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ABSTRACT 
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Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur och varför pedagoger arbetar med 

högläsning i förskolan och upp till skolår tre. Vi ville även se hur personer med olika 

kompetenser såg på högläsning. Vi valde att samla in information om ämnet genom åtta 

semistrukturerade intervjuer där två förskollärare, två lärare, en speciallärare, en föreläsare, en 

bibliotekarie och en forskare medverkade. Samtliga nu aktiva pedagoger arbetar med 

högläsning men i olika stor utsträckning. Bland våra informanter finns en spridning på hur de 

arbetar med högläsning på det sätt de gör och varför. Informanterna ser högläsningen som 

betydelsefull och strävar efter att göra den intressant för barnen.  
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1. INLEDNING  
 

När föräldrar tar fram böcker och läser för barnen så sker deras första möte med skriftspråket.  

Högläsningen har en betydelsefull roll i barnets allra första möte med skriftspråket. ”I vår 

kultur är skriftspråket ett viktigt inslag i vardagen och en stor del av vår språkliga 

kommunikation sker med hjälp av skriften” (Håkansson, 1998:107). Barn stöter tidigt på 

texter i sin omgivning till exempel i böcker, på datorn och på mjölkpaket. Detta främjar barns 

förståelse av vad text kan användas till och vilken funktion texter har i samhället (a.a.). 

 

”I en del klassrum läses det oftast tillsammans, i andra mer sällan. Bakom beslutet att använda 

ett sådant pedagogsikt redskap ligger antagandet att gemensam läsning är bra på olika sätt” 

(Jönsson, 2007:61). Det finns många olika begrepp för den aktivitet som sker då en pedagog 

läser högt för en barngrupp till exempel högläsning, gemensam läsning eller läsning 

tillsammans (a.a.). 

 

Vi har i vårt arbete valt att främst fokusera på följande frågor, hur och varför pedagoger 

arbetar med högläsning i förskola och skola. Med begreppet högläsning menar vi precis som 

Jönsson (2007) att en vuxen läser högt för en barngrupp. I arbetet kommer vi att undersöka 

hur högläsningen används i åldrarna ett till nio år. När vi använder begreppet barn menar vi i 

första hand barn som går i förskolan men ibland nämner vi även barngrupp och syftar då på 

barn och elever. När vi enbart skriver elever menar vi barn som går i skolan. 
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1.1 Syfte 
 

Syftet med vårt examensarbete är att beskriva hur och varför förskollärare i förskolan och 

lärare upp till och med skolår tre arbetar med högläsning. I studien vill vi även ta del av 

erfarenheter från speciallärare, forskare, föreläsare och bibliotekarie.  

 

1.2 Frågeställningar 
 

 

Varför arbetar pedagoger med högläsning? 

 

Hur arbetar pedagogerna i förskolan och skolan med högläsning?  

 

Hur ser personer med olika kompetenser på högläsning?  
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2. BAKGRUND 
 

I detta kapitel vill vi lyfta fram olika aspekter på högläsning bland annat teorier, språk, 

läsutveckling, samt högläsning i förskolan och skolan. Tidigare forskning och litteratur som 

berör ämnet kommer även att presenteras.  

2.1 Teorier om barns språkinlärning 
 

Lev Vygotsky föddes i Ryssland 1896 och dog vid en ålder av 37 år i sjukdomen tbc. Under 

hans relativt korta liv hann han ändå framföra sin syn på hur han menade att lärande skulle gå 

till (Hwang & Nilsson, 2003). Vygotsky ansåg att samspelet och interaktionen med andra 

personer var betydande för utveckling och lärande hos individen. Den kulturella och sociala 

miljön ansågs även vara av stor betydelse för barns språkinlärning. Enligt Ivarsson (2008) 

utgår Vygotsky i sitt resonemang om lärande från den sociala konstruktivismen, där det 

sociala samspelets betydelse för lärande lyfts fram. Vygotsky såg språket som väldigt 

betydelsefullt för lärande, han ansåg till och med att språket utvecklas före tänkandet och att 

språk är en förutsättning för att utveckla tänkandet. Han menade även att språket till en början 

endast används till kommunikation med omvärlden, men att barnets språk så småningom 

delas upp i två olika delar. Den ena delen används till kommunikation och socialt språk, 

medan den andra är ett stöd för tänkandet så kallat inre språk. Språket ansågs av Vygotsky 

vara det viktigaste verktyget när det gällde hur barn socialiserades in i samhället. I Vygotskys 

teori har läraren en viktig roll som handledare till barnen. Det är enligt honom viktigt att lära 

känna barnen för att veta i vilken utvecklingsfas de för tillfället befinner sig i, detta för att 

kunna möta dem med utvecklande undervisning (Ivarsson, 2008).  

 

Ivarsson (2008) skriver om två utvecklingsnivåer som Vygotsky utgick ifrån i sin teori kring 

lärande. Den ena utvecklingsnivån är den faktiska utvecklingsnivån som innebär den nivå där 

barnet kunskapsmässigt befinner sig vid en bestämd tidpunkt. Den andra nivån är den 

potentiella nivån som går ut på att barnen kan nå en högre utvecklingsnivå med hjälp av andra 

vuxna och barn. Det kan exempelvis handla om att barnet kan förstå en text, även om den 

hade varit för svår att förstå på egen hand. Möjligheten att vid läsning gemensamt kunna 

diskutera texten och även svåra ord gör att en högläsningsbok kan befinna sig på en högre 

nivå än vad barnet befinner sig och att den ändå kan förstås. En högläsningsbok kan därmed 

vara mer komplicerad än en bok som barnen skulle klara av att läsa själva (Lindö, 2005). 

Zonen mellan den faktiska utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån kallas för 
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den proximala utvecklingszonen. Håkansson (1998:17) förklarar att det handlar om 

”Avståndet mellan barnets egna språkliga nivå och den nivå som är närmast över”. Det är i det 

avståndet som utvecklingspotentialen finns.  

 

År 1928 föddes den amerikanske språkforskaren Noam Chomsky som har en annan 

uppfattning angående språkinlärning. Han menade att barn ”[…] har en naturlig och medfödd 

benägenhet att lära sig språk och att de har en medfödd förmåga att förstå hur ett språk är 

uppbyggt” (Hawang & Nilsson, 2003:161). Chomsky menar att barn redan vid födseln har en 

universell grammatik, detta kan förklaras som att de har en ärftlig förmåga att uppfatta och ta 

till sig de drag som alla mänskliga språk har tillsammans. Barnet möts sedan av sin 

omgivnings språk och utvecklar då det specifika språkets grammatik. Barnet går efterhand 

från den universella grammatiken till något som kallas partikulärgrammatik, vilket betyder 

det egna språkets grammatik (Segerdahl, 1998). När barnet i tal hör språket utvecklas inte 

bara barnets grammatik utan även dess ordförråd. Segerdahl (1998) frågar sig hur barns 

ordförråd kan växa så snabbt och hur de kan ta till sig ord även om de bara hört orden ett fåtal 

gånger. Chomskys förklaring till detta är att de generella språkliga strukturerna är medfödda 

och att ordinlärningen därmed underlättas.  

2.2 Språk 
 

Förskolan och skolan kan betyda mycket för att hjälpa barn från alla slag av 

hemmiljöer att utvidga sitt ordförråd och sin förmåga att ge utryck för tankar och 

känslor. Utgångspunkten bör vara att alla barns språk duger. De har utvecklat det 

språk som de har behövt i sina respektive miljöer. Förskolans och skolans ansvar är 

dock att hjälpa varje barn att utveckla språket vidare. 

      (Taube, 2007: 20) 

 

Taube (2007) nämner att förskolan och skolan har en betydelsefull roll när det gäller att 

utveckla alla barns språk oavsett på vilken nivå de befinner sig på från början. För att ge 

barnen tid till att utveckla språket i olika situationer krävs det att pedagogerna är aktiva 

lyssnare och inte fyller i orden i barnens språk, utan att de istället uppmuntrar och stöttar dem 

i att fortsätta sin muntliga berättelse. Taube (2007) tar upp ett sätt som gynnar 

språkutvecklingen nämligen att man samtalar om sådant som inte är i nutid. Det är då viktigt 

att se till att man får med barnen i samtalet, det vill säga får dem involverade. I samtal om 

icke nutid ökar kraven på talarens språk, som måste vara tydligare för att få lyssnaren att 

förstå. Att få uttrycka sig i dåtid är även av betydelse för barnen när de sedan ska skriva egna 
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texter. Enligt Tornéus (2000) är det inte naturligt för yngre barn att tala om situationer som 

inte är här och nu. För att samtala om något i till exempel dåtid eller framtid krävs det att 

barnet kan byta perspektiv på ett helt annat sätt, än i ett ”här och nu”-samtal.  

2.2.1 Språklig medvetenhet 
 

Språket består av en form och ett innehåll, att kunna skilja på dessa två är en del av det som 

brukar benämnas språklig medvetenhet. Barn lär sig redan tidigt sitt språk och dess 

grammatik och form, även om de inte är medvetna om formen utan fokuserar på innehållet av 

det som sägs (Stadler, 1998). När barnen förstår att språket inte endast har ett innehåll utan 

även en språklig form har de kommit en god väg i sin språkutveckling. Detta eftersom de då 

inte endast kan tala med hjälp av språket utan även kan samtala om språket och ställa frågor 

om dess form. Därför är det viktigt att försöka få barnen uppmärksamma inte endast på ordens 

betydelser utan även på till exempel hur långa orden är, vilka bokstäver som finns, hur många 

stavelser ett ord innehåller och vilket ljud ordet börjar med (Ivarsson, 2008). Växla perspektiv 

mellan textens innehåll och form är betydelsefullt att kunna särskilt vid läsning och skrivning. 

När barnet kommer i kontakt med skriftspråket kan de mer formella sidorna av språket 

synliggöras, barnet kan då bli uppmärksammad på språkets form på ett annat sätt än via 

talspråk (Stadler, 1998).  

2.2.2 Fonologisk medvetenhet  
 

En stor och viktig del av språklig medvetenhet är fonologisk medvetenhet, som innebär att 

barnen uppmärksammar språkets minsta delar, de så kallande språkljuden. Här kan barnet 

skilja på språkets innehåll och dess form. De flesta forskare idag är inne på att läs- och 

skrivutvecklingen och den fonologiska medvetenheten utvecklas på samma gång och att de 

påverkar varandra i processen (Ivarsson, 2008). Kunna höra och skilja på olika sorters ljud är 

en viktig aspekt vid språkinlärning både i tal, skrift och läsning (Stadler, 1998). För att 

förbättra och utveckla barnens fonologiska medvetenhet med fokus på att upptäcka ljud kan 

man på ett lekfullt och lustfullt sätt genomföra vissa språkövningar. Stadler (1998) skriver att 

övningarna till exempel kan handla om att rimma på ord eller klappa stavelser. I dessa 

övningar tränas barnen på att lyssna uppmärksamt och att använda sitt språk. Genom att 

barnen rimmar på ord lär de att ”känna igen ljud och att höra skillnader mellan olika ljud” 

(Stadler, 1998:24). Elbro (2004) understryker att rimlekar inte behöver ha någon direkt 

påverkan på barns läsutveckling, däremot kan det vara en av förberedelserna inför den första 

läsundervisningen. En skillnad som Stadler (1998) tar upp om hur man arbetar med detta i 
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förskola och skola är att förskolan mer fokuserar på det muntliga utan skrivna bokstäver, detta 

för att utveckla den fonologiska medvetenheten främst genom lyssnande. I skolan ligger fokus 

i stället mer på bokstäver och symboler och hur dessa kan sammankopplas till ljud.  

 

Stadler (1998) tar upp att graden av fonologisk medvetenhet kan variera mellan olika 

personer. Hon går även in på olika faktorer som påverkar denna utveckling till exempel arv 

och miljöpåverkan. Det är inte enbart barnets mognad som påverkar hur fonologiskt medvetet 

barnet är. Språkförmågan och intelligensen är inget som påverkar denna medvetenhet. Stadler 

(1998:18) skriver att ”talspråksutvecklingen kan påverkas av fonologisk medvetenhet”. Med 

det menas att de barn som har svårigheter med sitt talade språk även kan få problem att 

utveckla sin fonologiska medvetenhet, vilket i sin tur kan påverka läs- och skrivförmågan. 

Forskning har visat att andra viktiga förmågor för att utveckla språket förutom fonologisk 

medvetenhet är att ha ett stort ordförråd, att kunna delta aktivt i ett samtal samt att kunna 

återberätta händelser och berättelser (Liber, 2006).  

2.2.3 Morfologisk-, syntaktisk- och pragmatisk medvetenhet 
 

Om barn är morfologiskt medvetna betyder det att de både känner till och förstår vad ett ord 

är. Morfem är ”språkets minsta betydelsebärande enheter” (Ivarsson, 2008:23) och handlar 

således om att göra barnen uppmärksamma på ett ords olika delar till exempel olika 

förstavelser och ändelser. Allteftersom kommer barnen att känna igen delar av ord utan att 

behöva avkoda delarna, vilket underlättar deras läsning (Ivarsson, 2008). I förskoleåldern sker 

det en stor språklig utveckling, barnen tillägnar sig då många nya ord även om de oftast är 

”omedvetna om orden som enheter” (Tornèus, 2000:28).  

      

Syntaktisk medvetenhet innebär att barn är medvetna om hur meningar och satser skapas. Det 

är inom denna medvetenhet som barnen görs medvetna om språkregler och förväntas ta till sig 

dessa (Ivarsson, 2008). Tornéus (2000) menar att barn i två till tre års ålder kan bedöma om 

en mening är rätt eller fel utifrån om de förstår den eller inte. Förstås inte meningen anses den 

som felaktig av barnen. När barnen är cirka fyra till fem år bedöms meningar i stället efter vad 

de har för innehåll. Här gör barnet en bedömning om det som sägs är rimligt eller inte, utifrån 

sina egna erfarenheter. Han menar att det är först i sex- till sjuårsåldern som barnen kan byta 

innehållsperspektivet mot att fokusera på meningarnas form och bedöma meningarna med 

hjälp av språkregler. Den syntaktiska medvetenheten kan även komma fram när barn rättar 
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varandras meningars syntaktiska form. Vid dessa situationer kan barnen för stunden bli mer 

medvetna om språkets form (a.a.).  

 

Kunskapen om hur språket används vid olika situationer kan förklaras som en del av den 

pragmatiska medvetenheten (Tornéus 2000; Ivarsson 2008). En annan del som ingår i den 

pragmatiska medvetenheten är att kunna tolka texten, inte enbart utifrån vad det konkret står, 

utan att även kunna infereringsläsa, det vill säga att läsa mellan raderna (Ivarsson, 2008). Barn 

säger inte alltid till eller frågar om de inte förstår, läraren måste därför vara medveten om att 

alla inte alltid förstår och uppmana till reflektion om det obekanta. Det kan bli en ond cirkel 

om inte barnen tillsammans får möjlighet att diskutera det okända vilket kan påverka 

läsförståelsen negativt (Tornéus, 2000).  

2.3 Läsutveckling 
 

Läsning består dels av ren avkodning av bokstäver, dels av läsförståelse. Barns läsutveckling 

kan se väldigt olika ut och kan utvecklas vid olika åldrar. Läsutvecklingen brukar delas in i 

olika stadier, dessa är pseudoläsning, logografisk-visuell läsning, alfabetisk-fonologisk 

läsning och till sist ortografisk-morfemisk läsning (Ivarsson, 2008). Pseudoläsning betyder att 

barnen låtsasläser och kan ”läsa” ord som sammankopplas med en bild eller symbol till 

exempel vad M:et i McDonald’s betyder (Ivarsson, 2008). Vid detta stadium är det vanligt att 

barnen ”lekläser”, de är medvetna om vad man använder texten till men inte hur man läser 

den. I och med att de vet vad man kan använda texten till och vet vad den kan ge har barnens 

intresse för text och läsning utvecklats (Stadler, 1998).   

 

Den logografisk-visuella läsningen handlar om att barnet kan känna igen bekanta ord, till 

exempel sitt namn, som en ordbild. Barnet kan även känna igen ett fåtal bokstäver som kan 

förklaras som visuella igenkänningstecken, det vill säga att barnet känner igen ordets form 

eftersom den kanske sett ordet många gånger och på det sättet memorerat dess form (Ivarsson, 

2008). Barnet har dock på detta stadium inte kopplat den alfabetiska innebörden till 

bokstäverna. Barnet kan läsa logografiskt-visuellt utan att ha kännedom om bokstävernas 

fonologiska betydelse (Stadler, 1998). Viktigt att säga är också att inte alla barn ägnar sig åt 

denna typ av läsning men att forskning inte sett någon skillnad i senare läsförmåga hos barn 

som läst logografiskt-visuellt jämfört med dem som inte gjort det (Taube, 2007). Den 

logografisk-visuella läsningen får en minskad betydelse allteftersom barnet utvecklar nya 
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lässtrategier och går mot nästa steg i läsutvecklingen nämligen den alfabetisk-fonologiska 

läsningen (Ivarsson, 2008).  

 

Det är först i den alfabetisk-fonologiska läsningen som barnet blir medveten om bokstävernas 

form och dess koppling till ljud. Det är på detta stadium som barnet börjar förstå att 

skriftspråkets bokstäver kan kopplas till ljud i talspråket. Man kan förklara det som att barnet 

har ”knäckt läskoden” och kan läsa även okända ord under förutsättning att bokstävernas ljud 

har blivit en befäst kunskap (Ivarsson, 2008). Taube (2007) menar att det är här som den 

”riktiga” läsningen börjar och att barnen då kan läsa av ord utan visuella minnesbilder av 

ordet.  

 

Barnet kan så småningom känna igen delar av ord utan att avkoda, då kommer man in på det 

högsta stadiet i läsutvecklingen nämligen den ortografisk-morfemiska läsningen. Här har 

avkodningen blivit automatiserad, den tar betydligt mindre energi och läsaren kan koncentrera 

sig på att förstå texten (Ivarsson, 2008). ”Målet för skolans läsundervisning är att eleverna ska 

tillägna sig förmågan till flytande ortografisk läsning med god förståelse för att kunna inta en 

kritiskt reflekterande hållning till det lästa” (Stadler, 1998:42). 

2.4 Högläsning  
 

Barn behöver ha stor kompetens när det gäller att kunna tolka både texter och bilder, detta 

eftersom att det i vårt samhälle finns mängder av information som är viktig att kunna ta till 

sig. Högläsning i förskolan och skolan kan vara ett sätt att närma sig denna kompetens, som 

behövs för att vara en del av vårt nuvarande samhälle samt kunna förstå det (Dominković 

m.fl. 2006). 

 

Barns läsprocess börjar när de har förstått att böckerna och bokstäverna kan ge roliga och 

spännande berättelser (Fast, 2008). De vill ofta höra samma berättelser om och om igen. Detta 

beror enligt Frost (2002) på att de har full kontroll över det språk som boken innefattar och att 

de då kan ha energi till att upptäcka nya saker både i språket och i bilderna. Forskning har 

visat att barn kan ha svårare med sin läsinlärning om de inte varit omgivna av en boklig miljö, 

även deras förståelse för vad man har text till kan vara försämrad. Dominković m.fl. 

(2006:139) refererar till Hemerick och skriver att ”Hon klargör också att högläsningen inte 

löser alla problem men kan vara ett av de mest betydelsefulla stegen för att skapa motivation 

och en positiv attityd till läsning”. Många forskare anser att högläsning är viktigt för barns 
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egen läsutveckling. Ivarsson (2008) menar dock att högläsning inte nödvändigtvis behöver 

utveckla deras läsförmåga men att det däremot kan skapa ett intresse för läsning och ge en 

medvetenhet och förståelse för olika slags texter.   

2.4.1 Styrdokument 
 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) lyfter fram språket och hur barnen kan använda 

det på olika sätt, men det lyfts inget angående högläsning. Jönsson (2007) skriver att varken 

gemensam läsning, högläsning eller läsning tillsammans tas upp i grundskolans kursplaner 

och betygskriterier. Hon tar upp att dessa begrepp inte finns nämnda, däremot skrivs det om 

språk samt skönlitteratur i kursplanen för svenska (2010). Ett av strävansmålen är följande: 

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust 

att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand […]” (Kursplanen för svenska, 

2010:97). Glädje, humor, spänning och upplevelser är andra delar som barnen kan få ta del av 

i skönlitteraturen. Den kan även utveckla elevernas empati, attityder och värderingar (a.a.).  

 

I Lpfö 98 står det att förskolan skall stimulera barnens språkutveckling och utgå från barnens 

intressen, för att på så sätt skapa nyfikenhet inför den skriftspråkliga världen. ”Förskolan skall 

sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd […]” (Lpfö 98:9). Leken är 

en viktig och betydelsefull del i förskolan för att utveckla barnens intresse för språket. I Lpo 

94 skrivs det att eleverna ska utveckla en tilltro till sin språkliga förmåga, detta kan utvecklas 

genom att eleverna ges många möjligheter att samtala och läsa. Ett mål som ska uppnås i 

grundskolan är ”att varje elev […] behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa 

aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo 94:10). 
 

2.4.2 Samspelet mellan barnen och den vuxne 
 

Det har länge varit känt att barns språkutveckling påverkas positivt av att vuxna läser högt för 

dem. Vid högläsning får barn en förståelse för skriftspråket, olika språkliga begrepp och de 

kan även upptäcka språkliga sammanhang (Frost, 2002). Det är inte endast själva läsningen 

som är betydelsefull utan även lässituationen, att det finns ett socialt samspel mellan den 

vuxne och barnen. Via högläsning visar den vuxne indirekt barnen hur man kan göra för att 

förstå en text och kan hjälpa dem att hitta olika strategier för att förstå texten (a.a.). Det 

samspel som sker mellan barnen och den vuxne vid högläsningssituationen kan delas in i fyra 

olika grundläggande delar: dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid (Dominković 
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m.fl. 2006). Samspelet kring högläsningsboken delas både av barnen och den vuxne och då 

kan det uppstå dialoger om boken, som kan utveckla barnens språkliga förmåga. När 

pedagogen läser för ett eller ett fåtal barn kan dialogen vara mer utförlig och läsningen kan 

stanna upp när barnet har funderingar. I en större grupp i förskolan och skolan blir barnen ofta 

mer passiva åhörare eftersom det inte går att stanna upp för ofta och få ett givande samtal för 

alla. Med närhet menas både fysisk närhet och en mental närhet som högläsningssituationen 

kan skapa mellan personer. Närheten kan gynna inlärningen eftersom den skapar trygghet i 

samspelet. Denna fysiska närhet kan vara svårt att skapa i stora barngrupper (Dominković 

m.fl. 2006). Gemensamt fokus främjar dialog och samspel på så sätt att alla som deltar i 

situationen delar samma text och dess upplevelse. I större barngrupper är detta samspel 

svårare att skapa, läsningen kan underlättas om pedagogen använder sig av exempelvis 

storbok. Den sista komponenten som beskrivs i samspel med den vuxne är gemensam tid, 

vilket innebär att barnen får chans att fokusera på texten och dess innehåll. Dessa fyra 

komponenter kan skapa goda effekter för den talspråkliga utvecklingen hos barnen 

(Dominković m.fl. 2006). Att kommunicera tillsammans med andra ser bland annat Vygotsky 

som en viktig aspekt för lärande. ”Eftersom lärande är kommunikation måste man 

kommunicera för att lära” (Jönsson, 2007:134). I ett samtal blir inte enbart ens egna tankar 

tydliggjorda utan man möter även andra personers föreställningar och tankar (a.a.).  

 

För att få en förståelse för vad en text handlar om använder både vana och ovana läsare olika 

sorters strategier. Fyra lässtrategier som anses viktiga för att bygga upp läsförståelsen är att 

förutsäga, ställa frågor, sammanfatta och klargöra (Palinscar & Brown, 1993). Dessa 

strategier kan i den tidiga läsningen, högläsningen och i samtalet vara ett stort stöd för 

läsförståelsen. I det gemensamma samtalet kan pedagog och barn försöka förutsäga bokens 

handling genom att till exempel tala om utsidan och bokens titel. Under läsningens gång eller 

efteråt kan frågor hos barnen tas upp och klargöras. Man kan också tillsammans innan man 

fortsätter läsa sammanfatta vad som hände i berättelsen vid förra lästillfället. Om pedagogen 

ställer frågor kring texten kan det leda till att barnen får en förståelse för den (Jönsson, 2007). 

Frågor är betydelsefulla för att gynna förståelsen. Barnen kan under tiden som läsningen 

pågår komma på frågor och funderingar som inte sällan kommer lite fördröjt eftersom barnet 

då själv har hunnit fundera lite. Detta kan medföra att frågor kommer upp om saker som lästes 

för ett tag sedan, som i sin tur kan göra att den vuxne inte direkt förstår vad barnet syftar på 

(Jönsson, 2007). 
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Jönsson (2007) hänvisar till en engelsk studie med sex- till sjuåringar där en forskare vid 

namn Sipe fann att det muntligt fanns fem olika responskategorier till när barnen fick lyssna 

till högläsning.  Dessa var att barnen kunde dramatisera, svara tillbaka, kritisera/kontrollera, 

dra in och ta över. Under högläsningen kan barnen via gester och ljud dramatisera det som 

sker i berättelsen. Dramatiseringen sker även hos pedagogen då denne till exempel ändrar 

rösten efter de karaktärer som finns i boken för att fånga barnen (Jönsson, 2007). Dominković 

m.fl. (2006) anser att det är väldigt viktigt att dramatisera främst för yngre barn bland annat 

för att behålla deras intresse. Med svara tillbaka menas att barnen pratar till karaktärerna i 

boken, de kan till exempel svara på frågor eller varna karaktärerna för faror. Kritisera eller 

kontrollera kan barnen till exempel göra genom att ge förslag på vad de hade gjort i en 

liknande situation som finns i boken. Om till exempel barnen sätter in sig själva eller andra i 

berättelsen kallas det för att dra in, som är den fjärde muntliga sorten av respons. Den sista 

responsen kallas att ta över och innebär att barnen tar över texten och börjar fantisera fritt 

utifrån den. Genom att barnen visar sitt engagemang via dessa uttrycksformer anser Sipe att 

de är mer aktiva i berättelsen än om de sitter tysta och endast lyssnar (Jönsson, 2007). 

Pedagogen som läser högt för barnen måste skapa en sådan atmosfär att barnen vågar 

kommentera och ställa frågor kring texten. Samtidigt som det är bra att barnen är aktiva är det 

även viktigt att inte stanna upp i läsandet alltför ofta eftersom barnens intresse då kan tappas 

och helhetsupplevelsen kan försvinna (Jönsson, 2007). Enstaka frågor kan i en barngrupp tas 

upp under läsningen men största delen av samtalet bör hållas antingen före eller efter 

högläsningen (Dominković m.fl. 2006). Lindö (2005) lyfter fram att högläsning och samtalet 

kring högläsningen är betydelsefullt och bör fortlöpa genom hela skolgången.    

2.4.3 Samspelet mellan barnen och boken 
 

I högläsning förekommer det inte endast ett samspel mellan den vuxne och barnen utan även 

ett samspel mellan boken och barnen. De komponenter som nämns i samspelet mellan barnen 

och boken är följande: boken som företeelse, boken som objekt, bokens innehåll och språk i 

skrift (Dominković m.fl. 2006). Boken som företeelse syftar på att barn tidigt lär sig bokens 

funktion, detta sker genom att barnen ser vilken attityd som vuxna i deras närhet har till 

böcker.  Har de vuxna en positiv attityd till böcker socialiseras barnen naturligt in i böckernas 

funktion. Vid högläsning lär sig barn vissa grundläggande saker om böcker till exempel att det 

finns text och bild, att boken består av en fram- och baksida. Denna komponent benämns för 

boken som objekt. Barnen utvecklar olika kunskaper i de böcker de möter i och med att 

böckerna består av olika innehåll. Böckerna kan ge både faktakunskaper men även andra 
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kunskaper om känslor och relationer, barnen kan sätta sig in i en annan persons situation och 

på så vis utveckla sin empatiska förmåga. Högläsning behöver inte alltid vara skönlitteratur 

utan kan ibland även bestå av facklitteratur, båda dessa olika kategorier av böcker kan ge 

barnen ökade kunskaper om ett visst ämne (Dominković m.fl. 2006). Språk i skrift skiljer sig 

från det talade språket. I högläsningen får barnen ta del av och bli bekanta med språket i 

skriftlig form vilket kan underlätta vi deras läsinlärning. När barnen får ta del av dessa 

komponenter utvecklas deras literacyförmågor, vilket i sin tur främjar deras literacyutveckling 

på längre sikt. Dominković m.fl. (2006) skriver om att högläsning inte behöver leda till att 

barnen blir skickliga läsare men att högläsningen kan främja deras literacyutveckling, främst 

deras motivation och attityd till böcker. Med literacy menas inte enbart förmågan att kunna 

läsa och skriva, utan även att läs- och skrivförmågan påverkas av omgivningens kulturella, 

sociala och ekonomiska sammanhang (Fast, 2008).  

2.4.4 Bildens betydelse  
 

Genom de bilder som barnen möter i högläsning kan samtal föras om sådant som inte finns i 

deras närmiljö. Detta anser Dominković m.fl. (2006) utvecklar det abstrakta tänkandet hos 

barn. När pedagogen läser högt är det viktigt att inte enbart visa bilderna utan att även samtala 

kring dem. Alla barn klarar inte automatiskt att tolka bilden, därför bör inte pedagogen ta 

detta för givet. Det är mer troligt att det är först när man samtalar om bilden som den förstås 

och att det hittas nya detaljer i den. För att få ut någon information eller betydelse av en bild 

krävs inte enbart att barnen kan se bilden utan de måste även kunna tolka den. Genom 

bilderböcker kan barnen få möjlighet att träna sin tolkningsförmåga av bilder. Forskning visar 

att barn som har läs- och skrivsvårigheter oftast inte kan tolka bilder på ett optimalt sätt, det är 

således av stor vikt att barn tidigt får möta bilder (Dominković m.fl. 2006). Jonsson (2006) tar 

upp att det finns en osäkerhet i om bilder främjar eller försvårar vid barnens egna läsning. 

Hon nämner med grund i tidigare forskning att bilder ibland kan försvåra läsningen. Detta 

eftersom bilder kan ge annan information än texten och att vissa barn då kan börja gissa 

textens innehåll utifrån bilden (a.a.). 

2.4.5 Hur pedagoger kan arbeta med högläsning 
 

Högläsning kan ha olika syften, det kan fungera som ett sätt att samla barnen eller vara 

inledningen på ett tema. Dominković m.fl. (2006) menar att forskningen lyfter fram att 

samtalen är oerhört viktiga för barns utveckling. Har pedagogen till syfte vid 

högläsningssituationen att ta upp innehållet kring boken blir samtalet nödvändigt. Inför en 
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högläsningssituation har pedagogen således ett förberedande arbete framför sig. Det är viktigt 

att förskolläraren eller läraren har läst boken minst en gång innan själva högläsningen. Detta 

eftersom att de då kan planera om det är något som de vill lyfta fram kring texten och att även 

vara förberedd på det spontana som kan lyftas fram av barngruppen. Det är också viktigt att 

hitta en text som tilltalar en själv för att kunna förmedla engagemang till barnen vid 

högläsningssituationen (Lindö, 2005). Efter att ha läst högt för en barngrupp kan arbetet 

vidareutvecklas på olika sätt, till exempel med hjälp av drama, bildskapande, olika samtal om 

texten eller skapande av egna texter utifrån berättelsen (Jönsson, 2007). Ett annat exempel på 

hur man efter högläsningen kan arbeta vidare med berättelsen är att barn som kan skriva får 

skriva något om berättelsen de hört (Dominković m.fl. 2006). Ivarsson (2008) tar upp 

begreppet internalisering och menar att vuxna inte ska försöka styra barn alltför mycket men 

att de ändå kan försöka göra barnen intresserade så att de självmant vill veta mer, detta kan till 

exempel ske genom att den vuxne använder högläsning. Detta kan i sin tur leda till att barnen 

blir intresserade av språket, både på formnivå och på innehållet i boken (a.a.).  

2.4.6 Högläsningens effekter 
 

Med effekter menas ”upplevelser och kunskaper som påverkar barnens utveckling och ger de 

goda förutsättningar för att längre fram i livet klara sig väl i ett skriftspråksinriktat samhälle” 

(Dominković m.fl. 2006:13).  

 

 förmedlar läsupplevelser och skapar intresse för böcker 

 stimulerar fantasin och sätter tankar i rörelse 

 utvecklar språkkänslan 

 tränar koncentrationen 

 inspirerar till samtal 

 övar elevernas förmåga att uttrycka sig 

 

(Pettersson, 2007:5) 

 

Forskningsrapporter har visat att högläsning har olika effekter för barn när det gäller deras 

utveckling mot att bli en del av vårt skriftspråkliga samhälle. Även små barn kan tidigt få en 

bild av vad böcker är och vad man kan få ut av dem genom högläsning (Dominković m.fl. 

2006). Ett av de forskningsområden som forskarna har varit inriktade på angående högläsning 

är vilka effekter det kan ha för barns språk- och läsutveckling. Jönsson (2007) tar upp att flera 

forskare i sina studier sett att högläsning påverkar barns skriftspråkliga utveckling medan 
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andra forskare är mer osäkra på detta. Det finns många fördelar med högläsning menar 

Jönsson (2007) till exempel att det uppstår en gemenskap, där alla får ta del av texten på 

samma gång oavsett läsförmåga. Barnen kan även koncentrera sig på innehållet som kan vara 

mer komplicerat än när barnen läser själva. Genom att man läser högt och samtalar kring 

texter får alla som deltar möjlighet ta del av andras erfarenheter och perspektiv. Vid 

oklarheter eller funderingar kan ett gemensamt samtal föras, eftersom alla lyssnar till samma 

berättelse. Dessa samtal kan vara såväl planerade som oplanerade vid högläsningssituationer 

(Jönsson, 2007). Vid högläsningen ges barnen även möjlighet att identifiera sig med olika 

karaktärer och ta del av deras känslor. Detta kan bidra till att barnen får en förståelse inte 

endast för karaktärernas känslor utan även för sina egna. Detta är ännu en av de positiva 

effekterna som ges vid högläsning (Dominković m.fl. 2006).  

 

Genom högläsning kan olika kunskaper utvecklas. Jönsson (2007) hänvisar till Probst som i 

en artikel, Five Kinds of Literary Knowing, beskriver dessa olika kunskaper som: “[…] 

knowing about Self, knowing about Others, knowing about Texts, knowing about Contexts och 

knowing about Processes (of Making Meaning)” (Jönsson, 2007:57). Med knowing about self, 

menas att barnen genom att lyssna på högläsning kan ges möjlighet att känna igen sig i de 

olika situationerna som boken tar upp och att de på så sätt kan få en ökad förståelse om vilka 

de själva är. Knowing about Others handlar om att förstå att individer kan tänka och förstå 

texter olika, beroende på tidigare erfarenheter, samt att de som deltar på så vis kan lära sig nya 

saker av varandra. För att lära sig om hur texter är uppbyggda och hur de kan förstås är något 

som det framförallt läggs tid på i skolan. Denna kunskap om texter kallas enligt Probst för 

knowing about Texts. Den näst sista kunskapen är knowing about Contexts, som bland annat 

handlar om att barnen ska förstå hur sammanhanget kan påverka läsningen. Knowing about 

Processes är den femte och sista kunskapen och betyder att barnen får en förståelse för att 

processen mot läsförståelse kan se olika ut för olika personer. Jönsson (2007:58) menar att 

”För att komma dithän behöver eleverna få uppleva att förståelsen inte ligger och väntar i 

texten utan att processen att skapa betydelse är ett stapplande och trevande arbete”. 

 

Dominković m.fl. (2006:16) skriver om en rapport för utbildningsdepartementet där det visar 

sig att ”[…] högläsning och berättande för barn stimulerar fantasin, hjälper till att öka 

ordkunskapen samt introducerar barnen i att förstå en berättelses komponenter; karaktärer, 

upplägg och händelseförlopp”. I högläsningen kan barnen möta ord som inte används i det 

muntliga talet och på så sätt utökas deras ordförråd. En viktig aspekt av detta är att den vuxne 
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samtalar med barnen om orden och deras betydelse (Taube 2007; Frost 2002). Högläsningen 

blir över huvudtaget mer givande om barnen får samtala om det lästa samt att det kan leda till 

att de får en lust att läsa på egen hand (Taube, 2007). I undersökningar har det kommit fram 

att samtala om ord redan tidigt påverkar hur barnet senare klarar sin skolgång. Redan i 

förskolan kan barnen uppmärksamma olika ords fonem, vilket i sin tur underlättar den 

fortsatta läsinlärningen (Frost 2002; Dominković m.fl. 2006). Taube (2007) refererar till en 

amerikansk studie genomförd av Hart och Risley som visade att treåringars ordförråd skiljer 

sig beroende på föräldrarnas utbildning. De lågutbildades barn kunde när de var tre år cirka 

535 ord medan de välutbildades barn kunde cirka 1600 ord.  

 

Andra effekter med högläsning är att barn får en förståelse för hur olika berättelser kan vara 

uppbyggda, de får också en förståelse för hur skriftspråk låter samt hur meningar byggs upp. 

Det som Taube (2007) ser som en av de viktigaste effekterna av högläsning är att barnen 

förstår vad läsning kan ge exempelvis glädje och spänning. Taube (2007) skriver om en 

forskningsstudie där det kom fram att det var mindre än tio procent av läsförmågan som 

påverkades av om barnen fått höra mycket högläsning under förskoletiden.  

 

Elbro (2004) menar att högläsningen kan vara betydelsefull på längre sikt för barns 

läsförståelse men att inte högläsningen direkt påverkar barnens läsförmåga på kort sikt. Elbro 

(2004:97) förklarar det med att ”[…] barnen måste själva ta tag i skriften för att lära sig att 

läsa. Att sitta vid sidan av en läsare är naturligtvis inte nog. Man lär ju sig inte heller att spela 

fotboll genom att sitta och se på fotboll på TV”. Däremot kan man säga att det inte är särskilt 

troligt att en som aldrig sett hur läsning går till eller fått höra det lästa skulle vilja intressera 

sig för det (Taube 2007).  
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3. METOD 
 

 

I metoddelen beskrivs vilken forskningsmetod vår undersökning utgår ifrån, hur urval av 

intervjupersoner gått till samt vilka de är, hur våra intervjuer genomfördes och bearbetades, 

vilken validitet undersökningen har samt några viktiga etiska forskningstaganden när det 

gäller forskning där människor är involverade.   

3.1 Metodval 
 

 

Vår undersökning har den kvalitativa forskningsmetoden som grund. Informanternas 

perspektiv och mening är en del av den kvalitativa forskningen menar Kvale och Brinkmann 

(2009). De skriver att den kvalitativa forskningsintervjun är unik på så sätt att den vill få fram 

intervjupersonernas egna beskrivningar av olika företeelser sett ur deras perspektiv (a.a.). 

Eftersom vi ville undersöka hur och varför pedagoger arbetar med högläsning ansåg vi att den 

kvalitativa forskningsintervjun var en relevant metod för att ta del av informanternas 

erfarenheter. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer, eftersom det möjliggör 

att ställa följdfrågor om sådant som anses vara av betydelse och intresse för arbetets syfte. I 

denna intervjuform har intervjuaren möjlighet att ändra ordningsföljd på frågorna eller ställa 

följdfrågor under samtalets gång (Bryman, 2002). Vi har utformat tre olika intervjuguider, 

som utgår från en och samma mall. Detta eftersom våra intervjupersoner har skilda 

kompetenser och därmed kan förväntas vara olika insatta i frågorna (Se bilaga A, B och C).  

3.2 Urval 
 

 

Vi har valt att intervjua åtta personer med skilda kompetenser, två förskollärare här kallade 

för Frida och Fredrik, två lärare här kallade för Lisa och Lovisa, en speciallärare, en 

bibliotekarie som är ansvarig för barnavdelningen på ett stadsbibliotek, en föreläsare i ämnet 

vid namn Ann-Karin Ånman och en forskare vid namn PhD Christer Jacobsson, 

Linneuniversitetet även verksam inom Läsutveckling Kronoberg. Bryman (2002) menar att 

det är viktigt att man som intervjuare respekterar om intervjupersonerna vill vara anonyma. Vi 

har därför valt att ge personer som är anonyma fiktiva namn i undersökningen. Förskollärare 

Frida har varit verksam i 3 år, förskollärare Fredrik i 6 år, läraren Lisa i 42 år, läraren Lovisa i 

33 år, specialläraren i 40 år, bibliotekarien i 17 år, Ann-Karin Ånman i 33 år och Christer 

Jacobsson i 40 år. Informanterna är i blandade åldrar allt från 26 till 67 år. De två 

förskollärarna som vi intervjuade arbetade på samma förskola men i olika arbetslag. Lärarna 
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ingick i samma arbetslag men på en annan skola än förskollärarna. Fem av intervjupersonerna 

har någon av oss träffat tidigare.  

3.3 Genomförande   
 

Inför intervjuerna tog vi kontakt via mail eller telefon med de tänkbara intervjupersonerna.  

Vi bestämde tid och plats gemensamt, även om vi som intervjuare anpassande oss till när 

intervjupersonerna hade möjlighet att delta. Samtliga tillfrågade var positiva till att medverka 

i en intervju. Vi kom tidigt igång med intervjuerna och kunde boka möte med 

intervjupersonerna tidigare än vad vi hade räknat med, vilket vi såg som positivt. Själva 

intervjuerna började med att vi förtydligade vad vårt examensarbete handlade om och vad vi 

menade med begreppet högläsning. Intervjupersonerna hade via telefon eller mail tidigare 

blivit informerade om att det handlade om högläsning så de var mentalt inställda på ämnet. 

Vissa av dem hade tagit fram exempel på litteratur som de högläste för barngruppen, medan 

andra inte hade förberett sig så mycket.  

 

Sex av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser det vill säga på skolan, 

förskolan, kontoret och biblioteket medan de andra två genomfördes i ett allmänt grupprum. 

Intervjuerna genomfördes på så sätt att vi samtalade med en person åt gången med hjälp av 

den intervjuguide som vi hade utformat (Se bilaga A, B och C). Vid samtliga åtta intervjuer 

medverkade båda av oss, en ställde frågor och den andre var mer observatör, båda ställde 

följdfrågor vid behov. Vi valde att dela upp de åtta intervjuerna så att vi fick fyra var och 

beslutade gemensamt att var och en av oss skulle hålla i de samtal med personer som vi träffat 

tidigare. I de flesta fallen kunde intervjuerna genomföras ostört, i en lugn miljö. Men i två av 

samtalen uppstod det störande moment som kan ha påverkat kvalitén i samtalet. Intervjuerna 

varierade i tid, de flesta av samtalen varade runt en halvtimme medan ett samtal tog nästan en 

timme. Intervjuns kvalité behöver inte bli bättre om man är fler intervjuvare än en men kan 

ändå ha vissa fördelar menar Bryman (2002). För att få intervjuerna så exakt återgivna som 

möjligt valde vi att spela in samtalen med hjälp av en diktafon. Några få tillfrågade var lite 

skeptiska till inspelningen till en början, men gav snabbt sitt godkännande då de fick förklarat 

att de inte skulle spelas upp för några andra än oss, samt att det inspelade samtalet skulle 

raderas efter arbetets slut.  
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3.4 Bearbetning 
 

De inspelade samtalen delade vi upp mellan oss och skrev enskilt ner dem ordagrant. Kvale 

och Brinkmann (2009) tar upp att intervjuvarna ställs inför ett dilemma när det gäller att 

skriva ut intervjuerna från bandspelaren. Dilemmat syftar då på om intervjuerna ska skrivas ut 

ordagrant, det vill säga i talspråk eller om de ska formuleras i skriftspråklig form. Vi valde att 

skriva ut dem utifrån talspråk för att få korrekta citat och få de exakta orden som de säger. När 

detta arbete var gjort lyssnade vi gemensamt igenom dem på diktafonen. Efter det skrev vi ut 

dem och läste dem var och en för sig för att sedan kunna diskutera och jämföra vad vi ansåg 

var betydelsefullt och intressant att ta med i det fortsatta arbetet. De utskriva intervjuerna var 

ungefär sex sidor långa även om det fanns någon som var lite längre. Bearbetningen av 

intervjuerna gick till på så sätt att vi drog paralleller mellan likheter och skillnader inom våra 

frågeställningar.  

3.5 Trovärdighet och giltighet 
 

I en undersökning behöver man fundera kring dess syfte, ”vad” och ”varför” när det gäller 

dess giltighet (Kvale och Brinkmann 2009). Giltighet är ett uttryck för om undersökningen 

mäter rätt företeelser i förhållande till undersökningens syfte (Bryman 2002; Kvale och 

Brinkmann 2009). Den frågeguide som vi utformade inför intervjuerna utgick från vårt syfte i 

undersökningen. De svar vi fick under intervjuerna behöver inte vara faktiska sanningar utan 

kan vara personernas egna uppfattningar om ämnet (Kvale och Brinkmann 2009). Eftersom vi 

har intervjuat ett fåtal personer kan ingen generalisering göras utifrån informanternas svar 

(a.a.).  Den erfarenhet och de åsikter vi har fått ta del av angående högläsning är betydelsefullt 

för vår undersökning. Det vi kommit fram till i undersökningen är intressant för såväl 

pedagoger i förskola som skola samt för andra som är intresserade av ämnet.   

3.6 Forskningsetiska principer 
 

När forskning med människor bedrivs är det viktigt att man värnar om deras integritet. Detta 

lyfter Vetenskapsrådet (2002) upp genom att presentera individskyddskravet som delas upp i 

fyra delar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

När människor medverkar i en undersökning är det viktigt att informera dem om vilket syfte 

forskningen har. En person som har gett sitt medgivande att vara med i exempelvis en intervju 

har full rätt att avbryta när som helst, detta är en av de grundläggande reglerna för 

informationskravet. Under en intervju var det en deltagare som inte kunde svara på två frågor 
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i intervjun, vilket vi valde att respektera. Med samtyckeskravet menas att de som deltar i 

exempelvis en intervju måste ha lämnat sitt samtycke för att medverka. Informanterna ska 

göras medvetna om att det är frivilligt att delta. Forskare har ett ansvar att inte föra vidare 

muntlig eller skriftlig information kring informanterna. Detta innebär ett stort ansvar för att 

skydda informationen så att man inte kan koppla det till vilken person som har sagt vad, detta 

krav benämns som konfidentialiteteskravet. Vi har i de nedskrivna intervjuerna och i 

undersökningen använt oss av fiktiva namn till de anonyma personerna för att skydda deras 

identiteter. Den sista delen av individskyddskravet är nyttjandekravet som innebär att den 

insamlade informationen inte får användas till annat än för ett forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Enligt personuppgiftslagen får inte personuppgifter som till exempel namn anges utan 

personens godkännande, personen har alltså rätt till att vara anonym (Vetenskapsrådet, 2002). 

I vår undersökning har vi två personer nämligen forskaren och föreläsaren medgivit att deras 

namn får användas i denna forskning, övriga informanter är anonyma. Vi valde att ha sex 

informanter anonyma eftersom vi tror att de då kunde lämna mer information om ämnet. Hade 

de valt att inte vara anonyma kanske de inte hade uttryckt allt och heller inte kunnat stå för det 

som framfördes. Namnet på forskaren och föreläsaren har vi efter deras godkännande valt att 

använda, detta eftersom vi anser att det kan vara betydelsefullt för läsaren att veta vilka de är.   



24 

4. RESULTAT 
 

I följande resultatkapitel kommer de åtta informanternas erfarenheter om högläsning att lyftas 

fram.  Detta angående vad som utmärker en bra högläsningsbok, vilken betydelse bilden har, 

hur de arbetar med högläsning och varför man bör arbeta med högläsning samt vilka effekter 

och hinder de kan se med högläsning. 

4.1 Informanternas erfarenheter av vad som utmärker en bra 

högläsningsbok  
 

 

Det som utmärker en bra högläsningsbok beskrev två av våra informanter som att det är 

viktigt att barnen kan känna igen sig i boken, detta kan man bland annat se i bibliotekariens 

uttalande ”[…] igenkänningsfaktorn ska vara hög, att det ska kunna vara något som tilltalar 

alla barn, något som dom kan relatera till”. Två av våra andra informanter är dock skeptiska 

till detta och menar tvärtom, att det vardagliga inte ska ta så stor plats, utan att barnen behöver 

höra annat än det vardagliga. Speciallärare: ”Det är ju roligt när det händer nånting i sagan 

så det inte bara är att man går till dagis och sen kommer hem”. Lovisa: ”[…] det får inte 

alltid vara skilsmässa och mobbning, och att det är någon som är utestängd från 

gemenskapen utan det måste finnas böcker som man kan skratta lite åt, som är komiska”. 

Ånman menar att det som utmärker en bra högläsningsbok är att den ”[…] fångar barnen till 

innehållet, en som tänjer lite på gränserna”. Men hon understryker att man inte alltid ska 

välja böcker som intresserar alla barn eftersom barnen då kan upptäcka nya saker som de inte 

trodde att de tyckte om.   

4.2 Informanternas erfarenheter av bildens betydelse vid högläsning 
 

 

Likheter finns mellan de två förskollärarna som anser att bilden är betydelsefull i 

högläsningen. Frida säger följande, ”Det viktiga för barnen är att de får se bilderna, de vill 

gärna det”.  Lärarna däremot har en helt annan uppfattning om bilder nämligen att de inte alls 

har så stor betydelse och menar att det är bra att eleverna får skapa egna inre bilder. 

Specialläraren menar att ”[…] bilden är ett komplement till språk, det är ju dödstråkigt att 

bara lyssna” och säger även att ”bilder är ett viktigt hjälpmedel till högläsning”. Fredrik och 

Ånman är också inne på de inre bilderna men de menar att barnen kan skapa inre bilder även 

om man läser en bilderbok. Detta förklarar de på så sätt att allt inte sägs vare sig i texten eller 

i bilden och att barnen då får möjlighet att skapa egna inre bilder. ”Alltså bilderna säger ju 

inte allt, så jag skulle inte säga att bilderna begränsar” menar Ånman. Hon anser också att 
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det är viktigt att barn får träna på att skapa inre bilder eftersom det kan vara betydelsefullt för 

inlärningsförmågan. 

 

Bilderna i en bilderbok kan dock inte tas bort eftersom de flesta bilderböcker är uppbyggda på 

så sätt att både text och bild är viktiga för att förstå handlingen. Ska man främja barnens 

skapande av inre bilder bör man därför välja en bok utan bilder exempelvis en kapitelbok, 

anser Ånman. En annan intressant tanke som lyfts av Ånman är att biblioteken har gett 

upphov till ”[…] att bilderböcker ses som för förskolan och kapitelböcker för dom äldre”, att 

det är så bekräftas även av våra andra informanter. Hon anser att man mycket väl kan läsa 

kapitelböcker i förskolan och att det finns bilderböcker som inte är avsedda för förskolebarn 

och som därmed mycket väl kan läsas i skolan.  

4.3 Informanternas berättelser om hur de arbetar med högläsning samt 

deras syfte  
 

 

Fem av de åtta informanterna har fått någon form av kompetensutveckling som har med 

högläsning att göra. De likheter vi kan se i förskolan och skolan är att högläsningen överlag 

används i ett lugnande syfte. ”[…] på förskolor så används ju högläsningen väldigt ofta som 

ett lite lugnade piller”. ”Det finns även ett moment avslappning i det, att man samlar ihop, att 

det är skönt, att eleverna bara vilar i det”. De fem informanterna som idag högläser 

regelbundet gör oftast detta efter lunch. Ånman menar dock att man inte behöver vara så 

bunden av en speciell tid utan att ”Jag tycker ju att man ska läsa på alla tider på dagen, och 

överallt”. Hon menar att man inte endast ska läsa på vilan utan även på samlingen, då det kan 

bli en mer aktiv stund med samtal. Valet av högläsningsböcker blir begränsat om syftet är att 

barnen ska vila berättande Ånman. ”Men det är viktigt detta med högläsning och det är viktigt 

att högläsa inte bara vid läggdags utan även när dom är aktiva och kan prata mer” berättar 

bibliotekarien. Själva högläsandet i förskolan och skolan varierar i tid allt från tio minuter upp 

till 30 minuter per dag. I förskolan förekommer dessutom ofta spontan läsning vilket inte alls 

förekommer i skolan. Antalet barn som informanterna högläser för varierar allt från fem till 

22 barn. ”Man skulle ju helst vilja sitta i en soffa med sju till åtta barn bara” säger Fredrik 

som alltid vid sina högläsningssituationer läser för alla 19 barn på avdelningen där han 

arbetar. Han uttrycker även en känsla av att det ibland kan kännas som att de i förskolan ”[…] 

ska läsa då på vilan bara för att det ska göras”. 
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En av informanterna har valt att endast läsa böcker ur en serie, nämligen Alfons. Fredriks 

förklaring till detta är att ”Jag har valt Alfons för att det är bra grejer, antimobbning och det 

är att vara ensam, att bli stor”. När han läser Alfons använder han sig av alla böcker som 

ingår i serien. I högläsningssituationen tar han hjälp av en frågelåda och en Alfonsdocka för 

att öka intresset och göra barnen delaktiga. Frågelådan består av frågor kring böckerna som 

han utformat själv. Specialläraren arbetar också på ett annorlunda sätt än de övriga 

informanterna. Hon läser inte direkt ur boken utan memorerar bokens innehåll och berättar det 

muntligt, samtidigt som hon ritar bilder till. Hon tror att det är viktigt att använda attribut för 

att öka intresset vid högläsningen. ”Men visst är det mysigt att man inte bara får höra ordet 

utan att man visar upp något också”. Hon syftar då på en konkret sak. 

 

”Du kan ju läsa högt för en ettåring och du kan göra det för en 91-åring kanske med lite olika 

syften” berättar Jacobsson. ”Det har ju många syften med högläsningen” säger läraren Lovisa 

vilket även Ånman håller med om. Lisa menar att det viktigaste syftet är att eleverna får en 

läsupplevelse som skiljer sig från den upplevelse de får när de läser själva. Har man till syfte 

att få barnen delaktiga och vill att det sker ett samtal bör läsningen brytas emellanåt, om man 

däremot vill att barnen ska förstå hur en berättelse är uppbyggd ska man inte avbryta menar 

Ånman. ”Jag vill inte säga att det ena är rätt och det andra fel utan det beror på vad man har 

för syfte”. Det råder delade meningar hos informanterna om den vuxne ska stanna upp vid 

högläsningen eller inte. Både Fredrik och Lisa anser att man bör undvika att stanna upp i 

läsningen för att inte prata sönder handlingen. ”Ja, men då blir det ju ett stopp i sagan men 

det är jättedumt”, ”[…] men jag bryter inte mitt i för då tar vi det lite efteråt sen”. De tror att 

avbrott i högläsningen kan leda till att barnen tappar fokuseringen på boken. Den andra 

läraren Lovisa och förskolläraren Frida menar däremot att det är viktigt att stanna upp och 

diskutera bland annat ord i högläsningen. Detta på grund av att de då anser att de får med sig 

barnen mer i bokens handling. Bibliotekariens erfarenheter kring detta är att ”Det blir alltid 

avbrott men det är det som är en del av högläsningen”.  

 

Ånman tycker att man med fördel kan läsa böcker med mer komplicerat språk för barnen än 

vad de själva kan klara av att läsa. ”[…] om du har barn som är väldigt intresserade av 

skalbaggar så tror jag att du nästan kan ta en uppslagsbok”. Med detta menar hon att man 

som vuxen kanske tror att boken innehåller ett för svårt språk för barnen men att så oftast inte 

är fallet. Hon tror även att det är vanligt att pedagogen väljer bort svårare böcker för att de tror 
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att barnen inte kommer att förstå dem. Bibliotekarien är inne på samma tanke och säger ”[…] 

jag tror absolut att man kan läsa en text som ligger över det som själva skulle välja att läsa”. 

Flertalet av informanterna anser att en av de viktigaste förberedelserna är att man som vuxen 

har läst boken innan själva högläsningen. Detta är något som Ånman uttrycker på följande 

sätt, ”Att man har läst boken själv först”. Hon är av våra informanter ensam om att uttrycka 

att man inte bara ska förbereda sig själv på högläsningen utan även barnen, vilket kan leda till 

att man bygger upp förväntningar hos dem. Många av informanterna ser det som 

betydelsefullt att man kan leva sig in i berättelsen genom att dramatisera ”Nu kommer trollet 

och då fångas de ju ännu mer”. Jacobsson däremot tycker att man inte ska dramatisera för 

mycket eftersom att han påstår att de inre bilderna hos barnen kan bli störda av för mycket 

dramatisering. En av lärarna och bibliotekarien är inne på att man måste anpassa tempot när 

man läser högt och att det är viktigt hur man betonar olika ord. 

 

Under intervjuerna har många intressanta sätt att arbeta med högläsning lyfts fram av våra 

informanter. Fredrik tar upp att han brukar göra om klassiska sagor till moderna tolkningar till 

exempel att, ”[…] Hans och Greta kommer till en storstad och åker buss och går på hotell”. 

Flera nämner skapande som ett sätt att bearbeta högläsning, till exempel att måla, göra egna 

böcker, spela teater och skriva bokrecensioner. ”[…] det handlar mycket om att de ska öka sin 

förståelse för begreppen, handlingen och så vidare” säger en av informanterna. Flera av 

informanterna lyfter fram att samtal och diskussion är viktigt för att bearbeta högläsning. 

”[…] prata mer om figurerna hur de känner sig och upplever det, hur upplever du det? Hur 

tror du att någon annan skulle uppleva det?” Bibliotekarien och Lovisa menar att det är 

viktigt att det finns mottagare till det barnen skapar och föreslår att man kan ställa ut det på 

exempelvis biblioteket. Förskolläraren Frida och Ånman lyfter en annan tanke och menar att 

man inte behöver ha utformat en planerad aktivitet efter högläsningen utan att barnen själva 

kan arbeta vidare med berättelsen i exempelvis leken. ”När man har läst högt kan man 

antingen inte arbeta med det alls utan låta det sjunka in […]”. De menar att man inte får 

trötta ut barnen med ständigt planerade aktiviteter. ”Det får inte vara så att de inte ens orkar 

höra en bok för då vet de att de måste rita efteråt”.  

4.4 Informanternas erfarenheter om varför man bör arbeta med högläsning  
 

Majoriteten av informanterna är inne på att en vinning med högläsning är att den kan fungera 

som en liten paus, en lugn stund i en annars fartfylld vardag. Jacobsson säger till exempel att 
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”[…] det är väldigt många lärare som sagt att enda gången då det blir riktigt bra stämning i 

klassen är när man läser högt ur en högläsningsbok”.  

 

Jacobsson, bibliotekarien och två pedagoger anser att barns ordförråd ökar genom högläsning. 

”Dom får höra ord som de kanske inte aldrig tidigare hört […]”. ”Man märker att deras 

ordförråd berikas för det kommer nya ord och de får höra rätt uttal av ord många gånger”. 

Jacobsson säger att högläsningen har stor betydelse eftersom skriftspråket är ett annat språk 

än de talade och att barnen lär sig nya ord via skriftspråket som de kanske inte stöter på i det 

talade språket. Han utrycker att ”[…] det är enorm spridning va’, från dom som hört en saga 

från att de är ett år och varje kväll enda tills de börjar ettan, andra har inte fått hört en saga. 

Tänk vilken skillnad dom har i ordförråd alltså”. Vidare menar han att om barn får möta ord i 

olika sammanhang lär de sig tillslut ordens betydelse.  

  

Högläsningssituationen är unik på så sätt att alla samtidigt får en gemensam läsupplevelse 

som man kan samtala om.  Samtalet och ”[…] den direkta återkopplingen” som kan ske kring 

högläsningen är en betydelsefull effekt för barns språkutveckling menar bibliotekarien och 

Ånman.  ”[…] språkutveckling och sådant då är det ju som vuxen när man högläser ger man 

språket till barnet[…]”. Bibliotekarien menar att ”Kan du inte använda dig av ett språk så 

har man på nått sätt inte verktygen för att förstå det som är runt om en”. Högläsningen har 

många fördelar och vissa sker nästan automatiskt, bibliotekarien utrycker det som att ”[…] 

annars är det ju så med språket att det är ju mycket som går in alldeles omedvetet, ord och 

ordkonstruktioner och allt det som gör att vi får ett språk”. En vinning med samtalet kring 

högläsningen är att det kan handla om både textens innehåll och form. Barnen kan i 

diskussionen göras medvetna om ”[…] textens form ex stor bokstav, mellanrum mellan orden 

och punkt”. Detta kan i sin tur gynna barnens kommande läs- och skrivutveckling säger en av 

lärarna. 

 

Fem av informanterna är övertygade om att barnens empatiförmåga utvecklas i högläsningen 

och i samtalet kring boken. Fredrik utrycker att ”Jag tror det är svårt för ett barn att tänka in 

sig i en annan person utan då kan det vara enklare i en bok”. Ånman menar att ”Om man i 

litterär form får tycka väldigt synd om nån så är det lättare att tycka synd om nån i verkliga 

livet. Om man i litterär form får vara rädd för nått så tränar man sitt mod även i 

verkligheten”. 
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Ett fåtal av informanterna är inne på högläsningens effekter för barnens läs- och 

skrivutveckling. De tar bland annat upp att barnen i högläsningen kan förstå bokstävernas 

betydelse vilket då gör att barnen finner nyttan i att kunna läsa. Barnen ser också rent konkret 

hur det går till när man läser och kan förstå att böckerna kan förmedla intressanta saker. ”[…] 

att barnen blir intresserade och medvetna om bokstäver ser läsriktningen och hur man läser. 

Detta märker man tidigt och hör mycket ihop jättemycket med läs- och skrivinlärningen”.  

Jacobsson menar att barns läsinlärning underlättas om de har fått höra många texter, vidare 

säger Ånman ”[…]att ta del av litteratur är den absolut bästa drivkraften för att lära sig läsa 

och skriva själv”. 

 

Två av informanterna har ytterligare kommentarer kring högläsningens vinningar. 

Förskolläraren Fredrik säger att ”[…] ibland känner man med 19 barn så finns det ingen 

vinning kan jag känna”. Ånman säger att”[…] den största vinsten med det är kanske inte 

själva boken utan att få sitta nära nån om man är lite trött eller så”.   

 

En tanke som togs upp av flera av informanterna var huruvida man skulle läsa böcker flera 

gånger eller inte. Bibliotekarien, Fredrik och Ånman poängterar att barn gärna vill höra 

samma böcker om och om igen och att det inte är någon nackdel att läsa böckerna flera 

gånger, snarare tvärt om. ”Jag tycker att tjusningen med läsning är att dom fastna för det, och 

de kan gå tillbaka och man kan förklara det för dem igen” säger bibliotekarien och Ånman tar 

upp att ”[...] jag tror att man ska läsa böcker fler gånger […]”, vilket även Fredrik menar i 

följande citat ”Det viktigaste av allt är att upprepning, upprepning, upprepning och läsa 

boken. Jag tror att det är bra att läsa böckerna hur många gånger som helst”. En som inte 

håller med om detta är specialläraren som hävdar att det blir väldigt tråkigt att läsa samma 

böcker hela tiden och att barnen behöver läsa nya böcker.  

 

De båda förskollärarna är överens om att stora barngrupper kan vara ett hinder. En av dem 

säger följande ”[…] det krävs en lite mindre grupp för att man ska lyckas fånga barnen med 

högläsningen”. Detta är inget som de andra informanterna tar upp som ett hinder, utan de är 

mer inne på att det kan vara svårt att hitta böcker som passar alla och att det är svårt att få 

tiden att räcka till. Jacobsson, Fredrik och bibliotekarien är alla enade om att ett hinder kan 

vara ”[…] om man har svårt för att läsa själv”. ”Hinder kan också vara pedagogens 

förberedelse och engagemang […]” exempelvis att pedagogen inte läst boken tidigare menar 

Ånman. Ett hinder utifrån bibliotekets synvinkel är att det inte alltid finns böcker på barnets 
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modersmål. Bibliotekarien förklarade att de har möjlighet att låna in böcker från Stockholm 

men att de inte alltid kan tillgodose alla språk som efterfrågas.   
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5. ANALYS 
 

I analysdelen kommer relevant material som informanterna lyfter fram att kopplas till det som 

tagits upp tidigare i litteraturgenomgången.   

5.1 Samspelet mellan barnen och den vuxne vid högläsning 
 

Det sociala samspelet mellan individer ses av Vygotsky som betydelsefullt för lärande 

(Ivarsson, 2008). Även annan forskning poängterar samtalens betydelse för barns utveckling 

(Dominković m.fl. 2006). Samtalet kring högläsning anses av informanterna vara av vikt för 

att bearbeta läsupplevelser. Kommunicera med andra ser Vygotsky som betydelsefullt för 

lärande (Jönsson, 2007). Tre av informanterna väljer att stanna upp då och då i läsningen för 

att samtala med barnen och få dem mer delaktiga. En av dessa tre menar att avbrott inte går att 

undvika för att det är en del av högläsningen. Två av intervjupersonerna tycker inte att detta är 

att föredra och väljer att undvika denna arbetsform. De har i stället samtalen före eller efter 

läsningen för att inte ”prata” sönder handlingen som de uttrycker det. Två av de intervjuade 

säger att hur man väljer att göra helt beror på vilket syfte högläsningen har. En annan 

intervjuperson understryker att det inte finns något rätt eller fel i denna fråga (Jönsson, 2007). 

 

I det samspel som sker vid högläsningen får alla ta del av en och samma text och dess 

upplevelse oavsett läsförmåga menar en pedagog och Jönsson (2007). Vid högläsning gynnas 

dialogen och samspelet eftersom alla får ta del av samma text (Dominković m.fl. 2006). 

Högläsningens samspel gynnas av den återkoppling som direkt kan göras kring texten, frågor 

och funderingar kan lyftas till diskussion och tillsammans kan gruppen nå en ökad förståelse 

menar flertalet av informanterna. Ivarsson (2008) bekräftar att barn kan nå en högre 

utvecklingsnivå i samspelet med andra än individuellt. Läsförståelsen kan påverkas negativt 

om barnen inte får möjlighet att diskutera kring exempelvis för dem okända saker menar 

Tornéus (2000). I samtalet möter alla individer varandras tankar och föreställningar samtidigt 

som individens egna tankar kan klargöras (Jönsson, 2007).   

 

Flertalet av informanterna påpekar att högläsning används i ett lugnande syfte. En av 

intervjupersonerna menar att detta begränsar högläsningens användningsområde och att det är 

svårt att få en aktiv stund med samtal samtidigt som barnen ska vila. Lösningen på detta är 

enligt informanten att inte endast läsa på vilan utan även på andra stunder under dagen då 

barnen är mer aktiva. 
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Något som kan försvåra samspelet och dialogen är om barngruppen är för stor vid 

högläsningen anser några av intervjupersonerna och får även stöd i detta av Dominković m.fl. 

(2006). Två av informanterna läser nästan alltid för 20 barn åt gången och då kan samtalet och 

dess samspel vara svårare att få till än om det läses för några få barn. En av dessa två 

informanter uttrycker att det optimala vore om man kunde läsa för en mindre grupp barn för 

att på så sätt kunna samspela i större utsträckning. Risken med att läsa för många barn i 

förskolan och skolan är att barnen blir passiva åhörare (Dominković m.fl.; 2006 Jönsson 

2008). Närheten till pedagogen och boken försvåras också om gruppen är för stor, vilket då 

kan leda till att tryggheten i samspelet går förlorad. En av informanterna uttrycker att få känna 

närhet och gemenskap ibland kan vara syftet med högläsningen och kanske inte själva boken 

(Dominković m.fl. 2006).  

5.2 Språk och högläsning 
 

Två av informanterna är inne på att pedagogen vid högläsning gärna kan välja böcker som är 

mer komplicerade både språkligt och innehållsmässigt än vad barnen skulle klara av att läsa 

på egen hand. En av dessa intervjupersoner poängterar att man kan läsa böcker som befinner 

sig på en högre nivå än vad barnen själva skulle välja att läsa, detta understryker även Lindö 

(2005). Risken är att pedagoger väljer bort böcker med ett komplicerat språk eftersom de tror 

att barnen inte kommer förstå dem, vilket de oftast gör enligt informanten. Detta resonemang 

kan kopplas till Vygotskys teori där han menar att utvecklingspotentialen finns på en nivå 

som ligger lite över barnens faktiska utvecklingsnivå. Detta kallar han för den proximala 

utvecklingszonen (Håkansson, 1998).  

 

I vissa av intervjuerna framkom det att barn gärna vill höra samma berättelser flera gånger. 

Även Frost (2002) är inne på detta och menar att det beror på att barnen har full kontroll över 

språket som finns i boken. Två av informanterna är positiva till att läsa berättelser flera gånger 

för att de antar att barnen kan upptäcka nya saker vid omläsning av böcker, medan en annan 

intervjuperson uttrycker att det är tråkigt med samma böcker. 

 

Vid högläsning kan man säga att pedagogen ger språket till barnet och på så sätt stärker dens 

språkutveckling menar en av informanterna. Både en informant och Vygotsky menar att 

barnen måste ha ett språk för att utveckla tänkandet och för att kunna förstå sin omvärld. En 

annan intervjuperson menar att barnen omedvetet tar till sig skriftspråket via högläsning. En 

av informanterna beskriver att hon memorerar boken och sedan muntligt förmedlar den till 
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barnen, detta leder till att skriftspråksinlärningen går förlorad. Dominković m.fl. (2006) 

betonar att språk i skrift skiljer sig från det talade språket. Via skriftspråket kan barnen bli 

uppmärksammade på språkets form på ett helt annat sätt än via talspråk (Stadler, 1998). Något 

som utvecklar barns språk förutom att de får höra skriftspråk är att i anslutning till 

högläsningen samtala om händelser som inte är i nutid (Taube, 2007). Detta ställer högre krav 

på barnens förmåga att uttrycka sig. Två av informanterna menar att högläsning har stor 

betydelse för barns språkutveckling. Högläsningens betydelse styrks både av Vykotskys teori 

där samspelet är centralt och av Chomskys teori där barnen måste få höra språket för att 

kunna utveckla dess grammatik. 

5.3 Effekter av högläsning 
 

I det talade språket som barnen får ta del av via samtal kring högläsning utvecklas bland annat 

deras ordförråd (Segerdahl, 1998). Chomsky menar att barns ordförråd kan öka snabbt 

eftersom de generella språkliga strukturerna redan finns hos barnen när de föds. Fyra av 

intervjupersonerna lyfter fram att barns ordförråd ökar genom högläsning. Ordförrådet berikas 

och barnen får höra rätt uttal på ord i högläsningen. Via högläsningen kan barnen stöta på ord 

som de aldrig tidigare hört menar en informant samt Taube (2007) och Frost (2002). 

Ordförrådets storlek skiljer sig markant för barn som hört sagor från det att de var små till 

skolstarten jämfört med de som inte fått vara med om högläsning innan skolstarten. Om barn 

får möta ord i skilda sammanhang blir ordens betydelse förstådda till slut säger en informant. 

Undersökningar har visat att samtal om ord redan tidigt påverkar hur barnet senare klarar sin 

skolgång (Frost 2002; Dominković m.fl. 2006). 

 

Empati är en effekt som fem av informanterna anses utvecklas genom samtal kring böcker 

och i själva högläsningen. De menar att det är enklare att tänka sig in i en karaktärs situation 

än i en verklig persons och att om barnen känt en känsla för någon i en bok har de lättare att 

känna empati i verkliga livet. Pedagogen kan tillsammans med barnen samtala om hur 

figurerna i boken känner sig och hur barnen skulle ha känt eller gjort i en liknande situation, 

Jönsson (2007) benämner detta för kritisera eller kontrollera. Barnen kan genom högläsning 

få kunskaper om känslor och relationer som kan bidra till att de utvecklar sin empatiförmåga 

(Dominković m.fl. 2006).   

 

I högläsning får alla barn ta del av samma läsupplevelse menar en av informanterna. Jönsson 

(2007) poängterar att barnen oavsett läsförmåga får ta del av samma text på samma gång.  
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Stadler (1998) menar att barnens intresse för böcker och läsning väcks när de får se och 

uppleva vad man kan använda text till och vad den kan ge.  En av informanterna menar att 

den bästa drivkraften eller motivationen för att lära sig läsa och skriva är att få mycket 

litteratur läst för sig. Dominković m.fl. (2006) håller med om att högläsning kan skapa en 

positiv attityd till läsning men att den för den skull inte kan förväntas lösa alla problem. 

Högläsningen kan dock ge en förståelse för skriftspråket och även en förståelse för olika 

begrepp.  
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6. DISKUSSION 
 

I diskussionen nedan kommer metoddelen att vidareutvecklas i en diskussion, samt att vi 

kommer att diskutera analysen med koppling till litteraturen och informanterna. Sist i denna 

del kommer vi även att lyfta fram intressanta erfarenheter från informanterna och ge förslag 

till fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
 

För att ha möjlighet att ställa följdfrågor valde vi att använda semistrukturerade intervjuer för 

att få svar på våra frågeställningar. Vår avsikt var att möta personer med olika kompetenser 

inom området för att på så sätt få ett bredare perspektiv på ämnet. Totalt intervjuade vi åtta 

personer med skilda kompetenser, hade vi haft mer tid till studien skulle det varit intressant att 

intervjua fler personer för att få en ännu bredare bild av ämnet. Det hade även varit intressant 

att träffa på och ta del av pedagoger som arbetar med högläsning i större utsträckning och 

pedagoger som kanske inte arbetar med det alls, samt att ta del av deras förklaring till varför 

de arbetar som de gör.  

 
 

I undersökningen har vi respekterat och värnat om informanternas anonymitet vilket Bryman 

(2002) anser är betydelsefullt vid forskning. Något annat som vi anser kan påverka intervjuer 

är om intervjuaren och intervjupersonen har träffats tidigare eller inte. I vårt fall kände någon 

av oss intervjupersonen i fem av intervjuerna medan tre var okända personer för oss båda. Om 

man känner informanterna sedan tidigare förmodar vi att både intervjupersonerna och vi som 

intervjuare kan känna oss mer trygga i situationen, och på så sätt kan det ges mer utförliga 

svar än om personen och intervjuvarna är okända för varandra. De flesta intervjuer skedde på 

informanternas arbetsplatser, vilket vi även anser kan vara betydelsefullt för att de ska känna 

sig trygga och bekväma i intervjusituationen. Informanternas svar kändes trovärdiga, vi kan 

dock inte vara helt säkra på om de svarade utifrån som det är, eller utifrån vad de trodde att vi 

ville höra. Säkerheten hos oss blev större efter varje intervjutillfälle eftersom att vi blev 

tryggare i vår roll som intervjuare och kunde på så sätt ställa fler relevanta följdfrågor. En 

annan viktig aspekt som vi kommit fram till är att vi som intervjuare måste vara säkra på att 

kunna avbryta i intervjun, för att inte samtalet ska sväva iväg på annat håll utanför ämnet. Om 

samtalet svävar ut kan det leda till att vi får mer att gå igenom när det gäller våra svar utifrån 

intervjufrågorna och i värsta fall kanske inte frågan blir besvarad.             

Alla åtta informanter som vi tog kontakt med var positiva till att medverka i en intervju.  
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Intervjupersonernas engagemang för att medverka förmodar vi påverkade intervjuerna 

positivt, eftersom de ville dela med sig av sina erfarenheter och ville bidra till 

undersökningen. Några av informanterna visade särskilt stort intresse och önskade att få del 

av undersökningen när den är färdigställd.  

 

Med hjälp av bandspelare fick vi intervjuerna exakt återgivna och kunde lyssna på dem i 

efterhand. Detta ansåg vi var positivt eftersom vi inte hann reflektera så mycket under själva 

samtalen. När vi hade samtalet inspelat kunde vi utifrån våra egna erfarenheter reflektera på 

ett helt annat sätt, eftersom man även kan ta del av betoningar och pauser som kan vara svåra 

att anteckna när intervjun pågår.  

 

Intervjuerna varierade i tid, de tog allt från 30 till 60 minuter. Tidsskillnaden kan ha berott på 

att informanterna hade olika stor erfarenhet inom ämnet och även olika mängd åsikter att 

förmedla.  

 

Hade vi haft mer tid hade vi kunnat komplettera med observationer. Det hade varit ett annat 

intressant sätt att få insikt i hur högläsningen kan används ute i verksamheterna. Ett alternativt 

arbetssätt kunde ha varit att vi haft en kombination av intervjuer och observationer för att 

både ta del av pedagogernas erfarenheter samt att konkret få se hur de arbetade med 

högläsning.  

6.2 Resultatdiskussion 
 

Vygotsky lyfte fram att samspelet och den gemensamma kommunikationen är betydelsefull 

för lärandet (Jönsson 2007; Ivarsson 2008). I likhet med två av informanterna anser inte vi att 

det finns något definitivt rätt eller fel svar på frågan om man ska stanna upp i läsningen eller 

inte. Vi kan utifrån informanterna och litteraturen konstatera att samtalet kring boken och det 

samspel som då uppstår mellan personer är betydelsefullt för bland annat barns 

språkutveckling. Pedagoger bör i detta fall undvika att läsa boken utan att samtala kring den.  

Har man till syfte att få en läsupplevelse bör pedagogen inte låta samtalet ta allt för stor plats, 

men om man vill att barnen ska utveckla till exempel sitt språk och få förståelse för hur andra 

tänker bör samtalet få en stor plats. Båda läroplanerna Lpfö 98 och Lpo 94 lyfter fram att 

samspelet tillsammans med andra är av stor vikt för att lära. Vi menar att det kan vara så att 

pedagogerna inte ser samspelets möjligheter kring högläsningen och att det därför glöms bort. 

Efter högläsningen anser vi av egna erfarenheter att det kan vara svårt att hinna med att 
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samtala om boken, eftersom barnens tankar kan vara på annat håll. De flesta informanter ser 

endast högläsningen som en vilostund och inte som ett lekfullt lärande, som det skulle kunna 

vara i det samspel som sker kring en bok. Utifrån informanternas svar på frågorna tolkar vi 

det som att flera inte reflekterar så mycket kring högläsningen utan bara läser för att man ska, 

exempelvis på vilan. Vi tycker att om man som pedagog har som syfte att endast ha 

högläsningen som vila eller paus blir det en ensidig kommunikation utan återkoppling från 

barnen. Detta leder då till att de blir passiva åhörare och inget givande samspel kan ske 

(Dominković m.fl. 2006). Flertalet av informanterna nämnde att högläsningen sker i samband 

med ”vilan”, så även Jacobsson, men då anser vi inte att samspelet kan komma till uttryck vid 

högläsningssituationen. Jacobsson menar att lärare uttryckt att enda gången då det blir bra 

stämning och ett lugn i klassen är när pedagogen högläser. Vi tycker att man kan läsa på vilan 

bara för att ”vila”, men att det är viktigt att läsa i andra sammanhang också då barnen är 

aktiva.    

 

Det som kan försvåra högläsningen och dess samspel är om barngruppen som pedagogen läser 

för är alldeles för stor. I förskolan kan i vissa fall mindre grupper förekomma medan det i 

skolan hör till ovanligheterna att läraren har möjlighet att läsa för en mindre grupp elever. En 

av förskollärarna läste för 20 barn och hade inte alls möjlighet att dela upp barngruppen. Här 

ser vi att samspelet kan bli lidande eftersom att det inte är möjligt att dela upp barnen 

(Dominković m.fl. 2006). 

 

Med utgångspunkt i intervjuerna kan vi se att högläsningsböcker kan vara mer komplicerade 

än böcker barnen själva förväntas kunna läsa (Lindö, 2005).  Är boken komplicerad är det till 

fördel att läsa för ett fåtal barn, eftersom pedagogen då kan stanna upp och samtala med 

barnen kring boken och dess innehåll. Detta kan vara svårare att få till i en större barngrupp. 

Vi förmodar att pedagoger kan vara rädda för att barn inte förstår böckerna och därför väljer 

bort dem vilket vi anser är synd. Ibland kanske barnen inte ens behöver förstå boken som en 

av informanterna säger, men att boken ändå kan ge dem en tankeställare och ge upphov till 

nya funderingar. Om man utgår från Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen 

(Hwang & Nilsson, 2003) är det endast positivt att läsa på en lite högre nivå än vad barnen 

befinner sig på. Vi anser att denna skillnad inte får vara för stor, om pedagoger väljer bort 

böcker som anses vara svåra för barnen går de miste om utvecklingspotentialen och deras 

lärande blir inte optimalt, anser vi.  
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Barn vill oftast höra samma berättelse flera gånger menar informanterna och får även stöd av 

Frost (2002). Frågan vi ställer oss är om vi som vuxna verkligen tar till vara på denna vilja 

hos barnen eller bortser från den. En anledning till att bortse från denna vilja kan vara att 

pedagogen själv tycker att det är tråkigt att läsa samma böcker om och om igen. Vi anser då 

att man som pedagog endast ser utifrån sitt vuxenperspektiv och inte utifrån barnens 

perspektiv. En bok som är välkänd av barnen kan göras mer intressant genom att man väljer 

att fokusera och samtala om andra saker än vad man gjorde vid tidigare lästillfällen. Om man 

läser boken flera gånger menar vi att barnens förståelse och lärande kring boken utvecklas.   

 

Högläsning fyller helt andra syften språkligt än berättande. Båda behövs och man bör som 

pedagog vara medveten om dess skillnader. En av informanterna poängterar att via högläsning 

kommer barnen i kontakt med skriftspråket, vilket inte sker vid berättande då det är det 

muntliga talet som lyfts fram. Om man som pedagog vill öka barnens förståelse för 

skriftspråket bör man arbeta med högläsning även om berättande också är viktigt att få ta del 

av för att utveckla talspråket. Jacobsson och Dominković m.fl. (2006) betonar att talspråk och 

skriftspråk skiljer sig åt. 

 

Genom högläsning ökar barns ordförråd, vilket flertalet av informanterna är överens om. 

Barnen möter då ord som de kanske aldrig tidigare har hört, vilket i sin tur leder till att de 

utökar sitt ordförråd (Frost 2002; Taube 2007). Vi anser att högläsningen kan bredda barns 

ordförråd men då måste barnen få höra ordet flera gånger och i skilda sammanhang för att 

kunna förstå dess betydelse. Jacobsson menar att detta är betydelsefullt, han säger även att en 

sidoeffekt av högläsning är att barnen får höra hur ord uttalas. Bara för att barnen har hört ett 

ord är det inte troligt att de förstår vad det betyder. Vi menar återigen att samtalet kring 

böcker är betydelsefullt för att barnen ska kunna förstå de nya ord som de möter i 

högläsningen. När det gäller barns språkutveckling, kan vi inte bara stimulera det i samtalen 

kring böcker, utan vi måste även genom det vardagliga talspråket uttrycka oss med längre 

satser och fler ord. Om man jämför satserna ”Tvätta händerna” och ”Nu ska vi gå till 

handfatet och tvätta händerna, för att bli rena” har den senare satsen fört in betydligt fler ord 

som barnet kan ta till sig språkligt, vilket också gör att barnet får höra flera ord menar 

Jacobsson och Taube (2007). Vi menar att barns ordförråd utvecklas både via medvetet 

talspråk från pedagogerna och via skriftspråk i exempelvis högläsning. 
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En effekt som majoriteten av informanterna är överrens om med kursplanen för svenska 

(2010) är att empatiförmågan kan utvecklas med hjälp av högläsning. Utvecklingen av empati 

grundläggs redan tidigt hos barn i förskolan. För att vidareutveckla empatiförmågan anser vi 

att böcker och samtal kring dem kan vara ett sätt att stärka och utveckla denna förmåga. Några 

av informanterna är inne på att det kan vara lättare att tycka synd om någon i en bok, än att 

tycka synd om en medmänniska i det verkliga livet. Vi menar att högläsningen och dess 

karaktärer i böckerna kan vara till stor hjälp när det gäller att diskutera känslor, samt att leva 

sig in i hur en annan människa kan känna eller känner sig. Vi menar precis som informanterna 

och Dominković m.fl. (2006) att barnens empatiska förmåga stärks på detta sätt. 

 

Genom högläsning i bilderböcker ges barnen möjlighet att se och tolka bilderna (Dominković 

m.fl. 2006). En informant tar upp att man kan utgå från en färdig bild och utifrån den sedan 

skapa egna inre bilder, exempelvis vad kan finnas bakom trädet? I kapitelböcker finns det 

kanske inte alls några bilder och därigenom får barnen skapa sig egna inre bilder. Under 

intervjuerna framkom det att bilderböcker ses som böcker för förskolan och kapitelböcker ses 

som böcker för skolan. Detta anser vi begränsar valet av böcker eftersom pedagogen av 

tradition kanske drar sig för att läsa en kapitelbok i förskolan eller en bilderbok i skolan. Vi 

tycker att det vore bra om barnen fick uppleva olika sorters böcker i alla åldrar och att man 

som pedagog kan variera mellan bilderböcker och kapitelböcker, detta för att både ge barnen 

möjlighet att tolka bilder och att skapa egna inre bilder. En annan aspekt som vi anser talar för 

variation av böcker är att man kan använda en bilderbok på många olika sätt, inte bara läsa 

den för en grupp barn. Bilderna i en bilderbok kan även användas och integreras i skolans 

övriga ämnen. Bilden kan också användas som utgångspunkt för ett tema inom såväl i 

förskolan som i skolan. En intressant tanke som kom fram hos några av informanterna är 

bildens betydelse vid högläsning. Vi frågar oss, varför bilden ska försvinna så fort barnen 

kommer upp i skolåldern? Om man tänker utifrån ett vuxenperspektiv menar vi att bilden har 

stor betydelse för oss. Hur skulle det vara att öppna en tidning som bara bestod av text? 

Antagligen skulle vi inte läsa den alls. Vi anser absolut att en kombination av bilder och inte 

bilder i böcker bör vara det bästa för människan genom hela livet. Det vill säga att 

möjligheten finns att få färdiga bilder men även att få skapa sig egna. 

  

I likhet med en av informanterna anser vi att högläsning kan fungera som motivation för 

barnen. Har barnet via högläsningssituationer utvecklat en motivation för läsning kan den 

egna läsinlärningen underlättas. Vi håller med Dominković m.fl. (2006) om att högläsningen 
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kan ge goda effekter för barns fortsatta läs- och skrivinlärning, men att högläsningen inte är 

och inte kan ge svar på allt vad läs- och skrivinlärning innebär. Jacobsson menar att barn kan 

ha lättare för att lära sig läsa och skriva om de fått höra många sagor och berättelser.  Något 

som informanterna inte tar upp så mycket, men som vi anser vara aktuellt att fråga sig är vad 

högläsningen ger för effekter på läs- och skrivutvecklingen på längre sikt.  

6.3 Slutord 
 

I vår undersökning har vi fått ta del av informanternas erfarenheter och arbetssätt kring 

högläsning och även litteraturens perspektiv på ämnet. Vi känner att engagemanget kring 

högläsning hos de intervjuade har varierat. Känslan vi fått utifrån intervjuerna är ändå att 

pedagogerna oavsett graden av engagemang verkligen strävar efter att göra högläsningen 

intressant för barnen. Alla informanter som arbetar med högläsning aktivt i dag, gör det 

dagligen fast i olika stor utsträckning. Vi drar slutsatsen att pedagogerna inte alltid ser eller 

reflekterar över alla effekter som högläsningen kan ge eftersom de flesta läser med det 

outtalade syftet att barnen ska vila.  

6.4 Fortsatt forskning   
 

Under undersökningens gång har vi kommit på andra intressanta frågeställningar inom ämnet.  

En frågeställning som är intressant att forska vidare kring är hur högläsningen påverkar barns 

läs- och skrivförmåga på längre sikt. Det vore intressant att hitta och följa två olika 

barngrupper under hela förskoletiden upp till skolår tre, där en grupp arbetar medvetet med 

högläsning och den andra gruppen arbetar mindre medvetet med ämnet. En annan intressant 

frågeställning som vi anser ligger i tiden är om högläsningen håller på att konkurreras ut av 

andra nyare medier, i vårt högteknologiska samhälle? En informant var inne på att så kan vara 

fallet.  
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Bilaga A 

Intervjuguide för lärare/förskollärare och speciallärare   
 

Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom yrket?  

Har du fått någon utbildning eller kompetensutveckling i hur man kan arbeta med 

högläsning? Vilken? 

Hur arbetar du med högläsning? Vilket är ditt syfte?  

Kan du beskriva hur dina högläsningssituationer brukar se ut?  

Kan man arbeta med högläsning på olika sätt? Exempel? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man läser högt för barn/elever? 

Hur mycket tid ägnas åt högläsning i barn/elevgruppen och hur ofta läser ni? 

Hur skulle man kunna arbeta vidare när man läst högt? 

Hur integreras högläsningen i det man gör i andra sammanhang/ämnen? 

Tror du att synen och sättet att arbeta med högläsning har ändrats över tid? 

Hur ser miljön ut när ni läser högt i barn/elevgruppen? Var? När på dagen och varför 

just då? 

Vem är det som bestämmer vilka böcker som man högläser? 

Vilken typ av böcker används till högläsning? Vad läser du för barn/ elevgruppen? 

Vad tycker du utmärker en bra högläsningsbok för barn/elevgruppen?  

Säger läroplanen något angående högläsning? 

Kan du se några likheter med högläsning i förskolan och skolan och i så fall vilka? 

Kan du se några skillnader med högläsning i förskolan och skolan och i så fall vilka? 

Vad anser du är vinningen/effekterna med högläsning? 

Vilka hinder kan du se med högläsning?  

Hur tycker du att barnen/eleverna påverkas av högläsning?  

I vilken utsträckning anser du att högläsning främjar barnens/elevernas 

språkutveckling på en skala ett till tre? Ett: Inte alls, Två: En del, Tre: Mycket. 

Motivera! 

Hur mycket tycker du att högläsningen främjar barnens/elevernas läs- och 

skrivutveckling? På en skala ett till tre? Ett: Inte alls, Två: En del, Tre: Mycket. 

Motivera! 



 

Bilaga B 

Intervjuguide för forskare och föreläsare 
 

Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom yrket?  

Har du fått någon utbildning eller kompetensutveckling i hur man kan arbeta med 

högläsning? Vilken? 

Hur arbetar du med högläsning? Vilket är ditt syfte?  

Kan man arbeta med högläsning på olika sätt? Exempel? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man läser högt för barn/elever? 

Hur skulle man kunna arbeta vidare när man läst högt? 

Hur integreras högläsningen i det man gör i andra sammanhang/ämnen? 

Tror du att synen och sättet att arbeta med högläsning har ändrats över tid? Hur? 

Vad tycker utmärker en bra högläsningsbok för barn/elevgruppen?  

Säger läroplanen något angående högläsning? 

Kan du se några likheter med högläsning i förskolan och skolan och i så fall vilka? 

Kan du se några skillnader med högläsning i förskolan och skolan och i så fall vilka? 

Vad anser du är vinningen/effekterna med högläsning? 

Vilka hinder kan du se med högläsning?  

I vilken utsträckning anser du att högläsning främjar barnens/elevernas 

språkutveckling på en skala ett till tre? Ett: Inte alls, Två: En del, Tre: Mycket. 

Motivera! 

Hur mycket tycker du att högläsningen främjar barnens/elevernas läs- och 

skrivutveckling? På en skala ett till tre. Ett: Inte alls, Två: En del, Tre: Mycket. 

Motivera! 



 

Bilaga C 

Intervjuguide för bibliotekarie 
 

Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom yrket?  

Har du fått någon utbildning eller kompetensutveckling i hur man kan arbeta med 

högläsning? Vilken? 

Har ni högläsning för barn här på biblioteket och i så fall hur mycket?  

Kan du beskriva hur dina högläsningssituationer brukar se ut?  

Kan man arbeta med högläsning på olika sätt? Exempel? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man läser högt för barn? 

Hur skulle man kunna arbeta vidare när man läst högt? 

Tror du att synen och sättet att arbeta med högläsning har ändrats över tid? 

Hur ser miljön ut när ni läser högt i barngruppen? Var? När på dagen och varför just 

då? 

Vem är det som bestämmer vilka böcker som man högläser? 

Vilken typ av böcker används till högläsning? Vad läser du för barngruppen? 

Vad tycker utmärker en bra högläsningsbok för barngruppen?  

Vad anser du är vinningen/effekterna med högläsning? 

Vilka hinder kan du se med högläsning?  

Hur tycker du att barnen påverkas av högläsning? 

I vilken utsträckning anser du att högläsning främjar barnens språkutveckling på en 

skala ett till tre? Ett: Inte alls, Två: En del, Tre: Mycket. Motivera! 

Hur mycket tycker du att högläsningen främjar barnens läs- och skrivutveckling? På en 

skala ett till tre. Ett: Inte alls, Två: En del, Tre: Mycket. Motivera! 


