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Abstrakt 
Svensk titel: ”Ja alltså man kan ju läsa, sen kan man läsa…” En kvalitativ studie om 

anpassning av högläsning på förskolan. 

 

English title: "Well you can read, then you can read ..." - A qualitative study on adaptation 

of reading aloud in preschool. 

 

Studiens syfte är att utifrån ramfaktorteorin och sociokulturell teori synliggöra hur 

förskollärare anpassar högläsning för att gynna barns lärande. Metoden som använts är 

en kvalitativ intervjustudie där intervjuer utförts på sex olika förskolor med sex olika 

legitimerade förskollärare. Intervjun utgick från semistrukturerade frågor. Det valda 

teoretiska ramverket som använts är sociokulturell teori och ramfaktorteorin. 

Frågeställningarna som formulerats efter studiens syfte är: hur definierar förskollärare 

syftet med högläsning? På vilket sätt anpassar förskollärare samtalet under högläsning för 

att gynna barns lärande? Samt Vilka ramar upplever sig förskollärare ha för att skapa 

möjligheter till lärande under högläsning? Studiens resultat visar att högläsning används 

främst i ett lärande syfte. Förskollärarna lyfter även deras egen roll och deras 

förhållningssätt som betydelsefullt för att skapa ett intresse för högläsning och inspirera 

till lärande, genom att anpassa högläsningen på olika sätt. Resultatet i studien visar även 

att förskollärarna har olika organisatoriska och fysiska ramar som påverkar möjligheter 

till lärande under högläsningen. 

 

 

Nyckelord 
Högläsning, förskolan, anpassning, lärande, samtal. 
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1 Inledning 
Under utbildningens gång har vi fått kunskap om att högläsning är en viktig del av 

förskolans verksamhet. Att läsa och samtala om barnlitteratur tillsammans med barnen 

anses vara betydelsefullt för barnens lärande och utveckling i talspråk, skriftspråk och för 

läsförståelsen. I Skolverkets läroplan för förskolan (2018 s. 8) har begreppet högläsning 

tillkommit och uttrycks: ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får 

förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om 

litteratur och andra texter”. Citatet synliggör därmed att högläsning består av två delar, 

lyssna och samtala. De två delarna förutsätter varandra eftersom barnen måste lyssna för 

att få en förståelse för boken, för att kunna samtala om innehållet. Citatet visar också att 

barn ska få möjligheter till en stimulerande miljö som möjliggör lärande. Utifrån egna 

erfarenheter har vi en förståelse för att alla förskollärare har olika förutsättningar och 

kunskaper när det kommer till möjligheten att erbjuda barnen en stimulerande och lärorik 

miljö där högläsning kan ske. 

 

Vi diskuterade i inledningen av studien hur läroplansmålen kan komma till uttryck i 

förskolan. Forskning visar enligt Damber (2015) att högläsning oftast sker en gång 

dagligen vid samma tid i förskolans verksamhet och att högläsningen inte har ett syfte. 

Vi började fundera på om det finns förklaringar till varför högläsningen sker endast en 

gång om dagen och vid samma tid, eftersom många förskolor väljer att genomföra 

högläsningen efter maten. Vi funderade över de organisatoriska förutsättningarna och hur 

dessa kan påverka förskollärares möjligheter till att skapa en miljö där alla barn kan få 

lyssna till högläsning och samtala om litteratur, något som kan vara en utmaning i 

förskolan. Förskolor har olika förutsättningar när det gäller barngruppens storlek, 

personal, miljö och material. I Skolverkets Flera språk i förskolan: teori och praktik 

(2013) beskrivs högläsning som en komplex situation där det finns många aspekter att ta 

hänsyn till, som val av barnlitteratur, barnens ordförråd, modersmål, intressen och 

eventuellt tema på förskolan. Förskolan har blivit en mångkulturell arena där högläsning 

ses som en betydelsefull aktivitet för att främja barns språkutveckling och lärande.  

 

Egna erfarenheter är att högläsning ofta används som läsvila medan de andra barnen 

sover. Genom att använda begreppet ”läsvila” istället för ”högläsning” skapas en 

förutfattad mening om vad som sker, det vill säga att barnen vilar och förskolläraren läser. 

Detta menar Edwards (2008) är det traditionella, att förskolepersonalen använder sig av 

högläsning för att samla gruppen efter utelek, hålla kvar fokus under tiden någon annan 

förbereder måltider eller vid vila. Om syftet med högläsningen är att väcka tankar om 

boken för att stimulera till samtal bör tid och plats vara genomtänkt, eftersom det kan vara 

svårt att locka till samtal kring boken om barnen är uppe i varv, trötta eller hungriga. Vi 

upplever att högläsningen sker på rutin och att tid och plats inte är så genomtänk för att 

ge barnet förutsättningar för att samtala om litteratur, utan används för att skapa en lugn 

stund.  

 

Granberg (2006) visar att det pedagogiska arbetet som bedrivs på förskolan påverkar 

barns lärande och utveckling. Det är inte endast det pedagogiska arbete som görs på 

förskolan utan även det förskolan väljer att inte göra som påverkar. Därför är det viktigt 

att förskolläraren har en medvetenhet om varför vi gör saker tillsammans med barnen 

(Granberg 2006). Forskning visar också att förskollärarens förhållningsätt och 

medvetenhet under högläsningen påverkar barns möjligheter att lyssna till och samtala 

om litteratur (Norlin 2013). Eftersom högläsning och förskollärarens förhållningsätt lyfts 

fram som en betydelsefull aspekt i barnens språkutveckling blir vi intresserade av hur 

förskollärare arbetar med att anpassa högläsningen för att gynna barns lärande. Vi vill i 
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denna studie synliggöra hur förskolläraren skapar möjligheter för barn att lyssna och 

samtala om litteratur, samt hur det kan komma till uttryck i förskolans verksamhet. 
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2 Syfte – Frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin och sociokulturell teori synliggöra hur 

förskollärare anpassar högläsning för att gynna barns lärande. 

 

Frågeställningarna som utgör grunden i studien är: 

 

1. Hur definierar förskollärare syftet med högläsning? 

2. På vilket sätt anpassar förskollärare samtalet under högläsning för att gynna barns 

lärande? 

3. Vilka ramar upplever sig förskollärare ha för att skapa möjligheter till lärande 

under högläsning? 
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3 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras en kort förklaring till varför begreppet högläsning har 

tillkommit i förskolans läroplan och varför vuxna ska läsa för barn så tidigt som möjligt. 

För att ge läsaren en djupare förståelse om ämnet högläsning i relation till studien tar 

bakgrunden upp relevant litteratur om olika förutsättningar som påverkar barnens 

möjligheter till att lyssna och samtala om litteratur. Bakgrunden blir ett komplement till 

den tidigare forskningen inom området högläsning i förskolan.  

 

Enligt Kåreland (2016) så har synen på högläsning i förskolan förändrats, från att 

användas i ett fostrande syfte till att mer ses som ett redskap för lärande. Bergöö menar 

(2016) att samhällets förändringar påverkar även utbildningssystemet. I takt med 

samhällets utveckling prioriteras olika områden mer än andra i förskolan. Ett exempel på 

att högläsningen blir mindre prioriterad i förskolan är att digitala verktyg tar mer plats. 

De digitala verktygen påverkar inte bara förskolan utan även hur högläsningen prioriteras 

i hemmet (Bergöö 2016). En undersökning gjord av Läsrörelsen och Junibacken visar att 

den ökade användningen av digitala verktyg gör att föräldrarna läser mindre för sina barn. 

Undersökningen belyser vikten av att högläsning bör ske tillsammans med en vuxen för 

att ge barnen bra förutsättningar till att läsa och skriva i framtiden (SVT Nyheter 

Sörmland 2013).  

Även Körling (2012) beskriver att föräldrar läser mindre och mindre för sina barn, detta 

går att se i olika undersökningar som visar på en stor förändring i barns läsförmåga. 

Forskning visar att barn som i större utsträckning får uppleva läs- och skriftspråk i 

hemmet och förskolan har generellt bättre resultat i skolan i läs- och skrivförståelse. 

Eftersom högläsningen i hemmet minskar så är det viktigt att förskollärare tar vara på 

tiden i förskolan för att ge barn tidiga och inspirerande möten med högläsning i förskolan 

(Körling 2012). De oroväckande resultaten menar Heimer (2016) har fått stort genomslag 

i Sverige, detta medförde att Skolverket började med läsfrämjande projekt i skola och 

förskola. I Skolverkets Planera och organisera för kollegialt lärande (2017) tas läslyftet 

upp, som är en kollegial fortbildning i syfte att främja barns språkutveckling i förskolan. 

Heimer (2016) menar att högläsningen måste få sin tid och plats i förskolans verksamhet 

och kan med fördel ske flera gånger om dagen. Högläsningen kan ske både på initiativ av 

vuxna, men även på barnens egna initiativ. För att barnen ska kunna ta egna initiativ till 

högläsning så är det viktigt att böckerna finns tillgängliga för barnen, något som Fast 

(2011) menar ska vara en självklar förutsättning. Inte bara att böckerna är tillgängliga 

utan även att framsidan ska synas och att de ska ligga i ordning på ett bord och inte stå i 

en hylla. Chambers (2011) tar också upp att skylta böckerna skapar möjligheter för 

förskolläraren att inspirera barnen till högläsning. Böckerna som visas upp på bordet kan 

väljas ut till det pedagogiska syfte förskolläraren har. Böckerna kan utgå ifrån barnens 

intresse, eller i språkutvecklande syfte, eller som en del i förskolans tema exempelvis 

havet, djur eller känslor. Fast (2011) och Westerlund (2009) argumenterar även för 

rummets betydelse, högläsning kräver en avskild plats för att undvika störningsmoment. 

Många störningsmoment eller höga ljud gör att barnen får svårt att koncentrera sig på 

boken och tappar intresset fortare. Fortsättningsvis menar Westerlund (2009) att 

förmågan till att lyssna påverkas av miljön, för att barnet ska kunna lyssna till språkljud 

så krävs en relativt lugn miljö. Höga och konstanta ljud påverkar barnens språkinlärning 

negativt då barnen får svårt att urskilja och uppfatta det som ska lyssnas till. 



  
 

5 

Heimer (2016) tar upp olika fördelar med högläsning i förskolan, en fördel som tas upp 

är samtalet innan, under och efter högläsningen som en viktig förutsättning för lärande. 

Högläsning är mer än bara läsvila och måste få ta tid och ge barnen möjlighet att ställa 

frågor, prata om bilder och om bokens innehåll. Förskollärarens roll anses viktig under 

högläsningen eftersom förskollärarens förhållningsätt påverkar barnens försök till samtal. 

Förskolläraren måste vara tillåtande och öppen för samtal om bokens innehåll, men även 

för att kunna vända tillbaka samtalet till bokens tema. För att främja samtal under 

högläsning så menar Chambers (2011) att det krävs vissa förberedelser. En viktig 

förberedelse är att förskolläraren läser igenom boken innan högläsningen, detta för att 

inte själv bli överraskad av opassande innehåll eller att innehållet blir svårt för barnen att 

förstå. Vidare menar Heimer (2016) att om högläsningen ska bli en meningsfull 

lärsituation så kan inte barnen sitta själva med en bok, utan boken måste bearbetas 

tillsammans med en vuxen. Genom att högläsa böcker tillsammans så ges barnen 

möjligheter till samtal som skapar ny förståelse, tolkningar och få nya tankar och 

upplevelser om bokens innehåll. 

Sammanfattningsvis går det att se vikten av att läsa högt tillsammans med barnen, dels 

för att främja barnens möjligheter att tillägna sig läs- och skriftspråkliga kompetenser i 

skolan samt som ett komplement till hemmet där högläsning får allt mindre plats. Olika 

förskolor har olika förutsättningar som påverkar vilka möjligheter förskolläraren har att 

använda högläsning för att gynna barnens lärande exempelvis förskolans fysiska miljö 

och organisation. 
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4 Tidigare forskning 
Nedan redogörs tidigare forskning som är relevant för studien. Den tidigare forskningen 

har delats in i tre olika teman. De olika teman som framkommit är samtal i högläsning, 

ett redskap för lärande, högläsning som övergångsaktivitet och pedagogens roll under 

högläsning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning inom ämnet 

högläsning i förskolan. Den tidigare forskningen kopplas samman i analys- och 

diskussionskapitlet där den sätts i relation till studiens resultat. 

 

4.1 Samtal i högläsning, ett redskap för lärande 

Norlin (2013) har genomfört en kvalitativ studie med observationer och intervjuer som 

visar barnlitteraturens många möjligheter till att skapa lärande situationer i förskolan. 

Syftet var att studera hur pedagoger och barn förhåller sig till innehållet i lästa 

bilderböcker. För att skapa möjligheter till lärande i högläsningssituationer så måste 

förskolläraren vara öppen och lyhörd för samtal med barnen under pågående läsning. 

Meningsfulla dialoger uppstår oftast spontant under pågående läsning. Resultatet visar att 

förskolläraren skapar djupare dialoger tillsammans med barnen genom att ställa frågor, 

förklara, ge förslag eller koppla bokens innehåll till barnens upplevelser och erfarenheter. 

 

Högläsningen har förändrats över tid, från att tidigare bara läsa boken från pärm till pärm 

utan att samtala om innehållet, betonas nu samtalets betydelse för språkutveckling, men 

även för barnens sociala interaktioner (Norlin 2013). I likhet med det Norlin (2013) 

skriver att högläsningen används för att skapa lärande situationer genom att samtala om 

böckerna med barnen, menar även Lennox (2013) att samtal under högläsningen är bra 

för att främja språket. Lennox (2013) har gjort en forskningsöversikt om hur högläsning 

kan förbättra barns språkutveckling. Syftet med artikeln är att granska tidigare forskning 

om högläsning och hur den kan förbättra läskunskaper hos förskolebarn. Forskningen 

visar att högläsning har en positiv påverkan på barns språkutveckling. Vidare menar 

Lennox (2013) att förskolan är en plats där förskolebarn spenderar stor del av sin dag, 

förskolan blir därför en betydelsefull arena när det gäller barns språkutveckling. Dennis, 

Lynch och Stockall (2012) nämner i sin forskningsartikel att i förskolan finns många 

aktiviteter som främjar språkutvecklingen men ingen har så stor påverkan som 

högläsning. 

 

I Lennox (2013) forskningsöversikt visar resultaten att det finns betydelsefulla aspekter 

som gynnar barnens språkutveckling. Förskollärarens kunskaper om barns 

språkförståelse påverkar valet av böcker, då förskolläraren är medveten om att inte välja 

böcker som anses vara för svåra eller för lätta för barnet att samtala om. Ytterligare en 

betydelsefull aspekt som påverkar barnens språkutveckling är förskollärarens 

förhållningsätt under högläsningen.  Huruvida förskolläraren ser högläsning som en 

social interaktion eller endast som en lässtund påverkar hur samtal uppmuntras av 

förskolläraren. Även Dennis, Lynch, och Stockall (2012) tar upp att förskolläraren ska 

vara medveten om den egna rollen under högläsning och hur den påverkar barnens 

engagemang. Förskollärare som har kunskap om hur böcker och högläsning kan påverka 

barns språkutveckling, använder högläsning på ett annat sätt. De använder ofta olika 

strategier under högläsningen som de vet främjar till språkutveckling. 

 

Simonsson (2004) har använts sig av videoobservationer, informella samtal, deltagande 

observationer samt fokusgruppsintervjuer i sin studie, för att ta reda på hur bilderboken 

tar plats i förskolans verksamhet. Studien pågick under en trettonveckors period som var 

utspridda under vår- och hösttermin. Syftet är att ge en ökad förståelse för hur bilderboken 
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används i förskolan av barnen men även av de vuxna. I resultaten så framkommer det att 

lunchläsningen är en återkommande daglig aktivitet i förskolan. Resultaten visar att 

högläsning används som en lärostund tillsammans med barnen genom att välja ut böcker 

i samband med tema och ställa frågor om bokens handling. Resultaten visar även att 

bilderboken används för avkoppling och ses ur ett omsorgsperspektiv där kroppens 

fysiska behov sätts i fokus. I dessa situationer så är inte bokens handling i fokus utan 

boken väljs ut för sin stämningsskapande effekt. Barnlitteratur används som en inbjudan 

till lugn miljö och vila som skapar möjligheter till återhämtning och en väl avvägd 

dagsrytm. 

 

4.2 Högläsning som övergångsaktivitet 

I en forskning som gjorts av Damber (2015) har förskollärarstudenter fått göra 

observationer på högläsning och hur den används i den svenska förskolan. Studien börjar 

med att beskriva att det var stor skillnad mellan förskolornas tillgång till litteratur. Några 

förskolor hade eget bibliotek medan andra förskolor hade enstaka böcker att tillgå. Det 

framkom även att vissa förskolor hade böckerna tillgängliga för barnen, medan andra 

förskolor hade böckerna utom räckhåll för barnen. Syftet med Dambers (2015) studie var 

att observera hur ofta förskollärare hade högläsning, under hur lång tid högläsningen 

pågick och ifall förskolläraren samtalade med barnen i samband med högläsningen. 

Resultatet visar att högläsningen endast inträffar en gång dagligen och att det sällan är 

planerat i ett medvetet sammanhang. Studien visar även att stora barngrupper och lite 

personal var en vanlig bortförklaring till att högläsningen kunde uteslutas. Resultatet i 

Dambers (2015) studie visar att samtal om boken under högläsningen sker i lite 

utsträckning och nästintill obefintlig. Högläsningen används främst för att barnen skulle 

sitta stilla för att invänta nästa aktivitet. Det visade även att högläsningen inte ses som en 

pedagogisk aktivitet utan något som kunde bytas ut mot andra aktiviteter.  

 

4.3 Pedagogens roll under högläsning 

I en studie av Gardner-Neblett et al. (2017) från USA gjorde forskare videoobservationer 

på barn som fick höra högläsning och undersöka böcker. Syftet med studien var att ta reda 

på vilket intresse barnen visade för böcker i tre olika scenarier, i första scenariot fick 

barnen välja bland välkänd barnlitteratur och lyssna till högläsning där läraren läste med 

inlevelse och ställde öppna frågor under tiden samt stöttade barnet genom att svara på 

barnets frågor och kommentarer. Det andra scenariot läste läraren boken utan paus för 

samtal och med minimal respons på barnets kommentarer. I det tredje scenariot fick 

barnen utforska böcker helt på egen hand. Resultatet av studien visade att barnen visade 

mest intresse för böckerna när läraren bjöd in till samtal. 

 

Forskarna valde att mäta barnens intresse i form av tid som de var närvarande, när barnet 

gick därifrån eller började skruva på sig ansågs sessionen vara över. Studien visar på 

vikten av pedagogens förhållningssätt för att skapa lärande undervisningssituationer. 

Dennis, Lynch och Stockall (2012) har också skrivit en artikel som poängterar att lärarens 

kunskaper om vilka aktiviteter och strategier som är språkutvecklande också har 

betydelse. I studien tas det upp att förskollärarna måste vara kreativa för att skapa en miljö 

som passar alla barn och högläsningen är något som varmt rekommenderas. Flera studier 

visar att om högläsningen ska bli ett språkstimulerande undervisningstillfälle är 

pedagogens förhållningssätt avgörande (Norlin 2013; Lennox 2013; Dennis, Lynch & 

Stockall 2012).  
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4.4 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att högläsning används på olika sätt i förskolans verksamhet. Det 

framkommer att högläsning används i syfte att främja språkutvecklingen men även som 

övergångsaktivitet utan lärande syfte. I studien av Norlin (2013) framkommer det att 

samtalet under högläsningen är betydelsefullt för barnens språkutveckling. Studien tar 

även upp förskollärarens förhållningsätt som en förutsättning för att samtal under 

högläsningen kan ske, detta är även något Lennox (2013) tar upp. Något som skiljer de 

båda studierna åt är att Lennox (2013) tar upp förskollärarens kunskaper om barns 

språkförståelse som en viktig del i högläsningen. Förskollärarens val av böcker påverkar 

barnens möjligheter till samtal genom att välja för svåra eller för lätta böcker till 

högläsningen. Flera studier visar på högläsningens positiva påverkan på barnens 

utveckling, lärande och språkutveckling genom att samtala med barnen innan, under och 

efter högläsning (Norlin 2013, Lennox 2013, Dennis, Lynch, och Stockall 2012). 

 

Forskning visar att högläsningen kan ha ett annat syfte, nämligen för vila och avslappning. 

Simonsson (2004) nämner att högläsningen kan användas i ett lärande syfte men även 

som en inbjudan till en lugn miljö som är till för att skapa social gemenskap. Damber 

(2015) ser högläsning mer som en övergångsaktivitet, exempelvis mellan utevistelse och 

måltid. Något som framkommer i flera studier i den tidigare forskningen är 

förskollärarens roll som en betydelsefull byggsten i hur högläsningen kommer till uttryck 

i förskolans verksamhet. Förskollärare kan antingen se högläsningen som ett redskap för 

lärande i förskolan eller inte. Vad som är avgörande enligt tidigare forskning när det gäller 

att använda högläsning i ett lärande syfte är pedagogens roll, alltså vilket förhållningssätt 

och vilken kunskap pedagogen har (Gardner-Neblett et al. 2017; Norlin 2013; Lennox 

2013; Dennis, Lynch & Stockall 2012). 
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5 Teoretiskt ramverk 
Under detta kapitel beskrivs studiens teoretiska ramverk. Studien utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv där samtalets betydelse för lärande lyfts fram. Begreppen den 

proximala utvecklingszonen och scaffolding förklaras i relation till studien. Även 

ramfaktorteorin används i studien, dessa teorier samt begrepp används för att tolka och 

analysera studiens resultat. 

 

5.1 Sociokulturella teorin 

I den sociokulturella teorin ses människan som ständigt sökande efter nya tankesätt och 

nya sätt att förstå den värld vi lever i. De nya kunskaperna och erfarenheterna kan sedan 

användas i olika situationer och i de situationerna skapas ännu fler kunskaper. Den 

sociokulturella teorin tar upp att tänka och förstå är starkt beroende av språk genom social 

interaktion (Säljö 2011). Perspektivet har utvecklats med Vygotskijs arbete med språk, 

lärande och utveckling som grund (Säljö 2014). Enligt den sociokulturella teorin sker 

lärande till största del mellan människor genom kommunikation och samspel (Dysthe 

2001b).  

 

Språket gör att människan kan bli delaktig i andras liv och erfarenheter och att 

erfarenheter och kunskap kan förmedlas vidare, därför menar Säljö (2011) att lärarens 

roll i samtal med barnen är betydelsefull för deras lärande och utveckling. När läraren 

samtalar med barnet så får barnet ny kunskap och utvecklar sitt tankesätt. Gjems (2011) 

lyfter fram att barn samtalar till sig kunskap och att samtalet har en framträdande roll i 

sociokulturell teori. Samtal som sker mellan individer skapar socialt sammanhang och 

tillsammans med andra öppnas möjligheter att tillägna sig nya kunskaper såväl som att 

lära andra något nytt. Vygotskij (1997) betonar inte bara samtalet utan även lärarens roll 

i undervisningen som viktig eftersom läraren ska inspirera barnen till att lära. 

 

Enligt Säljö (2011) framgår det tydligt att förskolan ses som en betydelsefull arena i 

utövandet av den sociokulturella teorin, då barnen dagligen får interagera med vuxna och 

barn. I förskolan utvecklas ständigt barnens tankar och nya sätt att se världen, de lär sig 

inte bara nya ord och begrepp utan också i vilka sociala sammanhang det används. 

Ytterligare förklarar Gjems (2011) att barnen får inte bara nytt ordförråd utan genom 

social interaktion får barnen förståelse för språkets uppbyggnad exempelvis ordens 

placering i meningar. Säljö (2011) tar upp att språket utvecklas både individuellt men 

också i grupp då alla barn kommer med olika erfarenheter och kunskaper. Vidare betonas 

även att förskolan ofta introducerar skriftspråket tidigt för barnen genom läsning, detta 

beskrivs av den sociokulturella teorin vara ett viktigt redskap i barnens tillägnande av 

kunskaper, erfarenheter och språk (Säljö 2011). Dysthe (2001a) och Säljö (2014) skriver 

att inom den sociokulturella teorin finns två kategorier av redskap: andra människor, så 

kallade språkliga redskap, eller materiella redskap, exempelvis böcker eller begrepp. Det 

finns många olika redskap i den sociokulturella teorin men enligt Säljö (2011) så är det 

ingen tvekan om att språket är det mest betydelsefulla redskapet för lärande. I den 

sociokulturella teorin är språk och kommunikation en förutsättning för lärande och 

utveckling. Den sociokulturella teorin om lärande blir därför relevant för vår studie 

eftersom högläsning innefattar både lyssna och samtala som är former av kommunikation. 

Språket används enligt Vygotskij både utåt, mellan människor och inåt när vi har dialoger 

med oss själva (Säljö 2015). Språket har en dubbel funktion där barnet i ett första steg lär 

sig genom samspel och kommunikation med andra. Det andra steget sker i form av en 

inre dialog som en psykologisk lärprocess. De två stegen förutsätter varandra och de 
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kunskaper som tillägnas kan sedan användas i kommande sociala sampel och 

kommunikationer (Dysthe 2001a; Strandberg 2014). 

 

5.2 Centrala begrepp inom den Sociokulturella teorin 

Säljö (2015) tar upp den Proximala utvecklingszonen som ett centralt begrepp i den 

sociokulturella teorin. Vygotskij menar att människan inte blir färdiglärd utan vi är under 

ständig utveckling hela livet, det finns alltid nya saker att lära (2015). Steget från kan inte 

till kan, alltså ett lärande, sker tillsammans med människor som kan genom social 

interaktion och samarbete (Dysthe 2001b; Strandberg 2014). Säljö (2014) skriver att den 

proximala utvecklingszonen handlar om att anpassa lärandet och tillägnandet av nya 

kunskaper inom räckhåll för barnet, alltså inte för lätt och inte heller för svårt.  

 

Läraren eller en mer kunnig kamrat vägleder barnet att ta nästa steg i sitt lärande. 

Strandberg (2014) menar att även den som redan kan vinner på att lära en mindre kunnig. 

Eftersom den mer kunnige får förklara och visa på olika sätt fördjupas dennes språkliga 

kunskaper eftersom det ibland krävs att skifta perspektiv, argumentera eller utveckla sitt 

resonemang. Ett annat begrepp som Säljö (2014) nämner är Scaffolding som syftar på det 

stöd som den vuxne eller en mer kompetent kamrat ger till barnet, antingen fysiskt eller 

psykiskt, för att barnet ska kunna ta nästa steg i den proximala utvecklingszonen (Säljö 

2014). Scaffolding och den närmaste proximala utvecklingszonen tillämpas i studiens 

analys för att få svar på hur förskollärare skapar möjligheter för lärande och anpassar 

högläsningen, exempelvis utifrån barnens tidigare kunskap, språknivå och ålder. 

Begreppet anpassning kommer därför vara ett begrepp som används i analysen. 

 

5.3 Ramfaktorteori 

I Studien används Lundgrens (2014) ramfaktorteori som innebär att det finns olika 

faktorer förskolläraren inte kan påverka men måste förhålla sig till i undervisningen, dessa 

faktorer kallas ramar. Lundgren (1981) beskriver ramfaktorteorin som ett verktyg för att 

analysera vilka ramar som påverkar de pedagogiska förutsättningarna lärare har att 

förhålla sig till samt hur de påverkar undervisningen. Vidare menar Lundgren att ramarna 

kan delas in i tre olika ramar, konstitutionella ramar vilket syftar till lagar och läroplaner, 

organisatoriska ramar exempelvis gruppstorlek, ekonomiska resurser i verksamheten och 

tidsaspekter. Under den tredje och sista ramen hamnar miljö och material som Lundgren 

beskriver som fysiska ramar (Lundgren 1981). Förskolläraren kan inte påverka de 

strukturella ramarna utan måste förhålla sig till dessa politiska beslut som ligger till grund 

för utbildningen (Lundgren 2014). Studien kommer att använda ramfaktorteorin för att 

analysera vilka möjligheter förskolläraren har i planering av högläsning som 

undervisning. Även om Lundgrens ramfaktorteori riktar sig mer skolans utbildning, så 

tror vi att den även kan användas i förskolans verksamhet då förskolan numera tillhör 

utbildningsväsendet. Ramfaktorteorin kommer tillsammans med begreppet anpassa 

användas i studien för att analysera vilka ramar förskolläraren måste förhålla sig till och 

hur de påverkar möjligheter till lärande högläsningen. 

  

5.4 Sammanfattning 

Det teoretiska ramverk studien förhåller sig till i analysen av materialet är den 

sociokulturella teorins uppfattning om samtal och kommunikation som avgörande 

faktorer för lärande i högläsningssituationer på förskolan. Förskollärarnas beskrivningar 

tolkas och analyseras utifrån begreppet anpassning för att synliggöra hur förskollärare 

skapar möjligheter för lärande under högläsning. I studien används även ramfaktorteorin 

tillsammans med begreppet anpassa för att synliggöra olika ramar som kan påverka 
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förskollärarens förutsättningar att skapa möjligheter för barn att samtala om och lyssna 

till högläsning. 
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6 Metod 
Nedan presenteras de val som gjorts i studien, En kvalitativ metod har valts och insamling 

av material gjordes i form av semistrukturerade intervjuer. Sex förskollärare blev 

intervjuade och materialet från intervjuerna transkriberades för att sedan analyseras med 

hjälp av det valda teoretiska ramverket och i relation till tidigare forskning. Här beskrivs 

även vilka etiska överväganden som gjorts, samt en metoddiskussion. Nedan beskrivs 

studiens valda metoder mer utförligt. 

 

6.1 Kvalitativ metod 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod eftersom det troligtvis kan ge svar på studiens 

frågeställningar. Denscombe (2018) och Allwood och Erikson (2017) menar att kvalitativ 

forskning och kvantitativ forskning har stora skillnader i hur de ska genomföras och 

forskaren ska välja den metod som sannolikt kan besvara forskningens syfte. En stor 

skillnad emellan de båda metoderna är de olika typer av data som används. I kvantitativ 

är det siffror som ska analyseras medan kvalitativ forskning använder ord. Enligt 

Denscombe (2018) så används kvalitativ ansats för att visa nyanser kring ett fenomen, 

där människans tankar och erfarenheter förmedlas med ord. Studien använder sig av 

intervjuer som forskningsverktyg för att synliggöra förskollärarens tankar och 

upplevelser, blir det automatiskt orden i samtalet som analyseras. Detta sätt att samla in 

material genom intervjuer och analysera ord är stark kopplat till kvalitativ forskning och 

blir den metod som anses lämplig att använda för att ge svar på studiens frågeställningar.  

 

6.2 Insamling av material 

Forskningsverktyget som valts i studien är kvalitativa intervjuer. Studien använder sig av 

semistrukturerade intervjufrågor eftersom vi vill synliggöra hur förskolläraren beskriver 

hur de använder högläsning i förskolan. Semistrukturerad intervju gör att ämnet bibehålls 

under intervjun så vi kan få svar på våra frågeställningar, men även kunna öppna upp för 

fördjupning på det som framkommer under intervjun. Våra argument varför 

ostrukturerade intervjuer valdes bort är att genom semistrukturerade intervjuer kan vi 

hålla oss till ett specifikt tema, något som kan bli svårt i ostrukturerade intervjuer enligt 

(Denscombe 2018). En negativ aspekt att ha intervjuer som forskningsverktyg enligt 

Khilström (2007) är att intervjuer kan vara väldigt tidskrävande, då bearbetningen och 

analysering av det insamlade materialet tar tid att bearbetas. Detta har vi tagit hänsyn till 

i studien genom att dela upp intervjuerna och även ansvaret för bearbetning av det 

insamlade materialet oss emellan. 

 

Enligt Khilström (2007) är det viktigt att vara objektiv och inte styra intervjun genom att 

ställa ledande frågor. I en kvalitativ intervju är det informantens egna upplevelser och 

erfarenheter som ska vara i fokus. De frågor som används i den kvalitativa intervjun 

benämns som öppna eller som Denscombe (2018) skriver, semistrukturerade frågor. 

Frågorna ska vara förbestämda men även öppna upp för följdfrågor som kan ge en djupare 

förklaring på informantens utsaga. Intervjuer är ett bra forskningsverktyg som samlar in 

material som baseras på informanternas svar (Denscombe 2018). Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer i studien får informanterna möjlighet att beskriva tankar och 

åsikter och på så sätt kan det bli synligt vad de anser vara betydelsefulla aspekter när det 

kommer till att anpassa högläsningen för att gynna barns lärande.  
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6.3 Urval 

För att få relevant material som svarar på syftet och frågeställningarna i studien, används 

ett explorativt urval av legitimerade förskollärare på olika förskolor i södra Sverige. Med 

legitimerade förskollärare menas personer med en universitetsexamen i 

förskollärarprogrammet. Informanterna i studien är legitimerade förskollärare som 

förväntas ha kunskap om högläsning och hur det kan användas i lärande syfte i förskolans 

verksamhet. I ett explorativt urval, förekommer enligt Denscombe (2018) en subjektiv 

urvalsprocess. Forskaren väljer ut informanter som med stor sannolikhet har kunskaper 

inom det valda området som skapar möjlighet att få fram kvalitativt material i relation till 

ämnet studien fokuserar på. Följande tabell visar urvalet av förskollärare som medverkar 

i studien och antal barn i respektive förskollärares barngrupp samt vilken ålder barnen 

har. 

 

Namn Antal barn  Barnens ålder  

Förskollärare 1 20 Tre och fyra år 

Förskollärare 2 49 Fem år 

Förskollärare 3 15 Ett och ett halvt till sex år 

Förskollärare 4 22 Tre till fem år 

Förskollärare 5 18 Tre år 

Förskollärare 6 16 Ett och ett halv till tre år 

 

6.4 Genomförande 

Intervjufrågorna (se bilaga C) i studien har sin utgångspunkt i valt syfte, frågeställningar 

och det teoretiska ramverket. För att skapa relevanta intervjufrågor skapades tre 

kategorier utifrån studiens frågeställningar. Under kategorierna gjordes sedan frågor som 

möjligtvis kan ge svar på det studien undersöker. I utformandet av frågorna togs det 

hänsyn till det valda teoretiska ramverket, genom att skapa frågor som syftade mot den 

sociokulturella teorin och valda centrala begrepp samt till ramfaktorteorin 

 

Ett missiv (se bilaga A) skapades för att bjuda in förskollärare att delta i studien. Innan 

missivet skickades till tänkta förskollärare så fick vår handledare läsa igenom och 

godkänna innehållet.  Missivet beskriver vilken slags studie det handlar om, det vill säga 

studiens syfte och frågeställningar. I missivet finns även lite kort information om de fyra 

forskningsetiska huvudkraven samt ett samtyckeskontrakt (se bilaga B) för informanten 

att signera. Missivet skickades senare via mail till utvalda förskollärare med en förfrågan 

om att delta i en intervju som skulle behandla ämnet högläsning. Efter att förskollärarna 

tackat ja till att delta ringdes de upp per telefon för att bestämma en tid som skulle passa 

båda parter. I samtalet gjordes även en förfrågan om förskolläraren kunde tänka sig att 

undersöka möjligheter att sitta avskilt på deras arbetsplats. Grupprum och personalrum 

kan vara bokat av övrig personal och vi kände att det är viktigt med en plats som är avskild 

som kan förhindra eventuella störningsmoment. Enligt Khilström (2007) kan 

genomförandet av intervjun kan påverkas negativt om den avbryts under flera tillfällen. 

Intervjuerna genomfördes med en förskollärare i taget på deras arbetsplats i ett bokat rum, 

grupprum och i ett fall i ett bibliotek.   

 

Intervjuerna delades upp sinsemellan, där vi fick ansvara för tre intervjuer var. 

Intervjuerna spelades in via en mobiltelefon för att säkerställa att det insamlade materialet 

från intervjun kunde lyssnas på vid flera tillfällen. Frågorna i intervjuerna är öppna och 

semistrukturerade för att bibehålla ämnet men även möjliggöra för följdfrågor och 

fördjupad dialog kring det som kommer fram under intervjun. Intervjuerna tog mellan 
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tjugo och trettio minuter att genomföra och avslutades med att förskollärarna tackades för 

deras medverkan och att de kunde ta sig tid för vår studie. 

 

6.5 Bearbetning av material 

För att bearbeta det insamlade materialet och synliggöra meningsbärande text har en 

kvalitativ innehållsanalys använts i studien, som beskrivs av Graneheim och Lundman 

(2004), eftersom det är till hjälp för att bryta ner texten och skapa kategorier och 

meningsbärande enheter för analys. Enligt Denscombe (2018) är en innehållsanalys 

lämplig att göra när materialet bygger på kommunikation.  

 

Intervjuerna transkriberades för att kunna urskilja mönster och kopplingar till de valda 

frågeställningarna och för att få en helhetsbild av materialet. För att underlätta 

transkriberingen av intervjuerna så delades dessa upp utifrån de intervjuer som var och 

en ansvarade för. Detta gjordes för att minska arbetsbelastningen och göra det möjligt att 

kunna gå igenom materialet flera gånger. Hur mycket av materialet som transkriberats 

beror på det insamlade materialets relevans, exempelvis när informanterna frångick 

ämnet. De delar som valdes bort hade inte relevans för studien. Det transkriberade 

materialet lästes igenom flera gånger och färgkodades i olika färger för att hitta 

meningsbärande enheter i förskollärarnas utsagor som sedan kunde delas in i 

kategorierna: Högläsningens olika syften, att anpassa samtalet för lärande och ramar som 

påverkar möjligheter till högläsning. 

 

I bearbetningen av materialet hänsyn tagits till de olika stegen i Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning av hur en kvalitativ innehållsanalys kan utföras. Kategorierna kunde 

sedan analyseras med hjälp av den sociokulturella teorin, ramfaktorteorin samt i relation 

till tidigare forskning. I analysen kommer begreppet anpassning användas för att 

synliggöra hur förskollärare möjliggör för lärande. 

 

6.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar att forskare tar hänsyn till de forskningsetiska 

principerna som finns i fyra huvudkrav. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Studien har tagit hänsyn till informationskravet genom att forskarna har skickat ett missiv 

till informanterna med information om studiens syfte och en förfrågan om att delta i en 

intervju. Informanterna fick själva välja om de ville delta i intervjun och blev informerade 

om att det är frivilligt och tillåtet att avbryta när som helst, detta uppfyller 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet är tillämpat på så sätt att informanterna har fått 

information om att deras personliga uppgifter såsom namn och arbetsplats kommer att 

fingeras i studien. Informanterna fick även information om att ljudfilen med den inspelade 

intervjun kommer att raderas efter att studien avslutats. Det informanterna säger i 

intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte inom ramen för vår utbildning, 

vilket hänger ihop med nyttjandekravet. 

  

Även om studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav, 

menar Vetenskapsrådet (2017) att det är svårt att garantera full anonymitet. Eftersom 

olika universitet kan ha tillgång till tidigare studenters arbete i syfte att få en överblick 

över tidigare gjorda studier. 

 
Ett par allmänna förutsättningar för att detta ska kunna ske är att det nya 

forskningsprojektet etikprövas, om lagen kräver detta, och att de nya 
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forskarna övertar de tidigare forskarnas löften om konfidentialitet och säker 

förvaring av materialet. (Vetenskapsrådet 2017, s. 41) 

 

Citatet förklarar att forskare i nya studier är skyldiga att överta tidigare studiers etiska 

överväganden. 
 

6.7 Metoddiskussion  

I metoddiskussionen kommer studiens trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

granskas och kritiskt resoneras i relation till studiens valda metoder. Här diskuteras 

studiens syfte, frågeställningar, urval och metod för att samla in material i relation till 

trovärdighet och pålitlighet. 

 

Eftersom studien pågick under en kort tidsperiod är den av bekvämlighetsskäl utförd i ett 

begränsat område. Intervjuerna ägde rum i två kommuner, en medelstor och en mindre. 

Intentionen var ändå att kunna visa olika nyanser och tankesätt och på så sätt skildra hur 

olika förskollärare beskriver hur de arbetar med högläsning i förskolan. Enligt 

Denscombe (2018) så måste forskning ha relevanta personer utifrån sitt valda 

forskningsområde. Om urvalet inriktar sig på fel målgrupp blir det svårt att påvisa 

studiens trovärdighet (Denscombe 2018). Studiens urval fokuseras på en målgrupp som 

har relevans för ämnet, i detta fall legitimerade förskollärare. Förskollärare förväntas ha 

kunskaper och erfarenheter om studiens valda ämne högläsning i förskolan. Denna form 

av urval menar Denscombe (2018) blir ett subjektivt urval. Kännetecken för den här typen 

av urval är att personer handplockas för deras relevans för det undersökta ämnet. 

 

I studien så valdes intervju som forskningsverktyg för att samla in material. 

Intervjufrågorna behandlar studiens frågeställningar om begreppet högläsning och på så 

vis visa trovärdighet. Enligt Denscombe (2018) så finns det en kritisk aspekt i insamling 

av intervjumaterial som kan påverka studiens tillförlitlighet. Det är viktigt att vara 

medveten om forskarens egen roll under intervjun, och hur informantens svar kan 

påverkas om forskaren inte är objektiv (Denscombe 2018). Tillförlitligheten i studien 

säkerställs genom att inte påverka hur informanten svarar, inte heller kritisera eller ha 

fördomar om det som sägs. I studien är vi medvetna om forskarens roll och försöker hålla 

en objektivitet. Informanten ska inte påverkas av ledande frågor, utan uppföljningsfrågor 

ska endast användas för att öka förståelsen för informantens svar. Intervjufrågorna 

skickades inte ut på förhand, detta för att få så genuina svar som möjligt. Intervjun utgår 

från en väl genomarbetad intervjuguide för att förhindra att frågor blir ledande eller 

värderande. En av frågorna i intervjuguiden kunde ha konkretiserats för att göra det lättare 

att förstå vad vi menade med faktorer som påverkar högläsningens kvalité. Vi hade kunnat 

ställa fler konkreta frågor om exempelvis tillgång till personal, förskolans fysiska miljö 

eller barngruppens sammansättning. Vi fick till viss del svar på frågan om faktorer, 

eventuellt hade svaren blivit mer utförliga i resultatet om vi gjort annorlunda. Intervjun 

ska vara så objektiv som möjligt, alltså utan påverkan från de personer som intervjuar, 

vilket är något som kan vara svårt att uppnå till hundra procent eftersom vi aldrig kan 

vara helt säkra på vad en person menar och inte heller veta om mottagaren uppfattar det 

vi har sagt på det sätt vi menar att det ska förstås 

 

Resultatet i studien visar trovärdighet genom att svara på studiens frågeställningar och 

grundar sig endast på det insamlade materialet ifrån intervjuerna. Under bearbetning av 

materialet har ett objektivt perspektiv tagits och inte övertolkat resultat, utan se resultaten 

i det sammanhang de befinner sig i. Denscomb (2018) menar att när resultat och citat 

plockas ut ur sitt sammanhang kan det få en annan betydelse eller tolkas på ett annat sätt. 
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Det är viktigt att forskaren är medveten om att resultat och citat kan övertolkas till något 

annat och på så vis påverka studiens tillförlitlighet. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att en kritisk aspekt när en kvalitativ innehållsanalys görs, är att plocka ut relevanta 

kategorier. Vi har i studien haft ambitionen att fokusera på materialets helhet i skapandet 

av kategorier för att undvika att utsagor plockas ur sitt sammanhang. Samtidigt har vi 

skapat underkategorier för att skilja de meningsbärande enheterna åt.  

 

En problematisering inom kvalitativ forskning är frågan om generalisering av resultat. De 

kvantitativa forskningsmetoderna som ofta är storskaliga har lättare för att generaliseras, 

till skillnad ifrån kvalitativ metod som ofta består av en liten utvald grupp. Frågan är då 

om det blir möjligt med generalisering inom kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning 

handlar mer om i hur stor utsträckning fynden kan användas. Det blir istället resultatens 

överförbarhet som blir betydelsefullt i kvalitativ forskning. Därför är det viktigt att en 

studie beskriver så detaljerat som möjligt, information om tillvägagångsätt så läsaren kan 

bedöma i hur stor utsträckning fynden är överförbara (Denscomb 2018). Studiens 

ambition är att se överförbarhet, detta uppnås genom att utförligt och detaljerat förklara 

hela processen så att andra kan använda sig av resultaten. Om studien utförs av någon 

annan enligt ovan vid ett annat tillfälle och med ett annat urval kommer resultatet 

sannolikt att bli ett annat eftersom studien riktar sig till personliga tankar och 

uppfattningar kring högläsning.  
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7 Resultat och analys 
I kapitlet presenteras resultatet från intervjuerna i tre olika kategorier som är skapade 

utifrån det som framkommit. I kategorierna kommer resultatet från intervjuerna 

presenteras i underrubriker för att sedan analyseras utifrån sociokulturell teori, 

ramfaktorteorin, bakgrundskapitel samt tidigare forskning. 

 

7.1 Högläsningens olika syften 

Denna kategori tar upp hur förskollärare definierar högläsningens syfte, vilket bearbetar 

studiens första frågeställning. Resultaten har delats in i tre underkategorier som belyser 

de teman som framkommit under intervjun. De tre kategorierna är språkutvecklande syfte 

med högläsning, syftet med olika litteratur till högläsning samt planerat och spontant syfte 

med högläsning. 

 
7.1.1 Språkutvecklande syfte med högläsning 

Alla intervjuade förskollärare uttryckte att de använder högläsning i språkfrämjande syfte 

och menade på att syftet med högläsningen för dem är att ge barnen rikare ordförråd och 

att de får höra språket på olika sätt. Som en av förskollärarna uttryckte det ”att få tillgång 

till många ord genom böckerna”. 

 

Även om förskollärarna nämnde att ordförståelsen och ordförrådet utvecklas, menade två 

av förskollärarna att barnen får möjligheter att möta språket på olika sätt, både i vardagligt 

tal och genom högläsning. De poängterade att barnen lär sig känna igen språket och 

satsmelodier och får en förståelse av hur språket är uppbyggt.  

 
Aa men just att deras ordförråd ökar. Att dom får satsmelodier och alltså man 

känner igen språket och man lär sig hur en saga är uppbyggd, det är en början, 

mitten, slut. Men annars är det ju just att lära, att få ordinput, att få tillgång till 

många ord genom böckerna. (Förskollärare 1) 

 

En av förskollärarna menade att högläsningen har flera olika syften, främst för språket 

eller för att få en mysig stund men även för att fånga upp barnens intressen, något som 

framkommer i följande citat  

  
Så man har lite så man vinklar det efter barnens intressen eller specialintressen 

för tillfället eller så […] både med språkutvecklingen och få många ord och 

språkförståelse, ordförståelse. Och dels den här trevliga stunder med 

avkoppling och närhet ja och den här glädjen man kan se.    (Förskollärare 3) 

 

En förskollärare uttryckte att de även använder högläsning för att introducera nya lekar 

och saker för barnen. På avdelningen hade förskollärarna köpt in en ny doktorsväska till 

barnen. Doktorsväskan användes för att hjälpa barnen att skapa en uppfattning av vad en 

doktor gör. Förskolläraren läste även en bok om doktor minus och syster plus. 

Förskolläraren förklarade att barnen tog med sig nya begrepp ifrån boken som barnen 

använde i leken något som kan utläsas i följande citat. 

 
Syftet med den boken var ju att barnen skulle få en inblick i vad gör en doktor 

och hur kan man leka å så vidare. Med tanke på språk i boken upprepades 

frasen nästa patient nästa patient å de blev så tydligt när vi lekte med barnen 

sen så sa dem också nästa patient nästa patient här kunde vi verkligen se att de 

tillkom nya begrepp hos barnen varje gång de lekte.        (Förskollärare 6) 
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Citatet ovan visar att förskolläraren hade ett förbestämt syfte med boken som valdes ut. 

Högläsningens syfte var att ge barnen nya kunskaper och begrepp om vad en doktor gör 

för att sedan ta dessa kunskaper vidare till barnens lek. 

 
7.1.2 Syftet med olika litteratur till högläsningen 

Fyra av förskollärarna uttryckte att de delvis väljer böcker efter det aktuella temat på 

avdelningen, medan två andra förskollärare valde ut litteratur utifrån prioriterade 

målområden. Böckerna som väljs ut påverkas av klimatet i barngruppen, exempelvis om 

det är mycket konflikter så väljer förskolläraren ut böcker som handlar om olika etiska 

dilemman. De böcker som väljs ut efter tema är mestadels faktaböcker exempelvis om 

djur, känslor och årstider. Det förekommer också andra böcker kopplat till temat till 

exempel:  

 
Men nu har vi Pettsson och Findus som tema här i Granhult och då lånade vi 

ihop alla de böckerna och dom är ju långa, men det är ju sånt, dom läser vi 

ju om och om igen och nån gång varje vecka kanske det passar att ta nån sån 

bok. (Förskollärare 3) 

 

Även om förskollärarna främst gjorde val av litteratur efter tema och prioriterade 

målområden så tycker de att det är viktigt med de spontana valen av litteratur för att få en 

upplevelse tillsammans: ”Så vid tema väljer vi ju medvetet ut böcker men det är bra att 

också bara välja böcker för att det är härlig läsning tillexempel Mamma mu och Alfons” 

(Förskollärare 6). Vidare menade en annan förskollärare att det är viktigt att blanda olika 

sorters litteratur såsom bilderböcker, kapitelböcker och faktaböcker. Tre av förskollärarna 

valde ibland att jobba med kapitelböcker eller att inte visa bilderna i syfte att utmana 

barnen i att skapa egna inre bilder, och för att stimulera fantasin och kreativiteten. 

 
Sen tror jag med det är viktigt att man inte har bara bilderböcker utan att de får 

skapa sina egna bilder i huvudet. Alltså som, så säger man nu får ni lyssna 

liksom och så får ni tänka bilderna av det som händer i huvudet […] det tror 

jag är viktigt också att dom tränar på det att skapa inre bilder att de liksom inte 

får allting serverat med bilder, färdiga bilder. (Förskollärare 2) 

 

Alla förskollärarna menade på att barnens inflytande över val av litteratur är också viktigt 

för att barnen ska få ett intresse för böcker. En förskollärare förklarade att det är klart 

barnen ska få välja: ”Ja vi går ju till biblioteket å så å där väljer både och man försöker 

liksom sporra att gå dit åå då måste dem ju få låna sin bok” (Förskollärare 5). Även om 

förskollärarna menade på att barnen ska få välja så måste förskolläraren ha koll på vilka 

böcker som barnen väljer ut, en förskollärare förklarade:  

 
Några barn e med å väljer nån bok som de tycker ser spännande ut men oftast 

e det att de bara hugger en sådär å då sållar vi ju lite om vi ser att boken är 

alldeles för svår, man får ju ta böcker som passar där de e i sitt språk men 

annars får de välja själva.                                       (Förskollärare 6) 

 

Förskollärarna menade att böckerna bör anpassas efter barnen för att gynna deras 

språkutveckling. 

 
7.1.3 Planerad och spontan högläsning 

Det visade i intervjuerna att det finns planerad högläsning i förskolan men även det som 

många förskollärare benämner som den spontana. Den planerade högläsningen sker oftast 

efter maten medan den spontana kan ske olika tider under dagen. Två av förskollärarna 

har olika åsikter om när den planerade högläsningen ska ske. Förskollärare 2 menade att 
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de ibland upplevde att det blir bättre samtal med barnen i högläsningen om den sker innan 

maten:  

 
Har vi vart ute och göra det innan maten, och då funkar det jättebra [skratt] 

men efter maten… ee då kan det bli lite stimmigt, för de har ju suttit så himla 

länge innan maten å sen ska dem sitta lite igen [skrattar] så det är lite jobb… 

alltså det blir lite mer okoncentration och ofokus då. (Förskollärare 2) 

 

Till skillnad från förskollärare 2 som upplevde att samtalet under högläsningen blir bättre 

innan maten så uttryckte förskollärare 6 att barnen är alldeles för trötta innan maten och 

att det då blir en sovläsvila istället: ” … så blir det en sorts sovläsvila barnen blir ju helt 

trötta och uttråkade eeh så att läsa innan maten eller läsa när de går och lägger sig då blir 

de som en vila” (Förskollärare 6). 

 

Orsaken till att den planerade högläsningen sker efter maten menade förskollärarna hade 

att göra med att det är flest barn närvarande, såhär uttryckte en förskollärare: ”Vi ska ha 

högläsning nån gång under dagen när de flesta är här, så antingen innan eller efter maten” 

(Förskollärare 2). Den spontana kan ske på olika sätt men det gemensamma för alla 

förskollärare är att i den spontana högläsningen är syftet att främja barnens egna 

inflytande. I den spontana högläsningen är det barnen som efterfrågar högläsning till 

skillnad ifrån den planerade där det är förskolläraren redan har ett förbestämt syfte: ”Men 

sen har vi ju även den spontana när barnen själva kommer och ber å läsa” (Förskollärare  

1). 

 
7.1.4 Analys av högläsningens olika syften 

Den sociokulturella teorin tar upp att lärande är beroende av språk i en social interaktion. 

I förskolan får barn dagligen interagera med vuxna och andra barn, därför ses förskolan 

som en betydelsefull arena där den sociokulturella teorin utövas (Säljö 2011). Resultatet 

visar att i alla högläsningssituationer, både planerade och spontana, ingår flera barn och 

minst en vuxen, vilket kan ses som ett socialt sammanhang där förskollärare har möjlighet 

att genom samtal utveckla barnens språk och lärande. Resultatet visar att förskollärarna 

definierar högläsningens syfte på olika sätt, gemensamt för alla förskollärare är att de ser 

högläsningen som ett tillfälle för lärande. I resultatet framgår det att i 

högläsningssituationer får barnen erfara en mängd nya ord och begrepp genom att lyssna 

till och samtala om högläsning. Resultatet visar att barnen får möjlighet att möta språket 

på olika sätt, både genom att lyssna till högläsning och att samtala om texter, vilket gör 

att barnen får förståelse för hur språket är uppbyggt och hur språket låter i olika 

sammanhang. Gjems (2011) menar att i dessa sociala sammanhang utvecklar barnen sina 

tankar och sin förståelse för nya ord och begrepp och hur språket är uppbyggt.  

 

Resultatet visar att förskollärarna anpassar litteratur till högläsningen främst efter 

gruppens sammansättning när det gäller ålder och språk, för att ge alla barn en utmaning 

i sitt lärande som varken är för lätt eller svårt. Detta kopplas till det Säljö (2014) förklarar, 

nämligen att den proximala utvecklingszonen handlar om att anpassa lärandet så det 

ligger inom räckhåll för vilka kunskaper barnet är på väg att tillägna sig, lärandet får alltså 

varken vara för lätt eller för svårt. I resultatet framgår det att förskollärare använder 

kapitelböcker och böcker utan bilder för att de vill utmana barnen i att skapa inre bilder 

och förmågan att tolka texten i sin egen fantasi. Den inre processen som sker när barnen 

skapar inre bilder och tolkar det barnen hör, förklaras med det Dysthe (2001a) och 

Strandberg (2014) skriver, att lärande i den sociokulturella teorin även sker i två steg, det 

första steget i kommunikation och det andra som en inre dialog och psykologisk process 

i barnens lärande. 
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I den sociokulturella teorin ses människan som ständigt sökande efter nya sätt att tänka 

och förstå världen. Nya kunskaper och erfarenheter kan användas i olika situationer, där 

fler kunskaper kan skapas (Säljö 2011). En av utsagorna i resultatet tolkas i relation till 

hur vi tillägnar oss nya kunskaper och erfarenheter. I resultatet berättar en av 

förskollärarna att de använder sig av högläsning för att introducera nya erfarenheter och 

kunskaper som barnen kan använda sig av i andra sammanhang till exempel i leken. 

Därmed uttrycker förskolläraren att högläsningen har ett lärande syfte. Resultatet visar 

också att alla förskollärare använder högläsning i språkstimulerande syfte, vilket stämmer 

överens med tidigare forskning. Lennox (2013) tar upp att högläsning har en positiv effekt 

på barnens språkutveckling. Resultatet kan tolkas som att förskollärarna har kunskaper i 

hur de ska anpassa högläsningen för att gynna barns språkutveckling. Förskollärarna 

uttrycker att det främsta syftet med högläsningen är att främja språkutvecklingen, vilket 

stämmer överens med vad Dennis, Lynch och Stackhall (2012) skriver. Förskollärare som 

har kunskap om högläsningens påverkan på barnens språkutveckling, tenderar att 

använda högläsningen på ett mer medvetet sätt. I resultatet framgår det att förskollärarna 

har planerad högläsning med ett medvetet syfte, den planerade högläsningen sker i regel 

en gång varje dag. Detta resultat skiljer sig från det Damber (2015) skriver, att högläsning 

sällan sker planerat i ett medvetet sammanhang. Orsaken till att studiens resultat skiljer 

sig mot det Damber (2015) har kommit fram till kan vara att förskollärare har de senaste 

åren blivit mer medvetna hur högläsning kan användas som ett tillfälle för lärande. Det 

visar sig i resultatet att förskollärarna även har spontana högläsningsstunder under hela 

dagen. Vid dessa tillfällen är högläsningen initierad av barnen, vilket stämmer överens 

med det Heimer (2016) skriver, att högläsningen får gärna ske flera gånger om dagen 

både vid planerade och spontana tillfällen. 

 

7.2 Att anpassa samtalet för lärande 

Den här kategorin tar upp hur förskollärarna förklarar att de anpassar samtalet i samband 

med högläsningen för att inspirera barn till lärande, vilket bearbetar den andra 

frågeställningen. De underkategorier som resultatet delas in i är samtal kopplat till bokens 

innehåll, stöd under högläsning och pedagogens roll i samband med högläsningen. 

 
7.2.1 Samtal kopplat till bokens innehåll 

Alla förskollärare tog upp att de samtalar med barnen om bokens handling, en del samtalar 

om bokens handling för att se om barnen förstått, medan andra samtalar för att få fram ett 

budskap som är kopplat till ett tema eller ett värdegrundsarbete. En förskollärare 

förklarade såhär: ”Ja lite både och ibland så kanske man frågar om nåt de förstått det å så 

ibland så… annars e det mest om bokens innehåll å så ja” (Förskollärare 5). Några 

förskollärare samtalade med barnen genom att koppla ihop bokens handling med barnens 

egna erfarenheter, Exempelvis om det är något i boken som kan kopplas till det barnen 

själva varit med om: ”Alltså händelserna som har hänt och hur de ställer sig kring det och 

om de har varit med om nåt liknande eller ja, vad de tror kommer hända framöver i boken” 

(Förskollärare 2). 

 

Grunderna till att förskollärare påbörjade ett samtal med barnen är i form av öppna frågor 

innan under och efter högläsningen. Två förskollärare förklarade att de brukar titta på 

framsidan eller läsa titeln först och barnen brukar få säga vad de tror boken handlar om. 

Ibland får barnen själva läsa med hjälp av bilderna i boken därefter läser förskolläraren 

och sedan samtalar de om de olika berättelserna och vad som hände i boken och i bilderna 

efteråt. Två förskollärare tog upp vikten av att inte ställa för många frågor under 

högläsningen då barnen kan tappa koncentrationen och bokens röda tråd försvinner. Det 
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ska finnas en balansgång mellan frågor och bokens innehåll något som förskollärarna 

upplevde som en utmaning mitt under högläsningen, en förskollärare förklarade det såhär:  

 
Om barnen får samtala fritt så börjar ett barn, sen fortsätter ett annat att hemma 

hos mig, å min mormor sa jamen då kommer man ju ifrån sagan. Det går ju 

inte att hålla på så mitt i sagan så vi försöker att prata innan och efter annars 

tappar man ju den röda tråden tänker jag.  (Förskollärare 4) 

 

Förskollärarna nämnde också att de samtalar om bokens innehåll med barnen för att träna 

deras språkliga medvetenhet genom att samtala om vad de har hört och sett i boken. 

 
7.2.2  Stöd under högläsning 

Det visade sig i intervjuerna att under högläsning så stöttade förskollärarna barnen på 

olika sätt. Gemensamt för alla förskollärare i intervjuerna är att de förklarade svåra ord 

för barnen, men även att sätta ordet i ett annat sammanhang eller närmare barnens egna 

erfarenheter: ”Alltså koppla till deras vardag och deras vardagliga saker så kan jag tänka 

att dem kan få en förståelse, om man förklarar svåra ord å så” (Förskollärare 2). En del 

förskollärare frågade barnen när det kommer ett ord som de tror kan vara svårt och en 

annan förskollärare tittade upp och försökte ha ögonkontakt, hon menar att man kan se på 

barnens uttryck om de hänger med eller inte.  

 

Fem förskollärare stöttade barnen under högläsningen genom att anpassa böckerna efter 

barnens egen förmåga. De menade att boken inte får vara för svår då blir det inget samtal, 

men den får inte heller vara för lätt för då upplevde förskollärarna att barnen tappar 

intresset. En förskollärare förklarade att de delar in barngruppen i grupper beroende på 

hur långt de är i sin språkutveckling:  

 
På vilorna då delar vi i två grupper och just nu har vi bara två barn i den ena 

gruppen, de behöver träna mycket i språket, väldigt enkelt, nästan pekböcker, 

prata om bilder. I den andra läsvilan har vi mer och så, lite fler barn. Jag tror 

att dom är nio så det är en större grupp men dom har ju bättre språk och klarar 

av lite mer avancerade böcker och så.  (Förskollärare 5) 

 

En förskollärare uttryckte att de har många olika språk på avdelningen och därför blir det 

en utmaning att ge stöd anpassat för varje enskilt barn under högläsningen. Förskolläraren 

uttryckte en frustration över att inte räcka till:  

 
Många kan inte språket det blir ju inte bra känner vi allihopa, men vi gör det 

bästa av det just nu. Jag hinner inte ge stöd åt alla barn som har svårt att hänga 

med då skulle jag behöva läsa på svenska, förklara begrepp, läsa på engelska 

och arabiska, samtidigt skapa en bra lässtund… men, men, jag försöker ju läsa 

tydligt och så. Man hade kunnat önska att man kunde läsa lite lättare böcker 

för de som inte förstår, men då tappar ju dom som inte har språket, och dom 

ska ju även få sitt.   (Förskollärare 4) 

 

Två förskollärare hade tillgång till olika språkkompetenser i arbetslaget och tog till vara 

på dem genom att ha högläsning på några av barnens modersmål vid något tillfälle varje 

vecka. En av förskollärarna förklarade: ”En gång i veckan så har vi samma saga men på 

både svenska, arabiska och somaliska så… man får samma saga fast på sitt modersmål” 

(Förskollärare 1). 

 
7.2.3 Pedagogens roll i samband med högläsningen 

Pedagogens roll under högläsningen lyftes fram på många olika sätt bland förskollärarna. 

Alla förskollärare uppgav att de förbereder sig på olika sätt inför högläsningen. Några 
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läste igenom boken ytligt och andra läste hela boken grundligt för att de ska kunna skapa 

en spänning genom att läsa med inlevelse, göra gester eller dramatisera med rösten: 

 
Att man tänker på i berättandet hur man använder sin röst, det är jätteviktigt 

hur man gör det spännande, stanna upp, knackar nåt [knackar i bordet] eller 

låter barnen säga samma sak eller någonting beroende på vad det är för…

     (Förskollärare 3) 

 

Några läste igenom boken för att ta reda på bokens handling och vad den har för budskap, 

men även för att ta reda på om det finns ord som kan behöva förklaras och så vidare. En 

av förskollärarna uttryckte att pedagogens roll är viktig för att skapa ett intresse och för 

att få en bra högläsning: 

 
Men det är hur vi läser som räknas, ja alltså, man kan ju läsa och sen kan man 

läsa. Det är ju läsarens roll som jag tycker är oerhört viktig, pedagogens roll, 

den som läser, vad det blir för typ av läsning. Antingen kan man mala dadada… 

eller så kan man, då blir det ju redig högläsning. (Förskollärare 6)  
 

Under intervjuerna uttryckte alla förskollärare att det är en viktig roll att skapa ett intresse 

bland barnen för böcker och högläsning. Förskollärarna använde sig av olika strategier 

för att skapa ett intresse. Förskollärare 4 uttryckte att de skapar intresse genom att arbeta 

efter ett sagotema som har sin utgångspunkt i böcker som finns på förskolan. De reser till 

sagans värld där förskollärarna dramatiserar scener ur böckerna. Dessa böcker är 

tillgängliga för barnen att själva utforska. Förskollärare 5 menade att de skapar ett intresse 

för böcker genom att åka till biblioteket och att barnen får vara delaktiga i valet av 

böckerna. Förskollärare 6 tog upp att inlevelsen och hur pedagogerna presenterar boken 

är viktigt för att skapa ett intresse. Förskollärare 2 förklarade att det är viktigt att intressera 

sig för barnen och se vad de är intresserade av just nu. Hon menade att allting handlar om 

att fånga barnen och att det ska bli något intressant och roligt för dem. Förskollärare 3 

poängterade att det är viktigt att göra högläsningen spännande, exempelvis genom gester 

och röstläge men också att omge sig med böcker och skapa en tillgänglig miljö för barnen. 

Förskollärare 1 förklarade att:  

 
Just att jag försöker skapa en mystik och ett intresse genom min röst och mitt 

engagemang för boken. Så mycket är ju mitt förhållningssätt. Säger jag amen 

kom nu ska vi läsa. Sätt er. Nu ska vi läsa och bara börjar så… det lockar dom 

ju inte lika mycket som om jag sänker rösten och [viskar] kom vet ni vad, kom 

vi ska sätta oss här… (Förskollärare 1) 

 

Resultatet visar att förskollärarna använde sig av olika strategier för att väcka intresse och 

inspirera barnen till lärande genom högläsning. 
 

7.2.4 Analys av hur förskollärare anpassar samtalet för lärande. 

Gjems (2011) lyfter att samtal har en framträdande roll i den sociokulturella teorin och 

att barn samtalar sig till kunskap. Vilket också resultatet visar, att förskollärarna anpassar 

samtalet i högläsningen för att stimulera barnens lärande. Samtalet sker i en social kontext 

där förskolläraren samtalar med barnen om vad de sett och hört i boken. Samtalen kan 

också handla om svåra ord eller begrepp och för att få barnens olika perspektiv på bokens 

innehåll synliga. I resultatet så framkommer det att förskollärarna inspirerar barnen till 

lärande genom att ställa öppna frågor under högläsningen i syfte att öppna upp för samtal 

och för att träna deras språkliga medvetenhet. Vygotskij (1997) menar att det är inte bara 

samtalet i sig utan även lärarens roll att inspirera barnen till att samtala och lära. Genom 

att förskollärarna ställer öppna frågor och inte slutna frågor så tolkar vi att förskollärarna 

inspirerar barnen att samtala om boken och därmed få nya kunskaper och erfarenheter. I 
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resultatet så visar det sig att under högläsning så stöttar förskollärarna barnen på olika sätt 

genom att anpassa samtalet. De kan till exempel förklara orden på olika sätt, sätta in ordet 

i ett sammanhang eller närmare barnens egna erfarenheter. Förskollärarna använder även 

ögonkontakt för att se om barnen tolka barnens utryck om de förstår boken innehåll eller 

svåra ord. Resultatet visar att förskollärarna använder sig av anpassning som en stöttande 

strategi under högläsningen. Detta går att koppla till hur Säljö (2014) beskriver begreppet 

scaffolding, vilket syftar på det stöd som den vuxna ger till barnet för att öka förståelsen 

och för att barnet ska kunna ta nästa steg i den proximala utvecklingszonen.  

 

Pedagogens roll lyfts fram i resultatet på olika sätt bland annat att läsa igenom boken för 

att kunna ta reda på vad den handlar om, vad den har för budskap och om det finns svåra 

ord som behöver förklaras. förskollärarna menar också att pedagogens roll är viktig för 

att skapa ett intresse för böcker och att göra högläsningen och rolig. Som tidigare nämnts 

säger Vygotskij (1997) att det krävs att läraren är engagerad och inspirerar barnen för att 

gynna lärandet. 

 

Norlin (2013) tar upp att förskollärare skapar dialoger tillsammans med barnen under 

högläsningen på olika sätt, exempelvis genom att fråga, förklara eller koppla innehållet i 

böckerna till barnens egna upplevelser. Detta är något som studiens resultat också visar, 

förskollärarna försöker bjuda in till samtal med hjälp av öppna frågor samt förklara svåra 

ord genom att sätta dem i relation till barnens egna erfarenheter och upplevelser.  

 

Dennis, Lynch och Stackhall (2012) skriver att förskolläraren bör vara medveten om den 

egna rollen under högläsning och vilken påverkan det har på barnens intresse för 

högläsning. En tolkning som kan göras i resultatet är att förskollärarna vill fånga barnens 

intresse för högläsning och göra läsningen spännande och rolig genom att använda gester 

eller anpassa rösten efter handlingen i boken. Förskollärarna verkar tycka att det är 

otroligt viktigt att genom sitt förhållningssätt och engagemang för boken, skapa ett 

intresse för högläsning i syfte att inspirera barnen till lärande. Förskollärarna verkar 

medvetna om hur deras förhållningssätt under högläsningen påverkar barnens intresse för 

böcker och högläsning, precis som Gardner-Neblett et al. (2017) menar, att barnen visade 

som mest intresse för böckerna när läraren bjöd in till samtal under högläsningen.  

 

7.3 Ramar som påverkar möjligheter till lärande under högläsning 

Den här kategorin bearbetar den tredje frågeställningen och tar upp olika faktorer som 

påverkar vilka möjligheter förskollärarna har att jobba med högläsning, och hur det 

påverkar lärandet hos barnen. Dessa faktorer kommer presenteras i tre olika kategorier 

organisatoriska faktorer som syftar på barngruppens storlek och ålder, personal, tid och 

olika modersmål. Den andra kategorin är möjlighet till avskild plats. Den tredje kategorin 

handlar om vilken tillgång förskollärare har till litteratur och vilka möjligheter de har att 

ge barnen tillgång till böcker. 

 
7.3.1  Organisatoriska faktorer 

Intervjuerna visade att det finns stora skillnader i hur många barn förskolläraren har 

högläsning för. Förskollärare 1 uttryckte att de läser i mindre grupper med sex barn som 

flest och menade att det är en lagom gruppstorlek. Förskolläraren påpekade också att tiden 

är en faktor som påverkar vilka möjligheter de har att förbereda sig inför högläsningen. 

Förskolläraren förklarade att de har personal för att dela in i olika grupper, och språk 

eftersom de har flera språkkompetenser i personalen. Samtidigt menade förskolläraren att 

personal som har kunskaper i ett annat språk kan ha svårt att läsa på svenska och säger att 

det kan ställa till det om hon måste läsa en mer avancerad bok på svenska. Även om 
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förskolläraren upplevde att vissa faktorer innebär en utmaning i arbetslaget så försöker 

de lösa det på något sätt. 

 
Men sen handlar det ju om hur vi organiserar och hur viktigt vi tycker det är. 

Om vi vill få det att funka, så funkar det. Men vi kan nog bli ännu bättre om vi 

har ett större engagemang.  (Förskollärare 1) 

 

Förskollärare 2 som arbetar i en barngrupp med 49 barn sa att det går lättare att läsa i 

mindre grupper med cirka tolv barn i varje grupp. De läser även i helgrupp och 

förskolläraren förklarade att det fungerar bra. Förskolläraren uttryckte att tiden är en 

faktor som påverkar hur det är möjligt att prioritera läsningen. 

 
[…] jag känner ju att läsningen är ju oprioriterad så, det är ju… det handlar ju 

om en prioriteringsfråga med tid och så, vad man vill ha och ge barnen för 

undervisning.   (Förskollärare 2) 

 

Förskollärare 3 är van vid att läsa med sju eller åtta barn och hon säger att det är en lagom 

gruppstorlek. Arbetslaget delar upp läsningen mellan sig på olika dagar, förskolläraren 

uttryckte att det är ett bra upplägg eftersom hon vet vilken dag det är hon som ska läsa 

och då har hon möjlighet att förbereda sig. 

 
Då vet vi ju också, idag ska jag läsa och då tänker jag ju på det här, vilken bok 

skulle passa, vilka böcker och så, så jag är förberedd. Det känns rätt bra att ha 

den organisationen så.  (förskollärare 3) 
 

Förskollärare 4 delade upp högläsningen i två grupper, i varje grupp så är det tio eller elva 

barn i varje. Förskolläraren uttryckte att det optimala antalet i en högläsningsgrupp är sex 

barn och att tio är alldeles för många att läsa för. Förskolläraren önskade att det fanns 

möjlighet att läsa i tre grupper för att kunna anpassa böckerna mer efter barnen. På 

avdelningen så har hälften av barnen ett annat modersmål och har svårt att hänga med 

under högläsningen. Anledningen till att det inte går att ha tre grupper beror enligt 

förskolläraren på arbetstider eftersom en personal alltid måste har rast innan någon går 

hem förskollärare 4 förklarade:  

 
Man hade ju kunnat önska att man kunde läsa lite lättare böcker för de som 

inte förstår men då tappar ju dem som har språket, de ska ju får sitt också, men 

det finns ingen personal så vi kan göra den indelningen nån måste gå på rast 

sen ska en gå hem, man skulle önska att det var lite annorlunda.  

    (Förskollärare 4) 

 

Förskollärare 5 delade barnen i två grupper efter barnens språkförståelse, den ena gruppen 

består av två barn och den andra gruppen består av nio barn. Förskolläraren hade önskat 

en tredje grupp, men säger att det inte är möjligt eftersom det saknas personal vid de tider 

som högläsningen sker. Förskolläraren uttryckte att det skulle underlätta för samtal med 

barnen om de var en mindre barngrupp under högläsningen. Vidare menade 

förskolläraren att de har en barnskötare i arbetslaget som är arabisktalande, detta skapar 

möjligheter att ge barn med arabiska som modersmål att få högläsning på det egna 

språket.  

 

Förskollärare 6 jobbade på en småbarnsavdelning där det är två barn som är med på 

högläsning och resten av barnen sover. Hon menade att det blir en bra högläsningsstund 

med de två barnen som inte sover. Vidare nämnde inte förskolläraren något om faktorer 

som kan påverka möjligheterna till högläsning, varken tid, personal eller olika språk. 
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7.3.2 Möjlighet till avskild plats under högläsningen 

Fem förskollärare hade möjlighet till att sitta avskilt under högläsningen för att skapa en 

mysig och lugn stund. En förskollärare uttryckte att det är svårt att hitta en avskild plats 

eftersom rummen används till andra saker så de måste sitta i det stora rummet. Det stora 

rummet är en passage för andra vuxna och barn vilket förskolläraren upplevde som ett 

störmoment under högläsningen: 

 
Eftersom vi läser i det stora rummet å tillexempel andra avdelningar är klara 

så går ju alla igenom här för att komma till sina avdelningar eftersom matsalen 

ligger längs bort i paviljongen, då är det inte alltid så lätt att få barnen till att 

fokusera på boken, dom vill gärna vinka, säga hej eller bara kolla vem det är 

som kommer åå då tappar ju barnen man skulle vilja haft nått ännu mer avskilt 

där man kunde läst det är svårt när vi inte har andra rum att vara i.  

    (Förskollärare 5) 

 

Även om fem av förskollärarna nämnde att de har tillgång till en lugn och avskild miljö 

så upplevde förskollärarna att det finns vissa störningsmoment. En av förskollärarna 

förklarade att det beror lite på vart högläsningen sker, om de sitter i det lilla rummet så 

blir det mer mysigt och blir en bättre läsning. Men om de sitter i stora rummet så kan de 

bli störda under högläsningen av matvagnar och att personal passerar. Förskolläraren 

förklarade att det inte blir samma fokus på läsningen i det stora rummet som i det lilla. 

En annan förskollärare tog upp tillgång till möbler som en faktor som påverkar 

möjligheterna till att få en bra stund, då soffan de sitter i under högläsningen inte är 

anpassad för antalet barn, förskolläraren uttryckte sig så här: ”Ibland kan det vara svårt 

att veta vart man ska sitta […] det får ju inte plats tio barn i en soffa, så det kan bli lite 

trångt och tjafs om vart man ska sitta och så” (Förskollärare 4). 

 
7.3.3 Tillgång till litteratur 

Förskollärare 1 förklarade att de brukar gå till biblioteket var tredje vecka för att låna 

böcker. De har också tillgång till ett förskolebibliotek men att detta ligger på en annan 

förskola och att det är svårt att få in en rutin på att gå dit. Hon menade också att de har 

egna böcker på förskolan som finns där hela tiden. Förskollärare 2 och förskollärare 6 

förklarade att de har böcker i en bokhörna eller boklåda på förskolan. Förskollärare 3 

uttryckte att bokbussen kommer till dem en gång i månaden eftersom det inte finns något 

bibliotek de kan gå till med barnen. Hon nämnde också att de har ett fast bokbestånd från 

tiden när byggnaden användes som skola: ”Jag är mycket för det att man har ett fast 

bibliotek så man kan gå till hyllan och hämta den där om tandresan när det är nån som 

har en lös tand och så” (Förskollärare 3). Förskollärare 4 menade på att de har tillgång till 

ett förskolebibliotek där de kan hämta och byta ut böcker på avdelningen. Förskollärare 

5 förklarade att de har ett bibliotek på förskolan och att de åker till ett allmänt bibliotek 

en gång i månaden. 

 
7.3.4 Analys av ramar som påverkar möjligheter till lärande under högläsning 

Enligt Lundgren (1981) är ramfaktorteorin ett verktyg för att se vilka ramar förskollärare 

har att förhålla sig till och hur dessa ramar påverkar undervisningen. I resultatet går det 

att se olika faktorer och hur det påverkar förskollärarnas förutsättningar att erbjuda barnen 

möjligheter till att lyssna och samtala om litteratur.  

 

Det framkom i intervjuerna att det är stora skillnader vad gäller barngruppens storlek 

under högläsningen. En förskollärare hade två barn under högläsningen medan en annan 

hade tolv. En av förskollärarna nämnde att det skulle vara enklare att genomföra samtal i 

mindre grupper. Eftersom Säljö (2011) belyser att samtal och kommunikation är en 
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betydelsebärande aspekt för lärande i den sociokulturella teorin, kan en stor barngrupp 

påverka möjligheterna för barnen att lära genom samtal. En stor barngrupp under 

högläsningen blir en utmaning för förskolläraren att ge alla barn talutrymme under 

samtalet och hålla fokus i gruppen. Det blir även en utmaning för förskolläraren att 

anpassa samtalet efter varje barns kunskapsnivå. En konsekvens av detta kan bli att 

förskolläraren går miste om många tillfällen för lärande eftersom Norlin (2013) menar att 

samtalet är en betydelsefull del i barns språkutveckling.   Flera förskollärare uttryckte en 

önskan att ha mindre grupper under högläsningen, men att det inte är möjligt på grund av 

brist på personal, personalens arbetstider och lokalernas utformning. En av förskollärarna 

förklarade att tiden är en av ramarna som påverkar vilka möjligheter de har att förbereda 

sig inför högläsningen genom att läsa boken. Om förskolläraren inte har kunskap om 

bokens innehåll kan det leda till att boken är allt för avancerad för barnen att förstå 

eftersom innehållet eller den språkliga nivån i boken ligger för långt ifrån barnens egen 

kunskapsnivå. Det minskar möjligheterna för förskolläraren att anpassa högläsningen för 

att gynna lärandet hos barnen.  En annan faktor som påverkar högläsningen är tillgången 

till personal med annat modersmål. De förskollärare som hade sådana språkkompetenser 

i arbetslaget har möjlighet att erbjuda barn med annat modersmål att lyssna till högläsning 

på det egna språket. En annan förskollärare som inte hade möjlighet att erbjuda 

högläsning på barnens olika modersmål, uttryckte en frustration över att inte kunna 

erbjuda barnen modersmålsundervisning i form av högläsning och samtal om texter. 

Eftersom högläsning innehåller både att lyssna och samtala om boken kan det bli svårt 

för barn med annat modersmål att tillägna sig nya kunskaper om exempelvis ord och 

begrepp, om förskolläraren inte har möjligheter att anpassa innehållet till barnens 

språkliga kompetenser.   

 

Det ser olika ut vilka ramar förskollärarna har att förhålla sig till när det gäller hur 

förskolans miljö är utformad. Förskollärarna har olika möjligheter att sitta avskilt under 

högläsningen. Det kan bero på vilka lokaler som finns tillgängliga eller lokalernas 

utformning. Två av förskollärarna upplevde svårigheter att läsa ostört då lokalerna 

används som genomfart för andra vuxna och barn, vilket påverkar barnens möjligheter att 

lyssna och hänga med då de blir avbrutna. En negativ effekt av att bli avbruten och därmed 

inte kunna koncentrera sig på boken kan bli att barnen inte får samma möjligheter till 

lärande som de barnen som sitter mer ostört. Westerlund (2009) påpekar att barnen 

behöver en lugn miljö för att kunna ta till sig språkljud. Störningsmoment under 

högläsningen påverkar därmed barnens språkinlärning negativt, eftersom barnen har svårt 

att hänga med i högläsningen.   

 

Även möbler och inredning kan påverka exempelvis genom att soffor och sittplatser inte 

är anpassade efter stora barngrupper. Alla förskollärare hade tillgång till böcker fast i 

olika utsträckning. De förskollärare som hade ett förskolebibliotek har helt andra 

förutsättningar att snabbt hämta en bok om något ämne som barnen i stunden är 

intresserade av och därmed kunna fånga spontana lärtillfällen. De förskollärare som inte 

har tillgång till bibliotek på förskolan kan riskera att gå miste om spontana tillfällen för 

lärande. För de förskollärare som inte hade tillgång till ett bibliotek ser förutsättningarna 

annorlunda ut, då bokbussen kommer eller biblioteksbesök planeras en gång i månaden.  

 

Ramarna som har kommit fram i resultatet är barngruppens storlek, tid, tillgång till 

personal, personalens kompetens, fysiska miljön på förskolan och tillgång till litteratur. 

Dessa faktorer kan inte förskolläraren påverka utan utgör ramen som förskolläraren måste 

förhålla sig till. De ramar som blir synliga i resultatet stämmer överens med vad Lundgren 

(1981) skriver, är organisatoriska och fysiska ramar. Dessa ramar grundas i politiska och 
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ekonomiska beslut inom utbildningen och är faktorer som förskolläraren har att förhålla 

sig till och inte kan påverka. 
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8 Diskussion och förslag till vidare forskning  
 

Syftet med studien var att utifrån ramfaktorteorin och sociokulturell teori synliggöra hur 

förskollärare anpassar högläsning för att gynna barns lärande. I detta kapitel börjar vi med 

att gå tillbaka till inledningen och varför vi valde ämnet högläsning. Vidare diskuteras 

resultatet för att se om vi fått svar på våra frågeställningar och vad resultatet kan betyda 

för förskolans verksamhet i framtiden. Slutligen ges förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion  

I inledningen av vår studie så funderade vi kring hur förskollärare arbetar med högläsning 

i förskolan och vilka förutsättningar som påverkar förskollärares möjligheter till lärande 

under högläsning. Våra egna erfarenheter kring hur förskollärare använder högläsning var 

att högläsningen mer ses som en rutinsituation och som vila efter maten snarare än ett 

lärandetillfälle. 

 

Eftersom vi under vår tid på förskollärarprogrammet har fått kunskap om hur viktigt det 

är att läsa tillsammans med barnen, och hur mycket det gynnar barnens språkutveckling, 

funderade vi över hur förskollärare arbetar med högläsning i ett lärande syfte. Damber 

(2015) säger att högläsning inte används som en medveten undervisning med ett tydligt 

syfte utan mer som en övergångsaktivitet eller form av vila. Även Edwards (2008) säger 

att högläsning är något som oftast inte sker som en form av undervisning. Eftersom 

högläsning har fått en tydligare plats i läroplanen ville vi ta reda på hur högläsning 

kommer till uttryck i förskolan och vilka tankar och åsikter förskollärare har kring ämnet.  

 

I studien visar resultatet att förskollärare har en större medvetenhet än vad vi trodde när 

det gäller att anpassa högläsningen för att gynna barnens lärande. I resultatet framkommer 

det att förskolläraren använder högläsning främst i ett lärande syfte men också för att 

introducera nya erfarenheter och kunskaper i barngruppen. Högläsning används även som 

en härlig stund med fokus på avkoppling och glädjen att dela erfarenheter av böcker och 

läsning. En orsak till att resultatet skiljer sig från det Damber (2015) säger, kan vara att 

Skolverket (2017) nyligen har gjort satsningar med fokus på just att ge barn möjligheter 

att lyssna på högläsning och samtala om litteratur i förskolan, genom exempelvis läslyftet. 

Resultatet i studien visar en medvetenhet hos förskollärarna om hur högläsning påverkar 

språkutvecklingen och hur förskollärarna kan anpassa högläsningen för att skapa 

möjligheter till lärande.  

 

Resultatet visar att förskollärarna medvetet väljer ut böcker som är anpassade för 

barngruppens sammansättning, ålder och språknivå. Förskollärarna uttrycker att det är en 

balansgång mellan att välja för lätta och för svåra böcker till högläsningen. De vill att det 

ska vara en utmaning för varje barn. Vi tror därför att det kan vara en svår uppgift för 

förskollärare att ge varje barn en utmaning i högläsningssituationer när det gäller val av 

litteratur, eftersom alla barn är på olika nivåer i språkutvecklingen. I 

förskollärarutbildningen förespråkas den sociokulturella teorin när det gäller att främja 

barns lärande och utveckling. I resultatet ser vi att förskollärarna i intervjun är bekanta 

med begreppet proximala utvecklingszonen, vilket visar sig i deras förklaringar om hur 

de bland annat anpassar böcker för att utmana barnen i deras lärande. Valet av böcker 

påverkar också hur barnen kan samtala om bokens innehåll tillsammans med 

förskolläraren. Om boken är för svår och barnet inte förstår handlingen eller har svårt att 

koppla till egna erfarenheter, kan det vara svårt för förskolläraren att anpassa samtalet för 

att inspirera barnen till lärande. Norlin (2013) tar upp att förskolläraren kan bjuda in 
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barnen till djupare dialoger och samtal genom att förklara, ge förslag eller koppla bokens 

innehåll till barnens upplevelser och erfarenheter (Norlin 2013). En pedagogisk 

konsekvens till att välja för svåra böcker kan vara att förskolläraren går miste om det 

betydelsefulla samtalet i samband med högläsningen. En annan viktig aspekt i samtalet 

är hur förskolläraren stöttar barnen. Resultatet visar att förskollärarna anpassar 

högläsningen genom att förklara svåra ord och sätta dem i andra sammanhang närmare 

barnens erfarenheter och tidigare upplevelser. Liksom förskollärarna i intervjuerna anser 

vi att pedagogens roll och förhållningssätt är av avgörande betydelse för att stötta barnen 

under högläsningen. Utan närvarande förskollärare kan inte stöttning ske, enligt Heimer 

(2016), som menar att det endast kan bli en meningsfull lärsituation för barnen i 

högläsningen om det sker tillsammans med en vuxen. 

 

Resultatet av studien visade en variation av olika ramar som förskollärarna har att förhålla 

sig till. Barngruppens storlek och barnens olika modersmål visade sig vara de mest 

framträdande faktorerna som påverkar förskollärarnas möjligheter att använda 

högläsningen för att skapa kvalitativa lärandetillfällen. Eftersom barngruppens storlek 

och olika modersmål är faktorer som förskolläraren inte har möjlighet att påverka, anser 

vi att förskollärarnas förhållningssätt gör skillnad på i vilken utsträckning förskollärarna 

ser gruppstorlek och olika språk som en utmaning eller inte i högläsningen. Det finns 

skillnader i hur förskollärare upplever dessa utmaningar. En av förskollärarna säger att 

om de vill att det ska bli bra så blir det bra medan en annan förskollärare uttrycker 

frustration över barngruppens storlek och att det finns många olika språk hos barnen. 

Därför anser vi att ett positivt förhållningsätt att jobba med de förutsättningar som finns 

är av stor vikt för att kunna använda högläsning i ett lärande syfte. En annan faktor som 

tas upp i resultatet i förhållande till förutsättningar är förskolans fysiska miljö och olika 

störmoment. Vi tror att störmoment i form av avbrott på olika sätt under högläsningen, 

påverkar barnens koncentration och förmåga att hänga med i boken, och får därmed en 

negativ effekt på lärandet. Westerlund (2009) menar också att störningsmoment under 

högläsningen påverkar barnens språkinlärning på ett negativt sätt. 

 

Tidigare forskning inom området högläsning som gjorts av Norlin (2013), Lennox (2013), 

Dennis, Lynch och Stockall (2012), Simonsson (2004) och Gardner-Neblett et al. (2017) 

visar olika aspekter på hur viktigt det är att läsa högt för barn för att stimulera barnens 

språkutveckling vilket också visar sig i studien. Förskollärarna är medvetna om hur de 

kan använda högläsningen som ett lärtillfälle genom olika strategier, exempelvis att läsa 

högt, samtala om bokens innehåll, stötta barnen i samtalet på olika sätt och genom att 

välja böcker som är anpassade för barnens språkliga nivå. Förskollärarna uttrycker också 

att högläsning är en väldigt viktig del av det pedagogiska arbetet i förskolan. De anser 

också att om barn får möta högläsning ofta är det till hjälp för barnen när de ska lära sig 

läsa själva.  

 

En slutsats vi kan dra av resultatet är att studiens syfte har blivit besvarat och visar att 

förskollärare har en större medvetenhet kring hur de kan anpassa högläsningen för att 

gynna barns lärande, än vad vi trodde i inledningen av studien. Förskollärarnas 

förhållningssätt och medvetenhet om högläsningens kvalitativa egenskaper och hur dessa 

påverkar barns lärande har betydelse för hur kvaliteten i förskolans verksamhet påverkas 

i positiv riktning. 

 

8.2 Förslag till vidare forskning 

I intervjuerna så framkom det att förskollärarna upplevde att de barn som får mycket 

högläsning hemma, har ett rikare ordförråd och har lättare för att hänga med under 
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högläsningen i förskolan. Det är en aspekt som vi inte tänkte på eftersom fokuset i studien 

ligger på hur förskollärare arbetar med och anpassar högläsning för att gynna barns 

lärande. Det hade varit intressant att studera vidare kring samverkan mellan hemmet och 

förskolan när det gäller högläsning, och hur förskolan förespråkar högläsning som något 

positivt. 
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Bilagor 

 
Bilaga A Missiv 

 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter från Linnéuniversitetet som studerar sista terminen. Vi 

har nu påbörjat vårt examensarbete som där vi kommer att fördjupa oss om högläsning 

och samtal om texter inom ramen för förskolans verksamhet.  

Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin och sociokulturell teori synliggöra hur 

förskollärare anpassar högläsning för att gynna barns lärande. Vi söker därför 

legitimerade förskollärare som kan tänka sig att ställa upp på en intervju om högläsning, 

och undrar om du skulle vara intresserad av att delta i studien som informant.  

Vi beräknar att intervjun kommer att ta 30–45 minuter och kommer att genomföras på 

din arbetsplats med en av oss studenter för att underlätta för dig att medverka under 

arbetstid. Intervjun kommer att spelas in genom ljudupptagning för att underlätta för oss 

att bearbeta materialet. Namnet på dig och din arbetsplats kommer att fingeras för att 

uppnå hög grad av konfidentialitet. Allt insamlat material kommer endast att användas 

inom ramen för vårt examensarbete och det färdiga arbetet kommer att finnas 

tillgängligt i databasen DiVA (digitala vetenskapliga arkivet). Intervjun är helt frivillig 

och du kan när som helst avbryta utan närmare förklaring.  

Om du tycker att det låter intressant och om du vill delta i intervjun så vill vi att du 

svarar på det här mailet, så vi kan boka in en tid som passar dig så snart som möjligt.  

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss! 

Med Vänliga Hälsningar 

Johanna Berg & Theres Olander 

Johanna:  jb223ps@student.lnu.se mob: 072 ******* 

Theres: to222ew@student.lnu.se  mob: 073 ******* 

Handledare: Martin Gren 
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Bilaga B Samtyckeskontrakt 
 

Samtyckeskontrakt 

Härmed samtycker jag till deltagande i en samtalsintervju angående högläsning i 

förskolan. Jag har fått information om att:  

• Mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst han avbryta min 

medverkan.  

• Namnet på mig själv och min arbetsplats kommer att fingeras.  

• Det jag säger kommer att användas inom ramen för studien men att det slutliga 

arbetet kommer att finnas tillgängligt på DiVA-portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

__________________________ 

 

Underskrift    Namnförtydligande 

__________________________  _________________________ 
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Bilaga C Intervjufrågor  

Inledande frågor/uppvärmning 

• Berätta något om vilken barngrupp du jobbar i. ålder, sammansättning osv. 

• Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

• Berätta vad du tänker när du hör begreppet högläsning. 

Syftet med högläsning 

• Vilket syfte har högläsningen i ert arbetslag? 

• Hur kan en högläsningssituation se ut hos er? 

 Planerat/spontant 

 Olika tider/samma tider 

• Hur förbereder du dig inför högläsningen? 

• Hur väljer du litteratur till högläsningen? 

• Ungefär många barn är närvarande under högläsningen? 

• Vilken påverkan tror du att högläsning har på barnens språkutveckling?  

På vilket sätt? 

Högläsning som utgångspunkt för samtal 

• Hur samtalar du med barnen i samband med högläsningen? 

 Innan/under/efter 

• Vilket stöd ger du till barn som har svårt att hänga med? 

 Svåra begrepp/kontext 

• Hur uppmuntrar du barnen att hjälpa varandra att förstå? 

 I dialog/olika perspektiv/samspel 

Skapa möjligheter att lyssna 

• Vilken tillgång har barnen till böckerna på förskolan? 

• Hur ser det ut i miljön där högläsningen brukar äga rum? 

 Olika platser? Störmoment? 

• Berätta hur du skapar ett intresse för böcker och högläsning hos barnen. 

• Vilka faktorer tror du kan påverka högläsningens kvalité 

Tid, organisation, miljö, material 

Har du några fler tankar kring högläsning utöver det vi redan har pratat om? 

 


