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Abstrakt 

 

Gustafson, Christina (2012).  Några blivande förskollärares syn på högläsningens betydelse för 

barns språkutveckling. Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning 

och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

 

Denna undersöknings syfte var att få kunskap om blivande förskollärares syn på barns 

språkutveckling i samband med högläsning, samt hur syftet med högläsning vid 

respektive VFU: platser uppfattades av studenterna. För att få en fingervisning om detta 

användes kvalitativa studier där fem blivande förskollärare intervjuades. I resultatet 

framkom att studenterna visade en stor medvetenhet kring högläsningens betydelse för 

barns språkutveckling. Samtliga menade att högläsning i förskolan är mycket viktigt 

eftersom effekterna är gynnsamma för barns språkliga utveckling men även för andra 

delar i dess utvecklingsprocess. Undersökningens resultat visade även att de intervjuade 

studenters uppfattning rörande högläsningens huvudsyfte vid partnerskolorna, i 

huvudsak bedömdes vara av praktiskt art men även att ett syfte till vila fanns.  

Nyckelord: barn, blivande förskollärare, förskolan, högläsning, språkutveckling. 
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1. Inledning 
 

När vi läser för våra barn läggs grunden för dess framtida läs- och skrivinlärning. Högläsning 

är utan tvekan ett av de verktyg som bäst stimulerar och stärker språkutvecklingen hos barn. 

Genom högläsning ges barnet ett ökat ordförråd, fantasin stimuleras, intresse för skriftspråket 

ökar samt viljan att själv få lära sig att läsa och skriva blir stark. Högläsning ger även en 

känsla för hur språket kan användas och hur det låter. Via sagans förtrollade värld får barnen 

en inblick i hur saker och ting fungerar och på så sätt lär de sig att förstå sin omgivning. 

Framförallt inbringar högläsning trygghet, närhet och gemenskap. 

Ett av förskolans mål är att varje barn ska ges goda förutsättningar för att uppnå de 

språkutvecklande effekter som framförallt högläsning ger. Förskolläraren ansvarar för att 

arbetet i barngruppen bedrivs på ett sätt som stimulerar och utmanar barns utveckling av 

språk- och kommunikation (Lpfö 98, reviderad 2010). I förskolan finns goda förutsättningar 

för att lyckas med att uppnå de givna målen, både utifrån pedagogernas kunskap och 

erfarenheter, men även med hjälp av de material och verktyg som verksamheten har att tillgå. 

Egna erfarenheter samt det jag inhämtat via litteratur och forskning vittnar om att 

förskollärare trots sina kunskaper, inte alltid utnyttjar dessa verktyg. Högläsning i förskolan 

verkar således inte ha den status som kanske är befogad för att ett barn skall få en så optimal 

stimulans som möjligt för sin språkutveckling.  

Frågan blir därför om nyutbildade förskollärare kliver in i förskolan med en okunskap om 

högläsningens goda effekter eller om kunskapen finns redan från början. Det torde i så fall 

innebära att nya friska ögon kan se de brister som råder och på sikt även verka för att förbättra 

metoder och arbetssätt som gör att de givna målen uppnås. På så sätt höjs följaktligen statusen 

på högläsning och dess betydelse.  Denna undersökning utgår från detta, då blivande 

förskollärares tankar, kunskaper och erfarenheter om högläsning och barns språkutveckling 

kan vara intressant att ta del av, framförallt för att de blivande förskollärarnas synsätt är en 

viktig del i möjliggörandet av att förändra och förbättra lärandet i förskolan. 
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2. Begreppsdefinitioner 
 

I denna undersökning används det centrala begreppet högläsning. Med högläsning menas att 

för barn läsa och förmedla olika barnböcker, vilka kan bestå av kapitelböcker, faktaböcker, 

bilderböcker och traditionella sagor. Begreppet litteracitet upplevs ha många betydelser men i 

det här arbetet menas läs- och skrivkunnighet. VFU är det samma som verksamhetsförlagd 

utbildning, och benämns även i arbetet som partnerskola. 

 

3. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer olika effekter på högläsning att belysas samt vad dessa kan ha för 

betydelse när det kommer till små barns språkutveckling. Relevant litteratur samt tidigare 

forskning i ämnet utgör källan till bakgrunden. 

3.1 Styrdokument 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010) poängterar att barn hela tiden söker och 

intar sin kunskap framförallt genom leken, men även genom att prata, studera och reflektera 

över saker i sin omgivning. Läroplanen understryker även att språk och lärande går hand i 

hand, därför är det oerhört viktigt att förskolan ägnar mycket tid till stimulans av barns 

språkutveckling. Läroplanen lyfter vikten av att barn utvecklar ett varierat talspråk och 

ordförråd, men även förmågan att använda ord, uttryck och tankar i olika situationer där 

kommunikation med andra är nödvändigt. Att få barnen intresserade av det skrivna språket är 

också betydelsefullt samt förståelsen för vilket meningsutbyte olika symboler kan ha. 

Läroplanen understryker att förskolan skall arbeta för att ett bild-, text- och medieintresse 

utvecklas hos barnen, samt kunskapen om att använda sig av dessa på olika sätt. 

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 

utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling (Lpfö 98, reviderad 2010:11). 

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och 

kommunikation (Lpfö 98, reviderad 2010:11). 
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3.2 Undersökningar och teorier om barns språkutveckling  

Att forska om språk, framförallt användandet av språket, ägnade Vygotskij (1896-1934) en stor 

del av sitt liv till. Intresset för språk och litteratur ledde bland annat till olika kända teorier om 

barns utveckling (Jerlang, 2008). Vygotskij menade att för ett riktigt litet barn har språket 

enbart en social mening, för att i förskoleåldern utvecklas både till ett egocentriskt och 

kommunikativt verktyg. Ett verktyg som gör att barnet bättre ser och förstår sin situation samt 

utifrån det kan råda över sina handlingar (Ibid.). Enligt författaren menade Vygotskij även att 

från födseln utvecklas människan bland annat genom möten med andra människor, och just 

språket ansåg han vara ett av det viktigaste verktyget för ett barns framtida socialisation i 

samhället. Detta understryker även Björklund (2008) i sin studie om barns erövrande av 

litteracitet. Hon skriver nämligen att språket är ett instrument både för att klara sig socialt 

samt att förstå varandra. Björklunds studie har som utgångspunkt att inhämta kunskap om hur 

små barn erövrar litteracitet samt hur detta yttrar sig. Om fler barn lyssnar till och talar om 

samma berättelse, uppstår ett meningsskapande, vilket kan vara viktigt för barns litteracitet. 

En berättelse som innehåller ett rikt språk samt både känslo- och tankeväckande text är enligt 

författaren en förutsättning för att ett meningsskapande skall uppnås. Björklunds studie visade 

att barnen på olika sätt själva var flitigt involverade i en mängd skeenden rörande litteracitet.  

Hon menar att genom berättandet ges barnen tillfälle att delge sin omgivning av egna 

erfarenheter hemifrån och från förskolan. Därför uppskattar barn när en bok handlar om 

händelser ur vardagen, något man känner igen, då paralleller kan dras till dem själva.  

Barnen i den här studien får genom delaktighet i berättandet själva erfarenheter av 

att berätta (Björklund, 2008:204). 

Den vuxnes roll i högläsningen torde vara av betydande art eftersom det är denne som 

förmedlar berättelsen. Under en högläsningsstund kan det uppkomma frågor och funderingar 

från barnen och naturligt blir att man som vuxen finns där som ett stöd, men även för att ge 

respons, och för att förklara och tillföra nya ord på ett konstruktivt sätt. På så vis berikas 

barnets språk och dess nyupptäckta kunskaper stärks, vilket har stor betydelse för hur barnets 

framtida läsande och skrivande utvecklas. Det underlättar alltså att förbereda barnen för 

framtiden (Liberg & Frykholm, Myndigheten för skolutveckling, 2007). Liberg, poängterar 

tillika att barn och ungdomars möten med både vuxna och jämnåriga läsare kan fungera som 

en mall eller ett ideal för sin egna framtida utveckling. 



 

11 

 

Fox (2001) skriver att så fort ett barn, från födseln räknat, hör någon prata, sjunga och läsa 

läggs grunden för läsinlärningen. Vidare menar författaren att de barn som gått miste om 

detta, kan få det mycket svårare med sin framtida läsinlärning. Högläsning tidigt i ett barns liv 

genererar i att talförmågan utvecklas och knepet enligt Fox, är att prata konstant med barnen. 

Högläsning bidrar även till att koncentrationsförmågan stärks, samt att logiskt tänkande och 

förmågan att uttrycka sig snabbt blir bättre. Hjärnan ”vässas” (Fox, 2001:23). Detta 

understryker tillika Roberts, Jurgens och Burchinald (2005) men säger även att hemmiljön har 

stor inverkan på litteracitetserövrandet för små barn. I en undersökning, framkom nämligen 

att frekvensen på hur ofta man läser för sitt barn, tillvägagångssätt, barnets eget intresse, 

bokens innehåll samt den känsla man förmedlar i sitt läsande, samtliga var några av de 

faktorer som visat sig betydande i det avseendet.  

Om man läser mycket för barn, lär de sig hur en berättelse är uppbyggd, vilket kan påverka 

dess framtida sätt att berätta eller skriva en berättelse (Dominković, Eriksson & Fellenius, 

2006). Författarna menar att genom att tillföra nya ord, ges både ett större ordförråd och 

språk, vilket i sin tur fungerar som ett hjälpmedel för att utveckla nya tankar. Andra effekter 

kan vara att fantasinförmågan utökas vilket gör att de inre bilderna hos ett barn lättare 

uppkommer (Ibid). Högläsning kan även ha effekter för ett barns socialisation, för dess 

interaktion samt för inlärningen av språket, det menar Dominković m.fl. (2006). Dessutom 

anser författarna att det dagliga språket mellan individer även fungerar som ett verktyg i 

socialiseringsprocessen.  

Barn verkar tycka om att höra samma saga flera gånger efter varandra. Det kan antas finnas 

olika förklaringar till detta fenomen, och även om effekter av det samma. I en studie gjord av 

Sénéchal (1997) framkom emellertid att upprepning av en berättelse, vilken lästes med jämna 

mellanrum under några dagar, bidrog till att barnen lärde sig fler ord. Anledningen till detta 

enligt Sénéchal, var just upprepningens kraft av orden, men även det faktum att man 

genomgående under läsningen ställde tankeväckande frågor, bidrog till ett ökat ordförråd 

eftersom detta bland annat fick barnen att leta efter fler betydelser av samma ord. En liknande 

studie beskriver Dominković m.fl. (2006) där resultatet visade att barnen talade både mer och 

oftare om de fick höra boken läsas vid upprepade tillfällen. Annat man såg var att det blev 

mer lässtopp och mer prat runt bokens innehåll, om det var en bekant som läste, samt att 

frågor och infallsvinklar om innehållet varierade från gång till gång. 
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Att leken har betydelse för barns språkutveckling är något Baumer, Ferholt och Lecusay 

(2005) upptäckte i en studie som gjordes i samband med att amerikanska barns och elevers 

måluppfyllese behövde stärkas. Det hade framkommit att den befintliga pedagogiken behövde 

utvecklas och i undersökningen valdes att titta på och jämföra den amerikanska pedagogiken 

med den skandinaviska. Det visade sig att den skandinaviska mer lekfulla pedagogiken 

medförde att de barn som tillsammans med pedagogerna behandlade innehållet i en bok 

genom dramatisering, lek och samtal, hade större förmåga att återberätta berättelsen. De 

visade även en djupare förståelse för handling och konsekvens, samt att man hade förmåga att 

lägga till och koppla det lästa till sina egna erfarenheter av det berättade. Motsatsen till detta 

resultat visade den kontrollgrupp som undersöktes, där pedagogen under och efter 

högläsningsstunden inte gav plats till vare sig reflektioner, frågor eller något annat från 

barnen, vilket enligt Baumer m.fl. är ett ganska vanligt tillvägagångssätt i Amerikanska 

förskolor och skolor. 

Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) påtalar vikten av att man som pedagog är 

medveten om att ett barn i motsats till en vuxen kan förstå budskapet i en saga, om man bara 

nöjer sig med att enbart läsa den. Författarna menar nämligen att budskapet i en saga inte är 

synligt för ett barn, men kan göras synligt om man på olika sätt ger barnen möjlighet att 

bearbeta och reflektera över det lästa. Enligt Pramling m.fl. gör pedagoger och andra vuxna 

ofta felet att ta för givet att barn lär sig vilket budskapet är genom den vuxnas uppfattning. Vi 

ser alltså olika på saker beroende på om vi är vuxna eller barn. Därför är det också viktigt att 

försöka sätta sig in i barnets perspektiv. Sagan kan enligt författarna bidra med en förståelse 

både för sig själv och sin omgivning, därför är det betydelsefullt att få reflektera och samtala 

tillsammans med barnen efter en högläsningsstund. 

Den pedagogiska miljön på förskolan har betydelse för barns utveckling av den språkliga och 

kommunikativa förmågan (Mellgren & Gustafsson, 2009). Förskolor med reducerade resurser 

av litteratur, spel och aktiviteter vilka har ett språkutvecklande syfte, begränsar barns 

möjligheter till kommunikation- och språkutveckling. Enligt Early Childhood Environment 

Raiting Scale [ECERS] faktoranalys, som är en metod för att mäta pedagogisk kvalitet i 

förskolan (Kärrby, 1997), klassas en förskola med dessa förutsättningar som en förskola med 

låg kvalitet. En förskola med hög kvalitet enligt ECERS innehåller en mångfald av 

språkutvecklande material och aktiviteter vilka används flitigt av pedagoger bland annat för 

att höja barns intresse för skriftspråket (Mellgren & Gustafsson, 2009).  
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2009 genomförde Mellgren och Gustafsson en studie där språk och kommunikation var 

utgångspunkten, och med en insikt att barn redan i tidig ålder etablerar ett band till 

skriftspråket. Utöver detta var författarna medvetna om att förskolan har alla möjligheter att 

lyckas skapa en bra lärandemiljö för förskolebarn. ”Förskolan har stora möjligheter att skapa 

goda förutsättningar som är gynnsamma för barns möte med det skrivna språket” (Mellgren & 

Gustafsson, 2009:151). Resultatet av studien visade att förskolor med hög kvalitet ger större 

möjligheter för barn att utvecklas språkligt och kommunikativt. Kvalitéten enligt författarna, 

har betydelse för barns utveckling och lärande. Därför är det klargjort hur viktigt det är att 

redan i tidig ålder börja läsa och prata om bilder för barn. Mellgren och Gustafsson 

understryker även att den språkliga miljön vid förskolan är betydelsefull, eftersom det ofta 

kan vara den enda möjligheten för vissa barn att få samtala, utbyta tankar och lyssna på en 

vuxen (Ibid). 

3.3 Att läsa i grupp – en utmaning  

Pedagoger i förskolan utsätts konstant för olika utmaningar (Dominković m.fl. 2006; Fast, 

2011). När det handlar om högläsning i grupp kan dessa utmaningar vara; olika åldrar, brist på 

intresse för boken, oro som gör att ett barn inte kan sitta still och smittar av sig samt olika 

kulturell bakgrund eller språk. För att nå alla barn finns en mängd av tillvägagångssätt för att 

lyckas. Dominković m.fl. (2006) fastslår att åldern på barnet har stor betydelse för hur 

intresset fångas. Är läsningen inriktad på riktigt små barn krävs mer inlevelse samt en god 

förmåga att lyssna. Vidare anser författarna att en högläsningsstund med små barn ger mest 

vinning om miljön är lik den som finns hemma. Dominković m.fl. förespråkar även små 

grupper eftersom stora grupper tenderar att göra barn likgiltiga för berättelsen, samt att ett 

meningsfullt utbyte av tankar och frågor inte förekommer på samma sätt i en stor grupp. Det i 

sin tur kan bero på att det kan vara svårare att komma till tals eller ens våga komma till tals 

när det är många i en och samma grupp (Ibid). Dock behöver inte stora grupper alltid vara en 

nackdel för barns språkutveckling. Svensson (2005) påtalar att språklekar i grupp ger barnen 

stora möjligheter till roliga möten, där leken blir en positiv väg till att vilja lära sig mer. 

Dessutom leder språklekarna, som kan vara allt från fingerlekar, rim, ramsor och gåtor till en 

större inlärning barn emellan, än om vuxna är inblandade.  

Oavsett ålder på barnet menar Svensson (2005) att för barn som har svårt att lyssna på en 

saga, är tonläget i läsningen viktigt. Ett varierat tonläge gör nämligen berättelsen mer 

intressant, därför lyssnar oroliga barn bättre om den som läser genom sin röst visar lite 
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variation i läsningen. Finns en ovilja att lyssna hos ett barn, ökar chansen att få barnet att delta 

om man kan erbjuda ett kravlöst lyssnande utan tvång. Får barnet dessutom välja bok, ökar 

chansen ytterligare. Fast (2011) hävdar att det inte finns ett givet svar för att hantera 

situationer där barn inte visar intresse för en bok, men understryker att pedagogen bör vara 

tydlig inför barnen att de inte får störa vid en högläsningsstund. Vidare poängterar författaren 

att pedagoger trots sina åtgärder ibland ändå misslyckas. Då är det viktigt att våga ställa sig 

frågan varför det inte fungerar. En vanlig orsak kan enligt Fast vara en tidigare händelse i 

gruppen, som fortfarande stör tankarna hos barnen. 

Barn med ett annat modersmål än svenska kan göra en högläsningsstund till en utmaning. 

Dominković m.fl. (2006) påtalar vikten av att pedagogen därför bör vara lyhörd för barns 

olika behov och möjligheter, samt vilket stöd de kan behöva beroende på var de är i sin 

utveckling. Det är nämligen inte säkert att en individ behöver få allt förklarat för sig, bara för 

att modersmålet är ett annat, eftersom att lära sig genom att lyssna kan vara en utmärkt väg att 

ta in det nya språket (Ibid).  

 

4. Syfte  
 

Undersökningens syfte är att få kunskap om några blivande förskollärares uppfattning om 

högläsningens betydelse för barns språkutveckling samt hur de uppfattar högläsningens syfte 

vid sina partnerskolor. 

4.1 Frågeställning 

– På vilket sätt anses högläsning ha betydelse för barns språkutveckling enligt några blivande 

förskollärare? 

– Hur används högläsningen vid studenternas VFU: platser? 

 

5. Metod 

I metodavsnittet redogörs vilken forskningsmetod undersökningen utgår ifrån, vilka 

intervjupersonerna är och hur urvalet gjordes, vilken trovärdighet och giltighet 
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undersökningen har, samt de viktiga etiska aspekterna som tagits i beaktning när det gäller 

människor som är delaktiga i ett forskningssyfte. 

5.1 Metodval 

Undersökningen har den kvalitativa forskningsmetoden som grund. Med denna metod ges 

möjlighet att genom intervju ställa följdfrågor och ändra ordningsföljd på frågorna, vilket kan 

leda till en djupare diskussion som kan kännas avslappnad och naturlig. Enligt Backman 

(2008) utgörs den kvalitativa forskningsmetoden av det talade ordet, vilket också var avsikten 

med metodvalet. Blivande förskollärares tankar och åsikter om högläsning och barns 

språkutveckling var utgångspunkten för forskingsmetoden, i syfte att få svar på de givna 

frågeställningarna. Backman betonar att individens åsikt och tolkning är central i det 

kvalitativa perspektivet (Ibid).  

5.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes med fem kvinnliga blivande pedagoger, studerande vid 

Lärarprogrammet med inriktning förskola. De blivande pedagogerna är spridda i fyra olika 

kommuner, två skilda län representeras samt fem unika VFU: platser. Fyra av personerna 

hade sin verksamhetsförlagda utbildning i förskolan (1-5 åringar), och en i förskoleklass (6-

åringar). Samtliga intervjupersoner har arbetslivserfarenhet från förskolan, genom tidigare 

vikariat och anställningar inom förskolan. Alla har egna barn, och varje person är för mig 

känd. För att värna om personernas integritet har jag valt att benämna dem som enbart 

”student” i arbetet. 

5.3 Genomförande 

Inledningsvis sammanställdes en rad relevanta frågor inför intervjuerna. Kontakt togs via mail 

med ett informationsbrev (se bilaga A) där även intervjufrågorna (se bilaga B) bifogades för 

att ge intervjupersonerna chans att bekanta sig med dessa. Snabb respons mottogs från 

samtliga tillfrågade, där alla ställde sig positiva till ett deltagande. Via vidare kontakt 

bestämdes tid och plats för intervjuerna. Varje person erbjöds även möjligheten att delta via 

Skype, som är en gratis samtalstjänst via internet där videosamtal är möjligt. Två av 

personerna valde Skype av avståndsmässiga skäl, tre av personerna träffade jag personligen i 

hemmiljö. I denna miljö upplevde studenterna att det blev ett avslappnat samtal. Möjligtvis 

kanske en intervju förlagd vid högskolan eller i förskolans lokaler höjt den vetenskapliga 
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tyngden och ”känslan” kring undersökningen då det borde ha gett ett mer professionellt 

intryck från min sida. 

Samtliga intervjuer spelades in, där valet att inte föra anteckningar under samtalet 

möjliggjorde min fulla koncentration genom hela samtalet. Hjerm & Lindgren (2010) skriver 

att med ljudinspelningar behövs inte anteckningar göras i så stor utsträckning. I stället 

undviks risken att fastna i detaljer som inte är viktiga, om intervjun spelas in. Metoden gjorde 

det även möjligt att i lugn och ro kunna gå tillbaka, lyssna och föra anteckningar. Varje 

intervju tog i snitt 20 minuter. 

5.4 Bearbetning 

Efter varje genomförd intervju avlyssnades och transkriberades det inspelade materialet, för 

att senare bearbetas, analyseras och sammanställas till ett resultat vilket Backman (2008) 

menar är grunden till redovisningen av hela rapporten. En sammanfattning av varje enskild 

intervju gjordes, för att i sin tur sammaställas i ett övergripande sammandrag av samtliga 

intervjupersoners svar på frågorna. Svaren har sedan i enighet med syfte och frågeställning 

analyserats och jämförts, för att synligöra skillnader och likheter i de blivande pedagogernas 

syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling. 

5.5 Trovärdighet och giltighet 

Syftet med min undersökning var att få kunskap om blivande förskollärares syn på 

högläsningens betydelse för barns språkutveckling. För undersökningens trovärdighet valdes 

intervjumetoden för att nå den kunskapen. Min bedömning var att intervjuer lättast skulle leda 

fram till att syftet i studien skulle kunna besvaras, och ingenting annat. Enligt Hjerm & 

Lindgren (2010) är det exakt det giltighetskravet handlar om. Trovärdigheten är enligt 

författarna hög när de data som samlats in lett till en närmare kunskap om ämnet, men även 

att dessa data bidrar till ett vidhållande av det som vidhålls i undersökningen. Intervjusvaren 

ger en fingervisning av vad blivande förskollärare har för syn om ämnet, och är betydelsefulla 

för undersökningen. Studenternas uppfattningar är deras egna, och ett givet svar på frågorna 

finns inte som jag ser det. Eftersom undersökningen bidragit till närmare kunskap om ämnet, 

ser jag det som intressant för både blivande och nuvarande pedagoger i förskolan. 
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5.6 Etiska överväganden 

När en undersökning görs är det viktigt att värna om människors integritet. Det tar 

Vetenskapsrådet (2004) fasta på, när de lyfter de fyra grundläggande krav forskare bör ha i 

beaktning under forskningsarbetet. De fyra kraven är informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Genom att skicka ett missiv till blivande 

pedagoger med information rörande undersökningens syfte samt anledningen till intervjun, 

har informationskravet tagits i beaktning. Informationskravet innefattar även att den som gett 

sitt medgivande till, som i det här fallet, en intervju ändå har rätt att avbryta när som helst. För 

att delta i en intervju måste personen lämnat sitt samtycke till sin medverkan. Om någon av de 

intervjuade personerna skulle motsätta sig användandet av det inspelade materialet kommer 

inte materialet heller att användas. Om personen av någon anledning inte vill bli inspelad, 

finns möjlighet att ändra metod och föra anteckningar i stället. Det är viktigt att informera 

personerna om att det är frivilligt att delta i intervjun. Dessa åtgärder uppfyller följaktligen 

samtyckeskravet. All information om personernas namn, ålder och annat är inte till för någon 

annan än mig. Därför benämns personerna som ”student A-E”, för att på så vis skydda dess 

integritet. Informationen och det inspelade materialet är endast insamlat i syfte för denna 

undersökning och kommer att förstöras efter avslutat arbete. Därmed uppfylls både 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i undersökningen. Ingen person nämns som 

tidigare påtalats med sitt riktiga namn, och det är viktigt att ta i beaktning när människor 

deltar i forskningssammanhang. Om så vore måste personen i fråga godkänt detta. Det är 

nämligen allas rätt att vara anonym i en undersökning (Vetenskapsrådet, 2004).  

 

6. Resultat och analys 
 

Under det här avsnittet sammanfattas och analyseras intervjuerna med de blivande 

förskollärarna kopplat till litteraturen i bakgrunden. För enkelhetens skull benämns de 

blivande pedagogerna med ”student”. Fyra av de tillfrågade studenterna hade sina VFU: 

platser vid förskolan och en var placerad i förskoleklass. 
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6.1 Sammanfattning och analys av intervjuerna 

6.2 Skillnader och likheter 

Studiens syfte var att undersöka blivande förskollärares syn på högläsningens betydelse för 

barns språkutveckling, samt att ta reda på hur studenterna uppfattat högläsningens syfte vid 

respektive partnerskolor. Rent konkret fanns både skillnader och likheter kopplat till 

frågeställningar och intervjufrågor gällande studenternas syn och erfarenheter.  

Generella likheter 

Gemensamt för samtliga studenter är att alla anser högläsning som viktigt för barns 

språkutveckling. Det visar sig även att studenterna har en betydande insikt om de 

språkutvecklande effekter som högläsning genererar. En enighet råder över hur högläsning 

väcker barns intresse för att vilja lära sig att läsa och skriva, samt att alla barn oavsett 

förutsättningar behöver högläsning för sin språkutveckling. Gemensamt är också att samtliga 

studenter upplevde högläsningens syfte vid partnerskolorna vara till stor del av praktiskt art 

för att lösa pedagogernas raster. Därför förefaller det enligt studenterna, som att högläsningen 

till synes verkar vara statuslös.  

Skillnader 

Jag har även funnit skillnader i studenternas svar. Dessa har jag sammanställt till två grupper; 

grupp 1 och grupp 2. 

Angående högläsningens syfte:  

Grupp 1: Högläsning efter lunch anses nödvändigt och ett viktigt inslag, eftersom barnen först 

då ges en möjlighet till vila och återhämtning från de aktiviteter som råder vid förskolan. Här 

ses alltså inte syftet med högläsning som något negativt. 

Grupp 2: Denna grupp menar däremot att eftersom flertalet barn uteslutande sover direkt efter 

lunch, samt att några ofta somnar vid högläsningsstunden, medför att de missar möjligheten 

att få ta del av det lästa ordet och de effekter som högläsning ger. Enligt den här gruppen 

studenter är det inte alls säkert att det kommer fler tillfällen under dagen vid förskolan eller att 

föräldrarna sedan läser hemma för sina barn. 

Högläsningens förekomst i förskoleklass kontra förskola: 

Grupp 1: Upplever att högläsningen minskat eller att den inte förekommer alls i förskoleklass. 

Här upplevs att högläsning som planerad aktivitet inte alls förekommer i så stor utsträckning 
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som tidigare. Grupp 2 säger däremot uteslutande att högläsning förekommer varje dag i någon 

form. Antingen som en planerad aktivitet eller till viss del spontant. 

Krav eller inte i förskoleklass kontra förskola: 

Grupp 1: Känner att oavsett individ och förutsättningar finns mer krav på barnen i 

förskoleklass att sitta tyst och stilla vid högläsningsstunderna. Ett strikt förhållningssätt som 

uppfattas som en ganska hård barnsyn med stora krav på barnen. Ingen plats för reflektioner 

efter sagan verkar heller förekomma i så stor utsträckning. 

Grupp 2: Beskriver det motsatta, då det upplevs som att det finns ett mer kravlöst och fritt 

deltagande för barnen i förskolan. Dessutom görs barnen på olika sätt delaktiga i 

högsläsningsstunden, då det oftast finns utrymme för en dialog utöver sagans innehåll. Därtill 

vilar en tilltro över att ”går det inte så gör vi något annat”. Med det menas att är det för oroligt 

i gruppen, är det inte hela världen om läsningen avbryts och någon annan aktivitet erbjuds till 

barnen.   

Medias vara eller inte vara: 

Grupp 1: Media såsom tv, film och datorer i samband med en planerad högläsningsstund kan 

med fördel ses som ett komplement till det lästa ordet. På så vis tas barns skilda intressen 

tillvara och det anses därför som positivt i verksamheten. ”Använd de verktyg som fungerar 

för stunden” (personlig intervju, 2012-08-31). 

Grupp 2: Anser att media inte är ett alternativ till högläsning eftersom barnen går miste om 

det lästa ordet, samt det samspel som en högläsningsstund i grupp ger då media inte talar med 

barnen, snarare till barnen. 

6.3 Tankar och erfarenheter om högläsning 

Överlag har studenternas egna tankar om högläsning handlat om hur viktigt det är för barn i 

förskolan. Generellt och helt enighet med tidigare forskning (Fast, 2011; Sheridan, m.fl., 

2009; Svensson, 2005) menar studenterna att högläsning är väldigt betydelsefullt för barns 

språkutveckling, eftersom högläsning väcker intresse hos barn att vilja lära sig mer om 

bokstäver och ord, men även att under högläsningsstunderna få möjlighet att reflektera och 

bearbeta egna tankar och erfarenheter som uppkommer i samband med att sagan läses. Några 

av studenterna har berört det faktum att högläsningen är på väg att försvinna, både i 

verksamheterna men likaså i hemmen. För att undvika detta uppmanar en student till ett nytt 

tänk och mer upplysning om hur betydelsefull högläsning är för barns språkutveckling. En 

medvetenhet visas här om både det uppfattade faktumet, men tillika det tillvägagångssätt som 

kan motverka att högläsning glöms bort eller försvinner helt. Pramling, m.fl. (1993) berör 

högläsningens status i förskolan, och menar att det finns en medvetenhet hos förskollärare om 
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att aktiv högläsning bidrar till barns utveckling, men det verkar vara svårt att omsätta i 

praktiken. Enligt författarna har högläsning inte någon pedagogisk roll i förskolan, däremot en 

social roll, då högläsning ofta handlar om att lugna och samla en barngrupp (Ibid). Samtliga 

studenter sa också genomgående att högläsningsstunden vid respektive partnerskola låg i 

direkt anslutning till lunchen. De flesta av studenterna antog att detta berodde på praktiska 

skäl rörande pedagogernas egna luncher, vilket upplevdes som negativt eftersom 

högläsningen på så sätt blev statuslös i sammanhanget. Däremot menar en student i jämförelse 

med de andra, att läsning och vila i samband med lunch inte alls behöver vara negativt. 

Möjligheten för barnen att få lite tid till vila och återhämtning under sagostunden, ses som 

positivt av henne eftersom huvuddelen av dagen i stort handlar om lek och planerade 

aktiviteter. Oavsett den iakttagelsen kanske det finns det möjligheter till förändring vid de 

verksamheter som de blivande förskollärarna kommer att arbeta vid. Råder där samma 

upplägg kring högläsning, finns gott hopp om att studenterna med sina insikter, erfarenheter 

och nya kunskaper kommer att arbeta för att högläsning får en bättre status i förskolan.  

De erfarenheter studenterna har av högläsning kommer bland annat från olika vikariat i 

förskola och skola, från VFU: perioder under utbildningstiden samt av att läsa för egna barn. 

Erfarenheter som format hur de ser på kopplingen mellan språkutveckling och högläsning.  En 

av studenterna har noterat en bristfällig högläsning vid sin partnerskola, framförallt för de 

större barnen och upplever som övriga studenter att man ”tar till” högläsning efter lunch som 

ett verktyg för att lösa pedagogernas lunchrutiner. Däremot uppfattar samma student att 

pedagogerna gör sig mer tid att spontant sätta sig med en bok som något av de små barnen 

kommit med. Jag kan tänka sig att pedagogerna behöver göras medvetna om det studenten 

noterat för att få till en förändring, då det kanske inte alls är uppenbart för dem att det ser ut 

så. Någon av studenterna har erfarenhet av att högläsningsstunden inte får innehålla några 

störande moment, och alla barn förväntas (ska) därför sitta tyst och stilla. Det hon upplevt 

bidrar till att hennes egen utveckling och barnsyn inte kommer att handla om att tvinga små 

barn sitta som ljus, lugnt och stilla. I hennes klassrum kommer det finnas utrymme för barn 

som inte alls har den förmågan, utan att det på något vis är fel. En annan student delar denna 

uppfattning, och har dessutom en teori om att de intressen som styr barnen för stunden är de 

intressen man skall ta tillvara på just då. ”Att läsa för läsandets skull är väl inte grejen, utan 

det måste vara av lust och att man vill” poängterar hon (Personlig intervju, 31 augusti, 2012). 
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6.4 Högläsning för alla barn? 

Eftersom barn hela tiden verkar vara i olika stadier i sin utveckling, kan det ibland vara svårt 

att sitta still och lyssna på en bok. Av den anledningen påtalar flera av studenterna vikten av 

att högläsningen aldrig får bli ett tvång. Högläsning ska vara rolig, kravlös och lustfylld, och 

en student säger att förr eller senare sitter ändå de flesta barnen med vid sagostunden. 

Svensson (2005) menar att barn inte lär sig fatta tycke för böcker genom tvång, tvärtom. Hon 

föreslår, precis som några av studenterna, att om barnet själv får välja bok kan det bidra till ett 

större intresse att vara med vid en högläsningsstund. En av studenterna menar att intresset från 

barn att delta vid en sagostund även avtar om pedagogen saknar förmågan till inlevelse i 

sagan, samt om den samme talar med en monoton röst. Precis detta har Svensson (Ibid) och 

flertalet andra författare berört, angående hur man fångar barns intresse vid 

högläsningsstunden (Fast, 2011; Fox, 2001, m.fl.). 

Samtliga studenter menar att alla barn oavsett förutsättningar behöver högläsningen för sin 

egen språkliga och sociala utveckling. Genom att forma högläsningen utifrån de individer som 

finns i gruppen, ges en möjlighet till ett samspel som så väl behövs för att bearbeta egna 

tankar som kanske dyker upp under högläsningsstunden (Dominković m.fl. 2006). Vid 

student A:s partnerskola tog man fasta på detta, då det fanns en lösning på hur alla barn skulle 

nås av sagans innehåll. Barnen fick nämligen själv välja om de skulle sitta, ligga eller till och 

med pyssla med något under högläsningsstunden. Tanken med upplägget var enligt studenten 

att de barn som hade svårt att sitta still inte heller skulle behöva göra det. Det gjorde att 

läsningen blev kravlös och utan tjat, samtidigt som oroliga barn inte pekades ut som störande.  

Några studenter poängterar det faktum att för språkutvecklingens skull bör alla barn få höra 

en korrekt språkligt läst text, för att undvika att endast få ta del av det talade språket. En 

student påtalar att det är alla barns rätt att få delta i en högläsningsstund. Hon förklarar att vid 

ett sådant tillfälle visar pedagogen ett intresse för individen och att vi nu har en stund 

tillsammans. Det är värdefullt för alla! Kan hända att denna insikt är ett svar på hur och varför 

samspelet mellan barn och vuxna är så viktigt. Vi behöver alla känna att någon bryr sig, att 

någon är intresserad och att det alltid går att hitta vägar till kommunikation. Böcker kan 

tveklöst vara den vägen. Stunden tillsammans med en vuxen blir en slags bekräftelse för 

barnet och ökar dessutom förståelsen för individen och dess enskilda behov (Sheridan m.fl.  

2009). En av studenterna menar, i likhet med den förra, att tid och engagemang är några av 

hörnstenarna för att nå alla barn oavsett förutsättningar. 
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6.5 Att fånga intresset 

När det gäller att fånga barns intresse och göra högläsningsstunden till en rolig upplevelse är 

det enligt studenterna återigen viktigt att pedagogen läser med inlevelse utan monoton röst. 

Vidare menar de att det skall finnas tid och plats för reflektion, frågor och tankar kring en bok 

efterson händelser i en bok kan inspirera till vidare diskussioner och reflektioner. Här menas 

att barns egna erfarenheter ofta kopplas till det lästa i sagan, och många gånger finns ett behov 

från barnet att få berätta om dessa (Pramling, 1993). Vidare talar flera studenter om ett 

tematiskt arbetssätt där teater, pyssel, måla och liknande är används för att synliggöra sagan 

ytterligare. Enligt Sheridan m.fl. (2009) finns en mängd goda förutsättningar i förskolan som 

gör att detta skulle kunna vara möjligt. Med material, erfarenheter och inhämtad kunskap 

skapas möjligheter för att lyckas fånga barns intresse, vilket på sikt gynnar barns 

språkutveckling. Detta är samtliga studenter är medvetna om. Andra medel som kan fånga 

barn enligt en student är att pedagogen lär känna barnen och tar reda på vilka intressen som 

finns i barngruppen, för att på så sätt hitta böcker som tilltalar alla. Problemet kan vara för 

stora barngrupper, men en lösning som ofta görs i förskolan är att dela gruppen till två eller 

fler. På så sätt borde möjligheten att lära känna alla barn öka, och på sikt även chansen att nå 

dem utifrån ett lärande perspektiv. 

En student säger att en variation i barns olika intressen ger också en variation i hur 

högläsningsstunden kommer att se ut. Att låta nyfikenheten hos ett barn vara det som drar är 

nyckeln till ett fångat intresse enligt henne. Enligt en annan student är det även betydelsefullt 

att lära känna alla barn. Det bidrar nämligen till att intresset kan tillgodogöras eller till och 

med utökas då en ny vinkling kan öppna vägen till nya världar. En student menar att för att 

fånga barns intresse ska boken vara spännande, en annan menar att andra än pedagogerna vid 

förskolan kan bjudas in för att läsa sagor för barnen, exempelvis en barnboksförfattare. Dessa 

förslag upprepas när frågan om hur man vidareutvecklar arbetet med högläsning i förskolan 

berörs. Inget är kanske nytt, men det känns ändå att det finns en uppfinningsrikedom för att 

inte hamna i det som påvisats tidigare, där högläsningens syfte främst är av praktiskt art, samt 

att fungera som en vilostund. 

6.6 Högläsningens betydelse för språkutvecklingen 

Studenterna visar som tidigare nämnts att högläsning har stor betydelse för barns 

språkutveckling. De menar att genom högläsning lär sig barn hur ord låter och uttalas. Genom 

det lästa ordet skapas en lust att vilja lära sig att läsa och skriva, talet utvecklas och dessutom 
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läggs grunden för hur man klarar sig senare i livet. Överlag är studenterna eniga om även 

detta, och poängterar att betydelsen inte alltid uppskattas eller förstås av alla. Därför anses att 

det är av stor vikt att högläsningens betydelse lyfts ytterligare i verksamheterna. Något att 

tänka på är som nämnts att grunden läggs i förskolan, och det arbete som görs när barnet är i 

förskoleåldern har en stor betydelse för hur det klarar sig längre fram (Fox, 2001). En av 

studenterna är av den uppfattningen att ett utvecklat språksinne stärker individen i sociala 

sammanhang, eftersom det blir lättare att uttrycka sig och bli förstådd. Dominković m.fl. 

(2006) understryker det studenten säger då de skriver att effekterna av högläsning ger barn bra 

förutsättningar att klara sig i ett samhälle som till största del är inriktat på skriftspråket. Det 

framkommer att högläsning är ett bra sätt att få barn att fatta tycke för bokstäver, och enligt 

student D leder det till en vidare insikt om att bokstäver blir till ord. ”Min tanke är att få 

lyssna leder till lust att lära mig” (Personlig intervju, 31 augusti, 2012). Student E säger att 

ofta bidrar barn med egna tankar och upplevelser vid högläsningsstunder. Det gör att barnen 

vågar prata mer vilket ger en språkutvecklande effekt. Fox (2001) understryker det samma då 

hon skriver att det är genom samtalet som barn lär sig språket. 

Sammanfattningsvis skall en bra bokläsningsstund enligt studenterna vara lugn, mysig, 

kravlös och avkopplande, utan tvång, där barnen har chans att påverka bokval men även 

utgången av sagan. Barns egna initiativ till högläsning uppskattas och en liten grupp med barn 

är att föredra för att ge plats för både reflektion och eftertanke. 

 

7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 

Enligt Hjerm & Lindgren (2010) består en kvalitativ analys i huvudsak av ord. Dessa ord kan 

vara utskrivna observationer, intervjuer eller liknande. Den här studien har endast kvalitativa 

intervjuer som grund, då jag bedömde utifrån syftet att intervjuer var den bästa metoden. Att 

utföra både intervjuer och observationer hade förmodligen ökat studiens trovärdighet, 

eftersom observationer styrker det redan infångade materialet (Backman, 2008). Därför hade 

det varit intressant att genom kompletterande observationer fått vidare insikt i hur högläsning 

används och ser ut vid olika förskolor. Vill man verkligen se hur det ser ut är bästa sättet att 

göra en observation (Ibid). Om observationer gjorts är jag medveten om att tillförlitligheten 

höjts, men är ändå nöjd med det faktum att fyra kommuner och fem unika partnerskolor ingår 
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i min undersökning. Detta vill jag mena ger en fingervisning om hur blivande förskollärare ser 

på högläsningens betydelse för barns språkutveckling, samt hur högläsningen yttrades sig och 

vid vilka tidpunkter man läste vid studenternas VFU: platser. 

Valet föll på intervjuer eftersom följdfrågor kan ställas under samtalet samt att möjligheten 

finns att direkt kunna förtydliga eventuella oklarheter och missförstånd med frågorna. 

Intervjumetoden var tillika den metod som kändes mest relevant, eftersom syftet var att få en 

uppfattning om blivande förskollärares tankar kring högläsning och dess betydelse. Backman 

(2008) menar att den metod man väljer att använda, anses helt vara beroende av vad som bäst 

förser forskaren med relevant data. Det hade även varit intressant att intervjuat pedagogerna 

vid respektive partnerskola, för att få deras syn på högläsning och jämfört den med vad 

studenterna upplevde vid sin VFU: plats. 

Metoden att använda sig av enkätfrågor i denna undersökning övervägdes men valdes bort. 

Enligt Backman (2008) genererar ofta enkäter i en stor mängd data, vilket kan betyda många 

timmars arbete. Därför var enkäter för den här studien inget alternativ, både ur en tidsaspekt 

men även för att det inte var mitt syfte från början. 

För att få avslappnade och naturliga samtal spelades varje intervju in. Det innebar att det var 

möjligt att helt fokusera på intervjupersonen genom hela samtalet utan avbrott. Nackdelen 

med att spela in en intervju är att personens kroppspråk och minspel som förtydligar det 

personen vill ha sagt inte blir synligt. En annan nackdel var att vid transkriberingen av 

materialet upplevdes det som svårt att få fram meningarna på ett korrekt sätt, eftersom 

talspråket oftast kan vara svårtolkat och att meningar kan vara halva eller ofullständiga. Då är 

fördelen att samtalet finns inspelat, eftersom det är lätt att gå tillbaka och lyssna på det som 

förefaller vara oklart. 

För att de blivande förskollärarna skulle känna sig trygga med intervjusituationen, sändes 

frågorna i förväg till deltagarna, vilket torde vara positivt för resultatet längre fram. Genom att 

ge möjligheten att läsa in sig och bekanta sig med ämnet, ges studenten en chans att fundera 

över sitt eget förhållningssätt till frågorna och ämnet. Tanken är därför att de svar som ges 

sannolikt är väl genomtänkta. 

I efterhand känns kanske att några av frågorna påminner om varandra, eftersom svaren av 

dessa är liknande. En frågeställning att fundera vidare på kan ju vara om frågor kopplade till 
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barn med annat modersmål än svenska hade breddat resultatet, och ytterligare fördjupat 

betydelsen av högläsning i förskolan. 

De studenter som deltagit i undersökningen är kända av mig, men deras tankar om högläsning 

visste jag inget om. Det hade möjligtvis kunnat påverka intervjusituationen eftersom mitt 

intresse kanske varit lägre, då svaren redan varit mer eller mindre givna. Det var även en 

fördel att känna studenterna innan, eftersom två av dessa valde att göra intervjun via Skype. 

Ett tillvägagångssätt som fungerade tillfredställande, både ljud – och bildmässigt. Självfallet 

hade för mig helt okända studenter varit intressanta att intervjua, men med redan kända 

personer upplevdes intervjuerna naturliga och avslappnade, samt att det var värdefullt att få 

reda på var mina studiekamrater står i ett ämne som jag själv brinner för. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av intervjuerna visar att de blivande förskollärarna anser att högläsning har stor 

betydelse för barns språkutveckling. Högläsning bidrar enligt studenterna till att barns 

nyfikenhet och intresse för ord och bokstäver väcks, samt att viljan att själv lära sig läsa och 

skriva blir stark. Studenterna menar även att genom högläsning görs barn medvetna om hur 

ord ska uttalas och hur de låter. Flera av intervjupersonerna upplever dessutom att barn genom 

böckernas innehåll bearbetar och reflekterar över händelser hämtade ur sin egen vardag. 

Enligt Pramling m.fl. (1993) fungerar sagoböcker genom sitt symboliska innehåll, som en 

hjälp för att barn ska förstå olika skeenden, känslor och intryck. Det studenterna säger visar en 

medvetenhet om att barns språkutveckling är beroende av högläsning i förskolan. De påvisar 

tillika en förståelse för hur barn behöver bearbeta egna intryck och händelser med sagans 

hjälp, men även att en läst text förmedlar ett korrekt talat språk, kontra talspråket. Studenterna 

menar att det skrivna ordet är viktigt för barn att höra då det gynnar språkutvecklingen. Det 

innebär att just de här studenterna genom sin medvetenhet har all möjlighet att bevara 

högläsningen i förskolan, och kanske även höja betydelsen för den ytterligare. Sheridan m.fl. 

(2008) skriver att betydelsen av barns vilja för att lyssna på sagor är ett tidigt tecken på att de 

vill lära sig att läsa, och menar även att inget annat kan ersätta betydelsen av högläsning. (Se 

även Lundberg & Herrlin, 2005, s. 63) Därmed inte sagt att talspråket på något sätt är fel, 

tvärtom så behöver barn höra även det. Fox (2001) poängterar att barn som saknar en 

regelbundenhet i att samtala riskerar att stöta på svårigheter senare i skolåldern. Studenternas 

egna tankar och erfarenheter kopplat till inhämtade kunskaper och erfarenheter från 

lärarutbildningen, har troligtvis stor betydelse för hur de blivande förskollärarna ser på 
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högläsningens betydelse före och efter utbildningen. Egna erfarenheter säger det, då 

högläsning tidigare personligen ansågs som nödvändigt framförallt för språkets utveckling, 

men även för samspelet, där sagan förenade barnet och den vuxna för en stund. Nu när 

studietiden snart är över upplevs att betydelsen när det handlar om högläsning stärkts, 

sannolikt eftersom flera kurser genomgående har behandlat barns språkutveckling och 

erövrandet av språket. Ett eget intresse för högläsning och språkutveckling torde även det ha 

stor del i huruvida en person tar till sig fakta, forskning och intryck om ämnet, eftersom det 

egna intresset öppnar för ett större engagemang, det blir lättare att prestera. (Jerlang, 2008). 

Alla barn har genom skilda bakgrunder olika förutsättningar att klara sin dag vid förskolan. 

Detta visar studenterna stor förståelse för och är överens om att oavsett förutsättning behöver 

barn högläsning både för den språkliga och sociala utvecklingen. De menar att det är allas 

rätt! För att alla ska få det de behöver, kan därför utformningen av högläsningsstunden enligt 

studenterna, se olika ut från gång till gång. Tanken bakom ett produktivt lärande är enligt 

Frykholm (Myndigheten för skolutveckling, 2001) att varje enskild människas förutsättningar, 

intressen och behov tas i beaktning. I enighet med författaren påvisar studenterna, ett 

inkluderande förhållningssätt till det som inte förefaller ”normalt”. Studenterna visar en 

ödmjuk barnsyn där respekt och hänsyn tas för olikheter, en barnsyn som alla pedagoger 

borde ha. Det kan bero på som tidigare nämnts utbildningens bredd, men även personernas 

egna erfarenheter från livet, arbete, kamrater, familjesituation samt den egna tiden från 

förskola och skola, vilka alla är pusselbitar till hur en människa blir och får sina värderingar. 

Min teori är att om dessa personer i grunden inte formats till de individer de är i dag, skulle 

inte heller svaren där allas lika rätt och värde lyfts fram, blivit de samma.  

Det känns logiskt att högläsning vidgar barns ordförråd. Flera av studenterna har berört detta 

och menar att genom högläsning får barn lära sig hur ord låter och uttalas. För att ordförrådet 

ska breddas anser jag att barn därför behöver utsättas för ordet många gånger och även i 

varierade sammanhang. På så sätt nås så småningom en förståelse för ordet, barnet ”knäcker 

koden”. Det värdefulla samtalet kring en bok efter sagostunden bidrar till denna förståelse, 

därför är det av stor vikt att den tiden finns efter sagan är slut (Svensson, 2005). Om detta 

skriver även Dominković m.fl. (2006) och menar att genom samtal med barn om olika ords 

betydelse, ökar förmågan att förhålla sig till ord, vilket kan ha en positiv inverkan på dess 

framtida inlärning.  
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För att högläsningen skall ge något är det viktigt att fånga barns intresse (Fast, 2011; Fox, 

2001) Studenterna har en mängd olika förslag på hur man gör det rent konkret. Att arbeta 

tematiskt utifrån en bok, menar de är ett sätt att utveckla sagan vilket i enighet med 

Läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010) stämmer. Där poängteras att ”med ett temainriktat 

arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (s. 7). Genom att 

synliggöra figurer i exempelvis teaterform, måla och rita, göra figurerna i lera eller liknande 

bidrar till att boken lever kvar lite längre. Tillförandet av material till högläsningsstunderna 

gör enligt Dominković m.fl. (2006) att berättelsen kan diskuterars på mer än ett sätt. Det 

innebär alltså att böcker kan användas på olika sätt och i olika syfte. Att synliggöra sagan ökar 

upplevelsen av själva innehållet, men det tar säkerligen inte slut där, då denna variation borde 

ge en skjuts för barnets egen förmåga att skapa inre bilder och tankar runt berättelsen. 

Studenterna betonar även vikten av att våga använda sin röst och sitt engagemang vid en 

högläsningsstund, eftersom flera upplevt att brist på detta leder till ett ointresse hos barnen, de 

kan helt enkelt inte sitta still. Svensson (2009) påtalar att av den anledningen är därför 

intonationen viktig. Berättelsen blir alltså mer intressant om ett växlat tonläge används, och 

rösten men även ett varierat minspel är enligt författaren några av de viktigaste verktygen vid 

högläsning. En tanke är då att det krävs ganska mycket från den som läser. Jag menar att med 

både kropp, röst och sitt eget engagemang förmedla en bok till en grupp barn, kräver att 

pedagogen är bekväm med detta. Det blir en slags teaterföreställning, där du går in i olika 

roller och skepnader. Till det tillkommer varierade röster och gester. En av studenterna menar 

att i det avseendet är det bra om pedagogen inte ser några problem med tillvägagångssättet, 

om så inte är fallet, menar hon att det kanske bättre om någon annan som är mer bekväm med 

detta arbetssätt, läser sagan. En variation under läsandet är sannolikt att föredra oavsett hur 

den gestaltar sig. Roberts m.fl. (2005) påvisar i sin undersökning, där föräldrar läser för sina 

barn, att varierade tillvägagångssätt vid högläsning utvecklar ett större ordförråd hos små 

barn. Sénéchal (1997) bekräftar den teorin genom sin undersökning, där resultatet visade i 

princip samma sak: vuxnas olika strategier vid högläsning hade olika effekt på hur barns 

ordförråd utvecklades.  Då kommer tanken att oavsett hur en person läser, så är kanske inte 

tekniken den viktigaste, utan variationen av den samma. Det kanske inte gör så mycket att 

vissa av pedagogerna inte är så fullfjädrade läsare när det kommer till att ”gå in för 

läsningen”. Jag menar att det viktigaste är kanske att barnen får höra det skrivna ordet, men 

tillkommer en variation och tillika en inlevelse från pedagogen ser jag det som en stor bonus 

för barnen och dess språkutveckling. 



 

28 

 

Det är intressant att ta del av studenternas förslag till utvecklande metoder kring högläsning. 

Den insikt och uppfinningsrikedom de visar, tolkar jag som att dagens nyutbildade pedagoger 

sitter inne med ett nytt sätt att se på inlärning i förskolan. Genom tid har synen på inlärning 

såklart förändrats, det ser ju bland annat forskningen till, men möjligheten för nyutbildade 

pedagoger att vara med och påverka och förändra arbetssätt och synsätt i verksamheterna, 

anser jag vara betydande. En student delar med sig av sin övertygelse att utbildningen förser 

blivande förskollärare med de verktyg som behövs för att lyckas förbättra högläsningen i 

förskolan. En annan aspekt som känns viktigt för att det skall lyckas, är att som pedagog lära 

känna barnen. Om det görs ges en insikt i barns intressen och utifrån dessa torde det bli lättare 

att hitta litteratur som tilltalar var och en. 

Under intervjuerna framkommer att studenterna anser att små läsgrupper är att föredra. De 

menar således att i en mindre grupp ges större möjligheter för alla att komma till tals, se bilder 

och utbyta tankar. Detta styrker Dominković m.fl. (2006). De skriver nämligen att i små 

läsgrupper ses interaktionen mellan barn och vuxen vara positivt för olika delar av ett barns 

läs -och skrivutveckling. Det är viktigt att inte glömma bort att högläsning inte bara stimulerar 

språkutvecklingen, utan även som författarna tillika poängterar; att lära sig att förstå och 

intressera sig för skriftspråket (Ibid.). En grundtanke när det handlar om högläsning för barn 

är att sagostunden skall vara kravlös, avkopplande och utan tvång, något som studenterna 

återkommit till ett flertal gånger i intervjuerna.  

Resultatet av undersökningen visar även att vid samtliga studenters VFU: platser låg 

högläsningsstunden uteslutande i direkt anslutning till lunchen. Huvudsyftet med 

arrangemanget antas vara av praktiskt art rörande pedagogernas lunchraster. Studenterna 

ställer sig frågande till detta, och menar att det språkutvecklande syftet inte finns när 

högläsningen blir en praktisk lösning. Möjligtvis kan sagostunden efter lunch ge barnen en 

chans till vila och återhämtning, vilket studenterna ändå ser som positivt för barnens skull, 

och detta torde vara högläsningsstundens andra syfte. Det som känns negativt med upplägget 

är som studenterna säger, att pedagogerna inte tar till vara på det effekter högläsningen har för 

barns språkutveckling. Av någon anledning väljs det bort, för att andra bitar är viktigare just 

vid de här förskolorna. Det är synd att statusen på högläsning inte är högre, men för den delen 

så är det ju inte så att barnen går miste om sagostunderna, de är bara inte prioriterade i 

verksamheten som en planerad aktivitet. Eftersom praktiska skäl och vila utgör grundsyftet till 

varför och när det läses för barnen, kan en teori vara att pedagogerna inte har vare sig 
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förmågan eller kunskapen att värdera och reflektera kring högläsingens effekter. Om 

pedagoger i förskolan fortsätter att ”ta till” högläsning av andra/fel orsaker än de som är 

utvecklande för barnen, föreslår en student att mer upplysning och ett nytt sätt att tänka kring 

ämnet kan vara nyckeln till en förståelse om hur betydelsefull högläsning är för barns 

språkutveckling.  

De blivande förskollärarnas syn på högläsning är generellt likvärdiga. För att undersökningen 

skall ses som trovärdig kanske ett sådant resultat inte förefaller vara tillförlitligt, eftersom 

tankar, synsätt och erfarenheter genom tid troligen förändras. Trots detta känns det som att 

trovärdigheten ändå är hög, då resultatet både visar och styrker tidigare forskning och övrig 

litteratur där man kommit fram till att högläsning är viktigt för barns språkutveckling. 

7.3 Slutord  

I den här undersökningen har jag fokuserat på barns språkutveckling men är medveten om att 

högläsningen har fler syften och effekter för barns olika utveckling, än de som här lyfts fram. 

Om högläsning är svaret, kanske mer insatser bör göras för att fler pedagoger skall inse detta, 

och på så vis höja statusen på högläsningen i förskolan. 

Annat som känns meningsfullt att poängtera är att jag inte anser högläsning vara det enda 

svaret på hur man når en optimal språkutveckling hos barn, tvärtom kanske man skall ställa 

sig frågande till detta. Däremot inser jag att läsa för barn aldrig kan vara fel, då allt jag hittills 

läst och lärt mig talar för det. För mig har det alltid varit en självklarhet att jag skall läsa för 

mitt eget barn, det gjordes för mig, men jag har även insett att det inte alls är lika självklart 

hos alla. Det är viktigt att traditionen att läsa för sina barn lever kvar, eftersom sagans värld 

ger barn möjligheter till fantastiska äventyr, om än ”bara” i tanken.  

Det har varit intressant och värdefullt att ta del av studenternas syn, erfarenheter och förslag 

på arbetssätt rörande högläsning i förskolan. Inget som framkommit har varit direkt nytt till 

det som redan är känt om ämnet, men känslan är ändå utifrån mina egna erfarenheter kontra 

mina studiekamraters, att det finns ett engagemang och en framtidstro från samtliga där 

högläsning är något de aktivt vill arbeta med samt förbättra för att göra högläsningsstunden 

lärande, intressant men framförallt roligt.  
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7.4 Fortsatt forskning 

Denna undersökning har till stor del handlat om hur barns språkutveckling rent generellt 

gynnas av högläsning. Därför skulle det vara intressant med en studie där undersökningen helt 

koncentreras till barn med behov av särskilt stöd, och hur pedagoger når fram till dem i en 

högläsningsstund. Det vore även intressant med en undersökning av medias inverkan på barn 

och om TV, datorer och övrig teknik är ett tänkbart komplement till övriga språkutvecklande 

verktyg eller inte. 
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Bilaga A 

Hej! 

Då har den sista terminen på vår gemensamma resa vid lärarutbildningen vid Högskolan i 

Gävle, med inriktning mot förskola tagit sin början. Som ett led i detta ska vi nu skriva vårt 

examensarbete. Jag har valt att inrikta mig på barns språkutveckling och vad högläsning i 

förskolan kan ha för betydelse för denna. Mitt arbete kommer i huvudsak att handla om 

högläsningens betydelse, men jag är även intresserad av vad blivande pedagoger har för 

uppfattning i frågan. För att få en fingervisning om detta är jag intresserad av att göra en 

intervju med dig. Frågorna kommer i huvudsak handla om: 

 Dina egna funderingar och erfarenheter av högläsning för barn. 

 Hur du upplevde högläsningen vid din VFU plats. 

 Hur man kan arbeta med och vidareutveckla högläsning vid förskolan. 

Under intervjun kommer jag att spela in vårt samtal för att senare kunna analysera och 

bearbeta materialet. Det är fördelaktigt att spela in sin intervju på mer än ett sätt, men att 

kunna lyssna och samtala utan att behöva föra anteckningar under tiden, är en anledning till 

att göra detta. Det är frivilligt att delta i undersökningen, och du kan dessutom avbryta 

intervjun när du vill. Genom att följa de forskningsetiska principer som råder, kommer varken 

din identitet eller förskolan du gjorde din VFU vid, nämnas i min uppsats. Om det skulle vara 

svårt att träffas, finns möjlighet att göra intervjun via Skype. 

Jag hoppas du har möjlighet och framförallt tid att delta i min undersökning, då det skulle ha 

stor betydelse för uppsatsens trovärdighet och resultat. 

Tack på förhand! 

Mvh  

Christina Gustafson. Tele: telefonnummer 

Paula Larsson, handledare. Tele: 026-64 XX XX 

e-post: mailadressen 

 



 

 

Bilaga B 

 

Intervjufrågor 

 

1. Har du några egna tankar när det kommer till högläsning för barn? 

2. Har du några egna erfarenheter när det kommer till högläsning för barn? 

3. Hur viktigt tycker du som blivande pedagog att högläsning i förskolan når alla barn, 

oavsett förutsättningar?   

Varför tycker du så? 

4. Har du egna förslag på hur man kan fånga intresset hos ett barn, så att 

högläsningsstunden blir en rolig upplevelse? 

5. Hur såg högläsningsstunderna ut vid din VFU plats? Fanns det en tanke bakom 

tillfällena?  

6. Något där du reagerade på som var positivt?  

7. Något där du reagerade på som var negativt? 

8. Hur ser du på högläsningens betydelse för barns språkutveckling?  

9. Har du några egna förslag på hur man kan arbeta med och vidareutveckla 

högläsningen vid förskolan? 

10. Hur tycker du att en bra bokläsningsstund ska se ut? 

 

 

 

 

 


