt för oss människor att utbyta kunskaper och 

erfarenheter med andra människor. Genom språklig kommunikation med andra människor blir 

omvärlden meningsfull för oss. Det talade språket gör att människor kan bli delaktiga i olika 

aktiviteter och samspela i dessa. I den sociokulturella teorin menas att förmågan att beskriva 

och förklara verkligheten med det talade språket är viktigt för mänskligt lärande. Det talade 

språket är en betydande del för kollektiv och individuell utveckling (Säljö, 2000).  
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Högläsningen ger barnet möjlighet att få höra till språkets uppbyggnad och utveckla dessa 

förmågor. Högläsning med en pedagog och flera barn gör att individer får chans att 

kommunicera med varandra om det lästa. Samtidigt som barn utvecklar språket gör det också 

att de utvecklar tänkandet. Det innebär att barn utvecklas både individuellt och socialt. 

Människan är en social varelse redan från födseln och han menar även att det är igenom andra 

man lär känna sig själv. Det innebär att när språket och sitt eget tänkande utvecklas kan man 

gå djupare i sig själv. Han beskriver att språket är en social funktion som används som 

verktyg i sociala sammanhang med andra människor (Vygotskij, 2001). 
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6. METOD 
I metodavsnittet beskrivs olika tillvägagångssätt för att insamla data och hur valet av metod 

gått till. I metodavsnittet presenteras även valet av informanter och hur genomförandet av 

studien gått till. 

6.1 Metodval 

Syftet i undersökningen ska styra valet av metod, relevant metod är avgörande för 

tillförlitligheten i svaren. För att kunna genomföra ett examensarbete krävs en del kunskaper 

om de olika metoderna, sådan kunskap ger även ett bidrag till kritiskt tänkande vilket är 

viktigt att ha när ett examensarbete skrivs. För att välja metod måste man ha kommit fram till 

vad det är för kunskaper och information som är intressant att få fram. Därefter följer valet av 

metod (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

När en studie genomförs finns det vanligtvis två tillvägagångssätt för att söka och insamla 

kunskap. De två vanligast förekommande metoderna är kvalitativ och kvantitativ metod. 

Eftersom vi vill undersöka pedagogers avsikter med högläsning väljer vi att använda 

kvalitativ metod. Efter att ha läst litteratur om de olika tillvägagångssätten att samla in data 

ansågs kvalitativ metod med öppna intervjuer passa studien bäst då en kvalitativ metod 

innebär att information samlas in om ett fenomen med olika typer av intervjuer (Thurén, 

1996). 

 

Under kvalitativa studier finns det en rad olika sätt att samla in data. Det mest förekommande 

inom kvalitativa studier är intervjumetodik. Det finns flera olika intervjumetoder som kan 

användas beroende på syftet i det som ska undersökas. Strukturerade intervjuer är ett 

tillvägagångssätt som kan liknas med en enkät. Intervjuen består av bestämda och slutna 

frågor som ställs i ett bestämt intervjuschema. Denna intervjumetod kan vara till hjälp om ett 

stort antal människor ska intervjuas på kort tid. Ostrukturerade intervjuer används då man vill 

gå på djupet hos de människor som ska intervjuas. Intervjun består av ett antal huvudfrågor 

men följdfrågorna ställs beroende på svaren. I en ostrukturerad intervju är den som frågar ute 

efter djupa svar och samspelet mellan den som frågar och den som svarar är viktig. I denna 

intervjumetod används bandspelare för att svaren kan vara långa och ingående. När en 

intervju genomförs är det viktigt att informationen tolkas noga och en djup förklaring om 

tillvägagångssättet ska göras. Inom kvalitativa studier finns också observation som metod. 

Observation används när man vill tolka en situation eller ett fenomen (Stukat, 2011). 

 

Inom de kvalitativa undersökningsmetoderna väljer vi ostrukturerade intervjuer och detta görs 

för att informanterna inte ska bli styrda i sina svar. I ostrukturerade intervjuer ställs frågorna 

beroende på situation. Intervjuen har vissa huvudfrågor som ser likadana ut för alla 

informanter (se bilaga). I ostrukturerade intervjuer får också intervjuaren chansen att ställa 

frågorna så att den intervjuade lätt kan förstå och detta görs för att syftet med undersökningen 

ska besvaras på bästa sätt. I denna intervjumetodik är följdfrågor tillåtna och används för att 

komma djupare i undersökningsområdet och följdfrågorna ställs beroende på situation 

(Stukat, 2011). 
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6.2 Urval 

Studien riktas till att intervjua utbildade förskollärare verksamma i förskolan. Sex 

förskollärare i fem olika arbetslag på en stor förskola med fem avdelningar medverkade i 

studien. Verksamhetschefen hjälpte till för att få ihop minst sex informanter. 

 

Strategiskt urval är något som kan användas i valet av undersökningsgrupp. Det innebär att 

intressanta variablar som har betydelse för svaren väljs ut. Studien riktar sig till utbildade 

förskollärare även för att få högre tillförlitlighet i undersökningen (Stukat, 2011). 

6.3 Genomförande 

För oss var det viktigt att kunna erbjuda informanterna tydlig information om deras rättigheter 

gällande intervjuerna. Det var också viktigt för oss att informanterna verkligen ville ställa upp 

så att de gjorde det av egen vilja och inte kände sig stressade eller pressade. Därför 

kontaktades förskolechefen tidigt på den förskola där intresset av att få komma och intervjua 

var stort så att han kunde ställa frågan till sina anställda. Därefter kontaktades förskollärarna 

och fick information. En av dem var väldigt positivt inställd till syftet av studien (högläsning) 

och ville medverka i intervjun. Hon skulle även kontakta sina kollegor för att få ihop minst 6 

informanter till oss, och hälsade oss varmt välkomna. Därefter skickades missivbrev ut och 

datum, tid och plats bestämdes via telefon. Intervjuerna delades upp och genomfördes under 

två veckor. De gjordes på den förskolan där informanterna var verksamma i ett rum som de 

hade valt ut som var lugnt och ostört med bord och stolar (Stukat, 2011).  

 

En pilotstudie gjordes veckan innan intervjuerna och den gav många bra tips och råd som 

förbättrade både våra frågor, oss som intervjuare och hur frågorna skulle ställas. Frågorna 

kunde formuleras om på ett sätt så att de inte styrde informanternas svar och så att de inte var 

formade på det sättet att informanterna kunde känna sig påhoppade utan istället börja en fråga 

med ex. ”Hur tänker du kring…” 

 

Vi valde att vara med båda två vid alla intervjuer. När det är två intervjuare med under 

samtalet kan de upptäcka mer och fokus kan läggas på skilda saker i svaren för att få veta mer 

(Stukat, 2011). För att dela upp intervjuerna på bästa sätt gjordes tre intervjuer var. När den 

ena intervjuade hade den andra ansvar för bandspelare och anteckningsblock för att kunna 

anteckna viktiga punkter, nyckelord och återkommande svar under intervjun.  

 

När vi hade satt oss till ro presenterade vi oss för varandra och berättade om de etiska 

rättigheterna de hade med intervjun som även stod i missivbrevet. Bandspelaren sattes igång 

och en av oss började med att inleda samtalet med första huvudfrågan och den andra 

antecknade och skötte bandspelaren. Vid ostrukturerade intervjuer ska bandspelare användas 

för att registrera svaren i intervjun. Det är svårt att få med alla detaljer i svaren vid endast 

anteckningar (Stukat, 2011).  

 

Sedan var samtalet igång och beroende på vilka svar som gavs så ställdes olika följdfrågor. 

Intervjuerna avslutades med frågan ”Är det något du vill tilläga?” Vi tackade sedan för 

medverkandet och meddelade ytterligare en gång att de gärna får ta del av resultatet.  

6.4 Etiska överväganden 

Det är viktigt att ha god etik i sin undersökning som ska vara baserad på sanning. 

Forskningsresultat ska inte tas från andra och undersökningen ska sträva efter att utföras utan 

att påverka andra människor negativt (vetenskapsrådet, 2002). 
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Som intervjuare är det viktigt att tänka på att vara en god lyssnare och tydligt informera om 

huvudpersonernas anonyma deltagande och att de kan avbryta intervjun när de önskar. Inga 

personliga värderingar får framkomma i intervjun eller när resultaten skrivs ihop. Svaren från 

huvudpersonerna ska inte tolkas med personliga värderingar utan bara presenteras neutralt 

(Hermerén, 2011).  

 

När en studie genomförs måste individskyddskravet tas hänsyn till. Detta kan delas upp i fyra 

huvudkrav som kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa kan konkretiseras i ytterligare ett antal olika regler som måste tas 

hänsyn till (vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet och innebär att de som medverkar i studien ska få information av 

forskaren om vad det är de ska bidra med och på vilka villkor de medverkar i studien. Dels att 

medverkandet är anonymt och frivilligt och att de har rätt till att avbryta när de önskar. 

Forskaren ska informera om alla olika delar i undersökningen som kan påverka deras villighet 

att delta (vetenskapsrådet, 2002). För att ta hänsyn till dessa regler skickades ett 

Informationsbrev ut (se bilaga 1) till de berörda där de kunde ta del av informationen.  

 

Samtyckekravet och innebär att de medverkande i undersökningen ska få information om 

studien och dess innehåll och kunna godkänna deras medverkande innan intervjuerna startar. 

Informanterna ska ha rätt att självständigt påverka deras medverkande i studien utan negativa 

följder. De har rätt till att själva bestämma om, när, hur och hur länge de ska medverka. Även 

att de kan avbryta när de så önskar utan negativ respons (vetenskapsrådet, 2002).  I 

informationsbrevet ställdes frågan om de ville medverka i studien eller inte. De medverkande 

fick även information både skriftligt och muntligt om att de kan avbryta studien när de så 

önskar. 

 

Konfidentialitetskravet och innebär att uppgifter om personerna som medverkat i studien 

ska vara praktiskt omöjliga för utomstående att kunna identifiera. Detta gäller uppgifter som 

kan vara etiskt känsliga (vetenskapsrådet, 2002). Namn och plats nämns inte i uppsatsen och 

detta fick även de medverkande information om. 

 

Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som är insamlade för studien får inte användas 

till något annat än vetenskapliga syften. Uppgifter som är insamlade om de medverkande får 

inte heller användas för något som direkt påverkar dem utan att ha fått särskilt medgivande av 

dem (vetenskapsrådet, 2002).  Vi informerade förskollärarna om att vi ser till att materialet 

endast används i forskning och vetenskapliga syfte.  

 

I Vetenskapsrådet (2002) framkommer det att huvudpersonerna i studien får information om 

att de är anonyma i undersökningen och att det är uppfattningarna som studien riktar sig till 

inte huvudpersonerna som individer.  

6.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten är något som mäter intervjuns tillförlitlighet. Reliabiliteten ökas i studien 

genom inspelade intervjuer och pilotstudie. När intervjuer spelas in gör det att svaren tydligt 

kan analyseras genom att svaren kan spelas upp flera gånger. Genom att spela in en intervju 

höjs chansen att inte missa någon i svaren. När förskollärarna intervjuades användes 

bandspelare för att öka tillförlitligheten i studien och att svaren inte skulle missuppfattas. Med 

reliabilitet menas också att samma studie ska kunna göras om och få liknande svar. 

Reliabiliteten i studien ökade också genom att båda två medverkade i intervjuerna då en av 
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oss kunde föra samtalet och den andra observerade samtalet, antecknade och skötte 

bandspelaren.  

 

Validiteten i en studie innebär hur bra studien undersöker det den sägs undersöka. Validitet 

innebär att relevant metod används till undersökningen. Frågorna i intervjun provas och 

svaren bearbetas för att öka studiens validitet. För att se om något eventuellt behövs ändras 

eller förbättras. Under intervjuerna ökades validiteten genom att följdfrågor ställdes så att 

informanterna kunde ge tillförlitliga svar till syftet. Att bjuda in huvudpersonerna i studien för 

att redovisa resultaten kan också öka giltigheten (Dovemark, 2007 ss.150-154; Stukat 2011).  

 

Som beskrivits skickades ett informationsbrev ut till alla som skulle medverka (Se bilaga 1). 

Där fick de information om sina rättigheter vid intervjuerna. Alla informanter fick information 

om att de får möjlighet att ta del av resultatet och studien som gjorts. När pilotstudien gjordes 

provades intervjufrågorna så att de på bästa sätt skulle besvara syftet i studien.  

6.6 Analys/Bearbetning 

Malmqvist (2007) beskriver tillvägagångssätt för hur en analys och en bearbetning av det 

insamlade datamaterialet kan gå till. Anvisningarna kommer att följas när analysen av 

intervjuerna ska göras. Vi börjar med att skaffa oss en helhetsbild av det insamlade materialet. 

Det centrala temat kommer att väljas ut vilket innebär att det som ses som återkommande 

ämne i svaren ska belysas (Malmqvist, 2007 s.124). 

 

När det återkommande temat valts ut ska det analyseras på en mer abstrakt nivå som sedan 

presenteras i resultatdelen. En övergripande förståelse av det insamlade materialet ska gå till 

att studera data i detalj.  Det återkommande ämne sorteras med hjälp av färgpenna som 

understryker i svaren. Olika teman markeras med olika färger vilket gör det lättare att få en 

överblick för att besvara syftet i studien (Malmqvist, 2007 s. 125).  

 

Analys innebär att det insamlade materialet delas upp i mindre delar. Det insamlade materialet 

analyseras i relation till bakgrund och syfte. Materialet bearbetas i olika omgångar i relation 

till studiens forskningsfrågor. Därefter plockas citat och relevant information i svaren ut och 

underrubriker till resultatdelen görs (Malmqvist, 2007 s. 126-127). I följande avsnitt 

presenteras intervjuernas svar i relation till syfte och bakgrund.   
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7. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit i analysen av intervjuerna med hjälp 

av fyra olika underrubriker. Intervjuerna inleddes genom att fråga om det förekom högläsning 

på avdelningen där förskolläraren arbetade. Samtliga intervjuade svarade att det förekom 

högläsning där de var verksamma.  

7.1 Språkutveckling 

I intervjuerna analyserades en tydlig röd tråd som handlade om språkutveckling. De 

intervjuade nämnde att högläsning är en bra aktivitet för att kommunicera, höra och utveckla 

språket, utveckla ordförrådet, lära sig hur en berättelse är uppbyggd och bli intresserade av 

bokstäver.  

 
Det är en viktig del sen tror jag att liksom att eller man hör ju väldigt mycket om forskning som 

säger att man läser mindre hemma asså det är ju väldigt viktigt för läs och skrivutveckling och 

allting i skolan att föräldrar läser mycket mindre hemma idag.  

 

Så att barnen lär sig asså det svenska språket, högläsning är viktigt. 
 

Det fanns även de förskollärare som benämnde att högläsningen är en bra aktivitet att använda 

för att utveckla barns fantasi. Högläsningen användes för att skapa inre bilder hos barnen och 

att de skulle få prata och berätta om dessa bilder men också höra till andra individers 

berättelser. Flera av de förskollärarna som intervjuades benämnde även högläsning som 

någonting som utvecklar barn inför kommande skola. Barns utveckling och högläsningen som 

en utvecklande aktivitet var centralt i flera intervjuer och skolan fanns där som någonting 

kommande. Förskollärarna hade mycket kunskaper om högläsningen och vad högläsning 

ansågs ha för betydelse för barns utveckling. Några av förskollärarna förklarade att tankarna 

runt högläsningen i verksamheten var att barnen skulle få chans att utveckla språkliga 

förmågor med hjälp av boken. Flera av förskollärarna beskriver flera delar av högläsningens 

betydelse för barn men de återkommer till den avkopplande och lugna stunden som 

högläsningstillfällen ger. 

 
Högläsning är jätteviktigt för alla barnen i alla åldrar får man ju säga för det är ju väldigt bra 

för språkutvecklingen och så så det gör vi ju varje dag, vi delar upp barnen i 3 grupper som vi 

gör efter maten då, då är det bra att ha en liten lugn stund tycker vi, så då har vi delat upp dom 

och då är det lite åldersblandade grupper och då läser vi för dom och det tycker vi är lite 

mysigt. 

 

Förskollärarna hade många tankar runt högläsningen i verksamheten. Högläsningen som en 

positiv aktivitet för utveckling av språk, läsning och skrivning har varit centralt. 

Förskollärarna anser sig själva ha ett ansvar i förskolan för att barnen ska få lyssna på 

högläsning. Både i hemmet och på förskolan förekommer högläsning allt mindre idag än för 

några år sedan. Dels pga. av tidsbrist men också för att ipaden och annan teknik verkar ha 

tagit över mycket av den verkliga boken.  

 
Nu säger jag inte att ipads och det här är dåligt men det är väldigt mycket sånt och att det är 

bra med. Asså jag tycker inte man ska tappa bort det här med den riktiga boken. 

 

Skärmarna tar ju också mera tid från barnen, det här med Ipaden har kommit mer och datorspel 

och såna saker.. när jag började att jobba så läste vi mycket mer för barnen.. det är svårt att ta 

sig de där stunderna då och då som  man gjorde förr. 
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I alla intervjuer nämns det att tekniken är något som används mer och mer idag. 

Förskollärarna tar på sig en stor roll för att högläsningen fortfarande ska vara något centralt i 

verksamheten.  

7.2 Högläsning som en mysig stund 

Gemensamt för alla de intervjuade var att de nämnde att högläsning var något mysigt. 

Förskollärarna beskrev högläsningen som en lugn aktivitet under dagen. De förskollärarna 

som arbetade med äldre barn nämnde även högläsning som en mer inplanerad aktivitet på 

dagen. Några av förskollärarna beskrev att de hade en inplanerad högläsningsgrupp för de 

barnen som var 4-5 år. Den inplanerade högläsningen för de barnen var efter maten istället för 

vila. En av de intervjuade förskollärarna, som arbetade i en barngrupp 1-3 år, nämnde även 

högläsning som del av en mjukstart när barnen har sovit 
 

Efter vilan då läser vi det blir liksom en mjukstart men på förmiddagen då är det mer barnens 

initiativ. 

 

Hos de som arbetade med de mindre barnen var det barnens initiativtagande som var en 

ingång till att de läser en bok. Det var barnens initiativ som avgjorde om det förekom 

högläsning under dagen. Förskollärarna som arbetade med de mindre barnen nämnde att de 

använde högläsning i form av flanosagor. En av förskollärarna använde även högläsning då 

ett eller flera barn inte hade något annat att göra. Då blev högläsningen som en sysselsättande 

aktivitet och då fanns det inte några bakomliggande tankar för högläsningen.   
 

Det kan ju vara också att ett barn inte riktigt hittar vad de ska göra och att man säger att kom så 

läser vi en bok det kan ju vara dom situationerna med att man har nån mindre, då är det ju mer 

att man aa nu sätter vi oss här och läser och då sitter vi en stund då går vi inte iväg när jag läst 

en mening. 

 

I alla intervjuer framkom det att syftet med högläsning många gånger var för att få en lugn 

stund. Högläsning verkade många gånger sammankopplat med en mysig stund efter maten. 

Förskollärarna beskrev att syftet inte alltid var det bästa men att man alltid får med många 

delar när man läser. Barnens spontana intresse för att läsa böcker styrde många gånger över 

när högläsning skedde i verksamheterna.  

 
Sen kommer det till dom där spontana lässtunderna naturligtvis att man sätter sig kanske med 

ett eller några stycken barn spontant under dagen men just den planerade högläsningen är då 

efter maten som en nedvarvning efter maten då. 

 

Det var en av de intervjuade förskollärarna som nämnde att de hade ett inplanerat 

högläsningstillfälle varje dag med alla barnen på avdelningen för att varva ner istället för vila 

efter maten.  

7.3 Gruppstorlekarnas betydelse 

Några av förskollärarna som arbetade med de äldre barnen beskrev att gruppstorlekarna vid 

högläsning var viktigt. Gemensamt för de intervjuade var den röda tråden i att stora 

läsgrupper inte ger lika mycket som de små. Barnen får en större chans att koppla till egna 

erfarenheter och alla barnen får chansen att komma till tals i en mindre grupp.  

 
Vi vill inte ha en grupp på 12 barn att läsa för, för att vi tycker inte att det ger så mycket. Dels 

kan du inte koppla tillbaka något till boken det går ju liksom inte. 
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De små läsgrupperna var betydelsefulla för de flesta förskollärarna. De som hade högläsning 

som en planerad aktivitet tyckte att det hade en betydande roll för hur meningsfull lässtunden 

blev. Barnen fick inte lika mycket tid till samtal och återkoppling om det var många barn i 

gruppen. De förskollärare som arbetade med de mindre barnen nämnde att de läste för de 

barnen som ville höra på en bok. Gruppstorlekarnas betydelse nämndes inte på samma sätt 

hos de förskollärarna. Det framgick även att gruppstorlekarna påverkades av vilka barn som 

var med, om de kunde sitta still och koncentrera sig eller om de hade svårt för det då kunde 

det vara lättare att fånga en mindre grupp. 

 
Ju fler det blir men, ofta är det, det kan ju vara dom här små helst dom som är ett dom sitter ju 

inte still sådär jättelänge ofta kan man ju fånga upp dom men är det en längre bok och man har 

börjat läsa kan ju dom komma in en stund bara för och sen faktiskt vandra iväg och det är inget 

jag eller vi stoppar heller eller säger att dom inte får. 

 

De förskollärarna som hade högläsning som en inplanerad aktivitet beskrev gruppstorlekens 

betydelse när de läste en bok. De förskollärarna som arbetade på avdelningar där högläsning 

inte fanns som inplanerad aktivitet nämnde inte gruppstorlekens betydelse som lika viktig. 

Det var barnens initiativ som avgjorde om det förekom högläsning under dagen. Då var det 

också de barn som ville vara med och läsa som avgjorde gruppens storlek. 

7.4 Förberedelser 

Att fånga barns intresse för bokläsning är något många förskollärare beskriver som en 

utmaning. Tekniken blir större och mer centralt i samhället och även i verksamheten framkom 

det under intervjuerna. Att fånga barns intressen är någonting som är viktigt för förskollärarna 

och då gäller det att använda och välja rätt bok. Förskollärarna beskriver att boken borde vara 

mer central i verksamheten och betyder mycket för dem men att tidsbristen skymmer undan 

den. De beskriver också att när läsaren valt rätt sorts bok och barnen fått vara med och välja 

då kan man fånga deras intressen snabbt och under lång tid.  

 

Förskollärarna beskriver att de använder boken som utgångspunkt i olika temaarbeten och 

projekt. Biblioteken runt om verksamheterna hjälper ofta till för att hitta de böckerna som 

förskollärarna observerat att barnen är intresserade av och då kan det bli en hjälp till 

temaarbetet. De nämnde att 2-3 barn varannan vecka får gå med till biblioteket och välja lite 

böcker som de är intresserade av. Även förskollärarna valde en del böcker som de och de 

andra barnen ville läsa. Boken används också för att prata om känslor och svåra ord. 

 
Man kan prata lite om svåra ord och hur de känner sig beroende på vad boken handlar om. 

 

Förskollärarna använder böcker för att starta samtal med barnen. De kan vara att prata om 

svåra ord i en berättelse så att barnen stärker ordförrådet men också olika känslor som dyker 

upp i en berättelse. Några av de intervjuade förskollärarna nämner också att man kan prata 

mycket om vad boken handlar om och olika bilder i boken för att få igång ett samtal så att 

barnen utvecklar kommunikationen. Förskollärarna såg sig själva som viktiga förebilder och 

pratade mycket om hur de är som läsare. Att läsa en bok är svårt och det är viktigt att ha rätt 

tonläge och vara väl förberedd för att fånga barnens intressen. En del poängterade vikten av 

att ha valt ut en bok som läsaren själv tycker är intressant och ha läst igenom den innan för att 

lättare fånga barnen i boken. Då det ofta märks om en läsare tycker att boken är tråkig och då 

kan det bli tråkigt att lyssna på. Alla böcker passar inte heller alla barngrupper, det gäller att 

anpassa bokvalet till den barngrupp som ska lyssna på boken. När förskollärarna läser med 

inlevelse och är väl förberedda blir det spännande och intressant för barnen att lyssna, då blir 

det också mer meningsfulla lärandetillfällen.  
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När de beskriver detta i intervjuerna syns det tydligt att högläsningen är något viktigt för 

barns utveckling. De nämner flera olika dimensioner och pratar mycket om att högläsningen 

borde ha en central plats i verksamheten. 

 

7.5 Sammanfattning 

Om vi sammanfattar resultaten som framkommit i våra intervjuer så visar förskollärarna att 

det finns många faktorer som gör att de använder högläsning i verksamheten. De beskriver 

flera olika dimensioner i barns utveckling som blir centralt när högläsning används.  

 

Avsikten med den planerade högläsningen beskrivs som en mysig stund för att varva ner 

exempelvis efter maten som informanterna säger att barnen och de själva uppskattar. 

Läsningen används ibland även för att lyfta ett aktuellt ämne. Många gånger under dagen var 

det barnens initiativ som avgjorde om högläsning förekom eller inte. Deras personliga åsikter 

pekade även på att högläsning är ett viktigt verktyg för språkutvecklingen, utveckla förmågor 

i form av empati och att kunna lyssna på andra. De nämnde även att högläsning är viktigt för 

framtida skolstart. Gruppstolekarna varierade lite beroende på barngrupp och möjligheter men 

de flesta föredrog mindre grupper då det är lättare att fånga barnen och skapa ett samtal kring 

boken om det inte är för många barn som lyssnar samtidigt. 

 

Det lyftes att läsningen har minskat drastiskt de senaste åren både i hemmet och på förskolan 

pga. av dels tidsbrist men även för att dagens teknik tar över allt mer. Informanterna tyckte 

det var viktigt att inte glömma bort boken och fånga barns intresse kring bokläsning och dess 

innehåll. De poängterade att barn får chans att använda sin fantasi genom att pedagogerna 

bara läser texten i boken och på så sätt får de chans att skapa inre bilder. 
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8. DISKUSSION 
Under kommande rubrik kommer intervjuanalysen att diskuteras av de intervjuade 

förskollärarna i relation till bakgrund och teoretisk utgångspunkt. Diskussionsavsnittet delas 

upp under fyra rubriker, pedagogernas tankar om högläsning, högläsning som en lugn och 

intim stund, förskolan som ett viktigt komplement och förberedelser inför högläsning. I 

analysen av resultaten märktes det att de skilde sig en del i pedagogernas avsikter kring 

högläsning beroende på om förskollärarna var verksamma i en barngrupp 1-3 eller 3-5 år. 

8.1 Pedagogernas tankar kring högläsning 

Gemensamt för alla intervjuer är högläsningens betydande roll i verksamheten. Alla 

förskollärare beskriver att högläsning är något som utvecklar många dimensioner av språket. 

Genom deras kunskaper beskriver de att högläsningen är någonting som är viktigt för att barn 

ska utveckla språket och ordförrådet samt att utveckla förmågan att koncentrera sig och lyssna 

till en berättelse och även att lyssna till andra.  Lundberg (2010) menar att högläsning är något 

som gör att barn möter språket på flera olika sätt. Individen får höra språkets olika 

dimensioner och individen får chansen att utveckla sitt ordförråd. 

 

Högläsningen kan ta individer bortom här och nu men också ge möjlighet att möta nya ord 

och utveckla ordförrådet. Högläsning gör att vi skapar inre bilder och även utvecklar den 

kreativa förmågan (Lundberg, 2010). Flera av de intervjuade förskollärarna beskrev att 

högläsningen får oss att skapa inre bilder och kunna fantisera bort. De beskrev även att 

högläsning får oss att koppla egna erfarenheter och kunna diskutera om dem med andra. 

Lundberg (2010) menar att med högläsning kan man koppla egna erfarenheter till de lästa och 

diskutera om dessa med en vuxen eller andra individer. När man lyssnar till en saga skapas 

inre bilder och de kopplas till egna erfarenheter. När människor får chans att prata om sina 

erfarenheter med andra utvecklas språket och tänkandet. Vygotskij (2001) menar att lärande 

sker i samspel med andra individer. I samspelet utvecklar individen språket och även sitt 

tänkande. De intervjuade förskollärarna beskrev att högläsningen ger möjlighet att skapa inre 

bilder och på så sätt utvecklas tänkandet. När individen sedan får prata och diskutera med 

andra individer om sina erfarenheter får individen chans att utveckla språket. Språket och 

tänkandet blir centrala förmågor som utvecklas med hjälp av högläsningen.   

8.2 Högläsning som en lugn stund 

Förskollärarna som intervjuades hade kunskaper om högläsning och varför det borde vara en 

central del i verksamheten. Högläsningen beskrevs ofta som ett tillfälle för att lugna barnen 

eller att få en mysig stund. Lundberg (2010) beskriver att högläsning också kan vara en lugn 

stund och att det är en förutsättning för att barn ska tillägna sig de förmågor högläsningen kan 

ge. Den mysiga stunden blir central för att en lärandesituation ska ske och vara så betydande 

som möjligt. Flera av förskollärarna beskriver att de har högläsningen efter maten för att 

varva ner medan de andra barnen sover. 

 

Flera av förskollärarna använder högläsningen för att utveckla flera förmågor hos barnen utan 

att riktigt vara medvetna om det. Flera av dem beskriver att högläsning ska användas i 

verksamheten för att de sägs vara viktigt men när de berättar om sina tankar påvisar de stor 

kunskap om bokens betydelse för barn. De förskollärarna som arbetar med de äldre barnen 

visar att högläsning har en större plats i deras verksamhet än förskollärare som arbetar med de 

yngre barnen. De yngre barnen får komma och gå som de vill under bokläsning och deras 

initiativ styr under hela dagen.  
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De äldre barnen får höra på högläsning någon gång under dagen och endast en förskollärare, 

som arbetade med de äldre barnen, beskrev att de hade planerad högläsning för alla barn en 

gång varje dag.  

8.3 Förskolan som ett viktigt komplement  

Pedagogerna läser mindre för barn och högläsning får en allt mindre central plats i förskolans 

verksamhet (Svensson, 2009). Alla de intervjuade förskollärarna beskriver förskolan som en 

viktig verksamhet för barns utveckling. De relaterar högläsningen till barnens kommande 

utveckling. De beskriver att de märker att de läser allt mindre hemma och att barn i allmänhet 

blir mindre intresserade av böcker. De beskriver att allt fler barn tar mindre och mindre 

initiativ till att få en bok läst för sig. De beskriver att de borde ta mer tid till bokläsning men 

att det inte finns utrymme för det då det är stora barngrupper och mindre personaltäthet. Det 

framkommer i alla intervjuer att barnens egna initiativ till bokläsning blir centralt för när 

högläsning sker i verksamheten. Då ställer vi oss frågan varför det inte sker mer planerade 

högläsningstillfällen i verksamheten? Förskollärarna som intervjuades beskriver tydligt att de 

vill att högläsning ska få en mer central plats i verksamheten igen. De beskriver att syftet ska 

vara högläsningens betydande roll för barns utveckling och att de är medvetna om alla de 

olika dimensioner som barn kan utveckla med hjälp av högläsning. Många andra teman och 

ämnen blir istället centrala i förskolans verksamhet. Högläsningen får en central plats för en 

lugn och mysig stund efter maten men förekommer efter barnens initiativ resten av dagen.   

8.4 Förberedelser för högläsning 

Förskollärarna beskriver att de försöker planera och få barnen mer intresserade genom att 

besöka bibliotek och använda boken som utgångspunkt i teman eller olika ämnen de vill 

arbeta vidare med. De beskriver att de försöker ta barnens initiativ och erfarenheter som 

utgångspunkt och försöker använda boken vid fler tillfällen än just vid högläsning som en 

planerad aktivitet. De beskriver att de gärna använder och försöker se till att använda en bok 

när de ska prata om något ämne med barnen. Det kan vara exempelvis olika känslor eller 

någon händelse som något barn beskrivit. I analysen framkom det att förskollärarna arbetar 

mer med böcker och försöker få boken att bli en mer central del. I vår teoretiska utgångspunkt 

för arbetet beskriver vi ut ifrån den sociokulturella teorin och Vygotskijs teori om individers 

utveckling. Vi tar upp vikten av det talade språket och det talade språkets betydelse. 

Förskollärarnas berättelser om varför de använder högläsning i verksamheten återkommer 

många gånger till det betydelsefulla samtalet man kan ha med barn om en bok. När de 

samtalar om vissa ämnen eller om en bok blir det talade språket centralt. De beskriver att 

barnen får berätta om vad de själva har för erfarenheter som är kopplade till det lästa. 

Vygotskij menar att de talade språket är ett redskap som gör att människor kan utbyta tankar 

med varandra som sedan blir betydande för kollektiv och individuell utveckling (Säljö, 2000 

& Vygotskij, 2001).  

 

Förskollärarna beskriver också att de försöker förbereda sig så gott de kan när högläsningen är 

planerad. De vill ha en bok som de vet att barnen tycker om men också som de själva tycker 

om. Förskollärarna pratar om att det är viktigt att vara en god förebild i läsandet för att fånga 

barnens intresse. Den som läser ska vara lyhörd för barns behov av att uttrycka sig och det 

krävs förberedelser och träning för att bli en bra läsare (Lundberg, 2010). 

 

Förskollärarnas avsikter med högläsningen beskrivs som något lugnande och mysigt. När vi 

lyssnar till intervjuerna hör vi att de har ett bakomliggande syfte som de inte beskriver. Deras 

tankar om syftet med högläsning är ofta att det är en planerad aktivitet efter maten för en lugn 
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stund men när de beskriver vidare om vad deras egna personliga tankar om högläsning är, 

syns det tydligt att det har ett djupare syfte med högläsningen. 

8.5 Slutsats 

Studien syftade till att undersöka förekomsten av högläsning och vilka motiv som finns för 

det i förskolan. Våra forskningsfrågor avgränsade området och var om högläsningen används 

som en planerad aktivitet och i sådana fall vilka skäl förskollärarna hade när de genomförde 

högläsning. Med hjälp av intervjuer fick vi lyssna till förskollärares berättelser om högläsning 

och dess förekomst i deras verksamhet. Analysen av deras svar i intervjuerna i relation till 

forskningsfrågor och syfte har vi kommit fram till att högläsning förekommer delvis som en 

planerad pedagogisk aktivitet. Flera av förskollärarna beskrev att de ofta också var barnens 

egna initiativ som gjorde att högläsning förekom i verksamheten. En del nämnde att 

tidsbristen kunde vara en orsak till att högläsningen inte alltid var central. Ofta var det 

förskollärare som arbetade med de äldre barnen som hade högläsning som planerad aktivitet.  

Avsikterna som förskollärarna hade med högläsning nämndes ofta som en lugn och mysig 

stund. Pedagogerna nämnde högläsningens betydande roll för barns utveckling men det var 

inte ofta i relation till högläsning som planerad aktivitet. I pedagogernas berättelser framkom 

det att högläsning har en förmåga att användas när de vill varva ned med barnen eller när de 

vill påbörja ett tema eller prata om ett fenomen.   

8.6 Metoddiskussion 

Att använda ostrukturerade intervjuer gjorde det möjligt att analysera och förstå vad 

pedagogerna hade för avsikter med högläsningen i verksamheten. Intervjuerna hade vissa 

huvudfrågor som ställdes i följd av ledande frågor. Detta gjorde det möjligt att få fram djupare 

tankar hos pedagogerna och på så sätt få svar på vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi har 

diskuterat fram att det hade varit intressant att få fler informanter till studien. Det hade kunnat 

ge mer och bredare variation i resultatet. Det hade varit intressant att få fler informanter från 

fler verksamheter för att kunna jämföra och få mer intressanta svar. Vi har även diskuterat 

fram att observation som metod hade kunnat stärka intervjuerna med förskollärarna för att få 

högre tillförlitlighet i studien. Att använda intervju och observation hade krävt mer tid för att 

genomföra studien. Om man hade valt att använda sig av fler informanter hade det också 

krävt mer tid för studien än vad vi fick för detta examensarbete.  

8.7 Didaktiska konsekvenser 

Efter studiens gång har vi fått en större medvetenhet om högläsningens betydelse i förskolan. 

Det ligger i pedagogernas händer att synliggöra böcker för barn. Ett medvetet arbete i 

verksamheten är av stor betydelse för att förskolans läroplan ska bli synlig. I läroplanen 

(Lpfö98, rev 2010) framkommer det att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande 

och då är högläsning en företeelse som borde synliggöras mer än vad studien påvisar att den 

gör. Forskning visar på att högläsning kan utveckla flera olika dimensioner i barns lärande 

och att barn ofta borde få lyssna till böcker (Lundberg, 2010).  

 

De intervjuade förskollärarna påvisar inte att högläsning alltid har en central plats i 

verksamheten. Tidsbrist är någonting förskollärarna tar upp och det gör att högläsning skyms 

undan och andra aktiviteter blir mer centrala. Ett medvetet arbete i förskolan blir då att lägga 

fokus på att inom den tidsram som finns synliggöra böcker och att barn får lyssna, höra på och 

behålla intresset för böcker. Förskolan ska också vara ett komplement till hemmet och studier 

visar på att barn får allt mindre böcker läst för sig varje dag. Då borde förskolan vara en plats 

som gör böcker centrala och möjliggöra högläsning och intresse för böcker.  
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8.8 Vidare forskning 

Intervjuerna med de verksamma förskollärarna visar att de har ett djupare personligt syfte 

med högläsning än vad de tror. När de själva beskriver syftet är det ofta för en lugn och mysig 

stund. Men när vi lyssnar vidare på intervjuerna beskriver de tydligt att de både har ett djupare 

syfte med högläsningen och att de försöker få boken och högläsningen till en mer central del 

av verksamheten. För att vidareutveckla studien hade det varit intressant att intervjua 

förskollärare på andra verksamheter för att dels få ett större perspektiv på hur mycket och 

varför böcker används men även för att kunna jämföra olika verksamheter, om det är någon 

större skillnad. För att utveckla en eller flera verksamheter är det intressant att ta del av barns 

egen syn på böcker. Är det verkligen så att barnen får mindre intresse för böcker? Vad är det 

som gör att intresset minskas hos barn och vad hade man kunnat göra för att öka intresset? 
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9. TACK 
Slutligen vill vi tacka alla som varit med och gjort vår studie möjlig att genomföra. Tack till 

de förskollärare som medverkat vid intervjuerna, och till förskolchefen som tog kontakt med 

sina anställda. Vi vill även tacka vår handledare som handlett oss genom examensarbetet. 

Arbetet har även granskats språkligt och vi vill tacka för den hjälpen.  
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Bilaga 1    Högskolan i Borås, april 2014 

 

En intervjustudie om högläsning som företeelse i förskolans verksamhet 

 

Hej 

Vi är två lärarstudenter som läser vår 7:e och sista termin till förskollärare på Högskolan i 

Borås. Vi avslutar vår utbildning med att skriva vårt examensarbete.  

 

  ftet med denna undersökning är att undersöka ”Högläsning som företeelse i förskolan”. 

Undersökningen ska ta reda på vilka avsikter förskollärare har med högläsning, vad 

bakomliggande syfte är till att de läser för barnen. Detta kommer vi att göra genom att 

intervjua ett antal verksamma förskollärare på två förskolor. 

 

Med detta brev vill vi erbjuda dig som förskollärare att delta i undersökningen. Det innebär att 

du kommer att få svara på några frågor genom en intervju som kan tänkas ta ca 30-60 

minuter. Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av bandspelare och eventuella 

anteckningar. Är du intresserad kan du bekräfta detta genom telefon eller mail. Intervjuerna 

kommer att hållas vecka 16 och 17. Vid intresse hör vi av oss tillbaka till dig för bokning av 

tid och plats för intervjun.  

 

Avslutningsvis vill vi även meddela att ditt deltagande är anonymt. Deltagandet är även 

frivilligt och du kan avbryta när du önskar. Det insamlade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och kommer endast att användas för vårt examensarbete. Resultatet av 

undersökningen är en offentlig handling och kommer att publiceras i Bada (Borås akademiska 

data bas) och du kan när du vill ta del av materialet från din intervju.  

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Ullholm   Isabelle Karlsson 

Tel:0721-722239   Tel: 0723-610184 

Mail: carolineullholm@hotmail.com  Mail: isabellekarlsson1@hotmail.com 

 

Handledare: 

Christer Wede 

Institutionen för pedagogik 

Telefonnummer: 033-435 5902 

Mobilnummer: 0705-558269 

E-post: : christer.wede@hb.se 
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Bilaga 2 

Intervju av verksamma förskollärare 

”Högläsning som företeelse i förskolan” Frågor: 

 

Högläser förskollärarna för barnen? 

Förekommer högläsning i din verksamhet?  

Vad tycker du om läsning? 

När brukar det vara aktuellt för dig att läsa för barnen? Är det varje dag? Varför? Varför inte?  

 

Förskollärarnas syfte med högläsningen 

Hur tänker du kring det här med högläsning? Vad har du för tankar kring högläsnings 

tillfällena?   

Hur tänker du kring förberedelser inför läsning?  

Hur tänker du kring miljön vid läsning?  

Hur tänker du kring gruppstorlekarna vid läsning? 

 


