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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie var att se hur förskollärare arbetar med högläsning för 1-3 

åringar i förskolan. Att belysa deras arbetsätt och få en tolkning av deras medvetna arbete 

för de yngre barnen i förskolan med högläsningen. Begreppet högläsning definieras i 

denna studie som Simonsson (2004) beskriver det till att vara då barn lyssnar på en vuxen 

som läser en text. I bakgrunden tas högläsningens olika former upp och betydelsen av 

högläsning för de yngre barnen. Även Keene och Zimmerman (2003) strategier läggs som 

teoretisk ansats i denna studie. För att betrakta studiens syfte gjordes en kvalitativ 

undersökning. Detta genom både intervjuer och videoobservationer ute i förskolans 

verksamhet. I studien deltog 6 stycken förskollärare och 17 stycken barn i åldrarna 1-3 år. 

Resultatet visar att förskollärare är medvetna om grunden som skapas inför kommande 

läs- och skrivutveckling och att ordförrådets utveckling är i fokus under de flesta 

högläsningstillfällena. Resultatet i denna studie visar också på att förskollärarens syfte 

med högläsningstillfällena kan se olika ut beroende på grupp, ålder och situation. 
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1 INTRODUKTION 
 

Det jag har valt att undersöka i min studie är hur högläsningssituationen utspelar sig i 

förskolan på en småbarnsavdelning. Jag valde att fokusera på förskollärarens roll i 

högläsningen och hur förskolläraren främjar barnets nyfikenhet till högläsning.  

 

Anledningen till att jag har valt att studera högläsningens situationer i förskolan är 

för att det är en viktig del i barns lärande av såväl språkliga som sociala situationer. 

Det är mycket som påverkar barnets utveckling omedvetet under en högläsning, 

därför anser jag det intressant att studerar hur det ser ut omkring högläsningen och 

förskollärares tankar omkring högläsningens betydelse för barnet. Även hur deras 

strategier är för att fånga barnets nyfikenhet till lärandet.   Högläsning är något som 

många författare och forskare anser är viktigt i barns lärande, att det ger barnet ett 

varierat lärande sätt utifrån olika högläsningssituationer.  Cocksey och Nation (2009) 

menar att högläsning för små barn är betydelsefullt för lärandet, framför allt inför 

barnets kommande bemästrande av skriftspråket och därefter läsningen. Genom 

högläsningen få barn upprepade gånger lyssna på olika böcker och kan längre fram 

skapa sig föreställning av böckers uppbyggnader så som ordningsföljd, struktur och 

uttrycksformer.   

Även Granberg (1996) belyser högläsningens fördelar med fokus på språket men 

även den sociala biten som högläsningen ger. Han menar på att högläsning i samvaro 

med barnen skapar förutsättningar att stimulera fantasin, självförtroendet, språket 

och begreppsuppfattningen. Författaren menar att detta väcker barnens intresse för 

litteratur, som bland annat underhållning och som kunskapskälla. Det ger även 

barnen en god grund för läs- och skrivträning (a.a). 

 

Förskolans första läroplan kom år 1998 och reviderades år 2010. Utifrån förskolans 

läroplan kan man tydligt se hur förskolans verksamhet ska stimulera barns språk, läs- 

och skrivutveckling med hjälp av litteratur tillgänglig för barnen. Beroende på 

förskollärarens fokus och målmedvetna arbete med högläsningen kan de beröra de 

olika strävansmålen verksamheten har utifrån Lpfö 10. Det står inget konkret om 

högläsningens stimulering i barngruppen, men de berörs i de olika strävansmålen så 

som;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.10)  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

och försöker förstå andras perspektiv, 

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 

med andra, 

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner, 

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka och samtala om dessa,” 
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Högläsningens betydelse för det lärande barnet 

Simonsson (2004) summerar i sitt resultat att högläsning är då barn lyssnar på en 

vuxen som läser. Det behöver inte allid vara fokus på innehållet av texten i boken 

som blir viktigt för barnet. Utan de kan vara det runtomkring i högläsningen så som 

bilder, närhet av en vuxen eller de olika tillvägagångssätten av att läsa som vuxen. 

Många forskare och författare, både idag och förr, lägger vikt vid att barn ska kunna 

läsa och skriva i skolans tidigare år. Detta gör att barnen också behöver bli 

stimulerade med läsningen tidigt, menar Cocksey och Nation (2009). Detta ger 

barnen en förståelse till att känna igen text och veta att den betyder något. Barnen 

kan också lära sig se skillnad mellan fantasi och fakta, beroende på bok som läses 

under högläsningen och att de bildar annorlunda dialoger under läsnigen, genom att 

koppla det som står i boken till verkligheten (a.a). Svensson (2005) beskriver även 

hur barnen utökar sin kunskap ifrån olika högläsningssituationer, att barn skapar sig 

en uppfattning av böcker och sagors struktur. Även Hargrave och Sénéchal (2000) 

skriver om barns tillfälle att utöka kunskap utifrån högläsningen med fokus på barns 

ordförråd. De lägger stor vikt angående barns ordförråd och anser att man bör 

utveckla detta hos barn från tidig ålder, för annars kan det skapa komplikationer 

kommande åren. Då barnet ska lära sig behärska både språket i sig, förstå dess 

innebörd med olika ord, skriftspråket och även läsningen på egen hand. Ladberg 

(2003) förklarar ordet ordförråd i två delar, den ena delen består av ord som barnet 

kan behärska och uttrycka sig i. Den andra delen är de orden som barnet kan förstår 

när andra uttrycka sig i, men kan inte sätta in i en mening på egen hand att uttrycka 

sig i. Blamey och Beauchat (2011) förklarar barns ordförråd som något som 

utvecklas med hjälp av stimulans av högläsningen, men endast med fokus på ett fåtal 

ord i taget för att ge barn en förståelse av vad ordet betyder och ge dem en chans att 

sätta sig in de i olika situationer.  

Svensson (2005) lyfter högläsningen, eftersom hon anser att barn som få vara med 

vid högläsning dagligen också får möjligheter att upptäcka att text är mer än bara 

bokstäver. Att det är något som kan bidra till glädje, fakta och fantasi och låta barnen 

försvinna in i fantasins värld. Detta menar Svensson (2005) kan utveckla ett mer 

varaktigt och långsiktigt intresse för läsning på egen hand efter att de lärt sig läsa.  

Högläsningens lärande kan ske på så många olika sätt, beroende på vart fokuset är 

under läsnigen. Hargrave och Sénéchal (2000) beskriver i sin studie hur fokuset i 

högläsningen kan ändras utifrån sagobokens bilder, att det är pedagogen som för 

dialoger med barnen om bilderna, om färg och form eller andra saker om kan vara 

väsentligt vid just den sagostunden till den passande barngruppen. Enligt Granberg 

(1996) är det under högläsning för barn mellan ett och tre år viktigt med konkreta 

bilder och närliggande text, som barnen förstår och kan ta till sig. Barnen fångar 

helheten ur sagan i yngre ålder och har då svårt att dela upp sagans olika delar. 

 ”De tar in upplevelser genom samtida intryck från syn, hörsel och 

känsel i en sorts totalupplevelse. Därför måste småbarnssagor berättas 

visuellt helst med tredimensionella, konkreta bilder”   

(Granberg,1996,s.38). 
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Att ha visuell högläsning menar Granberg (1996) fångar de allra minsta barnen på ett 

enklare sätt, då barnen kan känna igen föremålen som oftast visas rent konkreta eller 

genom flanosagsbilder. Detta kan även medföra en enklare dialog och återberättande 

om det finns saker som går att samtala om för att väcka barnens minne.  

Svensson (2005) lyfter upp fördelarna med högläsning för mindre barn, alltifrån att 

skapa trygghet och gemenskap till att få ett samtalsämne där alla har samma 

utgångspunkt. Hon menar att högläsningen vid sagostunden inte alltid behöver ha 

med vinster för språkutvecklingen att göra, utan att det kan finnas andra faktorer som 

blir mer betydelsefulla vid just högläsningen. Sammanfattningsvis menar Svensson 

(2005) att: 

”Högläsning; 

 Ger gemenskap, närhet och trygghet 

 Överför traditioner och förmedlar kulturarv 

 Ger en insikt i hur språket kan fungera 

 Ger upphov till samtalsämnen där båda parter har samma 

utgångspunkt 

 Stimulerar fantasin 

 Är tankemässigt utvecklande 

 Öka intresse för böcker 

 Ökar intresse för skriftspråket 

 Ger barnet ett motiv för att lära sig läsa 

 Ger barnet en vana att lyssna på det skrivna språket  

 Utökar ordförrådet 

 Lär barnet att det finns olika sätt att uttrycka sig” 

(Svensson, 2005, s 36). 

 

2.2     Olika uttryckssätt under högläsning 

Att fånga barnen i berättandet av en saga är inte alltid det lättaste, men för att lyckas 

bör pedagog själv gå in i rollen som berättare menar Granberg (1996).  Att finna en 

förtjusning med bokens innehåll och läsa om något som ligger lyssnarna nära är ett 

av de sätt som han tar upp. Granberg (1996) menar på att man som berättar kan 

avspegla sina egna tankar om bokens innehåll under berättandet och då vända barnen 

till att antingen gilla sagan eller ej. Författaren menar på att mycket under en 

sagostund hänger på hur berättaren utrycker boken. Pedagogen bör även ha ett syfte 

och veta vad högläsningsstunden ska ha för fokus och vilken kunskap som ska 

tilldelas barnen. Morrow (1991) menar att man som pedagog bör ligga steget före i 

texten för att veta vad som kommer och veta hur man ska uttrycka det för barnen. 

Har pedagogen en tanke under högläsningen, exempelvis att fokusera på nya ord, då 

gäller det att veta när de nya orden man vill lära barnen dyker upp i sagan för att det 

ska bilda ett meningsfullt lärande för barnen. Även presentationen av sagan innan 

läsningen menar Granberg (1996) och Meyer (1994) är betydelsefullt för barnen för 

att förstå vad som ska ske och vad de kommer att få lyssna på.  

Syfte med sagostunden anser Granberg (1996) att man som pedagog alltid bör ha. 

Det spelar ingen roll om syftet är att barnen ska få förförståelse för empati eller om 

syftet är koncentration under högläsningen. Detta menar hon bildar en mer 

meningsfullhet i högläsningen för både barn och vuxna genom att lägga energin på 

ett fokus under en mindre stund. Genom att använda sig av olika uttryckssätt under 
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högläsningen kan syftet med högläsningen underlättas. Inför högläsningens aktivitet 

kan ett mindre förberedande behövas och även då underlättar med ett tydligt syfte.  

Något annat som Svensson (2005) lyfter, är att om alla barn under högläsningen få 

chansen att lyssna och ta till sig olika uttrycksätt så kommer nyfikenheten också att 

växa fram för sagan som berättas. Några av de olika uttryckssätten hon lyfter upp för 

att finna effekter i högläsningen är tonfall, tempo, rytm, ögonkontakt och 

kroppsspråket, vilket även andra författare berör. Exempelvis Ladberg (2003) tar upp 

om hur kroppsspråket kan förtydliga det verbala språket för de mindre barnen under 

högläsningen, detta genom följande citat; 

”Inget samtal består enbart av ord. Vi talar med ord – och samtidigt 

uttrycker vi oss alltid med kroppen. Ord och kroppsspråk ska stämma 

överrens, detta är ytterst viktigt och subtil del av den pragmatiska 

kompetensen. Tonfallet, ansiktsuttrycket och gesterna ska understödja 

orden, inte motsäga dem” (Ladberg,2003, s.42)  

Författaren menar att berättaren ska kunna uttrycka sig med både kroppen och orden 

om sagans handling och att de olika uttrycken tydigt ska stämma överrens.  

 

2.3        Miljöns inverkan under högläsningen 

Morrow (1991) tar upp högläsningens närmiljö som något betydelsefullt för att skapa 

ett lärande hos barnen. Pedagogen bör enligt henne finna en lugn och trygg miljö för 

högläsningens aktivitet, eftersom alla barn inte finner lugnet enbart genom att lyssna 

på en saga. Utan vissa barn blir lätt distraherade av andra i samma närmiljö och av 

materiella ting som finns tillgängligt i närheten av barnet. Ljung-Djärf (2004) 

förklarar den närliggande miljön för barnen som något positivt och menar att miljön 

snabbt kan förändra en aktivitet. Hon menar på att lärande sker när saker för ett 

meningsfullt lärande finns tillgängligt för barnen. Det material som finns tillgängligt 

ska också vara tillåtet att använda för alla barnen, annars ska de infinnas i olika rum 

eller avdelningar, eftersom inget barn ska stoppas för att utveckla ett upptäckande av 

lärande på egen hand. 

 

Barnens rutiner omkring högläsningen som aktivitet menar Granberg (1996) bör ske 

vid liknande tidpunkter varje dag för att finna en struktur och återkommande mönster 

av dagen i förskolan. Högläsningen som aktivitet anser hon ske i en lugn miljö; 

”Välj en lugn och avskild plats där barnen inte störs av andra hörsel- 

och synintryck. Det måste ges möjlighet att kunna koncentrera sig på 

lyssnandet utan störande och avledande inslag” (Granberg,1996, s. 50) 

Författaren trycker även på att barnen ska ha något som symboliserar läsningens 

aktivitet så som kuddar, som bara är framme vid högläsningen eller filtar på golvet 

som bygger upp en trevlig miljö som då kan ge barnen en lugnare stämning.  

 

Williams (2001) menar att det är upp till pedagogen att styra upp den fysiska miljön, 

som ska uppmuntra barn till att lära och leka med varandra. Likaså tar Svensson 

(2009) upp hur barnens närmiljö bör stimulera och väcka samtal hos barnen. Likaså 

hur öppna och lyhörda pedagogerna ska vara för barnens olika önskemål och utgå 

ifrån barns värld. Att sätta sig in i ett perspektiv utifrån barnens nivå så att så mycket 

som möjligt i barnens närmiljö är tillgängligt och intresseväckande.  
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2.4 Barnens delaktighet i högläsningen 

Roll-leken kan ibland utgå ifrån sagor i barnens fantasier. Detta menar Granberg 

(1996) är då pedagogens ansvar att förmedla en saga på ett sätt så alla barn förstår, 

och får samma utgångspunkt för sagans innehåll vilket då ger en förståelse av lekens 

roll. På detta sätt menar hon att barnen blir delaktiga i både lärandet av sagan och i 

samspelet som uppstår. 

Simonsson (2004) menar på att barn i förskolan aktivt använder böcker som 

hjälpmedel att förstå vuxenvärlden. Framför allt bilderböcker ger de yngre barnen 

mer förståelse om hur människor lever olika liv, utifrån de olika sagor som berättas 

för dem. Upplevelser och tankar som uppstår vid utforskandet i tittandet i 

bilderböcker anser hon barn vara nog kompetenta till på egen hand att utforska. Detta 

skapar även fantasi och samtal i samspel med en annan individ. Detta menar hon 

bildar en form av barnkulturell kompetens, då barnen skaffa sig erfarenheter genom 

bilderböckerna och ger dem en mening i sin lek, samtal eller relationer till sin 

omvärld. Det gör att barnen på egen hand kan samtala om boken och då bli delaktiga 

i samtalet omkring sagan (a.a).  Morrow (1991) skriver om hur pedagogen bör vara 

medveten vid lärandet så som under högläsningen att det då är barnens lärande och 

tidigare erfarenheter som står i fokus.  Att man medvetet som pedagog utvecklar 

barnens färdigheter, kunskaper och andra förmågor barnen ska erövra.  

  

McGee och Schickedanz (2007) menar på att barns samtal utifrån sagan som berättas 

bör komma ifrån barnet själv, när det har reflekterat över vad som berättades och att 

då få tid till att ställa frågan varför, under högläsningens aktivitet. De menar att detta 

ger ett aktivt deltagande ifrån barnets sida och utvecklar även en starkare förståelse 

av sagors uppbyggnader och ordförrådet som upprepats. Kultti (2012) menar även 

hon att barn blir aktivt delaktiga under en form av struktur som följs med hjälp av 

repetition så som i högläsningen, där man kan läsa samma saga flera gånger och för 

varje gång återberätta mer detaljer och fokusera på olika saker. 

 

Simonsson (2004) beskriver tydligt hur omsorgsbiten har stor del av delaktigheten 

under barnens sagostund. Hon menar även att barnen själva kan ha högläsning för 

varandra och hur det kan ge en form av omsorgssituation eftersom det blir ett utbyte 

av närhet, uppmärksamhet och lugnet av att få höra någons röst. Det är även en 

situation som kan skapar gemensam glädje och skapa en stark självkänsla hos barnet 

genom att få vara delaktig med bara en annan som läser eller lyssna till just mig som 

individ (a.a). Att få lyssna på sagor och diskutera böckerna är något som Svensson 

(2005) lägger mycket tyngd på. Att som pedagog visa intresse för texten, att stanna 

upp och pratar om de man läste, titta på bilderna stämmer det med det jag läste? Att 

få med barnen i stunden genom att bjuda in till samtal av bilderna eller efteråt vid 

återberättandet av sagan. 

 

2.5 Läsförståelsestrategier under högläsningen  

I studie har Keenes och Zimmermans (2003)  strategier behandlats, detta eftersom 

högläsningen berörs av olika lässtrategier, oavsett ålder.  



8 

 

 

Läsförståelsestrategier är strategier som handlar om förståelse av en text. En text som 

antingen barnet läser själv eller får det läst för sig av en vuxen. Detta är något som 

författarna anser bör beröras i tidig ålder eftersom barnet skapar en tydlig struktur av 

läsning desto mer intryck de får av en text.  Att tänka om sitt eget tänkande, är det 

som författarna bygger sin teori på. Om hur den metakognitiva processen pågår i 

barnet tankemässigt. Först medvetet, sedan automatiserat för att kunna tänka om sina 

tankar och reflektera över det som barnet nyligen upplevt. Detta gör att barnet kan 

uttrycka reflektioner över en text eftersom tankeprocessen har blivit medveten utifrån 

barnets egna uppfattningar. (Keene och Zimmerman, 2003 ) 

 

Något som författarna trycker på är den erfarna läsaren, om hur den styr texten inför 

de som ännu inte kan behärska en text. Den erfarna läsaren kan då anpassa texten 

lämpligt till lyssnarna genom att hoppa över text, stanna upp i texten, samtala om 

texten eller lyfta upp och återberätta saker i texten. Detta gör läsningen schemalagd 

för en erfaren läsare genom att dela upp aktiviteten av högläsningen i tre delar, 

innan-, under- och efter högläsningen.  Då kan läsaren på så sätt förbereda sig, gå 

igenom med barngruppen och avsluta med reflektioner utifrån boken med barnen.  

(Keene och Zimmerman, 2003 ) 

 

Samtal är en viktig del av en läst text, ett samtal skapar möjlighet att återberätta och 

beskriva sagan mer. Det ger läsaren en chans att förklara och tolka en text åt 

lyssnarna. Det ger då ett samtal som kan ta upp erfarenheter omkring de som fanns 

med i boken och förhålla sig till fantasi eller verklighet. Författarna uttrycker detta i 

följade citat; 

”Om läsning handlar om att gå på inre upptäcktsfärd så handlar 

läsundervisning om att utrusta resenärerna, visa hur man använder en 

karta, ge dem nycklar till äventyret och sagan, stödja dem när de far vilse 

och tar omvägar tills barnet klarar sig på egen hand med kartan.” (Keene 

& Zimmerman, 2003, s. 48) 

Det är inte enbart Keene och Zimmerman (2003) som tar upp olika 

läsförståelsestrategier, utan även McGee och Schickedanz (2007) tar upp 

upprepningar vid läsning som ger barnen en ökad förståelse av en text och ger ett 

utökat ordförråd. 

 

2.6  Sammanfattning av bakgrunden  

Utifrån tidigare forskning inom högläsning lägger många forskare ner stor vikt vid 

språket som stimuleras och om hur omgivningen påverkar olika lässituationer. Det 

behöver inte allid vara fokus på innehållet av texten i boken som blir viktigt för 

barnet utan andra saker, så som omsorg. De tas upp om barnens kunskaps utveckling 

av böckers strukturer och om de yngre barnens ordförråd utvecklas och ha ett syfte 

med under läsningen. Högläsningens lärande kan ske på så många olika sätt, 

beroende på vart fokuset är under läsnigen. Lika så de olika tillvägagångssätten blir 

olika beroende på fokuset. Läsförståelsestrategier är strategier som handlar om 

förståelse av en text. Att tänka om sitt eget tänkande, om hur den metakognitiva 

processen pågår i barnet tankemässigt. Först medvetet, sedan automatiserat för att 

kunna tänka om sina tankar och reflektera över det som barnet nyligen upplevt. 

Samtal är en viktig del av en läst text, ett samtal skapar möjlighet att återberätta.  
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3 SYFTE 

Studiens största fråga är; 

Hur arbetar förskollärare i förskolan med högläsning för de yngre barnen? 

 

För att finna resultat på detta utgår studien ifrån följande frågeställningar: 

 Hur arbetar förskollärare med högläsningens närmiljö?  

 Hur ser samspelet mellan förskollärare och barnen ut under sagovalen och 

högläsningen? 

 Vilka tankar har förskollärare om arbetet med barnens språkutveckling under 

högläsningen? 

 Vilka tillvägagångssätt använder sig förskollärare under högläsningen? 
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4 METOD 

 

4.1 Undersökningsmetod  

Syftet i studien är att se hur förskollärare arbetar med högläsning på en 

småbarnsavdelning. För att undersöka detta användes två olika 

undersökningsmetoder, både videoobservationer och intervjuer, för att samla in 

material för att på olika sätt finna resultat till mitt syfte. Videoobservationen ägde 

rum då förskollärare hade högläsning med barnen. Fokus låg på hur högläsningen 

ägde rum i barngruppen. Intervjuerna var till för att få en inblick i förskollärares 

tankar omkring högläsning och deras arbetssätt med det. Intervjuerna är till för att 

komma åt förskollärares tankar om hur deras arbetsätt med högläsning för de yngre 

barnen ser ut, samt deras tankar är om varför högläsningen är så viktig för barnen.   

Anledningen till att studien har två olika metodundersökningar är dels för att inte 

intervjusvaren ska blir svar som man ”vill” ha och dels för att se hur svaren 

informanterna gett under intervjuerna kan utspela sig i verkligheten i verksamheten.  

Studiens huvudsyfte är att se hur förskollärare arbetar, vilket gör det till en kvalitativ 

studie, eftersom den kvalitativa metoden handlar om att skapa en bredare förståelse 

om bakomliggande processer och grunder till de som sker under studiens data 

insamling. Bryman (1997) beskriver hur kvalitativ forskning brukar bestå av 

deltagande observationer och intervjuer. Som forskare var jag icke-deltagande under 

videobservationerna, eftersom jag inte var med i studien utanbefann mig bakom 

kameran och påverkade då inte resultatet genom att utbyta mig av ord med barnen 

eller personalen. Eftersom detta är en mindre studie kunde inte 

undersökningsgruppen observeras någon längre tid, innan den riktiga 

videoobservationen påbörjades. Enbart ca 1 timmes videoobserverade data som 

pilotstudie och för att vänja både barn och vuxna vid min närvaro med kameran. 

Under pilotstudien upptäckte jag även att mitt deltagande som observatör skedde mer 

neutralt om jag placerade mig mitt emot förskolläraren som höll i högläsningen, lite 

lätt bakom gruppen som oftast var placerad i ring. En pilotstudie menar Løkken och 

Søbstad (1995) är bra att göra för att se hur man själv som intervjuare eller 

observatör agerare i olika situationer.  

Løkken och Søbstad (1995) tar upp observationens helhet med tyngden på att man 

som forskare ska ha ett tydligt fokus på vad man tittar på, eftersom samma situation 

kan ses ur olika perspektiv. Författarna beskriver den ostrukturerade observationen 

som 

 ”… man registrerar i stunden vad som sker – observationen kan inte planeras 

i förväg. Det kan bli aktuellt att ställa upp olika observationskategorier så att 

observationen i praktiken handlar om att sätta kryss i olika rutor eller markera 

vissa i förväg uppställda rubriker.” (Løkken & Søbstad,1995, S.43). 

Denna form av observation tillhör den kvalitativa undersökningsmetoden, menar 

både Bryman (1997) och Løkken och Søbstad (1995). Fokuset under observationen 

var förskollärarens interaktion med barnen och hur förskolläraren lyfte texten i boken 

och gjorde den till sin egna för att fånga barnen.  

 

Bryman (1997)  belyser även hur man i den kvalitativa forskningen använder sig av 

ostrukturerade intervjuer för att komma in mer i intervjupersonens tankar, vilket jag 
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använt mig av i intervjuerna av förskollärare. Kvalitativa intervjuer kan se ut på olika 

sätt, denna studies intervjuer är semistrukturerade. Med semistrukturerade intervjuer 

förklara Bryman (2011)  hur forskaren som intervjuar har en lista som berör särskilda 

teman utifrån sitt huvudsyfte, detta kallar han för intervjuguide.  

Bryman (2011) menar att intervjupersonen har det lättare att uttrycka sina svar på sitt 

sätt eftersom det inte blir specifika frågeställningar. Varje tema presenteras för 

intervjupersonen som senare få följdfrågor utifrån det som hon/han berättade för att 

hålla sig till temat. Det gäller under en sådan här intervju att vara både 

uppmärksammad på intervjupersonens berättelse och även vara snabb med att ställa 

utmanande frågor som utvecklar svaren.  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen som deltagit i studien är barn och förskollärare på en 

småbarnsavdelning ett till tre år. Eftersom syftet med denna undersökning var att se 

hur förskollärare arbetar med högläsning med de yngre barnen på förskolan, så har 

intervjuerna enbart varit riktat mot de förskollärare som arbetar på den avdelning 

som de yngre barnen går på. Videoobservationerna studerade de yngre barnen i 

samspel med förskolläraren vid högläsning. Undersökningsgruppen bestod av 17 

barn i åldern ett till tre år och 6 utbildade förskollärare. Vid videoobservationerna 

deltog 17 barn och 6 förskollärare. I intervjuerna deltog 5 förskollärare.  

 

4.3 Genomförandet 

Jag skickade tidigt ut blanketter till föräldrarna för tillåtelse om att videoobservera 

deras barn(se bilaga 1).  

Jag började läsa på inom området av högläsning för att kunna uttrycka mig på ett 

tydligt sätt om vad min studie handlar om och vad deras tankar som förskollärare 

kommer in i min studie.  Jag utgick efter en intervjuguide som Bryman (2011) ta upp 

(se bilaga 2). Dock skedde det en del reduceringar av intervjuguiden efter 

pilotintervjun. Jag fick ändra lite på de områden jag valt som teman och även tänka 

på hur jag som intervjuare är. Jag var tvungen att hejda mig för att inte ställa en ny 

fråga utan vänta ut ett svar eftersom den personen som intervjuas måste få ta sig tid 

att svara. Pilotobservation skedde på olika tillfällen med barnen dels vid 

högläsningen men även vid den fria leken för att de skulle vänja sig vid kameran på 

nära håll. Jag fick även tid att öva på hur man som forskare är delaktig utan att prata 

med barnen och om vilka avstånd som passade för olika situationer.  

Jag intervjuade och observerade förskollärare på olika dagar under en veckas tid. 

Detta för att det skulle passa in i verksamheten så bra som möjligt. Observationerna 

skedde innan lunch eftersom barnen är mer aktiva då vilket förskollärare menar ger 

mer fördel av högläsningen än efter lunch då barnen ska varva ner.  

Utifrån transkriberad materia blev det 13 sidor utifrån intervjuerna. Utifrån 3 

timmars videoobservation transkriberades enbart de delar som skulle in i studiens 

resultat.  
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4.4 Etik  

Løkken och Søbstad (1995) tar upp tystnadsplikt inom förskolornas verksamheter 

som en av de viktigaste sakerna att komma ihåg då man intervjuar och observera 

inom förskolan. Under skapandet av min blankett till föräldrarna använder jag mig 

av Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer till hjälp för att se att jag 

skickat ut all viktig information gällande min studie och barnets involvering i den. 

Utifrån Vetenskapsrådet (1990) utgår man som forskare ifrån de fyra grundläggande 

individskyddskraven. Dessa fyra kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Genom att informera föräldrar om studien via en blankett där jag bad om deras 

tillåtelse att observera deras barn gick detta då igenom informationskravet, vilket 

innebär att de som ska studeras får veta studiens syfte och tillvägagångssättet. I 

enlighet med samtyckeskravet beskrevs att de fritt kunde välja om de ville att deras 

barn skulle medverka eller inte, vilket Vetenskapsrådet (1990) menar på är viktigt 

vid forskning. I blanketten står syftet med observationen. Det står även tydligt att det 

är anonymt, frivilligt och att det bara är jag som tar del av videoobservationerna och 

att insamlad data förstörs då studien är komplett, vilket tillhör konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. I konfidentialitetskravet beskrivs hur sekretessen ligger över 

studiens insamlade data. Nyttjandekravet är hanteringen av datainsamlingen enbart 

innebär att ses över av forskaren och ingen annan (Vetenskapsrådet, 1990). I 

blanketten står även mina kontaktuppgifter med om någon skulle vilja veta mer om 

studien.  

 

4.5 Bearbetning av data 

Efter varje datainsamlingssituation utfördes det Løkken och Søbstad (1995) 

beskriver, att sätta sig direkt och se över de man samlat in för att ytterligare 

reflektera och anteckna det man sett under observationen eller fått förklarat för sig 

under intervjun.   

Observationen filmades med en filmkamera i samma nivå som barngruppen i 

placering nära förskolläraren för att få så bra ljudupptag som möjligt. Nivån på 

kameran gjorde att barns rörelse kom med och man kunde efteråt titta på flera barn 

än när situationen pågick på riktigt. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Detta för att dels få ett bra 

ljud men framförallt för att ha ett vardagligt föremål framme för den som intervjuas, 

som då inte behöver påminnas av att det spelas in.  

Jag valde att börja transkribera intervjuerna vilket tog lång tid, vilket mycket av 

litteratur betona. Det var även under transkriberingen jag kunde börja sortera upp 

mina underkategorier ifrån insamlade data. Under tiden hade jag studiens syfte 

tillgängligt för att inte tappa fokus på något annat spännande man ser eller hör.  

 

4.6 Metoddiskussion  

I studiens metodval för att få in data material fanns där både fördelar och nackdelar 

med valda tillvägagångssätt. Dessa har nu delats upp utifrån val av metod. 
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4.6.1 Intervjuerna 

Inför intervjuerna var det svårt att öva upp sig eftersom det skulle vara öppna frågor 

och det kan då bli svårare att träna på följdfrågor, eftersom jag inte visste vad mina 

frågor skulle leda till för svar. Jag hade däremot under pilotintervjun tänkt på att 

lyssna mycket och vara snabb med en följdfråga, dock behövdes det nästan inte i 

någon intervju ställas eftersom förskollärare själva berättade hur det menade och 

tänkte med de som det berättade. Jag kände att inspelnings val av mobilen blev till 

något positivt då intervjupersonerna inte tänkte på att det blev inspelade utan talade 

fritt. Däremot var de flesta av förskollärare som intervjuades nyfikna på vad jag 

sedan antecknat som stöd för att själva veta vad de svarat på. Detta blev som en 

repetition och sammanfattning av intervjun som gjorde det till ett bra avslut att både 

jag och intervjupersonen kände att vi fått ut det vi ville omkring högläsning och dess 

arbete omkring det. Miljön jag intervjuade i var lugn och enskild, detta gjorde att 

intervjupersonen kunde koppla bort barngruppen under tiden vi intervjuade. 

Intervjuerna utfördes under den tiden på dagen som det fanns tillgång till mycket 

personal på avdelningen. 

Det var inte förrän påbörjad bearbetning av insamlad data jag själv reflekterade över 

att det enbart har undersökts på en förskola.  Intervjuerna var enskilt och de kan inte 

påverka varandras svar. Detta är en studie för att se allmänt hur förskollärare arbetar 

med högläsning för de yngre barnen och inget geografiskt eller ur ett särskilt 

pedagogiskt arbetssätt så som exempelvis Montessori eller Reggio Emilia, utan en 

vanlig förskoleverksamhet. 

 

4.6.2 Observationerna 

Under observationen var det ibland svårt som observatör att hitta ett fokus att titta på 

i högläsningen, eftersom förskollärarens tillvägagångssätt ändrades ofta då hon 

tillrättavisade barnen som inte alltid var samspelta vad det gäller sittplats eller 

sagobok.  

Tid och plats var något som avgjorde mycket i observationerna, det fanns alltid 

någonting omkring som kunde fånga barnens fokus en stund, vilket gjorde att 

högläsningen ibland avslutades. Jag försökte att observera så mycket högläsningen 

som möjligt på förmiddagarna eftersom efter lunch är det mer fokus på att varva ner 

barngruppen än ett lärande för språket och att skapa diskussioner omkring sagan. 

Deras val av ställe för att högläsning varierade, ifall barnen kom spontant med en 

bok där förskolläraren fanns blev det oftast där eftersom det rörde sig mycket barn 

just däromkring som förskoleläraren var tvungen att ha koll på. Men det skedde mest 

högläsning i avdelningens läshörna.  

Att ta vara på det spontana och att se till mina centrala begrepp och syfte 

underlättade ofta för mig i observationerna.  
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5   RESULTAT  
Studiens huvudsakliga syfte är att lyfta fram förskollärares arbete omkring 

högläsning på en småbarnsavdelning. Detta genom att belysa förskollärares olika 

tillvägagångssätt för att nå barnets nyfikenhet och lust till att lära. 

 

I denna studie är fokuset på förskollärarens arbete med högläsningen. Vilket gör att 

det blir oväsentligt om vem som sagt vad i intervjuerna och vilka som deltagit under 

observationerna av förskollärare, därför nämnas inga namn i resultatet.  

 

Resultat av videoobservationer och intervjuer redogörs ordagrant, därav talspråk.  

 

5.1 Förskollärarens tankar om högläsning  
Här lyfts det relevanta ifrån studiens semistrukturerade intervjuer från förskollärare, 

och videoobservationerna på småbarnsavdelningen. Förskollärare berättar sina tankar 

omkring högläsningens arbete och alla dess olika sätt att få böckerna till att väcka 

nyfikenhet i barngruppen. Högläsningssituationer beskrivs utifrån 

videoobservationerna. 

 

Jag har valt att lyfta ut citat ur intervjuerna som passar de olika rubrikerna. I somliga 

fall kommer jag att svara eller ställa en följdfråga, jag betecknar mig med I, som 

intervjuare och den intervjuade som F, som förskollärare.  

 

5.1.1  Vilka strategier uppstår vid högläsning? 
Det visade sig ha mycket tankar om högläsningens arbete med de yngre barnen. De 

nämnde alla om hur de arbetar med högläsning, de tog upp om hur viktigt det var att 

tillsammans med barnen gå igenom bokens struktur och upplägg. De flesta tog även 

upp hur de brukar läsa och då använda sig av kroppsspråk, mimik och tonfall under 

högläsningen för att få med sig barnen. Utifrån videoobservationerna kan man se 

olika typer av strategier under högläsningen för att göra högläsningen till en 

meningsfull och lärande stund. De vanligaste är då förskolläraren använder sig av 

repetition, tonläge, tempo, konkreta föremål och återberättande.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förskolläraren har innan den planerade högläsningen förberett högläsningen av 

boken ”Totte går ut”. Hon har i en hemlig påse saker som kommer att bli konkreta ur 

boken och en docka som hon kommer att klä på i samma ordning som i boken. De 

konkreta föremålen hon har med är; en docka, en mössa, vantar, jacka, strumpbyxor, 

stövlar, termobyxer, tjocktröja och strumpor. Förskolläraren börjar med att 

pressentera boken och frågar barnen: 

 
- Vem är pojken på bokens framsida?  

- Totte.  Svara alla barn i kör. 

Förskolläraren tar fram dockan och berättar för barnen att denna docka vill vara Totte och 

tänker göra precis som Totte gör i boken. 

- Först tar Totte på sig mössan. Hon klär på dockan mössan och barnen tittar intresserat på. 

- Nu ska Totte ta på sig tröjan.  Förskolläraren har valt att jämföra bilderna med dockan och 

dockan få inte heller på sig tröjan eftersom mössan redan sitter på. 

- Nej men, nu blev det väl lite tokigt? Frågar hon barnen. 

- Jaa. Svara barnen i kör. 

- Jag kan ta av mössan så kan han ta på sig tröjan först. Säger en flicka. 

- Om jag gör det kan ni väl berätta vad han ska ta på sig nu? Säger förskolläraren och 

fortsätter sagan med barnen som både få hjälpa till senare och strukturera upp påklädningen 

av Totte. 
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”Att man ändrar rösten, läser kanske snabbare eller saktare, man läser tyst högt. Eller man kan börja 

med bilderna, vad händer här?.”  

 

”Att läsa med inlevelse. Och att man försöker göra sagostunden spännande och visa bilder och så, 

eller ha grejerna framme konkret som man förberett innan. ” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Högläsningen ger barnet en tydlig struktur för böckers uppbyggnad. Jag brukar markera bokens 

första sida och ta upp lite om vad boken handlar om.  Sedan läser jag ju då titeln på innerbladet en 

gång till. Sen att man är extra tydlig med att visa med fingret att här är vi och att man binder det till 

bilden. Genom att peka på bilden och beskriva det som händer… då med hjälp av texten detta ju kan 

ge dem en förförståelse av text och bild hur de hör ihop. ” 

 
5.1.2 Miljöns betydelse för högläsningen 

Vid intervjuerna ansåg alla förskollärare barnens närmiljö vara betydelsefull, speciell 

under högläsningen. Däremot skiljde sig svaren av hur de ansåg närmiljön vara 

betydelsefull. Somliga ansåg att deras läshörna låg centralt i lekhallen och gav en 

tydlig överblick av alla barnens lek när man hade enskild högläsning. Medans andra 

menade på att läshörnans närmiljö bör vara lugn och avskiljd från övriga aktiviteter.   

Alla videoobservationer utifrån förskollärarens högläsning med barnen har skett i 

småbarnsavdelningens egen läshörna. Den är placerad i det högra hörnet av en öppen 

lekhall. De materiella föremålen som utmärker läshörnan är två stycken röda tresitts 

soffor, som står emot väggen i hörnet.  På golvet ligger det en stor blå matta och en 

form av rund mjuk madras som är fylld med kuddar och mjukdjur. I soffan finns det 

en filt och ett par kuddar. Ovanför sofforna och mattan hänger det stora bokstäver 

ifrån taket. Det finns två hyllor med veckans bok på med text LÄSA över. Bredvid 

den ena soffan står en låg bokhylla fylld med böcker tillgängliga för barnen.  

Förskollärarens placering vid högläsningen har varit olika beroende på situation om 

den var planerad satt oftast förskolläraren på golvet med alla barnen i ring. Detta för 

att alla enklare kunde se och alla barn har en plats i ringen. Var det en oplanerad 

läsning skedde högläsningen mest i sofforna eftersom det då oftast var ett barn som 

kom och ville höra en saga först, sen kunde det komma fler och fler som ville lyssna 

och sitta nära. Barnen tog egna initiativ till att sitta och bläddra i böcker. Eftersom 

böckerna fanns tillgängligt och miljön var inbjudande satt barnen ofta där själva. 

Däremot frågade ofta barnen en förskollärare om det fanns i närheten. 

Två barn och en förskollärare sitter i soffan och läser i en bok om små och stora djur. 

- Titta vilken lååång mask. Säger förskollärare betonar ordet lång, och pekar på masken. 

- Ja jättelång. Är mitt finger större än den? Frågar pojken. 

- Den är nog smutsig, uscha. Säger flickan och grimatisera ill. 

- Ja den kanske är lika långt som ditt finger. Tror du den är lika tjock som ditt finger? Frågar 

hon och tittar på pojkens finger. 

- Neej, maskar är inte tjocka. Svarar flickan och skrattar och tittar på både förskolläraren och 

pojken. 

- Nej dom är bara som trådar och långa. Svara pojken och tittar på flickan. 

Förskolläraren ler och förstätter att läsa och kommer snart in på andra djur som är långa eller 

tjocka som hon relatera med till masken eftersom den var den första de pratade om i boken 

och båda barnen verka veta hur en mask ser ut i verkligheten. 
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”…så vi har ju och ser till att ha mycket böcker lätt tillgängliga för barnen. Inte att de ska behöva 

fråga efter dem. Utan att de finns på deras nivå och då inne i deras värld.” 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

”Det man kan känna ibland är att det är så mycket spring där man läser så man hade velat befinna 

sig ensam med barnen. Eller så ringer telefonen och man måste avbryta och det känns inte bra för 

varken mig eller barnen.” 

 

5.1.3 Högläsning av litteratur som ligger barnen nära 

Förskollärare kom in på den aktuella högläsningen, den litteratur som berör barnet 

eller verksamheten där de befinner sig just nu. De förklarar på följande olika sätt hur 

de är medvetna och observanta på barns tankar och funderingar i nuet för att välja 

litteratur som kan fånga barnets närliggande intresse. 
 

”Det tycker vi alla är viktigt att barnen ska kunna knyta sig till boken. Så dels att vi väljer utifrån vad 

barnen tycker om och sen så att man få läsa på ett sätt som engagerar barnen - att det blir 

spännande.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En flicka sätter sig i en av sofforna med en bok som hon tagit i hyllan. Hon sitter 

en ganska bra stund och bläddrar i boken, peka på bilderna och läser lite för sig 

själv på sitt egna sätt. En förskollärare närmar sig för att plocka i ordning lite av 

några bilar som ligger i soffan, då detta utspelar sig: 

- Fröken, läsa boken med mig? Frågar flickan och håller fram boken.  

- Ja viss, ska vi titta vad du har hittat för bok att läsa. Svara förskolläraren med en 

uppmuntrande röst och sätter sig nära flickan i soffan.  

- Bamse. Busiga Bamse. Säger flickan och pekar på Bamse på första sidan och skrattar. 

- Ja titta där är Bamse som är så busig på första sidan, Bamses äventyr heter denna boken 

ju. Nu ska vi se vad busiga Bamse ska ut på för äventyr. Säger förskollärare och börjar att 

läsa boken. 

 

Denna sagostund var en planerad aktivitet och förskolläraren sa till barnen att gå 

och vänta vid läshörnan till hon kom tillbaka. Baren rusade till sofforna, en del satte 

sig och väntade medan 4 barn ställde sig i soffan och försökte att hoppa upp och nå 

sin bokstav som hängde ner ifrån taket. När förskolläraren kom tillbaka sa hon åt 

barnen att sätta sig på golvet så alla kunde se boken, nästan alla barn satte sig i en 

stor klunga runt omkring henne så att alla såg utom en som ville sitta mitt emot på 

en stol. Förskolläraren började: 

- Idag blir det boken om den fantastiska snögubben. Är det någon som hört den innan? 

Frågar hon alla 

- Ja. Svara fyra stycken barn, dom andra barnen säger inget. 

Förskolläraren börjar läsa sagan som först har en karta över en liten by som det 

handlar om, där hon tar upp lägesord och pekar på alla hus som hon benämner. 

Under tiden ändrar hon takt i läsningen för att få med alla barn och hinna visa alla 

var husen ligger. Hon läser vidare och bjuder in barnen i samtalen omkring 

snögubbar:  
- Har ni gjort någon snögubbe i år? 

- Inte jag, men pappa har. Säger en pojke. 

- Jag har gjort det, den ha en morot i ansikte. Säger en flicka och pekar på snögubben i 

boken som också har en morot som näsa. 

- Ja det brukar man ha på snögubbar ju. Svara förskolläraren som samtidigt bekräftade 

pojkens svar om snögubben som hans pappa hade gjort. 

De andra barnen svarar i mun på varandra om att de också gjort en snögubbe hemma. 

Efter en stunds läsning närmar sig även det barnet, som vid början av sagan valde att sitta 

mitt emot gruppen på en stol. Han sätter sig nära förskolläraren som då ler och stryker sin 

hand emot hans fot som ligger i hennes knä. 
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”F: Att utmana barnen. Att finna litteratur som passar de flesta och som man kan samtala om efteråt, 

och i det samtalet utmana barnen på olika sätt.  

I: Kan du ge några exempel på hur du brukar utmana barnen efter sagan?  

F: Ja, att man först återberättar boken med alla men ber vissa barn som man vet kan vidare utveckla 

sina svar, exempelvis, vad bodde den där flickan, vad hette hennes bästa kompis, vad hade hon för 

färg på huset? Detta är i och för sig kanske mer för träna minnet men för att göra barnen delaktiga 

att känna att det blir meningsfullt att läsa en bok och inte bara sluta för att sedan göra en aktivitet. 

Man kan ju sammankoppla sagan till verkligheten de brukar vara en större utmaning för många av de 

mindre barnen att omvandla sagan till verklighet. Men självklart gör man de så att alla kan svara och 

känna sig duktiga och stolta.”  

 
 

5.1.4 Högläsningens olika faktorer som påverkar högläsningen 

Det är inte alltid så enkelt att ta en bok och bara läsa med barnen anser de flesta av 

förskollärare. Det finns mycket som påverkar en högläsningssituation.  Det kan vara 

alltifrån boken som inte alls är passande till barngruppen man läser för. Till att 

storleken på gruppen är för stora. Det blir också svårt att föra samtal om boken med 

alla barn i sådana situationer menar de på. 

 

”Att ständigt känna att man inte kan utge det lugnet man behöver när man läser eftersom man måste 

alltid vara till hands för de andra barnen och personalen såklart.” 

 

”Jag tycker att det är viktigt att kunna gå ur en boken och prata om det som barnen tar upp, men det 

finns både för och nackdelar med det.  Det beror på vad det är, en del barn kanske inte förstår vad det 

är man ha läst då måste man ju självklart stanna upp i boken och ta upp de som blivigt otydligt för 

barnet eller få man göra det innan man börjar läsa om man tror sig veta vilka ord som är svåra för 

barnen i den gruppen man läser för. Och att man då introducerar boken och om vad den handlar om. 

För det är inte alltid bra att diskuterar boken när man just läser den, de få man känna sig för lite 

tycker jag eftersom risken är att man tappar bokens innehåll helt.” 

 
5.1.5 Varför högläsning för de yngre barnen? 

Samtliga förskollärare som intervjuades lade stor vikt vid att belysa högläsningen, 

detta av olika anledningar. De flesta av förskollärare tog upp språket och varför de 

arbetar med att öka de yngre barnens ordförråd genom högläsningen. Högläsningen 

var även viktig i den mån av att ge barnet en känsla av gemenskap och omsorg och 

ett tillhörande i gruppen. Somliga la även vikt vid skriftspråkets introduktion för de 

äldre barnen på denna avdelning. Utifrån videoobservationerna kan man tyda hur 

förskollärare ett flertal gånger repeterar många av orden i högläsningen och utvecklar 

nya ord så att barnen förstår, vilket också visar sig i att det vid högläsningstillfällena 

med treåringar sker det många dialoger i under sagostunden för att alla ska hinna ta 

intryck av vad som händer och få en förståelse av texten som läses för dem. 

 

”Man läser ju för barnens skull, för att ge dom den kunskap och stimulans en bok ger. Jag menar det 

finns många böcker som är helt påhittade, ja nästan alla sagor. Men ja många av dom böckerna kan 

banen lära sig otroligt mycket av så som språk, koncentration, empati och mycket mer…” 

 

”Man få ju in så mycket inom högläsningen. Sånt man inte alltid tänker på tror jag. Det är ju alltifrån 

språket, matematik, färger former och ja allt kommer med. Detta ifrån både bilder och text.” 
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”Vi måste ju också bjuda in barnen i skriftens värld någon gång, så jag tycker att det är viktigt att 

visa barnen tidigt vad man kan få ut av böcker, dels i början fantasin som stimuleras men all fakta 

som man faktiskt få ut av böcker som finns är också viktigt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2  Sammanfattning av resultat  
Utifrån insamla datamaterial, utifrån både videoobservationerna och intervjuerna, så 

framkom från förskollärare att högläsningen är betydelsefull för de yngre barnen. De 

tar upp det i intervjun och det visar sig även i observationerna, genom de olika 

tillvägagångssätten förskollärare använder sig av. Detta för att på ett enklare sätt få 

med sig barnen och lyfta upp olika funderingar som kommer under högläsningens 

gång menar förskollärare på. De olika tillvägagångssätten ändras beroende på 

barngruppen, då utifrån ålder, storlek, intresse och andra saker som avgör om 

läsningen blir meningsfull visar resultatet utifrån insamlad data av intervjuerna. Så 

som tempot av läsningen, återberättandet av bilderna, samtal i gruppen. 

Miljön är något som de anser vara viktigt men har delade uppfattningar av vad som 

är passande utifrån olika situationer. Att läsa närliggande litteratur och att läsa med 

inlevelse är något som framhävs mycket i resultatet. Att kunna gå ut boken för att 

föra en dialog med barnen är det som utvecklar både språket och gemenskapen i 

barngruppen.  

Under högläsningen ställer förskolläraren frågan till barnen: 

- Vet ni vad ett segel är? Efter att ha läs att grodan använder ett blad till att bygga segel 

med. 

- Nej jag vet inte de. Svara en pojke som frågar sin kompis om han vet det. 

- Nja det är en båt men ingen vanlig båt. Svarar pojken och tittar på förskolläraren för få 

ett mer bekräftat svar. 

- Ja det är helt riktigt, det sitter på en båt kan man säga. Det är som en stor tygbit som 

man sätter fast på en stor lång pinne som blåsten ska fastna i så båten kan ta sig framåt. 

Så man brukar kalla den för segelbåt. Svar hon och pekar under tiden på hur bladet i 

boken blivit ett segel till flotten. 

- Ja segelbåt heter det. Svara pojken som innan sa att det var en båt men ingen vanlig båt. 

 

Med de minsta barnen blir det tvärt om att barnen frågar ”vad är det? ”. Detta ser 

man tydligt när förskollärarna läser både vanliga böcker och pekböcker med 

många bilder i. 

- E de? Frågar en pojke under läsningen och vill bläddra tillbaka. 

- Det var ju snögubben, hann du inte se den. Säger förskolläraren och visar pojken bilden 

igen. Men pojken pekar då på soppkvasten som snögubben har inkörd i sidan. 

- Ja sopkvast, sån som du brukar sopa med ute på gruset när det inte är någon snö. Det är 

det snögubben har i sida.  

- Ooo. Borsta. Svara pojken som skiner upp av att veta vad det är. 
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6 DISKUSSION 
Jag har valt att dela in diskussionen efter studiens syftes mindre frågeställning om 

hur förskollärarens arbete med högläsning ser ut. Jag har valt att ha samma rubriker 

som i bakgrunden och dela in mina mindre frågeställningar till varje rubrik. Jag 

kommer här att ställa tidigare forskning och författare emot mitt resultat med Keenes 

och Zimmermans (2003) teori om de olika lässtrategierna, reflekterande i denna 

diskussion. 

 

Studiens huvudsyfte är att belysa förskollärares arbete med högläsning för barn på 

1-3 års avdelning.  

 

6.1 Högläsningens betydelse för det lärande barnet 
 Vilka t ankar har förskollärare om arbetet med barnens språkutveckling under 

högläsningen? 

Utifrån intervjuerna beskriver förskolelärarna om de olika tillvägagångssätten man 

kan använda sig av i högläsningen för att utveckla barnens språk och ordförråd. De 

uttrycker sig under intervjun hur viktigt språket är för dess yngre barn på förskolan 

eftersom de är under ständig utveckling av nya ord och upptäckter av 

meningsbildande. De syns både i intervjuerna och observationerna hur förskollärare 

gör som Blamey och Beauchat (2011) uttrycker sig, att repetition av orden både 

under och efter högläsningen. Detta menar även Keene och Zimmerman (2003) 

utifrån sin strategi gör att barnen hinner reflektera sina egna tankar och att även 

genom samtal vid repetitionen efter högläsningen ta del av andras inre 

tankeprocesser och då få ytterligare ett tanke sätt.  

Något som dessa författare lyfter, även så Granberg (1996), är syftet med aktiviteten. 

Att man som pedagog har ett mål att uppnå med högläsningssituationen. Detta lyfts 

både upp i intervjuerna och som kan tydas i observationerna, då förskollärare 

planerar den organiserade högläsningsstunden. Alla högläsningstillfällen är inte 

organiserade utan mer spontana, dock anser jag det ske en form av planering med 

dessa lässtunder också. Detta eftersom att man inte enbart läser en text utan 

inlevelse, återberättade och utifrån hur individen som man läser för ska få texten 

anpassad utifrån sin kunskap att förstå bokens innehåll. Om det inte är språket så är 

det oftast något annat förskolläraren vill uppnå i just den situationen, det kan vara att 

omsorgsbiten som behövs i detta nuet och då bara läsa och finnas där som en trygg 

famn. Det är hur förskollärare själv uttrycker det. 

 

6.2  Olika uttryckssätt under högläsning 

 Vilka tillvägagångssätt använder förskollärare sig av under högläsningen för att 

fånga barnens uppmärksamhet?  

Under både intervjuerna och videoobservationerna framkom det olika 

tillvägagångssätt för att uttrycka sig på under högläsningen. Under intervjuerna och 

videoobservationerna blev det tydligt att man använde sig av olika uttrycksätten så 

som tempoändring, tonläge men även materiella saker under högläsningen. Detta gör 

högläsningen blir visuell för de mindre barnen vilket Granberg (1996) anser är 
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viktigt för barn mellan ett och tre år, eftersom barnen förstår och kan ta till sig på ett 

annat sätt.  Det kunde ibland bli mer av ett lektillfälle vid högläsningen än ett 

lästillfälle, utifrån bokens syfte.  Oftast sker lärande genom lek i den åldern, det 

menar Granberg (1996) och Meyer (1994) och menar på att det är bra att kombinera 

lek och lärande. 

Keene och Zimmerman (2003) tar upp, de schemalagda strategierna högläsningen, då 

man har en tanke innan, under och efter högläsningen. Under högläsningen i 

förskolan blir det enbart förskolläraren som blir den erfarne läsaren eftersom barnen 

ännu ej kan läsa. Däremot är då frågan om alla som förskollärare som är den erfarne 

läsaren använder sig av de schemalagda strategierna, utifrån studien har detta varit 

svårt att analysera.   

 

6.3 Miljöns inverkan under högläsningen 

 Hur arbetar förskollärare med högläsningens omgivning?  

Inom detta område var det mer skilda åsikter mellan förskollärare angående hur de 

upplevde sin miljö omkring högläsningen. Flera ansåg att placeringen av läshörnan 

var bara där den är, medans andra ansåg att aldrig skapades något ugn under 

högläsningen eftersom andra saker tog barnens fokus. Ljung-Djärf (2004) som 

belyser miljöns lugn och anser att det bör infinna sig enskilt utan moment som kan 

på något sätt avbryta. Detta var något som tydligt märkets under 

videoobservationerna om hur den spontana läsningen oftast avbröts av förskollärare 

som skulle prata med varandra eller en telefon som ringde under läsningen som 

gjorde att förskolläraren fick avbryta, inte länge men tillräckligt för att barnen skulle 

tappa intresset och lämna läshörnan. Det jag personligen anser man bör se efter i sin 

närmiljö är respekten sinsemellan varandra som arbetskamrater. Att man inte 

avbryter under en lärandeprocess som pågår för att fråga när den ska ha rast och 

sedan stå och dividera om det en stund.  

Placeringen av läshörnan i hörnet på en stor öppen lekhall, då är frågan om böckerna 

blir det material som väcker mer intresse hos barnen än bilarna som står i hyllan 

bredvid? Än om läshörnan hade varit i ett enskilt rum. Enlig Ljung-Djärf (2004) bör 

man skilja på materialens innebörd, då man leker och ägnar uppmärksamheten åt en 

sak i taget. Vad det gäller högläsningens material anser hon utifrån sitt resultat att det 

bör finnas i en miljö. 

 

6.4 Barnens delaktighet i högläsningen 

 Hur ser samspelet mellan förskollärare och barnen ut under sagovalen och 

högläsningen? 

Samspelet i sagovalet är enbart spontant ifrån barnen håll. Under arrangerade 

lässtunder framgick det i både intervjuerna och videoobservationerna att man som 

förskollärare oftast väljer en bok själv som förskollärare, eftersom det blir lugnast så. 

Inget bråk om vilken bok som ska läsas först och att de kan välja en bok som passar 

barnguppen. Utifrån videoobservationerna så är det oftast planerade lässituationer 

som filmas och detta visar att i alla planerade fall är det förskolläraren som väljer. 

Williams (2001)  lägger mycket tyng på att pedagogen bör vara medveten vid 
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lärandet och barnets intresse, så som under högläsningen, att tänka på barnens 

lärande och tidigare erfarenheter omkring olika områden som står i fokus. detta kan 

då leda till satt samspelet under högläsningen blir starkare eftersom baren kan ha 

liknande erfarenheter och kan samtala om de ihop. Det framgick tydligt i sagovalen 

som förskollärare gjorde att det var böcker som både utmanade och stimulerade 

barnen i dialoger omkring bokens bilder eller handling.  

McGee och Schickedanz (2007) menar på att barns bör börja påbörja en dialog 

utifrån sagan för att vara delaktig, detta visar sig tydligt under videoobservationerna 

att baren göra under högläsningen. Då de avbryter, pekar på bilder eller påbörjar 

samtal om saker som de kan koppla till sig själva. Dessa barn har gjort en egen 

tankeprocess om sina inre tankar om boken och gjort en koppling till sina egna 

erfarenheter. Detta är något som Keene och Zimmerman (2003) menar är positivt 

utifrån barnets läsförståelsestrategi och kunna göra denna tankeverksamhet på egen 

hand, utan att förskolläraren avbryter och repetera texten till frågor. 

Kultti (2012) menar på att repetition av samma böcker under högläsningen är bra för 

barnen. Detta är något som vissa förskollärare tog upp i intervjuerna, om hur barnen 

själva har sin favorit böcker de gärna kommer med för att höra igen. Simonsson 

(2004) beskriver tydligt hur omsorgsbiten har stor del av delaktigheten under barnens 

sagostund. Detta belyses även av förskollärare som menar på att barnen gärna kryper 

upp under högläsningen och att de kommer fler efter hand.  

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Anledningen till att jag har valt att studera högläsningens situationer i förskolan är 

för att det är en viktig och stor del i barns lärande av såväl språkliga som sociala 

situationer. Det finns mycket forskning om barns tidiga skrift- och läsintroduktion 

utifrån högläsningen men inte hur mycket högläsningen stimulera de allra minsta 

som finns i förskolans verksamheter utifrån högläsningssituationer. 

Det hade då varit inressant att göra vidare forskning av  de yngre barnen i förskolans 

verksamhet under en längre period och sett om högläsningen gav mer positiva 

kunskaper än bara inför läs och skrivutvecklingen som påbörjas med de äldre barnen.  

Att utläsa Keenes och Zimmermans (2003) strategier på de barn som fått mycket 

litteratur läst för sig jämfört med barn som är understimulerade med litteratur ifrån 

yngre åldrar.  

Det hade även varit intressant att intervjua fler förskollärare utifrån olika 

förskoleverksamheter och sett ur ett annat perspektiv så som med sociokulturella 

perspektivet och dess ramar för barnets språkutveckling.  
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Bilagor 

Till berörda föräldrar, angående studien om högläsning i förskolan. 

Hej! 

Mitt namn är Johanna Roos och studerar i Kalmar på Linneuniversitetet 

till förskole- och förskolklass lärare. 

Jag skall nu slutföra min utbildning genom att skriva ett examensarbete 

under hösten 2012. 

Mitt examensarbete handlar om högläsningens stimulans i förskolan.  

Detta kommer jag studera via videoobservationer. 

Jag har tänkt filma ert/era barn när de sker högläsning under olika 

tillfällen för att ha det som underlag till min studie, tillsammans med 

litteratur som jag läser, och behöver därför er tillåtelse till att filma 

ert/era barn. 

Det är bara jag som kommer att se videofilmen och efter avklarat 

examensarbete kommer jag att ta bort all videoinsamling. Barnet 

kommer att vara anonymt i studien det är enbart barnets ålder som är av 

intresse.  

 

Har ni några frågor eller funderingar så är ni välkomna att ta kontakt 

med mig! 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Roos 

XXX-XXX XX XX 

XXXXXX@student.lnu.se 

Senast inskickat den X/XX 

Barnets namn:______________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Får delta under observationen; 

JA      NEJ     

 

Målsmans 

underskift__________________________________________ 

 

mailto:XXXXXX@student.lnu.se
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Samspel/Delaktighet    Miljö 

Intervjuguiden  
 

 

 

 

 

Vad anser du är viktigt vad gäller....? 

 

Vilka eventuella möjligheter/problem finns det vad gäller...? 

 

Hur gör du? 

 

På vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvetenheten   Högläsning 


