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Abstrakt 
Reading aloud for children´s language development and participation 

A study of preschool teachers and children´s perceptions of reading aloud in preschool 

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares och barns uppfattningar av 

högläsning i förskolan samt jämföra om det framträder några likheter eller skillnader i 

deras uppfattningar. För att ta del av förskollärares och barns syn på högläsning i 

förskolan har intervju använts som metod. Undersökningen omfattar fem förskollärare 

och tolv barn på tre olika förskolor. Studien har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

som handlar om att samspel är en central del i barns språkutveckling. Studien bygger på 

tidigare forskning inom ämnet högläsning samt studier om barns språkutveckling. 

Resultatet visar att högläsning utgör en del av förskolans dagliga rutiner och äger oftast 

rum efter maten som en lugn aktivitet. Vidare visar resultatet att högläsning används i 

syfte att utmana och utveckla barnen i deras språk genom att ge barnen nya ord och 

begrepp. Genom att dela in barnen i mindre grupper visar resultatet att det sker fler 

diskussioner och dialoger tillsammans. Ett viktigt resultat är att barnen själva tycks 

uppfatta att det är de delaktiga i högläsningen vilket även stöds av förskollärarnas 

utsagor. Det kan handla om att vara delaktig genom att välja böcker, antingen själv eller 

tillsammans med andra.  

 

Nyckelord 
Högläsning, samspel, språk, barns utveckling och förskola.   

 

Tack 
Många tack till alla som har medverkat i vår studie. Tack till förskolechefer, 

förskollärare och barn för att vi fått genomföra intervjuer tillsammans med er. Tack till 

er vårdnadshavare som har godkänt att era barn fått delta i studien. Tack till vår 

handledare som har stöttat oss och gett oss tips och idéer på hur vårt arbete ska 

utvecklas.  
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1 Inledning 
 

Det mest uppenbara torde vara högläsningens effekt på barnens ordförråd. I böckerna 

finns ord som barnen aldrig skulle möta i vanliga samtal. Självklart blir högläsningen än 

mer givande om den vuxne läsaren stannar upp och talar med barnet om det lästa (Taube, 

2007 s.23).  

 

Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt lägga grunden till ett 

livslångt lärande (Skolverket, 2010). Ett annat betydelsefullt uppdrag för förskolan är att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra barnen för den skriftspråkliga 

världen. Det är av stor vikt att som förskollärare ta tillvara på barnens intressen för att 

skapa en nyfikenhet för skriftspråket (Skolverket, 2010). Förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att 

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

med andra (Skolverket, 2010 s.10). I läroplanen poängteras även vikten av att barnen 

ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera. Barnen ska få möjlighet att ställa 

frågor och söka svar på dessa. Dessa svar kan komma genom att reflektera tillsammans 

med förskollärare och andra barn. Förskolläraren har här en betydande roll i att stötta 

barnen i deras reflektioner och tankar (Skolverket, 2010). Vygotskij (1978) menar att 

barn behöver stöttning då de är i den proximala utvecklingszonen och ska nå nästa 

utvecklingsfas (Vygotskij, 1978). 

 

I en studie av Svensson (2009), där både lärarstudenter och förskollärare deltog, 

genomfördes en undersökning om och när högläsning äger rum i förskolans 

verksamhet. Resultatet visar att de flesta förskollärare använder sig av högläsning 

efter lunch i smågrupper när det är dags för vila. Johansson (2002) poängterar dock 

att högläsning inte bör användas som en vila. Barnens språk kan inte utvecklas i lika 

stor utsträckning som på en tidpunkt då barnen är pigga menar författaren 

(Johansson, 2002). Då förskolan spelar en avgörande roll i att främja barn i deras läs 

och språkutveckling är det betydelsefullt att använda högläsning som metod för att 

främja och utveckla språket (Brown, 2014). Barns ordförråd kan enligt Åman (2010) 

utvecklas genom att förskolläraren stöttar barnen genom diskussion och dialog 

(Åman, 2010). Blivande förskollärare har ett ansvar att tillgodose alla barns behov 

och utveckling. Genom Svenssons (2009) studie vill vi jämföra hur högläsning ser ut 

i förskolan idag genom att ta del av förskollärarnas uppfattningar men också barns 

uppfattningar av högläsningssituationer i förskolan. 
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om, hur och varför högläsningen används i 

förskolan genom att ta del av förskollärares och barns uppfattningar av 

högläsningssituationer som aktivitet.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

 Hur arbetar förskollärarna med högläsning i förskolan och vilka uppfattningar 

finns av syftet med denna aktivitet?  

 På vilket sätt och i vilken utsträckning anser förskollärarna att barnen är 

delaktiga vid högläsning? 

 Vad har barn för uppfattningar om högläsning i förskolan? 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt anser barnen att de är delaktiga vid 

högläsning? 
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3 Bakgrund 
I det här kapitlet presenteras först en definition av studiens centrala begrepp. Därefter 

presenteras förskolans styrdokument, studier kring barns språkutveckling samt tidigare 

forskning om högläsningens betydelse. Kapitlet avslutas med en redogörelse av studiens 

teoretiska ramverk. 

 

3.1 Centrala begrepp för studien 
Nedan förklaras centrala ord och begrepp som är återkommande i uppsatsen. 

 

Högläsning 

I denna studie betyder högläsning att läsa högt för barn. Detta kan bland annat göras 

genom att läsa högt ur en bok. Högläsning ur böcker eller sagor utvecklar barns 

ordförråd då det kan finnas ord de vanligtvis inte möter i det vardagliga samtalet. Lusten 

att lära sig kan utvecklas genom att använda högläsning som metod då böcker och sagor 

kan ha ett brett och intressant innehåll. Högläsningen kan även ha en stor inverkan på 

barns läsförståelse inför deras framtida utveckling (Taube, 2007). 

 

Språk 

Språk i detta sammanhang handlar om både språk och skriftspråksutveckling hos barn. 

Barn lär sig både talat språk och skriftspråk i samspel med sin omgivning. Alla barn går 

igenom en språklig utveckling och att utveckla sitt ordförråd är ett av dessa steg. Under 

denna utveckling lär sig även barn hur ord ska böjas samt uttalas (Strömqvist, 2010).  

 

Samspel 

Med samspel menas i detta sammanhang det samspel som sker vid 

högläsningssituationer. Samspel vid högläsningssituationer sker vid dialog och 

diskussion tillsammans med barnen om boken eller innehållet. Vid dessa situationer får 

barnen möjlighet till närhet och gemenskap med förskolläraren och andra barn och detta 

är också ett slags samspel. Samspel och samtal är något som kan främja barns 

språkutveckling (Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006).  

 

3.2 Barns språkutveckling 
Förskolan har en betydelsefull roll när det gäller att utveckla alla barns språk och 

ordförråd. Det är av stor vikt att ge barnen tid att utveckla språket i olika situationer och 

att som förskollärare uppmuntra barnen. För att barn ska våga uttrycka sig är det 

betydelsefullt att känna att människor runt omkring är intresserade av vad de har att 

säga. Det är betydelsefullt att ge barnen tid att formulera det som de vill säga. De som 

verkligen vill förstå vad barnet försöker säga ställer frågor till barnet. När små barn 

försöker berätta något tappar de ofta tråden och då kan förskolläraren eller någon annan 

vuxen hjälpa dem genom att sammanfatta det som redan sagts samt ställa frågor som 

leder till att barnet kan berätta färdigt (Taube, 2007).  

 

Språket består av en innehållsmässig sida och en formsida och att kunna växla mellan 

dessa är att vara språkligt medveten. För att bli språkligt medveten är det betydelsefullt 

att barnet förstår hur språket är uppbyggt och inte endast ordens betydelse och budskap. 

Barnet bör även förstå att språket går att dela upp i mindre delar såsom stavelser och 

ljud (Fridolfsson, 2008). För att kunna knäcka den alfabetiska koden bör barnet utveckla 

vad man kallar för ett distanserat språk. Barnet behöver kunna se språket och analysera 

det och detta är inte lätt för förskolebarn. Barns uppmärksamhet är riktad mot vad som 

sägs och inte hur orden är uppbyggda (Hagtvet, 2011). 
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Språket är uppdelat i mindre delar och en av dessa delar är fonem. Ett begrepp som är 

centralt när det talas om fonem är begreppet fonologisk medvetenhet och att detta är att 

förstå och bli medveten om språkljud, fonem. För att bli fonologisk medveten krävs det 

kunskap om språkljuden och att ett fonem är den byggsten som är minst 

betydelseskiljande (Fridolfsson, 2008). Arnqvist (2011) beskriver att den fonologiska 

utvecklingen handlar om att både skilja på språkljud samt hur de formas. Det krävs 

kunskap om att hela ordets betydelse kan ändras om ett fonemljud byts ut (Fridolfsson, 

2008).  

 

Språket bygger även på en morfologisk, pragmatisk och syntaktisk medvetenhet. Den 

morfologiska medvetenheten handlar om de regler som finns för hur ord böjs och den 

minsta betydelsebärande enheten inom den morfologiska medvetenheten kallas för 

morfem. Den pragmatiska medvetenheten handlar om att barn ska lära sig hur man talar 

och att detta sker genom att delta i dialoger med andra. Syntaktisk medvetenhet handlar 

om att förstå de regler som styr ordningsföljden mellan orden och att detta är 

betydelsefullt för att förstå det talade samt det skrivna språket. Språket har även en 

semantisk utveckling som handlar om hur barn tillägnar sig betydelsen av ord och språk 

(Arnqvist, 2011). Den semantiska utvecklingen handlar också om ord och frasers 

betydelse samt att det finns samband mellan ord (Fridolfsson, 2008). 

 

3.3 Tidigare forskning om högläsning 
Grunden till att erövra ett rikt språk läggs redan innan skolstarten. Människan har alltid 

varit en berättande varelse och det muntliga berättandet har varit av stor vikt. De olika 

lässtunder som finns såsom högläsning präglas av nyfikenhet och förväntan samt att de 

diskussioner som sker tillsammans med andra ökar ordförrådet och förståelsen om 

omvärlden. Högläsning är inte enbart en social aktivitet utan en betydelsefull del att 

introducera barn tidigt i då barn tidigt kan lära sig svåra ord och faktakunskaper. Det är 

då betydelsefullt att förskolläraren finns där och stöttar barnen (Åman, 2010). Förskolan 

spelar en avgörande roll i att främja barn i deras läskunnighet och att detta är något som 

kan göras med hjälp av högläsning (Brown, 2014). I många länder är det betydelsefullt 

att tidigt uppmuntra barn till språket och detta är av stor vikt då språket gör att barn kan 

uttrycka sina tankar, idéer och känslor. Att tidigt uppmuntra barn till språket är av 

betydelse för att barnen inte ska komma efter språkmässigt när de börjar skolan och 

högläsning är ett utmärkt sätt för att ge möjligheter till att utveckla detta (Lennox, 

2013).  

 

Att som förskollärare använda högläsning och böcker för att leda in barnen i 

skriftspråket är betydelsefullt (Brown, 2014). Högläsning behöver inte nödvändigtvis 

utveckla barns läskunnighet men högläsning kan göra barn intresserade av olika slags 

texter. Högläsning kan även göra barn motiverade till att läsa samt göra dem medvetna 

om att texter kan se ut på olika sätt (Ivarsson, 2008). Högläsning kan vara ett 

betydelsefullt steg mot att skapa en positiv attityd och motivation till läsning och genom 

regelbunden högläsning kan barn se läsning som något roligt och givande. När barnen 

ser läsningen som något roligt kan de bli motiverade att själva ta fram material till 

läsning och vara nyfikna på dess innehåll och uppbyggnad (Hemerick, 1999). Både 

Ivarsson (2008), Johansson (2002) och Lindén (2004) påtalar att en central del i att barn 

ska se läsning som något intressant och roligt är att förskolläraren läser med inlevelse 

och känsla.  
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3.3.1 Samspelets betydelse 

Det är betydelsefullt att ha en dialog tillsammans med barnen efter läsningen då de får 

möjlighet att återberätta det de har hört och reflektera över detta (Lennox, 2013 & 

Åman, 2010). Även Johansson (2002) framhåller att det är av största vikt att bearbeta 

och diskutera det de har hört tillsammans med barnen direkt efter läsningen för att låta 

barnens tankar synliggöras. Om diskussionen sker senare har barnen kanske glömt bort 

innehållet och kan därför inte delta i diskussionen om innehållet (Johansson, 2002). Det 

kan även vara av stor vikt att ha en diskussion innan och under högläsningen då detta är 

något som kan utveckla barns läskunskaper och öka deras intresse till att läsa. Att ha en 

diskussion innan högläsningen kan betyda att barnen får vara med och diskutera vilken 

bok som ska läsas. Genom att diskutera detta blir barnen delaktiga och detta kan 

medföra att de är mer intresserade av läsningen. Att ha en diskussion under 

högläsningen innebär att både barnen och förskolläraren kan ställa frågor om innehållet 

samt koppla innehållet till egna erfarenheter (Lennox, 2013).  

 

Förskolläraren har en betydande roll då denne kan styra barns erfarenheter av litteratur 

samt skapa en gemenskap tillsammans med barngruppen. En del barn kan ha mindre 

motivation för att lära sig läsa eftersom de kanske inte förstår innebörden av det 

(Svensson, 2009). När barn involveras i läsaktiviteter tillsammans med andra kan de 

börja förstå vilken funktion och mening läsandet har. Barnet skaffar sig kunskap om 

läsande i samspel och samtal med andra (Fast, 2007). Att samtala med barnen om 

innehållet i boken under högläsningen kan ha positiva effekter på barnens fonologiska 

medvetenhet och på deras kunskap om bokstäver och ord (Svensson, 2009). Att 

högläsning kan ha positiva effekter på barns kunskap om ord och bokstäver är något 

som Lennox (2013) också framhåller. Genom diskussion och konversation lär sig barn 

nya ord och genom högläsning ges barnen möjlighet att utveckla sitt ordförråd samt få 

en djupare kunskap om ordens innebörd (Lennox, 2013). 

 

Hemerick (1999) har gjort en studie i Wayne, New Jersey tillsammans med 100 fjärde 

och femteklassare. I studien framkommer det hur ofta lärarna läser för eleverna samt hur 

ofta eleverna själva väljer att sätta sig med en bok och läsa. Det har i studien genomförts 

två slags undersökningar där den ena handlar om att eleverna ska bli lästa för en 

halvtimme varje dag. Den andra studien handlar istället om att eleverna bara ska bli 

lästa för någon gång i veckan. Innan undersökningarna fick alla elever fylla i en slags 

enkät om hur de upplevde läsning och vad de hade för motivation till att läsa. Vid denna 

studie antecknade biblioteket varje gång någon lånade böcker samt hur många böcker 

som lånades till de olika klasserna varje vecka för att se hur de två olika 

undersökningarna skiljde sig åt. Under åtta veckor utfördes denna studie och resultatet 

som framkom var att de elever som blivit lästa för varje dag hade fått en positivare 

inställning till läsning och de själva valde att sätta sig och läsa när de fick möjlighet. 

Något av det viktigaste för att skapa en positiv attityd till läsning är att som 

förskollärare använda sig av högläsning och att diskutera tillsammans med barnen 

(Hemerick, 1999). 

 

För att barn ska intressera sig för skriftspråket krävs det att barnen får många olika 

tillfällen att samtala och diskutera om innehållet i böcker. Barnen kan koppla ihop 

texten i böckerna med deras egna erfarenheter men de kan behöva hjälp av en 

förskollärare. Förskolläraren kan se till att barnen förstår att både barn och vuxna kan 

uppleva samma saker samt känna samma känslor samtidigt som det är acceptabelt att ha 

olika uppfattningar om upplevelser (Svensson 2009). 
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3.3.2 Att arbeta med högläsning i förskolan 

I Björklunds (2008) studie framkommer att barnstugeutredningen redan 1972 påtalar att 

böcker och högläsning har en stor betydelse för barns språkliga och tankemässiga 

utveckling. Förskollärarna skulle stimulera barnen genom att samtala tillsammans med 

dem och låta barnen uttrycka sina tankar i ord. Även här ansågs kommunikationen vara 

av stor vikt för att kunna koppla språket till handlingar och rim och ramsor var centrala 

delar för att utveckla detta (Björklund, 2008). I barnstugeutredningen (SOU 1972:26) 

betonades även vikten av att förskolan behövde ha många böcker som var tillgängliga 

för både barn och vuxna. Böckerna skulle förvaras på ett sådant sätt att de skulle kunna 

läsas överallt i verksamheten både sittandes och liggandes, antingen ensam eller 

tillsammans med andra. För att barn skulle få ut så mycket som möjligt av en bok borde 

de enligt barnstugeutredningen få peka och kommentera vad de ser samt hör. Om det 

var en ny bok som skulle läsas var det betydelsefullt att boken introducerades för några 

få barn i taget för att öppna upp för diskussion och dialog (SOU 1972:26). 

 

Språklekar som rim och ramsor har i studien av Björklund (2008) visat sig vara 

betydelsefulla för språkutvecklingen. Genom dessa språklekar får barnen möjlighet att 

höra samt identifiera språkljud. Då både läsning och skrivning är färdigheter som 

barnen behöver för sin fortsatta skolgång och därför är det av betydelse att 

förskollärarna introducerar barnen tidigt till detta (Vetenskapsrådet, 2015). Förskoleåren 

tycks vara en kritisk tid för barns språkutveckling och därför spelar förskolläraren en 

stor roll i att utveckla deras språk och kunskap för kommande skolår (Lennox, 2013). 

 

The preschool years are a critical time for language and literacy learning and 

development. The adults who work with young children can play a significant role 

in building, refining, and extending the knowledge, skills, and dispositions crucial 

for later learning and academic success (Lennox, 2013 s. 387).  

 

Intresse och delaktighet  

 

Att läsa böcker i förskolan har betydelse för att stimulera barns språkutveckling för 

framtiden samt att påvisa för vårdnadshavare att läsning är betydelsefullt. Det kan 

finnas vårdnadshavare som inte läser högt för sina barn och dessa barn kan komma efter 

i språkutvecklingen. Om förskollärarna i förskolan inte läser för barnen kan 

vårdnadshavarna få intrycket att läsning inte har någon mening och på så sätt går dessa 

barn miste om mycket i sin språkutveckling (Svensson, 2009). Att tidigt stimulera barns 

språk är av stor vikt och förskolan är ett stort stöd för de barn som inte stimuleras 

språkmässigt i sin hemmiljö. Det är betydelsefullt att läsa tillsammans med andra då alla 

får samma erfarenhet och upplevelse och kan därmed hitta på lekar utifrån dessa 

erfarenheter (Svensson, 2011). En läsaktivitet som högläsning kan främja barns språk 

samt att barnens självständighet kan bli större om de får vara med och välja böcker 

(Vetenskapsrådet, 2015). När barn ska välja bok bestämmer de sig inte alltid för den 

bok som ligger högst upp utan de letar efter en specifik bok. Barn väljer inte bok 

planlöst utan genom igenkänning på bokens framsida då de har erfarenhet från den 

boken och dess innehåll (Björklund, 2008). 

 

Naturliga drivkrafter hos barn kan vara intresse och motivation. Med hjälp av olika 

verktyg kan förskolläraren intressera barn för något de ska få kunskaper om. Det är av 

betydelse att förskolläraren inte styr barnet utan istället lockar barnet att intressera sig 

(Ivarsson, 2008). Simonsson (2004) menar att högläsning kan bli väldigt pedagogstyrd 

och det betyder att förskolläraren bestämmer när, var och hur lässituationen ska gå till 
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samt vilka barn som blir involverade i samtal och diskussion. I Simonssons (2004) 

avhandling observeras en lässituation tillsammans med barn och förskollärare. Denna 

situation utspelar sig efter måltiden och de barn som är klara med maten sitter och tittar 

i böcker medan de väntar på den vuxne. Några barn ligger under soffan och tittar i 

boken och detta upptäcker förskolläraren och ber dem sätta sig i soffan. Förskolläraren 

har i denna situation en förutbestämd bok med sig som ska läsas för barnen. Under 

lässituationen avbryter barnen förskolläraren med frågor som för det mesta får svar men 

ett antal gånger ignoreras barnens frågor.  När boken är färdigläst rusar pojkarna till 

hallen för att klä på sig och gå ut medan flickorna dröjer sig kvar. Pojkarna har inte 

blivit intresserade av innehållet på samma sätt som flickorna enligt Simonsson (2004). 

 

Ivarsson (2008) och Johansson (2002) påtalar att det gäller att få barnet intresserat av 

läsning och dess betydelse är det av stor vikt att läsa med inlevelse och känsla. Att läsa 

med inlevelse kan göra att barnet skapar ett intresse för bokläsning och om boken är 

intressant kan detta leda till samtal om innehållet och även om ord (Ivarsson, 2008). Det 

är inte hur ofta och länge som förskolläraren läser som har betydelse utan det är på 

vilket sätt. Det är av största vikt att som förskollärare läsa en bok med intresse och 

inlevelse samt att diskutera innehållet i boken tillsammans med barnen. Om barnen får 

möjligheter till att diskutera ämnet i boken kopplat till egna erfarenheter kommer det att 

lära barnet hur språket kan användas (Lindén, 2004).  

 

I Lindéns (2004) studie beskrivs det hur förskollärare i samtliga förskolor i Helsingborg 

fick delta i ett projekt som kallades för Boksnurran. Detta projekt gick ut på att utbilda 

förskollärarna i förskolan för att de skulle kunna förmedla läsinspiration och kunskap 

om olika böcker till kollegor samt vårdnadshavare. De förskollärare som deltog i 

projektet fick låna med sig böcker som de skulle läsa på sina förskolor för att sedan 

kunna diskutera hur barnen upplevde dessa böcker. Lindén (2004) poängterar att syftet 

med projektet var att få förskollärarna intresserade av böcker och läsning för att kunna 

inspirera barnen. Författaren betonar att om förskollärarna är medvetna om hur de läser 

och varför får lässtunderna en mer betydande del i förskolan och barnen kan utvecklas 

språkmässigt (Lindén, 2004). 

 

Miljö 

 

En annan aspekt som uppkom under Lindéns (2004) studie var att miljön har betydelse 

för att utveckla språket (Lindén, 2004). 

 
I en stimulerande miljö där barnet får se, höra, känna och uppleva mycket och där 

möjligheter ges till samspel med många olika människor utvecklas språket på ett helt 

annat sätt än bland vuxna som talar ett torftigt språk med begränsat ordförråd (Lindén, 

2004). 

 

Att miljön ska vara stimulerande är något som kan kopplas tillbaka till 

barnstugeutredningen (SOU 1972:26) där det ansågs att böckerna ska vara tillgängliga 

för alla när som helst. Att miljön ska vara stimulerande kan enligt Johansson (2002) 

handla om att miljön där läsningen ska ske är lugn för att barnen inte ska störas. Om 

barnen ska kunna koppla ihop texten med erfarenheter samt se bilderna måste det finnas 

utrymme för alla barn att kunna vara med i dialogen och att en lugn miljö främjar detta. 

Om barnen ska få ut något av högläsningen behöver de hjälp med att kunna se bilderna 

och få prata om dessa och detta fungerar bäst i smågrupper. Om fler barn ska involveras 

istället kan flanoberättelse vara ett lämpligt alternativ (Johansson, 2002). Att läsa för 

smågrupper är enligt Svenssons (2009) studie det vanligaste på förskolor. För att barnen 
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ska få ut så mycket som möjligt av högläsningen är det av stor vikt att läsningen sker 

regelbundet, helst varje dag samt på en tid då barnen kan vara med och diskutera 

(Johansson, 2002). I Svenssons (2009) studie har lärarstudenter observerat förskollärare 

i förskolan och antecknat när de använder läsning, hur ofta samt för hur många barn. 

Det som framkommer är att de flesta förskollärare läser högt för hela barngruppen en till 

två gånger i veckan. I studien framkommer det att 15 % av studenterna har observerat 

att barngruppen blir lästa för varje dag och ofta flera gånger. I studien har 37 % av 

studenterna observerat att förskollärarna läser sällan för hela barngruppen. Att istället 

läsa för mindre grupper varje dag sker enligt 39 % av studenternas observationer. 

Resterande procent läser sällan eller aldrig för barnen i smågrupper. De flesta 

förskollärarna använder sig av högläsning efter lunch när barnen ska vila, några 

använder högläsning innan maten för att lugna ner barnen och en del läser på morgonen 

för barnen (Svensson, 2009). 

 

3.4 Teoretiskt ramverk  
Vygotskijs socialkonstruktivistiska perspektiv är en teori om språket och tänkandets 

utveckling. En central del i denna teori är att samspelet mellan barn och vuxen samt 

barn och barn är av stor betydelse för både språk- och begreppsutvecklingen (Hwang & 

Nilsson 2011). Vygotskij (1978) betonar att språket är en grundläggande del i barns 

lärande och att inlärningen sker i samspel med andra och den miljö som finns runt 

omkring. Den utveckling som sker är att barnet går från att klara av att utföra saker med 

hjälp av andra personer till att sedan kunna utföra dessa på egen hand. Språket utvecklas 

innan tänkandet och är av betydelse för att kunna utveckla sitt tänkande. Språket anses 

så småningom utvecklas till två delar där den ena delen blir ett så kallat inre språk som 

blir ett stöd för tänkandet och den andra delen används för kommunikation (Vygotskij, 

1978). Både Hwang och Nilsson (2011), Lindqvist (1999) och Skolverket (2010) 

betonar att läraren eller den vuxne har en betydelsefull roll som handledare och att det 

är det av stor vikt att som förskollärare lära känna barnen för att få en inblick i vilken 

utvecklingsfas varje individuellt barn befinner sig i för att kunna utmana dem vidare  

 

I sin teori utgår Vygotskij från två utvecklingsnivåer, den faktiska och den potentiella 

utvecklingsnivån. Den faktiska utvecklingsnivån betyder den nivå som barnet befinner 

sig på rent kunskapsmässigt vid en specifik tidpunkt och den potentiella 

utvecklingsnivån handlar om den nivå barnet kan nå genom stöd från exempelvis en 

vuxen (Vygotskij, 1978). Ivarsson (2008) menar att detta stöd kan ske vid lässituationer 

då den vuxne förklarar textens innebörd, svåra begrepp och diskuterar innehållet. 

Författaren påpekar att barnet då tillägnar sig en ny kunskap som gör att barnet nästa 

gång kan förstå boken och dess innehåll (Ivarsson, 2008). Den så kallade zon som finns 

mellan de två olika utvecklingsnivåerna kallas för den proximala utvecklingszonen. Den 

proximala utvecklingszonen är den zon där människor är känsliga för instruktion och 

förklaringar (Säljö, 2012 s.193). Det är när barnet är i den här zonen som läraren har en 

betydelsefull roll i att vägleda barnet till nästa utvecklingsnivå. Denna teori har valts då 

den handlar om samspel och delaktighet för att utveckla språket. I denna undersökning 

används begreppen samspel och delaktighet som betydelsefulla faktorer inom 

högläsningen för barns språkutveckling.  
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4 Metod 
I det här avsnittet ges en beskrivning av vilken forskningsmetod undersökningen utgått 

från, hur val av intervjupersoner har gått till samt hur intervjuerna genomfördes och 

bearbetades. En annan betydelsefull aspekt som beskrivs i denna del är vilka 

forskningsetiska ställningstagande som gjorts för att intervjupersonerna ska veta vilka 

rättigheter de har under intervjun, vad materialet ska användas till samt rätten till att 

vara anonym.  

 

4.1 Val av metod 
Till denna undersökning valdes en kvalitativ metod för att samla in material till studien 

då syftet var att undersöka förskollärares och barns uppfattningar av högläsning. 

(Denscombe, 2009). När syftet är att fånga personers erfarenheter är intervju en metod 

att använda och metoden att intervjua ansikte mot ansikte kan ge mer detaljerade svar än 

en enkät och därför valdes enkät bort. Dock är det betydelsefullt att ha i åtanke att 

intervjupersonerna ibland kan svara på ett sätt som de tror är rätt och inte helt vad det 

tycker och detta kan vara nackdelen med intervju. Observation är en annan metod för att 

samla in material och under en observation kan arbetssättet synliggöras mer än under en 

intervju (Denscombe, 2009). I denna studie valdes dock observation bort då syftet är att 

undersöka förskollärares och barns uppfattningar av högläsning. 

 

4.2 Urval 
Urvalet riktade sig mot verksamma förskollärare i förskolan samt barn som gick på 

förskolan där läraren var verksam. Valet av förskollärare och barn var ett 

bekvämlighetsurval genom att använda de personer som först visade intresse för studien 

(Denscombe, 2009). Detta bekvämlighetsval gjorde att de förskolor som användes låg 

geografiskt nära för att hålla nere resekostnaderna. Vi inriktade oss på att intervjua åtta 

förskollärare och tolv barn på fyra olika förskolor i åldergruppen fyra till fem år. Under 

processen fick vi dock endast tillgång till tre förskolor och fem förskollärare. Antalet 

barn vi inriktade oss på var detsamma som från början. Vi valde att intervjua fyra och 

femåringar då dessa barn kan ha mer erfarenhet av högläsning i förskolan samt att de är 

mer språkligt utvecklade än yngre barn. Förskollärare användes även för att det var 

dessa personer vi fick tillgång av förskolecheferna att intervjua för att det var de som 

hade möjlighet att gå undan från barngruppen. 

 

4.3 Utformning av intervjufrågor 
Enskilda intervjuer genomfördes med förskollärare verksamma i förskolan samt 

gruppintervjuer med några av de barn som gick på förskolan. Gruppintervju med barnen 

valdes för att ge barnen möjligheter att reflektera med varandra och tänka tillsammans 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Detta kan kopplas till Vygotskijs 

socialkonstruktivistiska teori där samspelet mellan barn är av stor betydelse för 

språkutvecklingen (Hwang & Nilsson, 2011). Att ta del av barnens kunskaper och 

tänkande är av stor vikt när vuxna ska förstå barnens perspektiv (Mayall, 2008) som i 

denna studie. Något att tänka på är att som intervjuare ge alla barn talutrymme, både de 

blyga barnen och de pratglada (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Intervjuerna 

som utfördes var semistrukturerade vilket betyder att intervjuaren följde en 

intervjuguide med frågor indelade i olika teman. Det fanns dock utrymme för att 

utforma sina egna svar (Denscombe, 2009). De frågor som användes under intervjun var 

inte fasta och slutna frågor utan dessa frågor kunde ändras under intervjuns gång 
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beroende på vad den intervjuades svar blev. Frågorna i intervjun var alltså öppna frågor 

(se bilaga F och G). 

 

Utformningen av intervjufrågorna (se bilaga F och G) utgick från vårt syfte med 

uppsatsen samt våra frågeställningar för att få ut det vi ville veta från förskollärare och 

barn. En annan faktor som påverkade våra intervjufrågor var den bakgrund och tidigare 

forskning inom området som hade bearbetats. De olika intervjuerna började alla med en 

enkel fråga för att få intervjupersonerna att slappna av och inte känna någon press. 

Förskollärarna fick den enkla frågan vad de har för utbildning och hur länge de arbetat 

inom förskolan och barnen fick frågan hur ofta de läser på förskolan.  

 

4.4 Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes innan intervjuerna tillsammans med barnen. Pilotstudien 

genomfördes tillsammans med fyra barn i åldrarna fyra till fem år på en förskola. Syftet 

med pilotstudien var att undersöka om barn kunde förstå frågorna och att det skulle ge 

något till undersökningen då barn är svårare att intervjua än vuxna. En pilotstudie 

används för att prova ett speciellt upplägg enligt Patel och Davidsson (2011) och i detta 

fall var upplägget att intervjua barn. 

 

När pilotstudien genomförts upptäcktes att några frågor var svåra för barnen att förstå 

då dessa var lika varandra. Dessa frågor omformulerades för att bli så tydliga som 

möjligt (se bilaga G). På frågan ”vem bestämmer vilken bok?” ändrades inte själva 

frågan utan det lades istället till en följdfråga som löd ”är det ni eller förskolläraren?”. 

Följdfrågan lades till för att det skulle bli tydligare för barnen vad vi menade. Ordet 

förskollärare användes dock inte under intervjuerna då ordet ”fröken” var mer förståligt 

för barnen. På frågan ”Hur ofta får ni vara med och bestämma?” lades det till ”och hur 

viktigt är det?” för att få en uppfattning om hur betydelsefullt barnen tycker det är att 

vara med och bestämma. Slutligen ändrades frågan ”varför får ni lyssna på 

böcker/berättelser?” till ”varför får ni lyssna på böcker/sagor?” då begreppet berättelser 

var något barnen inte förstod och därmed inte kunde ge något konkret svar på.  

 

4.5 Tillvägagångssätt 
Studien startade med att det skapades ett informationsbrev till förskolecheferna (se 

bilaga A) där syftet med studien presenterades och det förklarades att studien var 

frivillig och konfidentiell. Att studien var frivillig betyder att det var möjligt för 

intervjupersonerna att avbryta intervjun när som helst. Konfidentiell betyder att all 

information skulle upptas, lagras och avrapporteras på ett säkert sätt och att 

intervjupersonen inte skulle kunna identifieras. När detta informationsbrev var färdigt 

skickades det ut till förskolecheferna via e-mail. Förskolecheferna fick detta brev för att 

godkänna att intervjuerna fick genomföras. Tre av fyra förskolechefer godkände att 

studien fick utföras, den fjärde tackade nej på grund av personal och tidsbrist. På de 

förskolor där förskolechefen godkände studien kontaktades förskollärarna och 

information och samtyckesblankett skickades ut (se bilaga B och D). Detta resulterade i 

att fem stycken förskollärare valde att medverka. I samtyckesblanketten framgick det att 

förskollärarna hade tagit del av syftet med studien och godkände att ljudupptagning 

användes. I blanketten framgick det även att det var frivilligt att delta och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun samt att all information skulle behandlas konfidentiellt. 

Dessa samtyckesblanketter skrev de berörda förskollärarna under och lämnade sedan till 

oss när vi skulle utföra intervjuerna. Dock var det en av förskollärarna som inte ville bli 

inspelad men gärna delta i intervjustudien. Därför var det fyra av fem förskollärare som 
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blev inspelade under intervjun. Det skapades även ett informationsbrev och 

samtyckesblankett till vårdnadshavarna till barnen på förskolan (se bilaga C och E). 

Detta informationsbrev informerade om syftet med studien och att vi skulle vilja 

intervjua deras barn. Detta informationsbrev och samtyckesblanketten gav 

förskollärarna på de olika förskolorna ut till vårdnadshavarna då det ansågs som mest 

tidssparande. I denna samtyckesblankett framgick det att vårdnadshavarna hade tagit del 

av syftet med studien och godkänt att deras barn deltog i intervjustudien. 

Vårdnadshavarna hade godkänt att ljudupptagning användes, att det var frivilligt att 

delta och att barnen när som helst kunde avbryta intervjun samt att all information 

skulle behandlas konfidentiellt. Dessa samtyckesblanketter skrev vårdnadshavarna till 

berörda barnen på och sedan lämnades dessa blanketter till oss.  

 

Innan intervjuerna genomfördes önskade två av fem förskollärare att intervjufrågorna 

skulle skickas i förväg. De olika intervjuerna genomfördes på förskolorna i miljöer där 

det gick att prata ostört och där både förskollärare och barn kunde känna sig trygga. 

Intervjuerna med förskollärarna inleddes med att kort berätta vad syftet med studien var 

och vi frågade ännu en gång om ljudupptagning. Vid en av intervjuerna med 

förskollärarna deltog två förskollärare samtidigt då detta var något de önskade. Vid 

barnintervjuerna inledde vi med att de skulle få hjälpa oss att svara på några frågor inom 

studiens ämne genom att berätta att deras svar skulle hjälpa oss och detta gjorde att de 

såg intervjuerna som något spännande. Barnintervjuerna utfördes i grupper. Samtliga 

intervjuer utfördes av oss båda, för att båda skulle höra alla intervjuer, kunna ställa 

följdfrågor samt göra fältanteckningar under tiden. Ljudet spelades in på en 

mobiltelefon och denna låg på ett bord under tiden intervjuerna genomfördes.  

 

De förskollärare som medverkade i studien benämns med fiktiva namn i resultatet som 

Anna, Stina, Karin, Malin och Elin. Anna har arbetat som verksam förskollärare i 35 år, 

Stina i 34 år, Karin 23 år, Malin i 15 år och Elin i 10 år. Barnen kommer endast att 

benämnas som barn för att det är ett större antal som deltog i studien.  

 

4.6 Bearbetning och analys 
Alla ljudinspelningar avlyssnades och transkriberades till texter i ett dokument. 

Intervjuerna med förskollärarna var mellan 20-30 minuter långa. Barnintervjuerna var 

mellan 15 – 20 minuter långa. Tidsskillnaden på dessa intervjuer skiljde sig därför att 

barnen inte har samma språkförmåga som de vuxna. Många gånger tröttnar också 

barnen på att sitta still en längre period och därför är det betydelsefullt att inte dra ut på 

tiden (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Förskollärarna i intervjustudien fick 

fiktiva namn för att de inte skulle kunna identifieras och all koppling till de olika 

förskolorna avkodades. De olika intervjuerna lästes och avlyssnades upprepade gånger 

för att hitta mönster i svaren i samtliga intervjufrågor. Att läsa svaren upprepade gånger 

är enligt Dimenäs (2007) betydelsefullt för att finna likheter och skillnader. Sedan 

gjorde vi olika avsnitt och kategoriseringar utifrån svaren. Det blev sammanlagt två 

avsnitt med förskollärarnas svar och sex kategorier. Det blev två avsnitt och fyra 

kategorier med barnens svar. Förskollärarnas avsnitt namngavs enligt följande; 

arbetssätt och syfte med högläsning i förskolan och förskolläranas uppfattningar av 

barns delaktighet vid högläsning. Barnens avsnitt namngav enligt följande; barns 

uppfattning av högläsning samt barns uppfattningar av delaktighet vid högläsning. 

Förskollärarnas kategorier namngavs enligt följande; högläsning för att stimulera 

språket, högläsning som en del av dagsprogrammet, högläsning och gruppstorlekens 

betydelse, samspel och delaktighet vid högläsning,  delaktighet genom att välja bok och 

delaktighet genom att återberätta och diskutera. Barnens kategorier namngavs enligt 
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följande; tidpunkter när högläsning sker, högläsning för att lära, positiva och negativa 

aspekter av högläsning, och val av bok vid högläsningssituationer. 

4.7 Etiska övervägande 
För studiens genomförande har hänsyn till de forskningsetiska principerna enligt 

Vetenskapsrådet (2011). Informationskravet handlar om att informera de inblandade om 

studiens syfte. Vi tog mail- kontakt med förskolecheferna på de förskolor där 

intervjustudien kunde tänkas genomföras (Bilaga A) för att ge information om syftet till 

studien. När förskolecheferna hade godkänt vårt syfte togs det även mail – kontakt med 

berörda förskollärare med samma information (se bilaga B). Även vårdnadshavarna fick 

informationspappret (se bilaga C). Samtyckeskravet betyder att de som intervjuas har 

rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Det skickades ut en 

samtyckesblankett till de berörda förskollärarna och vårdnadshavarna (se bilaga D och 

E) där det stod vad syftet med undersökningen var, att medverkan var frivillig och 

kunde brytas när som helst samt att det skulle ske ljudupptagning av intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet handlar om att de berörda personerna ska vara anonyma och att  

den information som samlas in ska bevaras och lagras på ett sätt så att ingen obehörig 

ska få ta del av informationen. Vi gav de berörda personerna fiktiva namn för att de inte 

ska kunna identifieras. När studien är genomförd och godkänd kommer alla 

transkriberingar och inspelningar att raderas på ett säkert sätt. Även nyttjandekravet togs 

till hänsyn och det handlar om att informationen som framkommer endast används till 

den utvalda studien (Vetenskapsrådet, 2011). Vi informerade även alla intervjupersoner 

om vår studie och att deras intervjusvar endast ska användas till denna specifika studie 

innan intervjuerna genomfördes.  

 

4.8 Trovärdighet och tillförlitlighet  
Trovärdighet handlar om att granska om resultatet är trovärdigt. Det handlar om att få 

en förståelse om deltagarna i studien sa vad de tyckte eller om det kunde handla om att 

säga samma saker som övriga deltagare, i detta fall vid gruppintervjuerna. Kvale och 

Brinkmann (2014) belyser att det är betydelsefullt att vara kritisk till svaren för att det 

kan vara intervjupersonernas egna uppfattningar om ämnet och att det inte behöver 

stämma överens med hur de arbetar i verksamheten (Kvale & Brinkmann, 2014). Om 

observation hade använts i denna studie hade vi fått en uppfattning om hur de arbetar 

med högläsning i verksamheten. Vidare handlar det om miljön var en trygg plats för 

deltagarna och det är betydelsefullt att ha kunskap om detta för att det annars kan bli 

något negativt för trovärdigheten (Wibeck, 2010). I denna studie genomfördes samtliga 

intervjuer i miljöer och rum som både förskollärare och barn var trygga i. För att öka 

trovärdigheten ställdes samma frågor till samtliga förskollärare och samma frågor till 

samtliga barn. Då majoriteten av förskollärarna intervjuades enskilt kunde de inte 

påverka varandras svar. Dock var det två förskollärare som önskade delta tillsammans 

men inte heller i den här situationen påverkade intervjupersonerna varandras svar. Vid 

gruppintervjuerna med barnen uttryckte samtliga barn sina åsikter dock kunde vissa av 

svaren likna varandra och de blev påverkade av varandra.  

 

Tillförlitlighet handlar om resultatet skulle se liknande ut vid en senare undersökning 

med andra forskare. Det är betydelsefullt att ha kunskap om att alla personer kan ha 

olika uppfattningar och åsikter som skiljer sig från varandra och därför kan resultatet 

skilja sig åt beroende på vem som utfört studien (Wibeck, 2010). I denna undersökning 

deltog fem förskollärare och tolv barn från tre förskolor. Resultatet kan skilja sig 

beroende på hur många förskolor som används, vilket arbetssätt de har samt hur många 

förskollärare som deltar och vad de har för kunskap inom ämnet. I den här studien var 
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både förskollärare och barn okända för oss och därför vet vi inte om de gav djupgående 

svar men vår förhoppning är att de gjorde det. Det som framkommit i denna studie är av 

intresse för såväl förskollärare och andra personer inom förskolans verksamhet, lärare 

inom skolan samt för andra som har intresse för detta ämne.  

 

4.9 Metoddiskussion 
I detta kapitel diskuteras val av metod och hur resultatet kan påverkas genom en annan 

metod. Vidare förs en diskussion om pilotstudiens upplägg och slutligen om hur 

intervjuerna genomfördes samt hur våra val av både metod och utförande såg ut.  

 
4.9.1 Metodval 

Utifrån studiens syfte valde vi en kvalitativ metod, intervju, för att få mer utvecklande 

svar från både förskollärare och barn. Om vi hade valt en kvantitativ metod som enkät 

hade inte samma frågor kunna ställas, vi hade inte kunnat ställa följdfrågor och fått 

utvecklande svar. Om vi hade valt en kvantitativ metod hade vi fått fråga ett betydligt 

större antal förskollärare för att få ut något till vår studie. Med en kvantitativ metod 

hade inte barnen kunnat delta i vår studie på samma sätt som vid en kvalitativ metod för 

att de inte kan läsa och besvara frågorna på samma sätt. Vi valde att genomföra 

intervjuer med verksamma förskollärare i förskolan samt med barn i förskolan inom 

ämnet högläsning.  

 
4.9.2 Pilotstudie 

Om vi hade gjort pilotstudier med förskollärare hade vi kunnat få mer tydliga frågor 

samt kunnat se vilka följdfrågor som kan vara möjliga att ställa. Vi har insett att vi inte 

ställde så mycket följdfrågor under intervjuerna med förskollärarna utan mer följde vår 

intervjumall. Med fler följdfrågor hade vi kunnat få ut mer i vårt resultat inom vissa av 

de områden vi ställt frågor om. Dock var inte detta något som hade stor påverkan på det 

resultat vi fick ut, men det hade kunnat utvecklas ännu mer. I intervjuerna med barnen 

ställde vi desto fler följdfrågor, detta för att barnen skulle prata mer än vad de gjorde. 

Dessa följdfrågor anser vi hjälpte barnen att komma igång med sitt tänkande och sina 

diskussioner. Intervjuerna skiljde sig dock åt på grund utav att vi valt en 

semistrukturerad intervju vilket innebär att frågorna kan få olika svar beroende på vem 

som ställer frågan och beroende på vilka följdfrågor som ställs. 

 
4.9.3 Genomförande  

Vi valde att göra enskilda intervjuer med förskollärarna och gruppintervjuer med 

barnen. Anledningen till att vi valde enskilda intervjuer med förskollärarna var för att 

intervjupersonerna inte skulle påverkas av varandra och för att kunna få mer 

utvecklande svar. Vi ansåg att vid en gruppintervju skulle förskollärarna påverkas 

mycket av varandra och svara likadant på våra frågor. Då två av förskollärarna i vår 

studie valde att ha intervjun tillsammans blev det dock en gruppintervju med dessa. Här 

upptäckte vi att det blev en intervju med mer diskussion och reflektion. Om vi hade valt 

gruppintervju med samtliga förskollärare hade vi kanske fått en djupare diskussion med 

samtliga och fått ut ännu mer material att använda till studien. Det kunde dock bidragit 

till att alla förskollärare inte fått lika mycket talutrymme på grund av att en del tar mer 

plats än andra. Barnintervjuerna genomfördes i grupper då vi tänkte att det skulle vara 

tryggare för barnen då de aldrig träffat oss innan. Anledningen till detta var också att de 

barn som inte vågar prata skulle stöttas upp av sina kompisar och därmed kunna svara 

på våra frågor. Om vi istället skulle haft enskilda intervjuer med barnen hade vi kanske 

kunnat få mer utvecklande svar och barnen hade inte härmat varandras svar. Det som 
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hade kunnat bli till vår nackdel är att barnen hade blivit för tystlåtna och blyga för att 

svara något över huvudtaget.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes i förskolans lokaler i ett enskilt rum med stängd dörr 

för att få lugn och ro. Lokalerna var de rum som både förskollärare och barn vistas i 

dagligen. Detta för att skapa en trygghet både för barn och även för förskollärare. Våra 

intervjuer spelades in med en mobiltelefon för att kunna transkribera materialet. Dock 

var det en av förskollärarna som inte ville bli inspelad så vid denna intervju använde vi 

oss av anteckningar. Nackdelen med att spela in kan göra de medverkande nervösa och 

därför inte vågar säga riktigt vad de tycker. Detta upplevde vi dock inte var något 

problem med de intervjuade förskollärarna som godkände ljudinspelning. Vi anser att 

förskollärarna kunde säga vad de tyckte utan att vara obekväma i situationen. Barnen 

som intervjuades tänkte inte på mobiltelefonen över huvudtaget. Barnen pratade på som 

om vi hade ett vanligt samtal tillsammans. Om vi inte hade använt oss av 

ljudinspelningar hade vi inte fått ut lika mycket till vårt resultat för det går inte att 

skriva ner allt de säger.  
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5 Resultat 
Syftet med studien var att undersöka om, hur och varför högläsning används i förskolan. 

I resultatet redovisas förskollärares och barn uppfattningar kring högläsning i förskolan. 

I resultatet benämns de medverkande förskollärarna med fiktiva namn som Anna, Stina, 

Karin, Malin och Elin. Anna har arbetat som verksam förskollärare i 35 år, Stina i 34 år, 

Karin i 23 år, Malin i 15 år och Elin i 10 år. Barnen kommer i resultatet att benämnas 

som barn för att det är ett större antal som deltog. 

 

5.1 Arbetssätt och syfte med högläsning i förskolan 
Vid analysen av materialet framkom fyra olika kategorier av förskollärarnas arbetssätt 

och syfte med högläsning i förskolan. Dessa kategorier är högläsning för att stimulera 

språket, högläsning som en del av det dagliga programmet, högläsning och 

gruppstorlekens betydelse samt högläsning, samspel och delaktighet vilka presenteras 

nedan. 

 
5.1.1 Högläsning för att stimulera språket 

Två av förskollärarna i intervjustudien ansåg att högläsning handlade om att läsa högt 

för barnen och att det kan vara både bilderböcker och kapitelböcker som används. Dessa 

olika böcker användes enligt förskollärarna för att utveckla barnens tankar samt språk.  

 
”Att använda både bilderböcker och kapitelböcker är två olika sätt för att utveckla 

barnens språk och deras tankar. I bilderböcker kan man samtala mer om bilderna 

tillsammans och i kapitelböcker får barnen mer lyssna in och på så sätt lära sig nya ord 

och begrepp” -Malin 

 

Anna uppgav att högläsning enligt henne är att läsa högt ur en bok och att fritt 

berättande är något som inte alls tillhör högläsningen.  

 
”Fritt berättande är något annat för mig, högläsning då tänker jag på en bok och att läsa 

ur” – Anna  

 

Anna påtalade även att högläsning var när man har ett barn eller en grupp och läser 

sagor för dessa. De andra två intervjuade förskollärarna ansåg att högläsning kan vara 

när man läser ur en bok tillsammans med barnen och har ett samtal om boken 

tillsammans under tiden högläsningen sker för att utveckla barnens språk och ord. 

Elin påtalade även hon att syftet med högläsningen var att ge barnen begrepp och glosor 

för att kunna utveckla deras språk. Hon menade även på att det står i förskolans läroplan 

att barnen ska få möjligheter till att utveckla sitt ordförråd.  

 
”Språket är ju så viktigt. Språket är ju nyckeln till lärande och alltså utan språket är du ju 

inte med på banan och det är ju lärande vi håller på med” - Elin 

 

Karin ansåg att hennes syfte var att barnen skulle förstå vad man läser och det var av 

stor vikt att välja böcker som var betydelsefulla för barnen och att utgå från deras 

erfarenheter och intressen.  

 
”Barnen ska förstå vad man läser. Jag väljer böcker som är viktiga för barnen och utgår 

från deras erfarenheter och intressen för annars fångar jag inte dom” -Karin 

 

Enligt Karin påverkades barns språkutveckling genom högläsning. Barnen får en större 

ordförståelse och kunskap om sammanhang. Hon påpekade att det i dagens förskolor 



  
 

16 

finns barn från många olika kulturer och länder och att det därför är betydelsefullt att de 

får kunskap om nya ord och begrepp. 

 
5.1.2 Högläsning som en del av dagsprogrammet 

Högläsningen i förskolan har inte förändrats speciellt mycket under den tid de har 

arbetat i förskolan enligt två av de intervjuade förskollärarna. Anna påtalade att 

förskolan är ganska traditionell och att det finns vissa tider på dagen som är avsatta för 

vila och läsning.  

 
”Nej varken mer eller mindre tycker jag för förskolan är ganska traditionell och man har 

vissa tider på dan som är avsatt för lugn stund och läsning” – Anna 

 

Elin uppgav att högläsning i förskolan i sig inte har förändrats men att det i dagens 

samhälle används mer Ipads och mobiltelefoner än tidigare och att högläsningen kan 

minska i hemmen. Malin påtalade även hon att högläsningen inte har förändrats men att 

böckerna i sig har gjort det. Böckerna har förändrats i och med att dagens 

tekniksamhälle utvecklas hela tiden. 

 
”När man tittar på barnböcker idag finns det ju såna böcker som pratar själva” - Malin 

 

Stina poängterade att själva högläsningen inte har förändrats men hur man har tillgång 

till att läsa har förändrats. Hon påtalade även att idag finns det en större medvetenhet 

om varför vi ska läsa för barnen, att det utvecklar barnens språk, samt att det inte bara är 

för att barnen ska lugna ner sig efter maten. 

 

Karin däremot ansåg att högläsningen har förändrats en hel del under de år hon har varit 

aktiv i förskolan och anledningen till detta var enligt henne att det är mycket större 

barngrupper nu än tidigare. Hon påpekade även att det inte går att läsa högt för så 

många barn för att det inte kan vara lugnt och därför har högläsningen blivit mindre.  

 
”Absolut, högläsningen har förändrats på så sätt att det har blivit större barngrupper och 

det går inte att läsa högt för så många så högläsningen har blivit mindre” – Karin 

 

Högläsningen användes enligt Anna ofta efter frukost och alltid efter maten. Hon 

menade också att det fanns speciella rutiner på förskolan och läsning efter maten var en 

av dessa. Sedan kunde högläsningen enligt Anna även användas på eftermiddagarna när 

barnen börjar bli trötta. I högläsningen som används efter lunch delades barnen upp i två 

olika grupper och satt i två olika rum där de hade bestämda platser enligt Anna. Barnen 

delades upp i mindre grupper för att det skulle finnas möjlighet till diskussion och 

frågor. 

 

Karin uppgav däremot att där hon arbetade nu var det svårt att få tid att använda 

högläsning då det var så stora barngrupper och lite personal. Hon försökte använda 

högläsning på morgonen och eftermiddagen då det var lite barn.  

 
”Där jag arbetade förr var det varje dag i två olika grupper som man läste för. Men här är 

det svårt att använda högläsningen för det är så många barn och så lite personal. Men 

försöker läsa på morgonen och sent på eftermiddagen då det är lite barn på förskolan” - 

Karin 
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Även Stina använde sig av högläsning på eftermiddagen och morgonen när barngruppen 

var som minst. De andra intervjuade förskollärarna använde inte högläsning för tillfället 

men när de använde sig av det skedde det efter maten. 

 
5.1.3 Högläsning och gruppstorlekens betydelse 

Två av de intervjuade förskollärarna ansåg att syftet med högläsningen var att få närhet 

till barnen, få höra deras tankar samt att utveckla barnens språk genom samtal. Stina 

uppgav även att hennes syfte var att väcka barnens intresse och fantasi.  

Fyra av intervjupersonerna ansåg att det inte fanns några nackdelar med högläsning. 

Karin var den enda som såg någon nackdel med högläsning och det var att det var för 

stora grupper och att det var därför barnen inte kunde sitta still och lyssna och på så sätt 

blev högläsningen lidande. 

 
”Idag är det för stora barngrupper och barnen orkar inte sitta still och lyssna så länge på 

en bok” -Karin 

 

Två av de förskollärarna som inte såg några nackdelar med högläsningen ansåg att 

barnen genom högläsning lärde sig att lyssna i stora grupper och att högläsning 

utvecklade barns språk. De andra två förskollärarna uppgav att högläsning hade många 

fördelar men att närhet till en vuxen var väldigt betydelsefullt samt att barnen kunde lära 

sig svåra ord och begrepp. 

 
”Många barn ser mycket på tv själva och olika tv-spel och på Ipaden och så där att det 

blir en annan sak när man får en vuxens närvaro när man får den fysiska kontakten och 

den mentala kontakten. Man märker ju om man läser och barnen inte förstår eller om det 

kan vara svåra ord och då får man ju den möjligheten att lära sig mer” – Stina 

 

Tre av de intervjuade förskollärarna uppgav att de arbetar med högläsning genom att 

läsa för små grupper, detta för att det skulle vara lugn och ro samt för att kunna föra 

diskussioner tillsammans med barnen. Stina påpekade att hon delar upp barnen i mindre 

grupper och använder högläsningen som vila efter maten. Hon påtalade att barnen alltid 

var i samma grupper för att det skulle bli en vana för barnen. Ibland kunde högläsningen 

bli spontan då ett barn kan komma med en bok och vill lyssna.  

 
”Många gånger delas gruppen och att kanske ha det som vila efter maten. Att de är i en 

fast grupp och då blir det ju en vana så får de gå undan, alltså man är ju inrutad på det och 

då blir det ju som en liten vila. Men sen många gånger nu så tar man kanske några barn 

när det är tillfälle och man kan sätta sig varsomhelst, runt ett bord eller på en matta eller 

så” - Stina  

 

Elin och Malin däremot uppgav att storleken på gruppen inte hade någon betydelse så 

länge du som förskollärare kan fånga alla barn. De påtalade vikten av att stanna upp och 

ta reda på om barnen förstår orden i boken samt att det var av stor betydelse att läsa 

något som barnen kan koppla till egna erfarenheter. Att välja böcker som är på barnens 

nivå var enligt Elin och Malin av stor vikt då de jobbade med flerspråkiga barn och 

boken blir då ett stöd till nya ord och begrepp. 

 
”Det är viktigt om du jobbar med en grupp femåringar som är flerspråkiga och inte har så 

bra svenska att man inte går ner på en tvååring eller treårings nivå när det gäller språket, 

utan att du håller dig på rätt nivå för det gäller ju att pumpa in så mycket ord och begrepp 

som det går” - Elin 
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En högläsningssituation kan se ut på olika sätt men Anna uppgav att hon brukade sitta 

med ett eller ett fåtal barn i soffan i lugn och ro för att läsa. Hon kunde även 

tillsammans med kollegor dela in barnen i mindre grupper med sju till åtta barn i varje 

grupp och läsa högt för dessa.  

 

Elin och Malin uppgav att högläsningen oftast utspelade sig i en liten samling och att de 

använde konkreta föremål till sagan. De använde föremål för att barnen lättare skulle 

kunna relatera till bokens innehåll.  

 
”Sen har vi ju använt konkreta föremål till sagan så att man bygger på hela tiden. Med 

konkreta föremål kan barnen lättare förstå innehållet i sagan och jag anser att det blir 

lättare att diskutera tillsammans” – Malin 

 

Det var av största vikt enligt dessa förskollärare att det fanns utrymme för barnen att 

kunna återberätta bokens innehåll tillsammans med förskollärare och andra barn och 

att detta passar i mindre grupper.  

 
5.1.4 Samspel och delaktighet vid högläsning 

Något annat som Elin påpekade som betydelsefullt var att välja böcker som utmanade 

barnens språkutveckling men även att välja en bok som fångar barnen. Karin 

poängterade även hon att det är betydelsefullt att välja en bok som fångar barnen. Att 

välja en bok som fångar barnen är av stor vikt även enligt Anna. Hon påtalade även att 

det är betydelsefullt att hon som förskollärarna tycker om boken för att kunna leva sig in 

i den. Om hon som förskollärare inte tycker om boken kan hon inte leva sig in i boken 

och barnen kan därför tappa intresset för att lyssna. Bara för att det står en text i boken 

menade Anna på att hon inte alltid läser det som står utan efter ålder och mognad ändrar 

hon lite i texten.  

 
”Att det är en bok som fångar barnen, och att jag själv tycker om boken så att jag kan 

bjuda på mig. Att man kanske inte alltid läser precis ordagrant utan att man efter ålder 

och mognad ändrar om lite ibland” - Anna 

 

Malin uppgav för att fånga barnen måste hon som förskollärare göra sig så intressant 

som möjligt genom att läsa med intresse och inlevelse. Stina påtalade vikten av att läsa 

med inlevelse och ändra tonläget när man läser i böcker för att fånga barnens intresse. 

Malin påpekade vidare att man som förskollärare inte ska vara rädd för svåra ord, 

förenkla inte för mycket för då kommer barnen aldrig att lära sig nya ord och begrepp. 

Hon påpekade att det är av stor vikt att stanna upp och kontrollera om barnen förstår 

innehållet.  

 
”Att stanna upp och kolla om det var ett konstigt ord, som tillexempel jumper. Man 

förklarar då vad en jumper är genom att ge barnen synonymer då får barnen ett nyanserat 

språk och därför är det viktigt att inte förenkla massa ord. Man ska inte bara läsa utan 

pausa och checka av” – Malin.  

 

Även Elin belyste att det var av största vikt att stanna upp under tiden barnen lyssnar för 

att kolla av om det är något konstigt ord som barnen behöver ha förklarat. Genom att 

hjälpa barnen att utveckla nya ord får de ett nyanserat språk. Även Karin ansåg att det 

var betydelsefullt för barns språkutveckling att stanna upp och ställa frågor till barnen. 

Enligt Karin var det av stor vikt att barnen ska förstå boken och dess innerbörd och för 

att alla barn skulle få möjlighet till detta krävs en lugn miljö. 
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Stina uppgav också att det var av stor vikt att få vara i lugn och ro vid högläsning, helst 

i ett eget rum med stängd dörr. Det får heller inte finnas några andra material eller 

leksaker som kan göra att barnen tappar intresse för boken. För att det ska vara lugn och 

ro vid en högläsning krävde Stina tystnad och att barnen skulle vara fokuserade på att 

lyssna för annars kunde de gå och göra något annat. Om barnen inte är fokuserade på 

det hon läste kan de inte heller lära sig något. Hon påpekade att barnen måste vara 

fokuserade för att kunna återberätta det hon har läst. 

 
”Jag tycker det är betydelsefullt att kräva tystnad, alltså man får ju gärna fråga och flika 

in saker men att de barnen som lyssnar ska ju vara fokuserade och lyssna annars tycker 

jag att de kan gå undan istället och göra något annat” – Stina 

 

5.2 Förskollärarnas uppfattningar av barns delaktighet vid högläsning 
 

Vid analysen av materialet delades kategorin om förskollärares uppfattningar av barns 

delaktighet vid högläsning in i två kategorier. Dessa kategorier är delaktighet genom att 

välja bok samt delaktighet genom att återberätta och diskutera.  

 
5.2.1 Delaktighet genom att välja bok 

Samtliga förskollärare uppgav att barnen var väldigt delaktiga när det gällde val av 

böcker, det kunde handla om att välja själv eller bestämma tillsammans. Stina påpekade 

att barn i den här åldern gärna vill ha spännande böcker och därför är det av stor vikt att 

ha en liten grupp med barn för att alla barn ska få sina behov tillgodosedda.   

 

När det gäller val av böcker till högläsningen sa samtliga att det varierar vem som 

bestämmer vilken bok. Intervjupersonerna menade på att det är barnen som får 

bestämma för det mesta men om det är något speciellt tema som ska följas är det 

förskollärarna som bestämmer bok. Anna poängterade att ibland är det hon som väljer 

bok för att barnen ska få lyssna på något annat än vad de vanligtvis brukar välja för 

böcker. 

 
”De har ju sina favoriter och därför brukar jag ibland då kanske inte ta någon av deras 

böcker utan jag själv har valt en bok för att det ger dem lite annat” – Anna  

 

Stina betonade att det inte skedde så mycket högläsning i deras verksamhet för tillfället 

och att barnen därför fick bestämma böcker när det väl skedde. Även hon påtalade att 

om det är en bok som barnen ofta väljer så var det hon som förskollärare som 

bestämmer vilken bok som ska läsas. Hon ville att barnen ska få ny kunskap och lära sig 

nya ord samt begrepp och det är inte något de får om det alltid är samma bok som 

används.  
 

5.2.2 Delaktighet genom att återberätta och diskutera  

Elin poängterade att barnen även var delaktiga på så sätt att de får återberätta sagan för 

resten av barngruppen. Tre av förskollärarna påpekade att under högläsningen sker det 

diskussion och reflektion tillsammans med barnen. Barnen fick lyfta sina tankar och 

funderingar som de får när de lyssnar på en bok.  

 
”Oftast vill dom ju och får berätta sagan för hela gruppen. Om dom har konkreta föremål 

eller bilder när dom berättar kan de också träna på att prata inför andra” - Elin 
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Karin uppgav att hon låter de barn som kan läsa lite får vara med och läsa boken med 

henne, de barnen får hjälpa till med högläsningen. Dessa barn känner sig då delaktiga 

och lyssnade på enligt Karin och det är betydelsefullt ansåg hon. Karin påtalade att 

barnen brukar sätta sig med en bok under den fria leken och låtsas ha högläsning. 

Genom att barnen tar in detta i sin lek betydde enligt Karin att de tycker det är intressant 

och det har fått en kunskap om hur en högläsning kan gå till.  

 
”Barnen är med och diskuterar och de barn som kan läsa lite kan få vara med och läsa 

boken. De får hjälpa till vid högläsningen. Jag tycker att det är bra att uppmärksamma 

dessa barn och bekräfta att de kan” –Karin 

 

5.3 Barns uppfattningar av högläsning i förskolan 
Barnens uppfattningar av högläsning i förskolan presenteras utifrån när barnen 

uppfattar att högläsningen äger rum, varför de tror att man lär sig på förskolan och 

också hur de uppfattar själva högläsningssituationerna. Vid materialanalysen delades 

detta kapitel upp i tre kategorier. Dessa kategorier är tidpunkter när högläsning sker, 

högläsning för att lära samt positiva och negativa aspekter av högläsning. 

 
5.3.1 Tidpunkter när högläsning sker 

Några av de intervjuade barnen ansåg att högläsning var något som förekom ofta på 

förskolan och att de även själva valde att läsa i böcker. Dessa barn belyste att läsningen 

på förskolan skedde före eller efter en måltid. Denna måltid kunde vara frukost, lunch 

eller mellanmål. Ett av dessa barn betonade att läsning även kunde förekomma på 

eftermiddagarna eller morgonen när det var lite barn på förskolan. 

 
”Ibland läser vi senare på dagen när man börjar bli lite trött och innan man ska gå hem” – 

Barn 

 

Ett av de intervjuade barnen uppgav att det inte riktigt visste hur ofta läsning skedde på 

förskolan. Vidare betonade tre av barnen att läsning inte förekom varje dag men när det 

väl skedde var det ofta efter maten, som de andra barnen också nämnt, men även när det 

regnade ute. 

 
”När det regnar brukar vi sitta inne i myshörnan och läsa böcker” – Barn  

 

5.3.2 Högläsning för att lära 

Ett flertal av barnen uppgav att de fick lyssna på böcker för att lära sig nya ord som kan 

vara svåra och att man lärde sig svenska. Barnen uppgav även att de lyssnade på böcker 

för att träna på olika saker. Ett exempel på vad man kunde träna på enligt barnen var att 

komma ihåg vad förskolläraren hade läst och kunde återberätta. Två av dessa barn 

påtalade även att de fick lyssna på böcker för att lära sig hur handlingen såg ut för att de 

skulle kunna spela upp en teater.  

 
”En gång läste vi Emil och sen då hade vi teater och jag hade Emil kläder och träskor, 

men nu är mina fötter för stora” - Barn 

 

Tre av barnen i intervjustudien ansåg att läsning i förskolan ska ske för att läsning är 

något som återkommer när man börjar skolan. Barnen påpekade att det var av stor vikt 

att kunna läsa när man gick i skolan och därför måste detta ske redan i förskolan. Ett av 

dessa barn påtalade även att läsning var betydelsefullt för vårt samhälle och att utan 

böcker kunde människor inte leva på jorden. 
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”Vi får lyssna på böcker för att jorden ska kunna leva” – Barn  

 

5.3.3 Positiva och negativa aspekter av högläsning 

Två av de intervjuade barnen uppgav däremot att orsaken till varför läsning sker var för 

att förskolläraren har bestämt det. Barnen hade ingen uppfattning om varför 

högläsningen var betydelsefull. Dessa barn betonade att de inte tyckte det var intressant 

att lyssna på högläsningen och gjorde hellre något annat. Tre av barnen i studien ansåg 

att högläsning är tråkigt för att de tyckte det var svårt att sitta still en längre tid samt att 

det var jobbigt att lyssna. Ett av dessa barn påpekade att det var jobbigt att lyssna på 

högläsning för att det tog lång tid att läsa klart en bok. 

 
”Jag tycker det är tråkigt med läsning för att det inte går så fort. Boken är så lång och 

ibland kanske jag inte tycker den är rolig och då vill jag inte lyssna på den ” – Barn. 

 

Några andra barn påpekade att det är mindre roligt att lyssna på böcker som handlade 

om tråkiga saker. Dessa böcker var enligt barnen böcker som förskolläraren oftast har 

valt. Böckerna kunde enligt barnen vara tråkiga för att det var svåra ord med i boken 

eller att det inte fanns några bilder att titta på. Ett annat barn i intervjustudien uppgav att 

det inte tyckte om att läsa själv men när en vuxen läste var det roligt.  

 
”Jag hatar att läsa när jag är själv men när en vuxen är med kan jag gilla det” - Barn 

 

Vidare framhöll fem av barnen att de tyckte att läsning var något roligt och ett av dessa 

barn tyckte om att läsa eller lyssna på böcker som var lite annorlunda och utmanande. 

Barnen nämnde att det var roligast att läsa när de själva hade valt böcker för att det då är 

intressanta och roliga böcker för barnen. 
 

5.4 Barns uppfattning av delaktighet vid högläsning 
Barnens svar om delaktighet vid högläsningssituationerna presenteras nedan i en 

kategori som kallas för val av bok vid högläsningssituationer. 

 
5.4.1 Val av bok vid högläsningssituationer 

Några av barnen i intervjustudien uppgav att vid högläsningssituationer kan det vara 

både barn och förskollärare som väljer bok, det kan vara olika beroende på hur 

situationen ser ut. 

 
”Läser man själv så väljer jag bok men är det fler barn så bestämmer fröken” – Barn 

 

Barnen uppgav att de tyckte att det är bra när de själva får välja böcker ibland för då blir 

det böcker som barnen tycker är roliga och intressanta. De påpekade även att det kunde 

vara bra när förskolläraren valde bok för då kunde de lära sig något nytt.  

 
”När fröken bestämmer bok så kan vi lära oss nya saker. Kanske konstiga ord och så 

förstår man dom sen” – Barn  

 

Två av de intervjuade barnen underströk att det är barnen själva som alltid får välja 

vilken bok som ska läsas vid högsläsningssituationer. Barnen belyste att oftast får alla 

de barn som är med i högläsningen välja en bok var som ska läsas. Barnen belyste att de 

brukade sitta i mindre grupper och läsa, därför var det möjligt för alla barn att välja en 
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bok. Ett av dessa barn uppgav att det var betydelsefullt att få välja bok då det blir en bok 

som är rolig och intressant för barnen. 

 

Två andra barn poängterade däremot att det är förskolläraren som bestämde bok för att 

bland annat undvika bråk som kan uppkomma när barnen ska komma överens om 

vilken bok som ska läsas. Dessa barn ansåg även att förskolläraren har kunskap om 

vilka böcker som är bra för barnen att lyssna på och tycker därför att det är bra att 

förskolläraren väljer bok. 

 
”Jag tycker det är bra när fröken väljer bok för då bråkar vi inte och fröken kan mycket 

och vet vilken bok som är bra” – Barn 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

 Högläsning förekommer ofta som en daglig rutin efter maten som en 

lugnande aktivitet. 

 Syftet med högläsning är att stimulera barns språkutveckling och fantasi för 

att gynna fortsatt lärande i skolan. 

 Barns röster om delaktighet handlar om att själv få välja bok vilket är i 

överensstämmande med förskollärarnas uppfattningar. Enligt förskollärarna 

handlar barns delaktighet även om att få återberätta och samtala om innehållet 

i böckerna. 

 Barnen uppfattar att de lär sig nya saker genom att deras fröken läser högt 

som exempelvis svåra ord.   
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6 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras resultatet utifrån studiens syfte att undersöka om, hur och 

varför högläsningen används i förskolan. 

 

6.1 När högläsning används i förskolan 
Ett övergripande syfte med studien är att jämföra med Svenssons (2009) studie och 

arbetet i dagens förskola. Författarens resultat visar att högläsning är något som 

förskollärare använder sig av efter lunch när barnen ska vila. Det framkommer även att 

några förskollärare väljer att använda högläsningen på morgonen när barnen kommer 

till förskolan (Svensson, 2009). I vårt resultat framkom det enligt både barn och 

förskollärare att högläsning är något som oftast används efter en måltid, vanligtvis som 

en vila. Högläsningen var något som användes på morgonen eller eftermiddagen då det 

var lite barn på förskolan. När Svenssons (2009) studie granskats och undersökts har det 

framkommit att det finns likheter av när högläsning används i förskolan idag. En 

anledning till varför resultatet ser liknande ut kan ha med att göra att förskolan har vissa 

rutiner som följs, som en av de intervjuade förskollärarna nämner. Dock anser 

Johansson (2002) att högläsning inte ska användas på en tidpunkt då barnen är trötta. 

Högläsningen ska enligt författaren inte användas som en vila. För att barnen ska få ut 

så mycket som möjligt av en högläsningssituation och för att det ska ske ett lärotillfälle 

är det av största vikt att barnen är pigga när läsningen sker (Johansson, 2002). Att 

högläsning är något som används efter maten som en vila kan bero på att det är då 

personalen har tid med att samla ihop några barn då de andra barnen sover. Det kan 

även bero på att det är den tiden på dagen då personalen kan dela upp sig och för att det 

ska bli en lugn stund för alla väljer förskollärarna att använda sig av högläsning.  

  

Vidare visar Svenssons (2009) resultat att det är vanligast förekommande att läsa för 

smågrupper och att det är något som ofta sker varje dag. Att läsa för hela barngruppen 

är något som enligt författarens studie inte sker mer än någon till några gånger i veckan 

(Svensson, 2009). Majoriteten av de intervjuade i vår studie uppgav att de inte använder 

sig utav högläsning varje dag på grund av stora barngrupper eller för att det inte passar 

in i deras tema. Att inte använda högläsning på grund av stora barngrupper anser vi inte 

är en anledning till att utesluta denna aktivitet. Istället kan man arbeta med att göra 

innehållet levande genom att använda röster och gester för att fånga barnens intresse. 

Om man som förskollärare gör sig intressant kanske alla barn kan fångas upp. Däremot 

nämner en av de intervjuade att högläsning alltid används efter maten och att barnen då 

delas in i mindre grupper. Även barnen i studien uppger att de delas upp i mindre 

grupper när det är högläsning. Barnens tankar kring detta är att de delas upp för att alla 

barn ska kunna välja en bok var att läsa, vilket barnen i sig anser är viktigt för att vara 

delaktiga. Här kan vi se att barnen inte förstår att de delas upp i grupper för att kunna 

diskutera innehållet och få möjlighet till att ställa frågor. Att dela upp barnen i mindre 

grupper belyser Johansson (2002) som mycket betydelsefullt. Författaren påtalar att det 

är av stor vikt att använda högläsning i smågrupper för att alla barn ska få möjlighet till 

att diskutera kring bokens innehåll och det ska ske ett lärotillfälle (Johansson, 2002).  

 

Däremot ansåg några av de intervjuade förskollärarna att storleken på gruppen inte har 

någon betydelse. Förskollärarna påtalade att så länge du som förskollärare kan fånga 

alla barn har storleken ingen betydelse. Det är enligt de intervjuade av stor vikt att 

stanna upp under tiden för att ta reda på om barnen förstår orden och bokens innehåll. 

För att kunna fånga alla barn påpekar dessa förskollärare att det är betydelsefullt att 

välja böcker som är på barnens nivå. En annan i intervjustudien anser dock att det är 
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betydelsefullt att ibland utmana barnen i deras språk och därmed välja böcker med 

svårare ord. Vi tror att det inte alltid behöver användas andra böcker. Som förskollärare 

kan den bok barnen tycker om användas men att orden i boken byts ut mot svårare ord. 

På så sätt kan barnen lära sig nya ord samtidigt som de är intresserade av boken. För att 

barn ska utveckla sitt språk krävs det stöd från en vuxen enligt Vygotskij (1978). 

Barnen behöver komma från den faktiska utvecklingsnivån till den potentiella 

utvecklingsnivån. Barnen ska gå från det de kan just nu till att utveckla detta vidare till 

nästa nivå (Vygotskij, 1978). Denna zon som ligger mellan dessa nivåer kallas för den 

proximala utvecklingszonen och det är i denna zon barnen är känsliga för instruktion 

och förklaring. Läraren har här en betydelsefull del i att vägleda barnet från en nivå till 

en annan (Säljö, 2012). Detta stöd kan vid högläsning handla om att förklara textens 

innebörd samt svåra begrepp. Genom diskussion får barnen en ny kunskap som kan 

hjälpa dem i deras utveckling mot nästa nivå (Ivarsson, 2008). 

 

6.2 Om och hur högläsning används i förskolan 
Högläsning i förskolan betyder enligt de intervjuade förskollärarna i vårt resultat att läsa 

högt ur en bok. Dock är det endast en av de intervjuade som använder högläsningen 

dagligen och detta kan bero på stora barngrupper och tidsbrist och detta kan ses i likhet 

med vad några av barnen i vårt resultat påpekar om när högläsning sker. Barnen uppger 

att högläsning är något som inte förekommer varje dag. Om barnen får möjlighet att 

lyssna på högläsning i stora grupper kan detta kanske leda till mer utvecklande 

diskussioner samt att alla barn får erfarenhet av samma bok som de kan använda i leken.  

Enligt förskollärarna används både bilderböcker och kapitelböcker och dessa olika 

böcker används för att det enligt förskollärarna utvecklar barnens tankar och språk på 

olika nivåer. Vygotskij (1978) påtalar att det finns olika utvecklingsnivåer och att dessa 

utvecklas genom vägledning från en vuxen och barnen behöver vägledning för att gå 

från en nivå till en annan och detta kan ske genom användning av olika slags böcker. 

Taube (2007) påtalar att olika böcker har olika slags innehåll och att detta kan ha en 

inverkan på barns läsförståelse (Taube, 2007). Det är betydelsefullt enligt några av 

förskollärarna att föra ett samtal om boken och dess innehåll under tiden högläsningen 

sker. Lennox (2013) menar att ha en diskussion under tiden högläsningen sker innebär 

att både barn och förskollärare kan ställa frågor om innehållet genom att koppla 

innehållet till egna erfarenheter (Lennox, 2031). En av de intervjuade förskollärarna 

uppgav att förskolan är ganska traditionell och därför är högläsning något som används 

dagligen i verksamheten vid speciella tidpunkter. Genom att högläsningen sker dagligen 

kan barnen få en större kunskap om dess betydelse. Hemerick (1999) påtalar att om 

högsläsningen är återkommande kan barnen bli intresserade för läsning och genom att 

diskutera tillsammans med andra kan de även få en kunskap om läsningens betydelse.   

 

6.3 Varför högläsning används i förskolan 
I resultatet i denna uppsats framkom det att huvudsyftet med högläsning för 

förskollärarna var för att utveckla barns språk samt att väcka barns nyfikenhet och 

intresse. Det kan ses i likhet med resultatet där ett flertal av de barn som deltog i 

intervjustudien ansåg att de fick lyssna på böcker för att lära sig nya och svåra ord. 

Barnen har här en kunskap om vad de kan lära sig under en högläsning. Taube (2007) 

påtalar att barn genom högläsning kan få ett större ordförråd och ta till sig nya ord och 

begrepp. Något annat som kan utvecklas genom högläsning är lusten till att lära. Detta 

för att böcker och sagor kan ha ett intressant innehåll för barnen (Taube, 2007). I 

förskolans läroplan står det att barnen på förskolan ska ges möjlighet att utveckla sitt 

ordförråd, begrepp samt förmåga att leka med ord (Skolverket, 2010).  
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En av de intervjuade förskollärarna i studien ansåg att syftet med högläsning var att 

barnen skulle förstå det förskolläraren läser och kunna återberätta och detta uppger även 

barnen i studien som en anledning. Barnen påtalade att högläsning skedde för att träna 

på att komma ihåg det de har hört för att kunna återberätta. Några av de intervjuade 

förskollärarna påpekade vikten av att använda sig av högläsning i förskolan för att ge 

alla barn samma möjlighet till att utveckla sitt språk. Det finns de barn som inte får 

högläsning hemma och om förskolan inte finns där som ett komplement kan dessa barn 

hamna efter när de börjar skolan. Dock anser vi att dessa barn kanske får språkstimulans 

på andra sätt hemma, det kan handla om fritt berättande eller att vårdnadshavare och 

barn diskuterar mycket tillsammans. Även barnen som intervjuades påtalade att läsning 

i förskolan sker för att läsning är något som återkommer i skolan och att det är av stor 

vikt att tidigt introduceras till läsning. Ett av barnen uppgav att läsning var 

betydelsefullt för vårt samhälle och att samhället inte kan fungera utan läsning. Den 

uppfattning vi får om detta är att barnet menar att samhället idag är uppbyggt av olika 

slags texter i både digital och skriftligform och att språk och läsning är betydelsefullt för 

att klara av dagens samhälle. Förskolläraren spelar en stor roll i att utveckla barns språk 

och kunskap genom läsning. Både Lennox (2013) och Vetenskapsrådet (2015) betonar 

att läsning är något barnen behöver för sin fortsatta skolgång och inte ska komma efter i 

sin språkutveckling. Dock är det enligt Fridolfsson (2008) betydelsefullt att barnen även 

förstår hur språket är uppbyggt och inte enbart vad orden har för betydelse. När barnen 

har fått kunskap om hur språket är uppbyggt har de blivit språkligt medvetna 

(Fridolfsson, 2008). Att bli språkligt medveten är enligt Hagtvet (2011) inte lätt för 

förskolebarn. Genom att tidigt introducera barnen till skriftspråket kan de bli lättare för 

dem att erövra förmågan att skriva och läsa senare (Hagtvet, 2011). Att använda 

högläsning och böcker som en metod att leda in barnen i skriftspråket är betydelsefullt 

(Brown, 2014). 

 

Två barn i intervjustudien uppgav att de inte vet varför läsning sker utan för att det är 

förskolläraren som bestämt det. Dessa barn påpekade att läsning inte är intressant och 

att de hellre gör något annat. Att barnen inte är intresserade av läsning kan bero på att 

förskolläraren inte har fångat upp barnen. Det finns olika sätt att fånga barnen och skapa 

en nyfikenhet och ett av dessa sätt är att läsa med inlevelse och känsla. Att läsa med 

inlevelse och känsla gör att barnen kan bli mer intresserade av innehållet och det skapar 

ett intresse för läsning. Ivarsson, (2008), Johansson (2002) och Lindén (2004) menar på 

att som förskollärare kunna läsa med inlevelse och känsla krävs det att boken är bekant 

för förskolläraren. Det är även av stor betydelse att inte styra barnet utan locka barnet 

till att intressera sig. Om barnen blir nyfikna kan det bli lättare för barnen att skapa ett 

intresse till läsning (Ivarsson, 2008). En högläsning kan bli pedagogstyrd och det 

betyder att förskolläraren bestämmer när, var och hur en högläsningssituation ska gå till 

och genom detta kan barnen tappa intresset och motivationen till att lyssna (Simonsson, 

2004). 

 

6.4 Barn och förskollärares delaktighet  
I vårt resultat framkom det att samtliga förskollärare uppgav att barnen var väldigt 

delaktiga när det gällde val av böcker och det var även något som överensstämde med 

barnens tankar. Barnen kunde enligt förskollärarna välja böcker själva eller tillsammans 

med andra. Något som förskollärarna poängterade var även att det ibland var de som 

valde bok, om det tillexempel var ett speciellt tema som skulle följas. En förskollärare 

påtalade att hon valde bok för att barnen ska få en ny kunskap och att detta inte är något 

barnen får om de alltid får välja bok. Förskolläraren menade att om barnen alltid fick 
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välja bok så brukade de bli samma bok som alltid blev vald. Barnen i studien uppgav att 

de ansåg att det var bra när de själva fick välja böcker för att det då blev böcker som var 

roliga och intressanta. Dock påpekade barnen att det var positivt att förskolläraren valde 

bok ibland för att då kunde de lära sig något nytt. Förskolläraren kan ha en betydande 

roll då denne kan styra barns erfarenheter beroende på vilken litteratur som används 

(Svensson, 2009). Förskolläraren kunde enligt barnen bestämma bok för att undvika 

bråk som kunde uppkomma i samband med att barnen skulle komma överens om en 

bok. Om barnen inte får välja bok för att det blir bråk tror vi att dessa barn kan få det 

svårare att lösa konflikter för att det är något som de inte har fått möjlighet att uppleva 

och utveckla. Förskolläraren kan ha en betydande roll då denne kan styra barns 

erfarenheter beroende på vilken litteratur som används (Svensson, 2009). 

 

En av de intervjuade förskollärarna påtalade i intervjun att hon lät de barn som kunde 

läsa hjälpa henne att läsa högt för de andra barnen. Hon menade att dessa barn då kände 

sig delaktiga och lyssnade på och det var något som enligt henne var betydelsefullt. Att 

barnen är delaktiga genom att vara med och läsa var inget som barnen uppgav i studien 

och då ställer vi oss frågan om barnen involveras i den utsträckning som förskolläraren 

anser eller om de inte förstår att de är med och läser. Vilket kanske är den troligaste 

förklaringen. Dessa barn som enligt förskolläraren får vara med och läsa kan ha kommit 

längre i sin språkliga medvetenhet vilket innebär att dessa barn har förstått hur språket 

är uppbyggt. Dessa barn kan även ha kommit en längre bit på vägen i deras fonologiska 

medvetenhet och det betyder att de kan skilja på språkljud och hur dessa formas 

(Fridolfsson, 2008). Det är av stor betydelse att ge barnen tid att utveckla sitt språk i 

olika situationer och det är av stor vikt att förskolläraren uppmuntrar dessa barn (Taube, 

2007). Vi ställer oss frågande till att förskolläraren låter de barn som kan läsa hjälpa till. 

Hon påtalar att dessa barn känner sig delaktiga och lyssnade på men då undrar vi hur de 

andra barnen som inte kan läsa känner sig. Vi anser att det finns både en positiv och 

negativ sida med detta. Om de barn som kan läsa alltid får hjälpa till och får mer 

uppmärksamhet, vad händer då med de barn som hamnar i bakgrunden. Dessa barn som 

inte kan läsa kanske känner att de inte är tillräckligt bra eller så får detta de barnen mer 

motiverade till att själva lära sig att läsa.  

 

Några av de medverkande förskollärarna i studien ansåg att det är betydelsefullt att 

utveckla barns språk genom samtal och genom samtal blir barnen delaktiga. Att samtala 

med andra betonar Vygotskij (1978) som en betydelsefull del i att utveckla barns språk. 

I det socialkonstruktivistiska perspektivet är samspelet mellan barn och vuxen av stor 

betydelse för språket och tänkandets utveckling (Vygotskij, 1978 & Hwang & Nilsson, 

2011). Vid situationer som högläsning får barnen möjlighet till närhet till förskolläraren 

och andra barn och detta blir ett slags samspel menar Dominković, Eriksson och 

Fellenius (2006) och Chambers (2014). Barn kan förstå vilken mening och funktion 

läsandet har om de involveras i läsaktiviter tillsammans med andra (Fast, 2007). Några 

förskollärare i intervjustudien påpekade att barnen under högläsningen fick diskutera 

och reflektera tillsammans med varandra. Barnen fick lyfta sina tankar och funderingar 

som kunde uppkomma under läsningen och detta kan ses i likhet med det barnen påtalar 

om att de kan få svåra ord förklarade. Det står i förskolans läroplan att barn ska få 

möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera samt ställa frågor och söka svar på 

dessa. Detta kan ske genom samtal med andra barn och förskollärare (Skolverket, 

2010).  
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6.5 Förslag till vidare forskning 
I vår studie inriktade vi oss på att få en inblick i både förskollärares och barns tankar om 

högläsning i förskolan. Vi använde oss utav intervjuer som metod för att få svar på våra 

frågeställningar men observationer kunde gett studien ett annat perspektiv. Detta är 

något som är mer tidskrävande och därför kunde inte vi utföra observationer. Ett 

ytterligare sätt att arbeta med observationer hade varit att förskollärarna skulle läsa 

samma bok vid varje lästillfälle. Genom att förskolläraren läser samma bok skulle vi 

kunna se om barnen får möjlighet att själva berätta boken samt om barnen tar in boken 

och innehållet mer i den fria leken.  

 

Ett annat sätt att arbeta vidare med denna studie hade varit att byta koncept på de båda 

intervjuerna. Att ha gruppintervjuer tillsammans med förskollärare och enskilda 

intervjuer med barnen för att se om resultatet skulle bli annorlunda. Då läroplanen inte 

nämnts speciellt mycket av förskollärarna i våra intervjuer skulle det varit intressant att 

använda sig utav intervjufrågor som handlar om läroplanen.  
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Bilagor 

Bilaga A Information förskolechef 
 

Till förskolechef på XX    Kalmar den XX 2015  

 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitet som ska genomföra en vetenskaplig undersökning 

som kommer att utmynna i en uppsats. Vi önskar att få tillstånd att genomföra två olika 

intervjustudier på två avdelningar på er förskola. Syftet med undersökningen är att undersöka om, 

hur och varför högläsning används i verksamheten samt barns uppfattning om högläsning. För att 

undersöka detta tänker vi använda oss av två olika intervjustudier, den ena med pedagoger och 

den andra med barn. Vi skulle vilja genomföra dessa på er förskola tillsammans med två 

verksamma pedagoger inom förskolan och tillsammans med 6 av de barn som går på 

avdelningarna. Tiden som är beräknad är cirka 30 minuter per intervjustudie. Medverkan i 

intervjustudien kommer att vara frivillig och konfidentiell, det betyder att både förskola, pedagog 

och barn kommer att vara anonyma. I ett utskick till de berörda pedagogerna och barnen kommer 

det skickas ut informationspapper, ett till pedagogerna och ett till barnens vårdnadshavare att 

godkänna. Om ni godkänner/inte godkänner att vi får genomföra dessa intervjustudier på er 

förskola ska ni meddela till oss via mail senast fredagen den 11 september.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

_______________________ 

Emma Järsenholt 

ej222jr@student.lnu.se 

_____________________ 

Viktoria Brämersson 

vb222cb@student.lnu.se 
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Bilaga B Information förskollärare 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet som ska genomföra en vetenskaplig 

undersökning som kommer att utmynna i en uppsats. Vi önskar att få genomföra en 

intervjustudie med Er och en intervjustudie tillsammans med några av era barn på 

avdelningen. Syftet med undersökningen är att se om, hur och varför högläsning används i 

verksamheten samt hur barn upplever högläsning. Er och barnens medverkan i intervjustudien 

kommer att vara frivillig och konfidentiell, det betyder att all information kommer att upptas, 

lagras och avrapporteras på ett säkert sätt så att ni som individer inte kan identifieras. Tiden 

för varje intervju beräknas ta cirka 30 minuter. Om du väljer att medverka i intervjun har vi 

möjlighet att genomföra studien under följande dagar: XX 

 

Meddela oss via mail om du önskar medverka/inte medverka. Om ni önskar medverka i vår 

intervjustudie skriv vilken dag och tid som i så fall skulle passa Er. Skicka svar senast XX 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

__________________ 

Emma  

ej222jr@student.lnu.se 

Mobil: xxx 

__________________ 

Viktoria 

vb222cb@student.lnu.se 

Mobil: xxx 
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Bilaga C Information vårdnadshavare 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet som ska genomföra en vetenskaplig 

undersökning som kommer att utmynna i en uppsats. Vi önskar att få genomföra en 

intervjustudie tillsammans med ditt barn. Syftet med undersökningen är att se hur barn i 

förskolan upplever högläsning. Ditt barns medverkan i intervjustudien kommer att vara 

frivillig och konfidentiell, det betyder att all information kommer att upptas, lagras och 

avrapporteras på ett säkert sätt så att ditt barn som individ inte kan identifieras. Ditt barn 

kommer att intervjuas i grupp tillsammans med andra barn på förskolan för att skapa trygghet. 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma  

ej222jr@student.lnu.se 

____________________ 

Viktoria  

vb222cb@student.lnu.se 
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Bilaga D Samtyckesblankett förskollärare 

 

Till dig som medverkar i intervjustudien.  

 

 Jag vet att syftet med denna intervjustudie är att undersöka om, hur och varför 

högläsning används i verksamheten. 

 

 Min medverkan i studien är frivillig och jag kan när som helst under studiens gång 

avbryta min medverkan. All information som jag lämnar kommer att vara 

konfidentiell och de kommer inte vara möjligt att identifiera vem jag är.  

 

 Jag godkänner att intervjun kommer att upptas via ljud som sedan kommer att 

transkriberas till text. Under studien kommer endast skribenterna ha tillgång till 

materialet. Efter avslutad studie kommer det inhämtade ljudmaterialet och även de 

transkriberade intervjuerna att raderas.  

 
Jag lämnar här med mitt samtycke till att delta i studien  

 

Ort/datum    Underskrift  

 

______________________    ________________________ 
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Bilaga E Samtyckesblankett vårdnadshavare 

 

Till dig som har ett barn som medverkar i intervjustudien 

 Jag vet att syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur barn i förskolan 

upplever högläsning. 

 

 Medverkan i studien är frivillig och ditt barn kan när som helst under studiens gång 

avbryta sin medverkan. All information som ditt barn lämnar kommer att vara 

konfidentiell och det kommer inte vara möjligt att identifiera vem det är.  

 

 Ditt barn kommer att intervjuas tillsammans med andra barn på förskolan för att skapa 

trygghet. 

 

 Jag godkänner att intervjun kommer att upptas via ljud som sedan kommer att 

transkriberas till text. Under studien kommer endast skribenterna ha tillgång till 

materialet. Efter avslutad studie kommer det inhämtade ljudmaterialet och även de 

transkriberade intervjuerna att raderas.  

 

Jag lämnar här med mitt samtycke till att mitt barn får delta i studien  
 

Ort/datum     Underskrift  

 

__________________    _______________________ 
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Bilaga F Intervjufrågor förskollärare 

 

 Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Vad anser du är högläsning? 

 Anser du att högläsningen har förändrats under de år du har jobbat och hur? 

 Hur arbetar du med högläsning? Vad har du för syfte? 

 Hur kan en högläsningssituation se ut? 

 Vad tycker du är betydelsefullt att tänka på vid högläsning? 

 Hur ofta används högläsning? 

 Vilka nackdelar ser du med högläsning? 

 Vilka fördelar ser du med högläsning? 

 Hur påverkas barnen av högläsning anser du? 

 Hur delaktiga är barnen i högläsningen? 

 Om böcker används, vem bestämmer vilka som ska läsas? 

 I vilken grad anser du att högläsningen påverkar barns utveckling? Och vilken 

utveckling? 
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Bilaga G Intervjufrågor barn 

 

 Hur ofta läser ni på förskolan? 

 Vem bestämmer vilken bok? Är det ni eller förskolläraren?  

 Hur ofta får ni vara med och bestämma och hur viktigt är det?  

 När brukar ni läsa? 

 Varför får ni lyssna på böcker/sagor? 

 Vad tycker ni är roligt med läsning? 

 Vad tycker ni är mindre roligt med läsning? 

 Vad kan man lära sig av läsning? 

 


