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Sammanfattning 

Forskning visar att högläsning är viktig för barns språkutveckling, att barn genom 

högläsning får tillgång till fler ord, samt att högläsning kan bidra till att skapa ett 

intresse för det skrivna språket hos barn. Undersökningens syfte ärr att ta reda på hur ett 

antal förskollärare ser på betydelsen av högläsning för barn i förskolan, hur 

högläsningen ser ut i verksamheten, och hur högläsning påverkar barnens utveckling av 

språket.  

 

I intervjuerna användes den ostrukturerade intervjumetoden, där följdfrågor kan ställas 

till de intervjuade. Jag har valt att träffa förskollärarna och intervjua dem, och göra 

ljudinspelningar samt anteckningar med penna och block under intervjuerna. Fem 

förskollärare intervjuades på fyra olika förskolor. Informanterna är mellan 24 och 50 år 

och har arbetat olika länge inom förskolans verksamhet.  

 

Resultatet visade att förskollärarna ansåg att högläsning i den pedagogiska 

verksamheten kan användas som ett redskap för att främja barns språkutveckling, och 

alla de intervjuade förskollärarna visade tydligt att de ansåg det vara viktigt med 

högläsning för barn och deras språkutveckling. Högläsning kan ge barnen ett rikare 

ordförråd genom att ge barnen tillgång till orden, och det kan öka barns intresse för 

läsning och för skrivning. Detta framkom i de utförda intervjuerna, där förskollärarna 

betonat att det görs möjligt genom att samtala med barnen och genom att föra 

diskussioner tillsammans med barnen, om både text och bilder i boken som läses under 

högläsningsstunden. Genom granskning av litteratur visade det sig att en 

språkutveckling hos barn sker redan i tidig ålder, och att högläsning kan bidra till den 

utvecklingen, och att förskolan har en viktig roll där, att introducera barnen till läsning 

och skrivning genom högläsning. Resultatet överensstämde med denna forskning. 
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1 Inledning 
Skolverket (2011) nämner att barnens användande av språket tillsammans med 

pedagogerna i förskolan lägger grunden till barns utveckling av språket. Pedagogernas 

inställning till skrivning och läsning och tillvägagångssätt att samtala om bokens 

innehåll inverkar också. Hur pedagogerna använder språket tillsammans med barnen har 

en inverkan på barnen, och redan i förskolan läggs alltså grunden för barnens språkliga 

utveckling. 

 

Läroplanen för förskolan betonar att: 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen (Skolverket, 2010, s.7). 

Utifrån kurserna som jag har läst i förskollärarutbildningen som har berört ämnet 

högläsning, så uppstod ett intresse hos mig av att erhålla mig en djupare inblick kring 

hur högläsning kan stimulera varje enskilt barns språkutveckling, och genom böckernas 

värld introducera dem till den skriftliga världen. I en artikel i Dagens Nyheter där von 

Baumgarten-Lindberg, Reslegård, Ekström och Larsson (2012) berörde ämnet 

högläsning framkom det genom en studie som DN presenterar, att högläsningen hade 

minskat i hemmen, och i artikeln fanns det att läsa att det var 35 procent av föräldrarna 

som läste för sina barn dagligen. 

Skolverket (2011) går in på att högläsning många gånger blir något som fungerar som 

utfyllnad av tid. Högläsningen sker ofta efter måltider, och för att skapa ett lugn i 

barngruppen, och även innan hämtning av föräldrar. Jag vill genom detta arbete 

undersöka de intervjuade förskollärarnas tankar om högläsningsstunden i förskolan.  

 

1.1Tidigare forskning och sociokulturellt perspektiv  
I denna del kommer allra först tidigare forskning som berör språkutvecklingen hos 

barnen att redovisas, och efter det redovisas begreppet literacy, sedan tas det 

sociokulturella perspektivet upp, och allra sist berörs vad läroplanen säger kring 

språkutveckling hos barn.  

 

1.2 Språkutveckling 
Schickedanz (1986) menar att barn redan tidigt genom högläsningssituationer kan få 

kunskaper om böckerna. Exempelvis att texten i boken har en mening och att tal och 

text har en relation till varandra, och att barn redan i tidig ålder kan få kunskap om att 

böckernas språk skiljer sig från talspråk samt att böcker är tilltalande. 

 

Vid en högläsningsstund så är barnet och den vuxne en del i en språkupplevelse i en 

skriven form, menar Ögren (2000), som har jämfört barnens ordkunskap vid tal som är 

barnriktat och läsning som är barnriktat. Den gemensamma språkupplevelse som sker i 

den skrivna formen ger en större ordkunskap för barnen än samtalet som sker i barnens 

vardag (ibid.). Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) går in på en studie som 

Olaussen (1989) har genomfört. I studien framkommer det att pedagogen under 

högläsningsstunden tidvis tar upp ord eller begrepp och för ett samtal med barnet kring 

dess innebörd. På så sätt får barnet ett förhållningssätt till olika ord som förekommer. 

Ett sådant kunnande får senare betydelse för barnen under deras skolgång. Frost (2002) 
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tar upp att barn redan i förskolan ska få en möjlighet att upptäcka det skriftliga språket, 

och genom det skaffa sig en kunskap kring att utforska talspråket. Även Meek (1991) 

tar upp att genom att förskolläraren läser för barnen så får barnen en förståelse för 

språket i boken, och att det skiljer sig från det talade språket och konversationer.  

 

Högläsning handlar inte bara om att tala, menar Körling (2012), det handlar om att prata 

skriftspråk. Att berätta hjälper barnen in i skriftspråket, det skapar en gemenskap. Den 

som läser högt för barnen förändrar sin röst, så att den blir något lägre, en berättarröst.  

Under en högläsningsstund läser vi vuxna, och gör för barnen en skillnad på olika ord 

och ljudar orden och gör det tydligt för dem. För att barn ska träda in i läsandet och 

själva lära sig att läsa, så behöver barnen få ta del av läsandet i form av att få lyssna på 

ett berättande. Vad boken handlar om är inte det viktigaste, utan det är själva läsandet i 

högläsningsstunden som Körling (2012)  anser är det viktiga att ta fasta på.  

 

Fortsättningsvis nämner Körling (2012) att under en högläsningsstund så ges det tillfälle 

att föra ett samtal, att ställa frågor och att tänka kring det som läses. När som helst under 

högläsningsstunden kan läsningen stanna upp för att reflektera kring det som lästs, och 

barnen kan uttrycka vad de känt under högläsningen. (ibid.). Genom högläsning lär sig 

barnen hur olika känslor uttrycks med ord och på vilket sätt ord sägs, allt från glad till 

ledsen. Barnen lär sig hur ett samtal låter, olika betoningar och olika volymer på rösten, 

skrika eller viska. Ett barn som får höra olika texter, såsom sagor eller texter med fakta, 

får en förståelse för att ord som är skrivna har något att berätta. (ibid.).  Orden i en text 

är alltid lika, och med det menas att vid olika tillfällen en text läses så läses orden på 

samma sätt varje gång. Högläsning ger barnen möjlighet att lära sig hur språket är 

uppbyggt, genom olika formuleringar, begrepp och grammatik. (ibid.).  Barnen får även 

förståelse för att bokstäverna bildar ord, som i sin tur berättar något. Barnen ges även ett 

rikare ordförråd genom högläsning, och högläsningsstunden ger även barnen en 

gemenskap tillsammans med andra (ibid.). 

 

Fast (2012) går in på att tidigare så antog man att det fanns en punkt i barnens liv då de 

var redo för att ta ett steg in i att börja lära sig att läsa. Vuxna i barnens omgivning 

skulle därför inte börja läsa före den tid då barnen ansågs mogna för att börja läsa. 

(ibid.). Vuxna skulle inte heller ge svar på de frågor som barnen hade, det fanns då en 

möjlighet att barnen skulle få en uppfattning om att skolan var ointressant när de 

började. Idag finns kunskap om att ta del av skriftspråket kan te sig olika för olika barn, 

och att det kan starta redan vid tidig ålder. (ibid.).  Första steget till att bli en läsare kan 

barnet ta genom att uppträda som en läsare. Barnen tar efter hur vuxna hanterar en bok, 

hur vuxna läser den och bläddrar sida i boken. Barnen kan vända sida för sida i boken, 

och omgivningen kan höra hur barnet läser med en annan röst (ibid.). 

 

Med hjälp av innehållet i boken så kan barnen ta del av en annan tid och plats. De får ta 

del av andra människor, få en förståelse för djurens upplevelse, men de får också en 

förståelse för livet, människor, samhället och även familjen. (ibid.).  Barnen får också en 

uppfattning om hur meningar byggs upp genom att bli lästa för, de får också ett rikare 

ordförråd. Boken har en början och ett slut, och det förekommer djur och människor 

som talar på olika sätt. (ibid.). 

 

1.3 Begreppet literacy 
Goodman (1984) tar upp att barns möte med litteracitet bör börja redan vid tidig ålder, 

redan innan de har börjat i skolan, och att barnen får ta del av skrift i olika former som 

finns i deras omgivning, exempelvis i en högläsningssituation, på skyltar barnen ser och 

http://www.synonymer.se/?query=ta%20efter


 

3 

 

i tidningar som barnen tittar i. Detta är första steget in i litteracitet menar Goodman, att 

barn får möta på litteracitet på olika sätt och att barns erfarenheter får utvecklingen av 

litteracitet att växa. Goodman symboliserar begreppet ”roots of literacy” (Goodman, 

1984, s.103) genom ett träd med en stam och rötter, och tre huvudsakliga rötter. Den 

första av de tre rötterna är att barn möter på skriftspråket i olika former, den andra 

handlar om att ha samtal tillsammans med barnen om skriftspråk och att reflektera 

tillsammans med barnen kring det, och den tredje handlar om att vara medveten om 

litteracitet och dess innehåll, funktioner och dess olika former. Meek (1991) pratar om 

barns litteracitet, att genom att barn får ta del av en berättelse så sker ett omedvetet 

lärande, bara genom att barnen lyssnar och genom att de hör hur ord låter och hur ord 

ser ut. Genom lyssnandet på sagor får barnen en kunskap om språket, och de lär sig då 

själva att skriva och att läsa, och de lär sig även att berätta. Den bok som barnen 

kommer i kontakt med först i livet är oftast bilderboken. Meek (ibid.) tar upp att små 

barn lär sig att läsa bilder, och kan känna igen exempelvis människor på bilder de sett 

tidigare.  

 

Björklund (2008) använder begreppet litteracitet i sin beskrivning av literacy, som hon 

menar handlar om läsning och om skrivning, men hon menar att det även innefattar 

bilder, tecken och symboler. Björklund (2008) menar att litteracitet sker i sociala 

sammanhang, att det sker tillsammans med andra i barnets omgivning. När barnet 

kommer i kontakt med något slags text i sin vardag så sker en så kallad 

litteracitetshändelse. 

 

1.4 Sociokulturellt perspektiv  
Jag har valt ett sociokulturellt perspektiv till denna studie, för att belysa samspelet 

mellan människor, att tillsammans med andra i omgivningen så sker ett lärande, och att 

kommunikation sker med hjälp av språket och att förståelse skapas med hjälp av språket 

som redskap. Björklund (2008) tar upp det sociokulturella perspektivet och att lärande 

är något som äger rum i ett sammanhang och i ett samspel med omgivningen. Björklund 

nämner Vygotskij, som menar att språkets grundläggande funktion är att vara 

kommunikativ. 

 

Säljö (2014) menar att människan genom att medverka i interaktion som är 

kommunikativ så lär sig människan. Det sociokulturella perspektivet går in på att det är 

när människan är en del av en kommunikation med andra som människan kan få ett nytt 

sätt kring att tänka och kring att handla men även kring att resonera. Hur språket och 

kommunikation med andra i omgivningen används. Kommunikationen är vägen mellan 

barnet och omgivningen. 

 

Vygotskij (2001) menar att det är i sociala situationer som språket intas och är ett 

redskap för social gemenskap och för förståelse. Språket används för att sätta namn på 

något och för att redogöra för dess betydelse. Säljö (2014) går in på att människan är en 

berättande person och att med stöd av texten kan skapa nya berättelser som ger inblick i 

nya perspektiv på tillvaron. Texten är en del i ett sammanhang som är kommunikativ, 

skrift och tal hänger ihop med varandra och båda behövs i ett sammanhang, där texten 

står i centrum och blir en diskussion.  

 

1.5 Läroplan för förskolan  
Jönson et al. (2013) nämner att pedagoger inom förskolan har ett uppdrag när det 

handlar om frågor som innefattar språk och språkförmåga. Utveckling av språket och 
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lärande är begrepp som är centrala i läroplanen i förskolan (ibid.). Grunden för intresset 

hos barn för texter och språk ska läggas i förskolan. Det är förskollärarna som har ett 

ansvar för att barnen i verksamheten ska få tillfälle att möta på olika typer av texter, och 

att läsa och skriva och att föra ett samtal kring dessa olika texter (Jönson et al. (2013). 

Björklund (2008) går in på att läroplanen för förskolan lägger fokus på att barnen i 

verksamheten ska ges möjlighet att vara en del i skriftspråkets värld, och det är inte bara 

språkutvecklingen som betonas i läroplanen för förskolan. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) finns att ta del av att förskolan har som mål att varje barn i 

verksamheten utvecklar ett varierat språk, får kunskap i att använda ord på ett lekfullt 

sätt, och att barn ges möjlighet att uttrycka hur de känner och tänker och att de sedan får 

chansen att argumentera för det. Barnen ska ges möjlighet att lära sig begrepp, de ska få 

ett större ordförråd, och de ska även få möjlighet att ställa frågor, och att med andra föra 

en kommunikation. 

 

Förskolan har även som mål att symboler och hur de fungerar och är uppbyggda ska 

förstås av barnen, hur symbolerna kommunicerar. Ett intresse för skriftspråket ska 

barnen ges möjlighet att utveckla. Förskolläraren har en ledande roll att ansvara för att 

verksamheten ska bidra till att varje barn ges utmaning och stimulans i sin utveckling av 

språket. Den förståelse som börjar växa fram hos barnen för språk ska de som arbetar i 

verksamheten ta vara på, och de ska utmana nyfikenheten som finns hos varje barn för 

språk och för kommunikation. 

 

Sammanfattningsvis berör den forskning som används i detta examensarbete barns 

språkutveckling, hur barnen introduceras till läsning, vilka ord barnen ges tillgång till 

genom högläsning. Effekter av att samtala med barnen om boken, och vikten av att läsa 

för barn samt hur det bidrar till barns läs- och skrivutveckling är något som lyfts fram 

genom forskningen.  
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1.6 Studiens syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka några förskollärares uppfattningar på 

högläsningsstunderna i förskolans praktik. För att söka svar på detta kommer jag att 

använda frågeställningarna nedan:  

 

 Hur arbetar förskollärare med högläsning som redskap för språkutveckling? 

 Vilka uppfattningar har förskollärare om  högläsningsstunderna? 
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2 Metod 
I denna del kommer jag att beskriva valet av metod som jag har använt mig av i detta 

arbete, urval av informanter och genomförande av intervjuer, och sist hur jag har 

bearbetat materialet.  

 

2.1 Metodval 
Metoden som har valts till detta examensarbete är intervju, eftersom syftet med 

undersökningen var att få ta del av förskollärarnas syn på högläsning i förskolan och få 

ta del av deras tankar kring detta. Stukát (2011) tar upp att det finns två olika typer av 

intervjuer - den strukturerade intervjun, som innebär att den som intervjuar ställer 

frågorna i en bestämd ordning och att formuleringen på frågorna redan är bestämda i 

förväg. Alla frågor är följaktligen likadana för alla, och på det viset blir det så neutralt 

som möjligt och man slipper få svar som är påverkade. Den andra typen av intervjuer 

som Stukát (2011) tar upp, är den mer ostrukturerade intervjun. Den som blir intervjuad 

får då veta ämnet som den ska bli intervjuad kring, och den som intervjuar ställer sedan 

frågor i den följd som passar. Man utgår från huvudfrågor som används till alla, och den 

som intervjuar kan även ställa följdfrågor kring svaren som den som intervjuas ger. 

Bryman (2008) tar även han upp två olika intervjumodeller. En av intervjumodellerna 

som nämns är semistrukturerad intervju, som innebär att intervjuaren har någorlunda 

specifika teman som ska tas upp, men att personen som intervjuas kan utforma sina svar 

fritt. Frågorna behöver inte komma i samma ordning. Bryman (2008) menar att även 

följdfrågor kan förekomma, om intervjuaren vill följa upp det som den intervjuade tar 

upp. Av den anledningen att jag ville ta del av förskollärarnas tankar och funderingar, så 

tyckte jag att den mer ostrukturerade intervjun kändes mest lämplig till denna 

undersökning. 

 

2.2 Intervjufrågor 
I valet av frågor till intervjuerna har jag utgått från syftet med mitt examensarbete. Jag 

ville med hjälp av mina frågor (bilaga 1) få en uppfattning av vilken uppfattning 

förskollärarna har om högläsning i förskolan, vilket syfte de har med högläsning, hur de 

ser på val av böcker till förskolan, samt vilken utformning en högläsningsstund har.  

 

2.3 Urval av undersökningsgrupp 
Jag tog kontakt med fyra olika förskolor. Jag hade bekanta som arbetar inom 

förskoleverksamheten, och på detta sätt kom jag i kontakt med tre olika förskolor och 

förskollärare som arbetar där. En förskola kom jag själv i kontakt med, och där 

tillfrågade jag två förskollärare om att delta i min studie. Det blev alltså totalt fem 

förskollärare från sammanlagt fyra olika förskolor som deltog i studien. Jag tog 

personlig kontakt med varje förskollärare, antingen genom mail eller genom 

telefonkontakt, där jag frågade om tid och plats för genomförandet av en intervju. Jag 

informerade varje enskild person om vad temat för intervjun skulle handla om, och jag 

informerade även om att de kommer att vara anonyma enligt Vetenskapsrådets (2011) 

riktlinjer. Det innebär att inga namn på deltagarna kommer att finnas i examensarbetet. 

Förskollärarna som deltog i intervjuerna var i olika åldrar, från 24 år till 50 år gamla. De 

hade arbetat olika länge, från tre år upp till femton år i förskoleverksamheten och de 

hade olika erfarenheter. 
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2.4 Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna ägde rum på förskollärarnas arbetsplats, och det var förskollärarna själva 

som fick bestämma vilken tid som intervjun skulle ske. Varje intervju ägde rum på 

förskollärarens arbetsplats, i ett enskilt rum för att undvika moment som eventuellt 

skulle kunna komma att upplevas som störande. Stukát (2011) går in på att miljön som 

intervjun ska äga rum i ska vara en plats som är så ostörd som möjligt. Platsen ska även 

vara trygg för den som blir intervjuad och det är av största vikt att miljön är lugn för den 

intervjuade (Stukát, 2011). Förskollärarna blev muntligen informerade om att jag med 

deras godkännande skulle spela in intervjuerna med hjälp av min mobiltelefon, och det 

var något som alla fem godkände. Jag informerade även muntligen om vad det inspelade 

materialet skulle användas till, och jag informerade om att det inspelade materialet 

skulle förvaras på Högskolan i Gävle. Vetenskapsrådet (2011) tar upp att det insamlade 

materialet som används för vetenskapliga syften endast ska användas i detta syfte. 

Bryman (2008) går in på att personerna som deltar har rätt att avbryta intervjun om de 

vilja göra det, detta var något som de intervjuade informerades om av mig muntligen. 

 

Inspelning av intervjun valdes för att ha möjlighet att kunna lyssna upprepade gånger på 

materialet i efterhand, och för att inte missa något under intervjuerna och på så sätt 

förlora information som kunde vara viktig. Jag hade även med mig ett block och en 

penna för att under intervjun kunna anteckna stödord kring vad förskolläraren tog upp.  

 

2.5 Bearbetning av material och analys 
Det inspelade materialet valde jag att inte skriva ut i sin helhet, då jag upplevde att det 

skulle vara alltför tidskrävande, utan jag valde istället att skriva ut de delar i intervjun 

som svarade på det syfte som jag hade för studien. Stukát (2011) går in på att skriva ut 

intervjuerna i sin helhet är något som är mycket omfattande och kräver mycket tid, så 

alternativet är att man skriver ut delar av intervjuerna som är intressanta för 

undersökningen. Jag lyssnade på inspelningarna upprepade gånger för att synliggöra 

likheter och skillnader i de olika förskollärarnas svar, för att eventuellt kunna se ett 

mönster i svaren de gav. Materialet analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

och genom forskning som berör ämnet högläsning.      

 

2.6 Studiens tillförlitlighet 
Min intervjumetod bestod av att intervjua fem stycken förskollärare, vilket kan ses som 

en nackdel i ett större sammanhang, där det kan ses som icke tillförlitligt på grund av få 

intervjuade personer. En fördel med min intervjumetod var att följdfrågor kunde ställas, 

i och med att den ostrukturerade intervjun, som Stukát (2011) nämner, användes vid 

intervjutillfällena. Mitt syfte var att med hjälp av dessa fem förskollärare ta reda på hur 

de såg på högläsning i förskolans praktik, och hur de arbetar med högläsningen som 

redskap för språkutvecklingen hos barn. Det är något som jag tycker att jag har fått 

besvarat. 
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3 Resultat och analys 
I denna del kommer resultatet att presenteras utifrån olika underrubriker för att under-

lätta läsningen. Underrubrikerna är formade med utgångspunkt från frågorna som 

ställdes till de intervjuade förskollärarna. 

 

3.1 Högläsningens syfte i förskolan 
Alla de fem intervjuade förskollärarna var överens om att man skulle läsa för barnen i 

förskolan. På frågan vad syftet är med att man ska läsa för förskolebarn så framkom det 

i intervjuerna att fyra av de fem intervjuade förskollärarna betonade att högläsningen 

gynnar barnens fantasi, och detta ligger i linje med Svensson (2005) som menar att 

högläsning stimulerar barns fantasi. Förskolläraren Sofia går in på att om barnen i 

förskolan får höra en saga många gånger, så kan det leda till att barnen själva kan börja 

hitta på egna sagor.  

Om de har hört en saga många gånger så kanske de lär sig så småningom att hitta 

på egna sagor (Sofia). 

Alla de fem intervjuade förskollärarna går även in på att högläsning utvecklar språket, 

och två av dem betonade att högläsningen kan bidra till att barnen utvecklar sitt 

ordförråd. Detta nämner även Körling (2012), som menar att en högläsningsstund bidrar 

till tillväxt av det egna ordförrådet. Förskolläraren Lisa går in på att vid en 

högläsningsstund får barnen tillgång till flera ord, och att det kan vara ord som hon själv 

inte använder. Om barnen har ett rikt ordförråd med sig när skolan börjar, så blir det 

lättare att förstå instruktioner i det man ska göra menar Lisa. Även förskolläraren 

Caroline går in på att högläsningen kan bidra till att ge barnen kunskap om nya ord, om 

man för en dialog kring det man läser. 

 

Barna får tillgång till mer ord, och det är ord som man själv kanske inte 

använder, ju mer ord barnen har med sig den dagen de börjar skolan, ju större 

ordförråd desto bättre är det, för att förstå instruktioner i det man ska göra (Lisa). 

 

Förskollärarna Caroline, Sofia och Lena går alla in på att om man som pedagog för ett 

samtal med barnen kring det man läser, så bidrar det till att utveckla språket hos barnen. 

Förskolläraren Klara går in på att genom högläsning så får barnen en förståelse av hur 

ord uttalas, och när barnen tittar i böcker så kan de få en förståelse för hur bokstäver ser 

ut och hur ord blir till en bild för barnen.  

 

Genom att barnen får höra på böcker så får de input i uttal av ord och tittar de i 

böckerna får de bokstäver och ordbilder (Klara). 

 

Goodman (1984) använder sig av begreppet ”roots of literacy” (Goodman 1984, s.103) 

där en av grenarna är att samtala tillsammans med barnen om skriftspråk, och att 

reflektera över det som står skrivet. 

 

3.2 Spontana eller planerade lässtunder 
Det som framkom av intervjuerna var att högläsningen för barnen i förskolan skedde 

både spontant och planerat. Fyra av de intervjuade förskollärarna tar upp att en av 
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högläsningsstunderna som förekommer i verksamheten dagligen sker efter lunchen. 

Fyra av informanterna berättar att högläsning även sker vid samlingar, ibland med flera 

barn och ibland med färre barn. Samtliga intervjuade förskollärare nämner att 

högläsningen även sker spontant. Högläsningsstunder måste planeras in och inte bara 

ske spontant, anser Widerberg (2008). Två av förskollärarna tar upp att de spontana 

högläsningsstunderna ibland kan ske utifrån barnens vilja, att ett barn exempelvis 

kommer med en bok som önskas få höra pedagogen läsa. Förskolläraren Lisa lyfter 

fram svårigheten med att vara spontan efter barnens önskemål. 

 

De kommer med en bok och vill att man ska läsa, i den mån det går, ibland 

funkar det inte att man sätter sig, det kommer massa barn eller är det för stökigt 

(Lisa). 

 

3.3 Utformning av högläsningsstunder i förskolan 
Det var tre av de fem förskollärarna under intervjuerna som berörde att en av 

högläsningsstunderna kunde ske under en samling för barnen. Det framkom genom 

intervjuerna att en högläsningsstund kunde ske på en samlingsmatta, i en soffa, eller i 

ett mysrum. Samtliga informanter nämner att barnen ibland delas in i mindre grupper, 

och att högläsningsstunderna kan ske i ett avskilt rum i förskolans lokaler. 

Förskolläraren Lena berättar om högläsningsstunderna på hennes förskola, och att hon 

strävar efter att det ska ske på en lugn plats på avdelningen, i en behaglig miljö.  

 

Man sitter tillsammans, gärna på ett lugnt ställe, så att man får sitta i fred, i ett 

rum som är en del av avdelningen (Lena). 

 

Förskolläraren Lenas yttrande ligger i linje med Edwards (2008), som tar upp vikten av 

avskildhet vid en högläsningsstund, och att det är så få saker som möjligt som 

distraherar. Det framkommer även i intervjuerna att förskollärarna även varierar med att 

använda flanosagor under högläsningsstunder, och inte enbart böcker. 

 

Samtliga av de fem tillfrågade förskollärarna ansåg att det är viktigt att visa bilderna i 

boken de läser för barnen under högläsningsstunden, och alla tog de upp att de på något 

sätt också såg till att visa bilderna för barnen under tiden som de läser för dem. Fyra av 

de fem intervjuade förskollärarna betonade vikten av att visa barnen bilderna i boken, 

för att barnen då både får se och höra det pedagogen läser om, och på så sätt kan förstå 

texten. Dominković et al. (2006) tar upp att bilderna i boken förtydligar texten och kan 

säga något som inte det skrivna ordet gör. Förskolläraren Klara nämner att om barnen 

får något konkret att titta på i boken som läses under högläsningsstunden, så kan de 

reflektera kring det. 

 

Det blir lättare för barnen att förstå texten om de får se bilderna under tiden som 

jag läser (Klara). 

 

En av förskollärarna gick in på att bilderna i boken förstärker sagan, och att de yngre 

barnen inte har utvecklat förmågan till abstrakt tänkande i samma utsträckning som de 
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äldre barnen. Det som förskolläraren säger går att relatera till Dominković et al. (2006), 

som tar upp att det är viktigt att tillsammans med barnen aktivt titta på bilderna i boken, 

och att bilderna gestaltar texten i boken samt att bilderna kan innehålla detaljer som 

texten inte nämner. 

 

En annan av förskollärarna gick in på att genom att barnen får se bilderna i boken så blir 

det lättare för barnen att koncentrera sig på det man läser. Tre av de intervjuade 

förskollärarna tar upp att de brukar anpassa sig till högläsningsstunden så att alla barnen 

ska kunna se bilderna i boken, genom att förskolläraren läser boken upp och ner. 

Samtliga intervjuade förskollärare talar om att de sitter tillsammans med barnen, i 

samma soffa eller på samma matta, nära barnen. Widerberg (2008) tar upp att det finns 

bilderböcker som kräver att man ser bilderna och hör texten i boken samtidigt, och för 

att inte förlora uttrycket i bilderboken eller det unika berättarsättet, så kan inte bilden 

visas före eller efter texten. 

 

Jag kan sitta emellan dem eller framför dem (Caroline). 

 

Alla de intervjuade förskollärarna nämner att de brukar föra samtal med barnen kring 

böckerna de läser. Alla förskollärarna brukar stanna upp i högläsningen om barnen 

funderar över något som har med boken att göra, det kan vara såväl texten som bilderna 

som barnen funderar över. Säljö (2014) tar upp, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, att 

man i sociala sammanhang tillsammans med andra lär av varandra och utvecklas. 

Förskollärarna Klara och Lena säger att det kan bli så att det blir fokus på att prata om 

innehållet i boken, istället för att läsa boken. Förskolläraren Lena går in på att barnen 

kan känna igen något på bilderna i boken, och då peka på bilden och kommentera den. 

 

Då kanske det blir så att man pausar, att man pratar om det som barnen 

kommenterar, att man hamnar på den sidan en stund (Lena). 

 

Två av de intervjuade förskollärarna tar upp att vid en högläsningsstund med många 

barn, så kan det vara svårt att samtala kring den boken som de läser i. Förskolläraren 

Caroline nämner att det inte alltid finns utrymme för att diskussioner ska kunna föras 

tillsammans med barnen, om det är många barn medverkande under 

högläsningsstunden. Edwards (2008) tar upp problematiken med att vara en större 

barngrupp under en högläsningsstund, men menar att det som pedagog går att välja 

vilken form högläsningsstunden ska ha, att som pedagog tillsammans med barnen innan 

läsningen börjar komma överens om de ska samtala om boken och vad som sker i 

berättelsen parallellt under läsningen, eller om de ska diskutera boken som ska läsas 

innan de börjar läsa, och sedan prata igen först efter högläsningsstunden. 

 

Två av de intervjuade går även in på hur man läser en bok, att man ska ha inlevelse när 

man läser och att man inte bara ska läsa en bok rakt upp och ner. Förskolläraren Sofia 

beskriver att man som pedagog ska vara intresserad av det man läser för barnen, ha 

inlevelse och förställa rösten när man läser. Detta är i linje med Fox (2001) som menar 

att läsningen ska ske med inlevelse i både rösten och i kroppsspråket, att olika tonlägen 

i rösten används för att variera läsningen för barnen. 
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Att man förställer rösten så att barnen känner att man själv är intresserad. Tänk 

vad tråkigt att höra en saga rakt upp och ner. Det måste vara lite inlevelse. 

(Sofia). 

 

Samtliga förskollärare talar om att det varierar i antalet barn som deltar under 

högläsningsstunderna, och att det förekommer indelning av grupper. Förskollärarna 

Sofia och Lisa tar upp att en av högläsningsstunderna kan ske i grupper som har lite 

olika åldrar. Edwards (2008) anser att förskolan ska sträva efter att dela upp barnen i 

grupper under högläsningsstunder, att två pedagoger samtidigt håller i varsin 

högläsningsstund, eller att barnen delas upp i grupper efter åldrar.  

 

Vi har även sagostunder nästan varje dag efter lunch, då delar vi upp i olika 

åldersgrupper, de större barnen har man lite mer längre utmanande sagor för. 

(Lisa). 

 

Fyra av de intervjuade går in på att de någon gång har arbetat vidare med boken som de 

läser. Då har det varit att barnen har fått ritat kring boken, de har spelat teater kring 

boken, dramatiserat sagan och då haft figurer som har funnits med i sagan.  

 

3.4 Hur böcker väljs ut och tillgängligheten av böckerna i verksamheten 
Fyra av de fem intervjuade förskollärarna tar upp att böckerna som lånas till 

förskoleavdelningen väljs ut utifrån barnens intressen, att barnens intresse just nu styr 

vilka böcker som väljs ut. Förskolläraren Lena tar upp att om barnen visar intresse för 

något, så försöker de se till att låna böcker som har med deras intresse att göra.  

 

Det kan vara att några är intresserade av olika djur eller fordon eller sådär, så har 

vi ibland valt att låna en sådan där stor traktorbok eller en djurbok (Lena). 

 

Alla de fem intervjuade förskollärarna går in på att om de jobbar med ett tema så 

försöker de låna böcker som handlar om det aktuella temat som förskolan arbetar med. 

Två av de intervjuade går in på att de lånar böcker som ska passa olika åldrar av barn 

som finns i förskolans verksamhet. Förskolläraren Caroline nämner att åldern på barnen 

har betydelse för valet av böcker på hennes förskola. Hon berättar att då de har barn från 

1 till 5 år, så brukar hon välja ut böcker som inte har för mycket text, och böcker som 

hon tror är möjligt att hinna läsa ut under en högläsningsstund. Förskolläraren Caroline 

anser det viktigt att läsa en bok för barnen som inte har för mycket text och för svår text, 

för att det kan riskera att barnen tappar intresset för boken under högläsningsstunden.  

Förskolläraren Lisa säger att: 

 

Ett brett utbud tänker jag, så att det ska passa alla (Lisa). 
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Två av de tillfrågade förskollärarna tar upp att de beställer boklådor från biblioteket, 

men att de även lånar själva för att komplettera. Resterande tre av de intervjuade 

förskollärarna säger att någon i personalen på förskolan själva lånar böcker till 

avdelningen. 

 

Fyra av de tillfrågade förskollärarna går in på att böckerna på förskolan är tillgängliga 

för barnen att plocka fram när de själva vill. Tre av förskollärarna går in på att böckerna 

finns tillgängliga för barnen på fler än bara ett ställe på förskolan. Detta anser 

Widerberg (2008) vara viktigt, att böckerna på förskolan finns tillgängliga för barnen, 

för att barnen ska ges möjlighet att känna ett intresse för böcker. Förskolläraren Lena tar 

upp att böckerna finns tillgängliga för barnen på två ställen i bokhyllor, långt ner så att 

barnen själva når dem.  

 

Två ställen faktiskt, i två bokhyllor långt ner, så barnen når själva (Lena). 

 

Förskolläraren Klara tar upp att böckerna inte är tillgängliga för barnen, men att det 

troligtvis kommer att ske en förändring kring detta. Hon går in på att barnen aldrig får 

ett nej om de vill titta i en bok. 

 

Just nu står böckerna i en back och är inte speciellt tillgängliga för barnen och 

hyllan sitter alldeles för högt (Klara). 
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4 Diskussion 
Denna del börjar med en reflektion kring metoden som har används i detta 

examensarbete. Sedan kommer diskussion kring resultat att beröras, och sist kommer 

vidare forskning att beröras. 

 

4.1 Reflektion kring metoden 
Tidsbegränsningen som fanns bidrog till att jag snabbt ville påbörja genomförandet av 

intervjuerna, för att sedan ha tiden till att transkribera intervjuerna, och det bidrog till att 

intervjufrågorna till kommande intervjuer skrevs ihop snabbt. Om mer tid hade funnits 

så hade jag kunnat skriva frågor på ett annorlunda sätt, formulerat tydligare frågor till de 

jag skulle intervjua, och det hade kanske gett tydligare svar på mitt syfte i 

undersökningen. Jag hade även kunnat göra observationer, för att undersöka hur 

pedagogerna arbetar med språkutvecklingen under en högläsningsstund. Att använda 

intervjuer som metod ledde till samtal, att de intervjuade fick möjlighet att tänka fritt 

kring ämnet, och att jag valde att använda mig av den ostrukturerade intervjun gav mig 

möjlighet att ställa följdfrågor kring det de intervjuade samtalade om. Tanken från 

början var att förskollärarna inte skulle få frågorna i förväg, utan att frågorna skulle vara 

helt nya för förskollärarna vid vårt möte, och att deras svar på så sätt skulle bli så 

spontana och ärliga som möjligt. Två av förskollärarna ville dock ha tillgång till 

frågorna i förväg, för att kunna ha möjlighet att vara förberedda, så jag mejlade frågorna 

till dem innan intervjuerna skulle äga rum. Resterande tre förskollärare fick inte 

frågorna i förväg. I efterhand så kan jag känna att alla de intervjuade förskollärarna 

kunde ha fått frågorna av mig i förväg, och på så sätt fått möjlighet att fundera över 

frågorna samt diskutera med kollegor kring frågorna, och eventuellt hade jag fått mer 

utvecklade svar från de intervjuade på det sättet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
Två av de intervjuade förskollärarna går in på att barnen utvecklar sitt ordförråd, genom 

att de får tillgång till flera ord vid en högläsningsstund. Detta är något som Körling 

(2012) och Svensson (2005) går in på, båda tar upp att högläsningen bidrar till att 

utveckla ordförrådet hos barnen. Alla de intervjuade förskollärarna gick in på att de 

samtalar med barnen kring bilder och text i boken de läser under högläsningsstunden, 

och att om barnen funderar på något som har med såväl bild som text i boken att göra, 

så sa förskollärarna att de kunde stanna upp och diskutera det barnen funderade kring 

och det som de var intresserade av. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv som Säljö 

(2014) tar upp, så handlar det om att ge och ta, att tänka tillsammans, för att föra en 

diskussion. Jag instämmer med det som Säljö tar upp, att det handlar om att både ge och 

om att ta, att i ett samtal tillsammans med barnen kring en bok så kan pedagoger ställa 

frågor till barnen, svara på barnens frågor och diskutera tillsammans med dem. Som 

några av förskollärarna går in på, så kan det vara svårt att få dessa samtal att äga rum 

om det är många barn som deltar i högläsningsstunden. 

 

Fast (2011) tar upp att en utgångspunkt för samtal kan vara berättelsen, att det inte 

enbart är i verkliga situationer som samtal kan ske med barn. Barnen kan genom 

berättelser som de får höra i förskolan bli intresserade av att samtala om berättelserna 

och att diskutera kring dem. Förskolläraren kan hjälpa barn att sätta ord på barnets 

tankar, genom att som vuxen ställa öppna frågor till barnen om boken så ges möjlighet 

att få syn på barnens tankar och teorier om det som läses. Även Björklund (2008) tar 

upp att barns medverkan i samtal blir lyckade om de får frågor om det som barnen 
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tycker är intressant, och om de känner att de får möjlighet att svara. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv som Säljö (2014) tar upp, så utvecklas man i sociala 

sammanhang, tillsammans med andra människor och man lär av varandra i ett samspel.  

 
De intervjuade förskollärarna är eniga om att under högläsningen är det viktigt att visa 

bilderna i boken för barnen. Dominković et al. (2006) går in på att texten förtydligas av 

bilderna som finns i boken, och att bilderna kan säga saker som inte sägs i det skrivna 

ordet i boken. Böcker som har mer bilder än text kan även det leda till samtal, vilket kan 

leda till en utveckling av språket. När barnet exempelvis ser en bild i boken på en hund, 

så kan barnet kommentera bilden med att säga att det är en hund. I enighet med tidigare 

forskning anser jag att bilderna i böcker kan leda till samtal och att bilderna förstärker 

texten. 

 

Att sitta i ett avskilt rum vid en högläsningsstund är något som några av de intervjuade 

förskollärarna nämner att det brukar kunna ske. Edwards (2008) tar upp att avskildhet, 

gärna ett separat rum, är en bra förutsättning för en högläsningsstund, och att det är bra 

om det är så få saker som möjligt som distraherar barnen, såsom leksaker och ljud. 

Edwards (2008) betonar att avskildhet är en bra förutsättning för att samtal kring böcker 

ska kunna äga rum, och alla de intervjuade förskollärarna tar upp just att någon av 

högläsningsstunderna brukar ske med en mindre del av barngruppen i avskildhet. 

 

Att som pedagog själv ha ett intresse för det som läses och att läsa med inlevelse 

tillsammans med barnen, är något som två av informanterna nämner att de anser är 

viktigt vid högläsningsstunderna. Svensson (2005) ger råd om just detta, att det är 

viktigt att som pedagog under en högläsningsstund använda sig av sin röst på olika sätt, 

att tonläget i rösten varieras, och att man ibland talar långsamt och att man ibland talar 

snabbare. Det är även viktigt att ha olika uttryck i ansiktet samtidigt som man läser, att 

man ser ledsen eller glad ut, rädd eller stolt, elak eller snäll, för att göra berättelsen 

intressantare för barnen. I enighet med Svensson (2005) är detta något som jag själv har 

erfarit när jag har deltagit i en högläsningsstund, och observerat hur pedagogen har 

använt sig av både sin röst och hur de har använt sig av olika ansiktsuttryck.  

 

Fox (2001) betonar också vikten av hur att läsa, att det ska ske med inlevelse, att läsaren 

tar pauser, och har ögonkontakt med barnen, och att den som läser använder sig av 

kroppsspråket och minspel. Att som pedagog anstränga sig för att undvika att läsningen 

blir monoton. Även Körling (2012) nämner betydelsen av att variera sättet att använda 

sin röst vid högläsning. 

 
Widerberg (2008) anser att barnen ska ha möjlighet att komma åt böckerna på 

förskolan, och att åtkomligheten är viktig för att barnen ska kunna känna ett intresse för 

böcker och för att de ska ha ett engagemang i böcker. Enligt fyra av de fem intervjuade 

förskollärarna så är böckerna på förskolan tillgängliga för barnen, och barnen kan när de 

vill plocka fram en bok. Böckerna finns tillgängliga på fler ställen på förskolan än bara 

ett, nämner tre av de tillfrågade förskollärarna. För att det överhuvudtaget ska kunna 

skapas ett intresse hos barnen för böcker och läsning menar jag att böckerna ska ligga 

framme på flera ställen på förskolan. 

 

Det finns högläsningsstunder som är planerade och vissa blir ibland spontana, berättar 

de intervjuade förskollärarna, och högläsningsstunderna kan ske med olika antal barn. 

Widerberg (2008) anser att högläsningsstunder måste planeras in, för att alla barn ska få 

chansen att få ta del av högläsningen, så att det inte alltid blir samma barn som får delta 
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och samma barn som utesluts. En av förskollärarna har en strävan efter att en 

högläsningsstund inte ska bli störd och ske på en lugn plats. Widerberg (2008) betonar 

vikten av att inte avbryta högläsningsstunden utan att den får genomföras utan störande 

moment. Widerberg (2008) menar att det idealiska är att få avsluta den påbörjade boken 

som läses, något som jag själv kan hålla med om, men att det inte alltid går att leva upp 

till det som eftersträvas, eftersom att pedagoger måste vara närvarande i verksamheten 

och observanta på resterande barn i barngruppen. 

 

Det händer att förskollärarna som intervjuats arbetar vidare med boken som de har läst, 

och utifrån intervjuerna har jag fått veta att de tillsammans med barnen har dramatiserat 

sagan de läst, spelat teater kring boken och ritat kring boken. De använder sig även av 

flanosagor. 

 

4.3 Förslag på fortsatt forskning 
Efter genomförandet av denna studie, så har många tankar dykt upp kring detta ämne 

efter att ha tagit del av forskning och förskollärarnas tankar kring detta ämne. Jag har 

undersökt förskollärarnas uppfattning om högläsning, och hur de arbetar med 

högläsning i förskolan. Ett förslag till fortsatt forskning vore att undersöka hur barnen 

ser på böcker som finns på förskolan, och hur barnen ser på högläsningen i förskolan. 

En annan tanke vore att göra observationer, och undersöka hur högläsningsstunder 

genomförs på förskolorna. 

 

4.4 Slutord 
Efter genomförandet av detta examensarbete har jag fått upp ögonen för hur viktig 

högläsningen är för barnen. Genom att ha tagit del av forskning inom ämnet och 

intervjuat förskollärare kring ämnet, har jag bidragit till att medvetandegöra att 

högläsningen kan vara en situation som kan vara lärande, och hur förskollärare kan 

skapa en högläsningsstund som får barnen intresserade av boken som läses och dess 

innehåll. Det är därför viktigt menar jag, att förskolläraren är medveten kring 

högläsningens effekter, och att han eller hon är engagerad i högläsningen tillsammans 

med barnen. Förskollärare bör vara medvetna om att högläsningen kan vara en stund där 

samtal kan föras med barnen kring bilderna i boken och texten som läses, och att de ska 

ta tillvara barnens tankar och funderingar kring boken, läsningen och orden. 

Förskollärare bör ha en förståelse för att högläsningen kan bidra till att ett större 

ordförråd skapas hos barnen, och att barnen under högläsningen får höra hur ord låter 

och hur ord är uppbyggda, och att barnen på så sätt får en förståelse för det skrivna 

språket. Jag som förskollärare kommer att ta tillvara på högläsningsstunderna i mitt 

framtida arbete inom förskolan, och jag kommer att se högläsningsstunden som ett 

tillfälle där det finns möjlighet att samtala och väcka intresse hos barn för böcker.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

 Vad är syftet med högläsning i förskolan? 

 

 Hur väljs böckerna ut till förskolan? 

 

 Hur används böcker på din förskoleavdelning? (Är böckerna tillgängliga för 

barnen att ta fram själva när de vill? Är det ni förskollärare som bestämmer när 

det ska läsas?) 

 

 Vid vilka tidpunkter och på vilket sätt (spontant/planerat) läser ni för barnen? 

 

 Beskriv hur en högläsningsstund ser ut. 

 

 Hur tar du som pedagog emot barnens tankar kring det du läser? 

 

 Brukar ni arbeta vidare med den boken ni läser? Om ja, på vilket sätt? 

 

 Brukar du som pedagog visa upp bilderna i boken för barnen medan du läser? 

Varför/varför inte? 

 

 Vad har du för tankar kring böckerna som finns på förskolan? 

 

 Vad har du för egna tankar kring högläsning? 

 

 

 


