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Sammanfattning 
 

Denna studie handlar om högläsning i förskolan och pedagogers tankar kring det. Genom 

intervjuer får vi veta hur pedagoger resonerar kring sin högläsning med barn och vad som är 

viktigt att tänka på när man högläser för barn. Resultatet visar vilka metoder som är att 

rekommendera när man läser och hur man ska tänka när man väljer böcker. En stor del av 

arbetet handlar även om sambandet mellan högläsning och språkutveckling hos barn.  

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka pedagogers resonemang om hur högläsning används i 

verksamheten. 

 

Vi har använt oss av intervjuer för att göra undersökningen vilket gör vår studie till en 

kvalitativ studie. 

 

Resultatet av vår studie visar att högläsning enligt de intervjuade pedagogerna är viktigt för 

att stimulera barns språkutveckling. Det framkommer att intresse för högläsning är 

individuellt hos både barn och pedagoger och att det kan vara ett hinder till att högläsning blir 

en del i verksamheten. Pedagogerna redogör bland annat för de metoder de använder för att 

högläsning ska vara så givande som möjligt för barnen och delar med sig av sina tips. 

Pedagogerna i vår undersökning berättar om hur de planerar sina högläsningsstunder men 

även om hur de planerar sina bokval.   
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INLEDNING  

2009 års PISA (Programme for International Student Assessment)- mätning visade på en 

minskad läsförståelse bland svenska elever och att de elever som inte når upp till en 

grundläggande läsförståelse har blivit betydligt fler. Nästan en femtedel av de svenska 

eleverna når inte upp till basnivån (nivå 2) i läsförståelse, som enligt OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) är en kunskapsnivå som kan ses som 

grundläggande för fortsatt lärande (Skolverket, 2010:8). I PISA (2009) fick även elever 

svara på frågor om sitt intresse för läsning och sina läsvanor. Nästan en fjärdedel av eleverna 

talade om att de anser att läsning är slöseri med tid, och knappt hälften av alla elever säger 

att de läser enbart för att skaffa fakta (Skolverket, 2010). Även Kåreland (2001) belyser att 

undersökningar visar att hela 20 procent av grundskoleeleverna inte fullt ut klarar av att läsa 

och skriva när de går ut grundskolan. Eftersom att det ser ut så på skolorna är det viktigt att 

prioritera barns språkutveckling redan i förskolan. Damber (2014) har gjort en studie på 39 

förskolor i Sverige som bland annat handlar om hur ofta pedagoger högläser för barnen, hur 

de väljer böcker och hur länge en högläsningssituation varar. Resultatet visar att högläsning 

sker i snitt max en gång om dagen och att böcker ofta väljs utan någon tanke. Vi anser att 

vårt arbete är relevant eftersom att det visar sig att ett bristande intresse för läsning hos 

barnen finns och även hur grundläggande läsförståelse minskat (PISA, 2009).  

 

Redan sedan starten på vår utbildning har vi haft ett stort intresse för språk och 

kommunikation. Vi har också funderat över hur vi ska arbeta med just språket på förskolan. 

Med en förskollärarutbildning i ryggen har vi fått lära oss hur viktig språkutvecklingen hos 

barn är och hur man kan arbeta för att stimulera barns språkutveckling. Vi upplever att 

ämnet är viktigt att studera för att synliggöra hur förskollärare medvetet kan arbeta för att 

främja barns språkutveckling. Vår studie ger betydelse för och betonar varför språk- och 

kommunikation ska genomsyra den pedagogiska verksamheten. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att undersöka förskolepedagogers resonemang kring hur 

högläsning används i förskoleverksamheten. 

 

Frågeställningar: 

 

Hur använder pedagoger sig av högläsning i förskolans verksamhet? 

Vilka tankar har pedagoger kring högläsning? 

Hur planerar pedagoger högläsning i förskolans verksamhet? 
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Begreppsförklaring 
Pedagog – innefattar pedagoger som är verksam på förskola med ett pedagogiskt ansvar för 

verksamheten. 

 

Språkutveckling - språkutveckling är en process där barn tillägnar sig sitt första talade språk, 

sitt modersmål. 

 

Samspel – En samverkan som sker mellan människor under en högläsningssituation. I vårt 

fall är det när människor får dela med sig av tankar och koppla det lästa till egna 

erfarenheter.  

 

Högläsning – När någon läser en text högt för att förmedla textens budskap till någon annan. 

 

Scaffolding - scaffolding är ett redskap som används för att nå utveckling hos barn genom 

att till exempel ställa frågor. Scaffolding används för att stötta barn i deras utveckling till 

nästa utvecklingszon, till exempel genom att ställa frågor som leder barn framåt i sin 

utveckling. 

 

Proximala utvecklingszonen - Vygotskijs proximala utvecklingszon handlar om att det 

barnet först klarar av att göra med hjälp av en vuxen kan de sedan klara på egen hand. Att 

pedagoger hjälper barn framåt i sin utveckling. 
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BAKGRUND 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning om barns språkutveckling 

genom högläsning som verktyg. Vi belyser även böcker och högläsningens betydelse för 

barns utveckling.  

Tidigare forskning om högläsningens betydelse 

Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) menar att när högläsning utförs stimuleras 

barnens fantasi och det hjälper dem att utöka sin ordkunskap. Barnen kan även genom 

högläsning tillgodogöra sig kunskaper om språk som är viktiga och få hjälp vid läs- och 

skrivinlärning. Mångfalden av nya ord som kommer upp och diskuteras vid högläsning ger 

barnen ett rikare ordförråd. Även Fox (2001) beskriver att man ska börja läsa tidigt för barn 

och göra det till en rutin. Om man börjar med högläsning tidigt på förskolan blir barnen även 

tidigt goda lyssnare och vill att man ska läsa för dem. De förstår vilken glädje böcker kan ge 

och utvecklar förmågan att koncentrera sig och slappna av. Läsningen utvecklar barns 

förmåga att koncentrera sig, lösa problem genom logiskt tänkande. Genom högläsning får 

barnen utmanas i att själva tänka och bilda sig egna uppfattningar och bilder om olika 

historier. Damber (2014) har gjort en studie på 39 förskolor i Sverige som bland annat 

handlar om hur ofta pedagoger högläser för barnen, hur de väljer böcker och hur länge en 

högläsningssituation varar. Resultatet visar att högläsning sker i snitt max en gång om dagen 

och att böcker ofta väljs utan någon tanke. Det framkommer också att högläsningen nästan 

aldrig var planerad. 

 

Vi läser för lite för barn idag och detta ger konsekvenser som att läsförmågan hos barn och 

ungdomar försämrats våldsamt under 2000-talet. Barn som tidigt möter böcker har bättre 

förutsättningar från start inför skolans krav på läsning, vilket kan vara en anledning för 

vuxna att stötta sina barn genom läsning (Körling, 2012). 

Pedagogens metoder 

Pedagogen har ett stort ansvar i högläsningen. Det finns olika faktorer som kan påverka 

läsningen. Ett exempel på vad som är relevant när de gäller högläsning är att pedagoger är 

inlästa, vilket betyder att det underlättar om man som pedagog tar sig tiden att läsa boken 

som ska högläsas redan innan. Att vara medveten om händelseförloppet i en bok kan vara 

betydelsefullt. Om pedagogen till exempel gör felläsningar och inte läser flytande kan 

barnen få en försämrad läsupplevelse (Johansson, 2004). Pramling, Carlsson och Klerfelt 

(1993) menar att man enklast fångar barns uppmärksamhet genom att dramatisera sitt 

läsande genom att använda sig av olika tonlägen. Pedagogerna förklarade vikten av att läsa 

med inlevelse för att göra läsningen mer spännande för barnen. 

 

Även Dominkovic et al (2006) menar på att det är betydande att pedagogen under 

högläsning är lyhörd. Att ställa öppna frågor under högläsningssituationen ger barnen 

möjlighet att använda sig av språket på ett beskrivande sätt istället för ja och nej svar. Om 

pedagogen sedan upprepar vad barnet sagt visar de att man ser och hör barnet.  
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Barn samtalar, pekar och bläddrar och barnen får känna en närhet till den vuxne, vilket 

underlättar inlärningen hos barnen. Just närheten är väsentligare än många tror i en 

högläsningssituation. Svensson (2012) redogör också för att pedagogers förhållningssätt har 

en stor betydelse för hur barnen uppfattar böcker samt lär sig saker av högläsning. Om 

barnen måste vara tysta och inte får möjligheter att samtala om bilderna och texterna finns 

det möjlighet att barnen blir ointresserade och slutar lyssna på det lästa eller ifall texten är 

obegriplig för barnen. Att läsa en saga för barnen utan pauser för samtal, kommentarer eller 

påståenden är mindre stimulerande för barnens språkutveckling. Får barnen chans att lyssna 

på berättelser de finner intressanta samt ha diskussioner om det lästa kan de samla på sig 

flera ord.  Hammett Price, Bradley och Smith (2012) menar att utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv kan pedagoger stödja barn genom att de får dela med sig av det som de har läst 

med andra. Det leder till att barn utökar sina kunskaper och förmågor. Vidare betonar 

Hammet Price et al att det som pedagog är viktigt att låta barn diskutera och samtala utifrån 

den lästa texten. Att uppmuntra barn att delta i diskussioner leder till att de utvecklar sin läs- 

och skrivkunnighet. 

 

Milburn, Girolametto, Weizman och Greenberg (2013) utförde en studie där pedagoger fick 

utveckla sina lässtrategier genom bland annat en kompetensutveckling i området. De hade 

en grupp som fick ta del av kompetensutvecklingen och en grupp som inte tog del av den. 

Kompetensutvecklingsgruppen fick vid olika tillfällen hålla boksamtal med barn och den 

grupp som tog del av kompetensutvecklingen blev filmade för att kunna titta tillbaka och se 

utvecklingsområden i sina lässtrategier. Den andra gruppen blev inte filmade utan fortsatte 

som vanligt. Ett resultat av studien visar att pedagogerna som tog den av utbildningen kunde 

ha längre samtal med barnen om det lästa. Eftersom att de pedagogerna som filmades ställde 

mer frågor kunde man se att barnen fick ett större ordförråd och lärde sig fler begrepp. 

 

För att förskollärare ska få ta del av betydelsen av högläsning finns i Sverige en 

kompetensutveckling som heter läslyftet i förskolan vilket är en kompetensutvecklingsinsats 

för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Man ges 

möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- och skrivutveckling samt hur 

barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara på (Skolverket, 2017).  

  

Läsmiljöns betydelse 

En lugn och neutral läsmiljö som inte innehåller saker som lockar barnen från läsningen är 

väsentligt. Är det lugnt runt barnen är det enklare för barnen att koncentrera sig på 

högläsningen (Ekström, 2004). Det är viktigt att barnen sitter bekvämt när de lyssnar och 

inte sitter för trångt, det kan leda till bråk mellan barnen.  Pedagogen bör tänka på att läsa 

när barnen är som mest mottagliga för en saga, alltså kanske inte när de är trötta eller 

hungriga. Man ska också tänka på att det är bra om det finns en plats som bara är avsedd till 

läsning. Detta signalerar för barnen att det är något speciellt med den platsen och att läsning 

är betydelsefullt (Ekström, 2004). I Skolverkets rapport, Vad händer med läsningen (2007) 

beskrivs vikten av barns läsmiljö. Där hänvisas till utredningar som påvisat att en miljö som 
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främjar skriftspråket innehåller mer än att vuxna och barn läser tillsammans. Barnens 

inflytande över samspelet mellan, barn, vuxna och text utpekas som en betydelsefull faktor. 

 

Högläsning och språkutveckling 

Chao (2014) har i sin studie använt sig av begreppet ”raising a reader”. Det är en del av ett 

projekt som handlar om att förbättra barns ordförråd genom högläsning. I detta projekt 

användes bokpåsar som var sammansatta av bibliotekarier. Dessa bokpåsar togs med hem 

och byttes sedan mellan barnen. Syftet var att de skulle skapas ett bättre förhållande mellan 

bibliotek, förskola och hem. Man ville se om det kunde locka fler föräldrar och barn till att 

låna böcker på biblioteket oftare och då läsa mer för barnen. Projektet höll på i 12 veckor 

och efter dessa veckor kunde man se att barnens ordförråd växt vilket hängde samman med 

en ökad högläsning i hemmet. Föräldrarna fick sedan information kring högläsning för att 

förstå dess betydelse för barns ordförråd och läs- och skrivkunnighet. Då ökade deras 

medvetenhet vilket ledde till ett större engagemang och intresse för böcker. 

 

Skolverket (2015) redogör för att bokläsning inte ska användas som ett verktyg för att lugna 

ner barn eller låta dem komma till ro ifall pedagoger strävar efter att främja 

språkutvecklingen. Trots att läsning har en lugnande effekt på vissa barn skapar det en 

felaktig utgångspunkt om det används som avslappning. Det bör istället användas som stöd 

för språkutveckling, få gemensamma upplevelser samt skapa en social samvaro tillsammans 

med barnen. Genom att ha samtal kring bokläsning om texter och bilder utvecklar 

barngruppen sina gemensamma upplevelser trots barnens olika läs erfarenheter och 

språkutveckling. Bokläsning tillför nya begrepp som barnen använder i samspel med andra 

barn, det leks nya lekar samt att det berättas nya berättelser. I läroplan för förskolan (Lpfö, 

98/16) redogörs det för att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och 

nyanserat talspråk. Även förmågan att samtala med andra, uttrycka tankar. Språk och 

lärande hänger ihop och förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse för 

skriftspråk. Även i Skolverket (2012) beskrivs det att barnens dagliga språkanvändning 

tillsammans med förskolans personal är grundläggande. Pedagogers attityder till läsning och 

skrivning samt deras sätt att prata påverkar barns språkutveckling. Det är viktigt att samtala 

fördjupat både med varje enskilt barn och i grupp. 
 

Val av litteratur 

Att välja bok kan verka enkelt men faktum är att det är betydelsefullt att tänka igenom val av 

bok. När pedagoger väljer böcker blir det ofta böcker som man vet fungerar i barngruppen 

men det bör vara mer genomtänkt än så. Det är relevant att boken man väljer ska ge barnen 

den utveckling de behöver. Det är bra att veta vilka böcker som barnen hört innan så man 

kan utgå ifrån det för att barnen ska kunna bygga vidare på sin språkutveckling. Vissa 

pedagoger låter barnen bestämma böcker och det spelar inte så stor roll hur man går till 

väga, bara man är medveten om valet man gör och att barnen är införstådda med valet. Det 

beskrivs också att pedagoger ofta väljer gamla favoriter som de vet fungerar till en 
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högläsningssituation. Det framgår att böcker väljs utifrån vilka böcker som fungerat i 

tidigare barngrupper (Chambers, 2007). Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993) beskriver att 

bokens handling är relevant för barnen då barn gärna använder sig av sina tidigare 

erfarenheter för att skapa förståelse för en berättelse. Den bör därför ha anknytning till 

verkligheten. Innehållet i boken bör också ge barnen en känsla av meningsfullhet för att de 

inte ska förlora intresset. Då det är viktigt att handlingen i böckerna känns relevant för 

barnen är det viktigt att pedagogernas val av böcker är genomtänkta. 

 

I Ewalds avhandling (2007) om läskultur framkommer det att pedagoger gärna väljer böcker 

som de själva har en relation till och har bra erfarenheter av. Bokvalet kan också ske utifrån 

ett litet utbud av böcker. Pedagoger kan vara nöjda med en viss bok även om de gärna hade 

läst en annan bok hellre. Även Dominkovic et al (2006) påpekar att det är betydelsefullt att 

pedagoger inte alltid väljer samma sorts böcker utan att man varierar mellan faktaböcker och 

skönlitterära böcker. Det är viktigt att barn får möta böcker ur olika genrer. Om barn bara får 

möta böcker från en genre kan intresset avta hos vissa barn. Granberg (1996) anser att 

berättelser för yngre barn inte ska innehålla mycket detaljer utan det ska vara ett enkelt språk 

med enklare begrepp samt ord. Berättelsen bör vara närliggande till barnets erfarenheter 

samt innehålla begrepp som barnet förstår samt känner till, exempelvis djur som barnen mött 

i sin vardag. Språkutveckling hos barn utvecklas långt innan de sagt sitt första ord då de 

redan från födseln kommunicerar med sin omvärld. För att yngre barn ska förstå sagans 

innehåll samt få ett intresse för läsning behöver de få ord med mycket tillhörande bilder. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Den främste förespråkaren av sociokulturell teori var Lev Vygotskij. Han var en rysk filosof 

och pedagog som såg det språkliga samspelet mellan barn och vuxna som mycket intressant. 

Vygotskij menade på att den vuxnas stöd är central i sociokulturell teori, med ett bra 

samspel från pedagoger kan barn ta kliv framåt i sin utveckling. Han redogör för att 

pedagogers uppgift är uppdelad i tre delar: att ta reda på var barn ligger kunskapsmässigt 

just nu, hur barn ska kunna utvecklas framåt och sist men inte minst hjälpa barnen att nå 

denna potential, detta kallas proximala utvecklingszonen (Lindö, 2006).  

  

Sträng och Persson (2003) beskriver hur allt runtomkring ett barn spelar stor roll i dennes 

utveckling. Alla lever i olika familjer med olika normer och det tar barn till sig redan i tidig 

ålder. Det är viktigt att människor får socialiseras med andra människor för att ta del av 

deras normer och värderingar och på så sätt slussas in i den kultur vi lever i. Att kunna 

anpassa sig efter olika situationer är en stor del av det sociokulturella perspektivet. Det är 

väsentligt att umgås med andra människor och ta del av deras erfarenheter för att få en 

förståelse för människor runt omkring sig. Vytgotskij menade att genom att vara 

tillsammans och hjälpa varandra kan människan komma långt i sin utveckling. Eriksen 

Hagtvet (2006) beskriver begreppet scaffolding som ett redskap att nå utveckling hos barn 

genom att till exempel ställa frågor och ge tips. Det redogörs för att scaffolding används för 

att stötta barn i deras utveckling till nästa utvecklingszon, att man ställer frågor som leder 

barn framåt. Att hjälpa barn är en del av arbetet men hon menar att man inte ska hjälpa mer 

än nödvändigt, utan låta barn experimentera sitt eget lärande. Även Chambers (2007) menar 

att samtal kring böcker mellan vuxna och barn gör att vissa barn kan hjälpas att nå den 

proximala utvecklingszonen. Vi vill beröra den proximala utvecklingszonen i vår studie 

genom att lyssna på pedagogers tankar kring högläsning och samspel. 

 

Vi kommer att använda oss av sociokulturell teori i vårt arbete eftersom att högläsning har 

med samspel mellan människor och göra. Samspel har i sin tur mycket med språkinlärning 

hos barn att göra. Eftersom att högläsning handlar om samspel mellan pedagog- barn men 

även barn- barn anser vi att sociokulturellt perspektiv kan genomsyra vårt arbete. Som 

beskrivits ovan så är ett bra samspel från pedagoger grundläggande för att barn ska kunna ta 

kliv framåt, vilket är av stor vikt i högläsningssituationer. Det är också bra att anpassa sig 

efter omgivningen, vilket kan vara bra att göra när man högläser för barn, till exempel 

anpassa böcker efter ålder på barn. 
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METOD 

I detta kapitel beskrivs vårt val av metod. Det redogörs också för hur urvalet gått till och 

genomförandet av undersökningen. I denna del av kapitlet redogörs för bearbetning av 

material och undersökningens validitet.  

 

Metodval 

Det finns två metoder att välja mellan för att hitta svar på undersökningens syfte och det är 

kvalitativ samt kvantitativ metod. Lantz (2007) beskriver att kvalitativ metod betyder att 

man frambringar en djupare uppfattning av människors handlingar med hjälp av bland annat 

intervjuer. Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att vi tror att de kommer 

ge oss bästa förutsättningar för att samla in betydelsefull data. Våra intervjufrågor kommer 

att vara öppna och ge möjlighet till reflektion. Vår undersökning bygger på kvalitativ 

forskning vilket innebär att man vill skapa en förståelse för andra människors syn på sig 

själva och deras relation till omvärlden (Lantz, 2007). Den kvalitativa undersökningen sker 

genom tre olika steg, dessa är planeringsfasen, insamlingsfasen och analysfasen. 

Planeringsfasen är undersökningens grund, här utformar vi frågor som leder undersökningen 

framåt. Hur dessa frågor ska ställas, till exempel genom intervju. I insamlingsfasen samlas 

data in och bearbetas, de mest relevanta väljs ut. I den sista fasen, analysfasen, analyseras 

undersökningens empiriska material (Hartman, 2004).  

 

Fokus kommer att vara på intervjupersonens synsätt kring högläsning. I kvalitativa 

intervjuer är tillvägagångssättet ofta mindre strukturerat än i kvantitativa. Semistrukturerade 

intervjuer är det redskap som vi kommer att använda oss av i vår undersökning. Frågorna är 

här mer öppna för intervjupersonen att fritt berätta utifrån, vilket ger oss möjlighet att få 

fram mer information till vårt undersökningsområde. Semistrukturerad intervju betyder 

enligt Bryman (2011) att forskaren har en lista över specifika huvudfrågor som berör 

intervjun, denna kallas ofta för en intervjuguide. Den intervjuade personen kan ändå utforma 

svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver heller inte komma i en specifik ordning, som de 

står i intervjuguiden. Under en semistrukturerad intervju kan uppföljande frågor ställas 

utifrån det som intervjupersonen har sagt, vilket forskaren kan knyta an till i den frågan som 

har ställts (Bryman, 2011). Denna utformning passar därför vårt syfte på så sätt att 

intervjuerna är öppna och respondenterna får möjlighet att reflektera över hur de var och en 

arbetar med högläsning. Främst är vi ute efter pedagogers tankar kring högläsning och då är 

enligt oss semistrukturerade intervjuer bästa undersökningsmetoden. En av oss ska ställa 

frågorna under intervjun och en av oss ska föra stödanteckningar. Vi väljer att ha en 

sekreterare för att den kan skriva stödanteckningar om vad som sägs under intervjuerna. Då 

skapas en överblick över svaren på intervjufrågorna. För att få med allt material under 

intervjuerna används ljudinspelning, då det ger oss möjlighet att gå tillbaka när vi 

sammanställer materialet och försäkra oss om att ingenting missas. 
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Urvalsgrupp 

De personer som ingick i vår urvalsgrupp är 12 pedagoger från två olika förskolor. Det var 

ett bekvämlighetsval att välja just dessa pedagoger eftersom att vi har haft vår praktik på 

dessa förskolor. Det är viktigt för oss att intervjuerna sker med personer som det finns en 

ömsesidig trygghet med. De pedagoger som vi valt ut är både barnskötare och förskollärare 

där yrkeserfarenhet varierar. Både nyexaminerade och pedagoger med mycket erfarenhet 

deltar i vår studie. Enligt oss kunde det vara spännande att intervjua pedagoger med olika 

mycket erfarenhet för att de kanske har olika syn på högläsning i förskolan.  

Genomförande  

När undersökningsområde och metod valts börjades arbetet med att skriva intervjufrågor. En 

pilotstudie utfördes, vilket innebar att vi testade intervjufrågorna på en förskollärare innan 

det bestämdes om de intervjufrågorna kunde passa vår undersökning. När vi kände oss nöjda 

med intervjufrågorna skrevs ett missivbrev. Första kontakten med förskolorna skedde och vi 

frågade om de ville vara med i vår undersökning, vilket de ville. Därefter skickades 

missivbrev och intervjufrågor ut till förskolorna för att de dels skulle få information om de 

etiska principerna gällande vår undersökning men också för att de skulle ha möjlighet att 

vara förberedda på vilka frågor som kommer ställas under intervjuerna. En annan anledning 

till att skicka ut frågorna i tid var för att pedagogerna skulle få en chans att ge utförliga svar. 

Vi tänkte att de är mer beredda på vad som väntar om de får se frågorna redan innan. 

 

När det var dags för insamlingsfasen genomfördes intervjuerna. Båda två var med under 

intervjuerna, en av oss ställde frågorna och en av oss förde stödanteckningar och var 

ansvarig för ljudinspelning. För rättvisans skull delade vi på uppgifterna. Varje intervju 

inleddes med att redogöra för de etiska principerna och därefter var samtalen igång. På båda 

förskolorna där intervjuerna utfördes satt vi i deras personalrum för att det var lugnast där 

och intervjuerna kunde utföras ostört. I snitt tog intervjuerna 20 minuter men vissa tog 

närmare 30 minuter. Ljudinspelningen skedde med båda våra mobiltelefoner. Intervjuerna 

avslutades med att ge pedagogerna möjlighet att tillägga något om de hade något utöver våra 

intervjufrågor att säga om högläsning. I slutet av insamlingsfasen bearbetades det insamlade 

materialet och det mest relevanta togs ut. Det sista som gjordes var att analysera 

undersökningens empiriska material. 
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Undersökningens validitet 

För oss är tillförlitligheten i vår studie av största vikt. Vi har säkrat att vår undersökning 

genomförts enligt de regler som finns inom forskning och framfört undersökningens resultat 

av intervjuerna till pedagogerna som deltog i undersökningen. Enligt Bryman (2011) ska de 

som utför en studie vara neutrala och inte låta värderingar styra eller påverka 

undersökningen. Att ha validitet i sin undersökning innebär att studien ska undersöka det 

den sägs ska undersöka. Om relevant metod används i undersökningen har man nått 

validitet. Att använda sig av en pilotstudie där intervjufrågorna bearbetas ökar validiteten. 

Om man under intervjuerna ställer följdfrågor och informanterna får möjlighet att ge 

tillförlitliga svar till syftet nås också validitet (Dovemark, 2007). Vår validitet ökar då vår 

undersökning har undersökt det som den skulle undersöka. Vi använde också oss av en 

pilotstudie för att öka validiteten i vår studie.  

 

Etiska principer  

Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Vi har utgått utifrån 

informationskravet vilket innebär att respondenterna fick information om undersökningens 

syfte samt att det är frivilligt att delta. Vi har tagit hänsyn till samtyckeskravet vilket innebär 

att vi har respekterat de personer som inte velat bli intervjuade och även meddelat 

respondenterna att de får stoppa intervjun när som helst. Då vi har tystnadsplikt har vi 

följt konfidentialitetskravet som innebär att respondenternas namn är fingerade och även 

vilken arbetsplats de jobbar på, detta för att obehöriga personer inte ska kunna komma åt 

underlaget och kunna igenkänna personerna. Vi har utgått från nyttjandekravet som innebär 

att de dataunderlag som samlas in i vår undersökning enbart kommer att användas som 

forskning. Det är viktigt att man fullföljer de etiska forskningsprinciperna samt underrättar 

medparten om detta då de har rätt att veta vilka rättigheter de har. För oss är de 

forskningsetiska principerna grundläggande för vår studie. Vi känner att vi följt de till fullo. 

Innan intervjuerna startades informerades pedagogerna om de etiska principerna. 
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Bearbetning av material 

Efter intervjuerna började vi med att lyssna på det inspelade materialet för att få en 

helhetsbild på vad intervjuerna gett oss. Därefter analyserades anteckningarna som vi fört 

under intervjuernas gång. Anteckningarna gav oss en helhetsbild av svaren på intervjuerna. 

Enligt Bryman (2011) är det en fördel att koda material från start vilket innebär att söka efter 

ord som framkommer flera gånger under intervjuerna. De orden i sin tur kan bidra till att 

teman av materialet kan bildas. Genom att använda oss av kodning skapades en klar bild av 

materialet som samlats in och vi kunde se ifall det var skillnader på arbetssätt/tankesätt 

mellan de olika förskolorna. Det blev mycket material att bearbeta men vi lyckades få fram 

olika teman genom att koda materialet. Vi letade efter ord som kom fram återkommande i 

intervjuerna och antecknade dem. Därefter skrevs det ner teman som högläsning och 

språkutveckling, pedagogers metoder och pedagogers tankar om högläsning m.m. I dessa 

teman lades det in passande svar från intervjuerna för att kunna veta vilka svar som ska in 

var i vårt arbete. För att komma fram till en bra analys i vårt resultat var vår ambition att inte 

missa något material vilket innebar en noggrannhet för att få med allt i de olika temana 

innan resultatet började skrivas. 
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RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår undersökning. Svaren utifrån intervjuerna kommer 

att redovisas. I vårt resultat kommer vi att använda oss av fiktiva namn på de 12 pedagogerna 

som deltog i undersökningen. I resultatet av undersökningen kan man se tydliga kopplingar 

till vår valda teori då många pedagoger nämner samspel som en viktig faktor under en 

högläsningssituation. Pedagoger nämner vikten av att ställa frågor till de böcker som de läser 

vilket leder oss in i den proximala utvecklingszonen som handlar om att hjälpa barnen framåt 

i sin utveckling.  

 

Pedagogers tankar om högläsning 

Samtliga pedagoger nämnde i intervjuerna att högläsning är viktigt och bör vara en stor del i 

verksamheten. För att högläsning ska fungera menade pedagogerna att det bör finns ett 

intresse och en nyfikenhet hos barnen för högläsning. När man ska göra högläsning givande 

för barnen är det enligt pedagogerna betydelsefullt att man tar sig tid till högläsningen och att 

det sker under situationer där man inte känner sig stressad.  

 

För mig är högläsning en stor del av verksamheten, jag läser så ofta jag kan för barnen. Att väcka 

en nyfikenhet om högläsning bland barnen kan vara svårt ibland men jag brukar utgå från deras 

intresse för stunden när jag ska högläsa för en barngrupp – Stina.  

 

Enligt mig är det viktigt att jag känna sig stressad när man läser för en barngrupp. Jag vill gärna 

känna ett lugn och inte behöva vara stressad över att jag egentligen borde göra något annat. Det 

behövs tid för att kunna utföra högläsning på bästa sätt – Maria. 

 

De finns olika uppfattningar om vilka svårigheter som finns kring högläsning och det 

framkommer också tydligt vilka svårigheter dessa är. Vissa pedagoger menar att högläsning 

innebär mer än att bara läsa en bok för barnen. De redogör för att det är svårt att hitta ett 

tillvägagångssätt för att högläsningen ska bli hållbar och en stor del av verksamheten.  

 

Vi är väl medvetna om att högläsning är en stor möjlighet till språkutveckling hos barn, främst 

begrepp. Hos oss har vi svårigheter att göra högläsningen hållbar och en stor del av verksamheten 

– Johanna.  

 

Vissa pedagoger menar att det inte finns tillräckligt med tid till högläsning i förskolans 

verksamhet. De menar att dagarna går till annat, som att vara utomhus eller utföra kreativa 

aktiviteter. Det framförs också att ett intresse hos pedagogerna bör finnas för att högläsningen 

ska bli av.  

 

Hos oss finns ingen tid till högläsning. Vi gör mycket annat under våra dagar i verksamheten men 

vi borde använda mer tid till högläsning. Vi har pratat om att högläsa oftare för barnen men när 

intresset inte finns så har det runnit ut i sanden – Amela.  
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Högläsning och språkutveckling 

Det framkommer tydligt att alla pedagoger ser på högläsning som en stor del för att stödja 

språkutvecklingen hos barn. Samtliga pedagoger nämnde att en studie visar att 80 % av de ord 

barn lär sig kommer ifrån böcker. Den studie som de tagit del av var något båda förskolorna 

hade fått veta i samband med kompetensutvecklingen läslyftet.  

 

Högläsning och språkutveckling går hand i hand, böcker är en skatt som man bör ta tillvara på. Jag 

märker att barn tar ord från böcker och använder i sin vardag – Stina.  

 

Jag upplever en känsla av sammanhållning under högläsningsstunder som jag inte upplever annars. 

Både jag och barnen samspelar med varandra och de tror jag att barnen lär sig mycket av. Vi går in 

i en fantasivärld tillsammans – Johanna.  

 

Vissa pedagoger berättar om vilken vi-känsla som skapas under en högläsningssituation och 

menar att de upplever att barn lär av varandra och samspelar när de högläser. De belyser att 

med hjälp av högläsning leder de in barnen i en fantasivärld som de upplever tillsammans. De 

menar att språkutvecklingen hos barn stimuleras när de högläser för dem och att de tar tillvara 

på den möjligheten så ofta de kan.  

 

Att det kommer mycket lärande ifrån högläsning belyser några av pedagogerna, men de 

menar att det inte bara är språkutvecklingen som stimuleras. Det finns mer lärande att komma 

åt, till exempel från faktaböcker. De beskriver att det finns stora möjligheter kring högläsning. 

Samspelet stimuleras mellan både pedagoger och barn men även samspelet mellan barnen.  

 

Jag skulle vilja säga att det finns enorma möjligheter gällande högläsning då barn får öva på 

begrepp, ordförråd, talspråk och berättande. De får möjlighet att reflektera över det lästa, berätta 

om sina tankar och sina erfarenheter i samband med det lästa. Men de får också öva på att lyssna 

på varandra – Maria.  

 

Det finns en enighet om att högläsning bör vara en stor del av verksamheten och att det är 

viktigt för barns begreppsuppfattning och deras förmåga att lyssna på varandra. Det framförs 

också att högläsning bör innebära bilder och berättande och en anpassning efter barnens nivå. 

Några av pedagogerna har tagit del av en kompetensutveckling som heter läslyftet där de får 

förståelse för vilken betydelse högläsning har för barns språkutveckling. De har fått många 

tips om hur man kan använda sig av böcker i verksamheten. 

 

Jag går en fortbildning som heter läslyftet, där har jag fått en annan syn på högläsning och vilken 

betydelse den har. Informationen har jag framfört till mina kollegor och hos oss är högläsning en 

stor del i verksamheten. Jag skulle beskriva läslyftet som en kompetensutveckling som bygger på 

kollegialt lärande med stöd av handledare. Vi får möjlighet att bättra på kunskaperna kring barns 

språk-, läs- och skrivutveckling samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas 

tillvara på. Hos oss har vi böcker i alla rum och vi läser så fort vi får möjlighet. Barnen läser också 

för varandra och berättar om vad dem ser i böckerna – Olga.  
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Planering av högläsning 

En del pedagoger menar att planering av högläsning är viktigt för att fånga ett intresse hos 

barnen. Pedagogerna uppmuntrar till att planera val av böcker efter vilket tema de har på 

förskolan. Om man inte anpassar efter vilket tema man har, eller om man inte har något tema 

menar de att böcker bör anpassas efter intresseområde hos barngruppen för stunden. Det 

framkommer att det kan vara svårt att fånga barns nyfikenhet kring högläsning, då är 

planering av böcker efter barns intresse en bra metod.  

 

Jag kan ibland ha svårt att fånga intresset hos barn när jag ska läsa för dem. Då väljer jag en bok 

som väcker en nyfikenhet. När jag ska läsa för de äldre barnen väljer jag böcker som är anpassade 

för dem. När man är i verksamheten och vet vad barnen leker för lekar, kan man försöka välja en 

bok efter innehållet i deras lekar – Alma.  

 

Hos oss planerar vi ofta bokval efter vad som intresserar barnen. Nu är det mycket böcker om 

naturens alla fenomen. Jag förbereder mig ofta genom att läsa igenom böckerna innan de ska läsas 

för barnen – Sofia. 

 

Att planera sin högläsning underlättar på många sätt menar vissa pedagoger. Dels för att 

förbereda sig själv på vad man ska läsa. Pedagogerna anser att det är lättare att läsa en bok om 

man har läst igenom den innan. De berättar att spontan högläsning sker flera gånger om dagen 

och att det är lika viktigt. När de ska fördjupa sig i en bok rekommenderar de dock att vara 

medveten om händelseförloppet i boken. 

 

Jag och de äldre barnen läste en bok efter lunchen varje dag i några veckor, någon sida i taget. Den 

boken handlade om en kulturvandring i staden där vi bor. När vi sedan gick vandringen, kunde 

barnen varenda detalj i boken. Barnen upplevde att dem var i boken. Det var fantastiskt att se och 

det gav mig ett kvitto på hur häftigt det kan bli när man planerar sin högläsning in i minsta detalj 

och har ett mål med den – Olga.  

 

För mig är de viktigt att planera min högläsning på flera sätt. Eftersom att jag vill att barnen ska bli 

intresserade av de jag läser känner jag att det är upp till mig att förbereda mig. Om jag läser 

igenom en bok innan den ska högläsas i en stund som är planerad, till exempel efter lunchen, så 

underlättar jag för mig själv. Jag ger mig bra förutsättningar att fånga barnen om jag vet vad boken 

handlar om och kan anpassa min läsning efter innehållet. Jag får också mer ögonkontakt med 

barnen om jag inte bara tittar ner i boken – Amela.  

 

Det framkommer tydligt att bokläsning kan användas i andra syften än för språkutveckling. 

Vissa pedagoger berättar om att de kan ta till högläsning när barngruppen inte fungerar fullt 

ut. Då kan de planera att välja böcker som handlar om vänskap. De menar att böcker har olika 

budskap och de kan man utnyttja.  

 

Hos oss har vi böcker som kallas ”kompisböcker”, de böckerna handlar bland annat om att kunna 

säga förlåt, hur en kompis ska vara eller att kunna dela med sig.  Böckerna har vi alltid tillgängliga 

för barnen men när barngruppen ibland inte fungerar kan vi pedagoger planera att läsa dessa 

böcker ett tag framöver. Vi vet att det är naturligt att barnen har konflikter med varandra och det 

lär de sig mycket av också men vi anser att det är viktigt att vissa budskap kommer fram i vissa 

situationer. Då använder vi oss av dessa böcker lite extra – Emma.  
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Vi planerar in besök på biblioteket några dagar per termin där barnen får ta del av ett stort utbud av 

böcker. Där brukar personal på biblioteket högläsa för barnen, vilket vi i sin tur kan ta inspiration 

av till verksamheten. Vi har ett litet bibliotek på förskolan som vi håller levande genom att låna 

böcker på biblioteket och av bokbussen. Därifrån får föräldrar och barn låna hem böcker. Vi 

planerar vad vi ska låna för sorts böcker utifrån barnens intresse för stunden och vad vi upplever 

att de är nyfikna på. Vi upplever att högläsningen är mer meningsfull om vi planerar bokvalen – 

Sara. 

 

Under intervjuerna nämnde samtliga pedagoger anpassningen av böcker beroende på 

barngrupp. Vissa av dem utvecklade vad de menade och det framkom att av deras egna 

erfarenheter krävs det en anpassning efter barnens nivå. Att läsa en viss sorts böcker för de 

äldre barnen och en annan sort till de yngre är relevant eftersom att barnen kommit olika långt 

i sin utveckling. Pedagogerna förklarar att det är en metod som behövs för att fånga intresset.  

 

I vårt arbetslag har vi pratat om att läsa böcker som vi tidigare har läst igenom och då kunna 

anpassa böckerna efter barnens nivå. Vi vill att barnen ska utmanas när vi högläser för dem och då 

litar vi på vår teori om att välja böcker efter barnens nivå. Det är inte alltid vi som väljer böcker 

men när det är en planerad högläsningssituation så vill vi gärna läsa böcker som utvecklar barnen – 

Maria.  

 

Pedagogers metoder kring högläsning 

Samtliga pedagoger nämner vikten av vilken högläsningsmetod som används. De menade att 

det kan låta bra att säga att man läser mycket för barnen och att barnen har tillgång till böcker 

överallt men att det krävs att man lever upp till det också. De förklarar också att det är viktigt 

att tänka på hur man läser. De belyser betydelsen av att högläsningen ska ge barnen en 

utveckling framåt. När de läser för barnen öppnar de upp för barnens tankar, ställer frågor och 

visar en nyfikenhet och lyhördhet gentemot barnen.   

  

När jag högläser för barnen tänker jag mycket på hur jag läser. Det är viktigt att barnen stimuleras i 

sin utveckling och då har jag olika metoder som jag använder. Jag ställer bland annat mycket 

frågor om bokens innehåll och visar att jag är intresserad av vad barnen har att säga. När jag bjuder 

in till barnens tankar så visar jag att jag är nyfiken på deras tankar – Sandra. 

 

Hur vi pedagoger agerar under högläsningen är relevant, det räcker inte att säga att vi läser ofta 

och att barnen har tillgång till böcker utan också leva upp till det. Mina metoder med de yngre 

barnen är att samtala om bilderna och ge barnen utrymme att sätta ord på vad de ser. När jag läser 

för de äldre barnen låter jag de berätta om sina tankar kring det vi har läst och ofta kan de relatera 

till sina egna erfarenheter – Stina.  

 

 

Den största delen av samtalen vi hade kring pedagogers metoder handlade om hur pedagoger 

läser för barnen. De var eniga om att en inlevelse behövs för att läsningen ska bli spännande. 

Vissa av pedagogerna hade fått jobba på att utveckla en trygghet i att kunna läsa med 

inlevelse. De redogjorde för att de tydligt kan se skillnad på intresset hos barnen om de 

högläser med inlevelse eller inte.  
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Det är enklare att fånga ett intresse hos barnen om man läser med inlevelse samt ändrar tonläge 

beroende på vad som händer i boken. Jag brukar förstärka delar i böcker som kan upplevas som 

spännande men jag anpassar också tonläge efter vilka känslor som kan uppstår. Om någon är 

ledsen i en bok försöker jag läsa så att barnen kan relatera till känslan i boken. Det är viktigt för 

mig och jag har roligt när jag läser med inlevelse – Emma.  

 

Att läsa utan inlevelse gör en högläsningsstund enformig. Vi har pratat mycket i arbetslaget om att 

det märks på barngruppen när vi till exempel har en stressig dag. När vi pedagoger är stressade 

märks det att barnen inte fastnar lika mycket för läsningen, vilket i sin tur kan bero på att vi har en 

stress inom oss som gör att vi inte läser på bästa sätt. Jag föredrar att sitta ner i lugn och ro och 

känna att högläsningen inte är ett hinder. När man känner att tiden till högläsning inte finns så 

försvinner barnen ofta från läsningen ganska tidigt vilket jag tror kan bero på att de känner att jag 

inte ger mitt bästa i stunden. När jag känner en stress och inte lever mig in i boken blir inlevelsen 

lidande – Johanna. 

 

Inlevelsen är med andra ord viktig för att fånga barnens intresse och nyfikenhet när man 

högläser. Det framkommer också att det är svårt att få tiden att räcka till för högläsning. När 

pedagogerna känner en stress över annat som behöver göras smittas det ofta av på barnen. 

 

Pedagogers resonemang om läsmiljöns betydelse 

Att tänka på miljön där man läser för barn är väsentligt på flera sätt menar vissa pedagoger. 

De föredrar att läsa i en miljö som de upplever som mysig och där de kan känna ett lugn. 

Dessa pedagoger utvecklar sina tankar genom att förklara att det även märks på barns 

inställning till högläsning hur läsmiljön är utformad.  

 

Vi har en speciell plats skapad för högläsning med en soffa och kuddar. Dit tar barnen med sig 

böcker själva och bläddrar i. Att vi kan sitta där och läsa gör hela högläsningssituationen 

inbjudande. När barnen sätter sig där med en bok tillsammans eller ensamma ger det oss en känsla 

av att vi har lyckats med den platsens syfte. Vi högläser oftast där och jag anser att miljön där man 

högläser har stor betydelse och vi vill gärna att det ska vara en lugn och mysig plats - Emma. 

 
Vi försöker skapa en mysig plats att läsa på. Eftersom att vi har böcker i varje rum på förskolan så 

sker ofta högläsningen spontant på flera ställen. Vi har uppmärksammat att det saknas en specifik 

plats för högläsning där en mysig och inbjudande känsla infinner sig. Vi vill gärna ha en plats som 

bjuder in till högläsning eftersom att vi är medvetna om vikten att läsa för barnen. Vi vill skapa en 

plats som ska ge både oss och barnen en mysig känsla där vi kan finna ett lugn tillsammans innan 

vi ger oss in i böckernas värld – Maria.  

 

Samtliga pedagoger nämner just lugnet vid en högläsningssituation som något av det 

viktigaste. De anser att det är svårt att läsa när det inte är lugnt runt omkring dem. De menar 

inte att själva läsningen behöver vara lugn utan att barnen gärna får berätta om sina tankar 

men belyser vikten av att det gärna får vara en lugn stämning runt högläsningen.  

 

Vi vill att en högläsningssituation ska ge en känsla av lugn till barngruppen men även till oss 

pedagoger. De lugna stunderna är tyvärr sällsynta i en barngrupp med 20 barn. Vi märker tydligt 

på barnen när de finner högläsningen lugn och inte – Amela. 
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Jag ser gärna att stämningen runt mig och barnen är lugn när jag högläser. Jag föredrar att kunna 

ge 100 % av mig själv till högläsningen och inte behöva göra annat samtidigt. Dessa stunder är 

tyvärr mycket sällsynta hos oss – Sandra. 

 

 

Att miljön runt om är viktig för både pedagoger och barngrupp framkommer tydligt men vissa 

pedagoger menar också att läsmiljön har en betydelse för att en gruppkänsla ska skapas. De 

har märkt att när de kommer till platsen där de högläser för barnen blir det automatiskt en fin 

känsla i barngruppen. Om de upplever att det är stökigt i barngruppen kan de föreslå 

högläsning i den mysiga hörnan och då infinner sig ofta ett lugn direkt hos barnen.  

 

Hos oss har platsen avsedd för läsning en stor betydelse. Det stället som vi läser på ger oftast ett lugn till 

både oss och barngruppen. När vi föreslår läsning för barnen är det som att det ger barnen ett inre lugn – 

Emma. 

 

Vi försöker skapa en mysig plats avsedd för läsning där barnen kan sätta sig och slappna av emellanåt. 

Det är viktigt för oss att den möjligheten ska finnas – Amela. 

 

Pedagogers förhållningssätt till högläsning 

Samtliga pedagoger nämner att deras förhållningssätt är något av det viktigaste när det gäller 

högläsning. Det bör finnas ett intresse hos dem eller i alla fall en kunskap om hur viktig 

högläsning är för barns språkutveckling. De förklarar att pedagogers förhållningssätt till 

högläsning bör vara positivt och att de känner en glädje till att högläsa för barnen.  

 

Hos oss har vi bestämt att samtliga pedagoger ska ha en positiv inställning till högläsning i alla 

situationer. Om barn vill bli lästa för exempelvis utomhus så är det inte något problem. Vårt 

förhållningssätt ska alltid vara öppet till högläsning. Eftersom att vi vill att intresset för högläsning 

ska växa så ser vi aldrig högläsning som ett problem utan snarare se det som en möjlighet i alla 

situationer. Jag tror att ett positivt förhållningssätt kan få högläsningen att ske oftare hos oss – 

Alma.  

 
Ibland kan det vara svårt att ha ett positivt förhållningssätt till högläsning som hos oss där vi har 

svårt att fånga barnens intresse till böcker och högläsning. Vi vet hur viktigt det är att läsa för 

barnen men när intresset inte finns kan det glömmas bort i verksamheten. Jag tror att vi alltid 

måste ha en positiv inställning och uppmuntra barnen till högläsning – Johanna.  

 

 

Barnens intressen kring lekar varierar mycket vilket är något vissa pedagoger synliggör och 

det påverkar vilken sorts böcker de vill höra. De menar att alla pedagoger bör vara medvetna 

om vilken möjlighet högläsning är för barns utveckling när det gäller bland annat begrepp och 

talspråk. Pedagogerna utvecklar genom att berätta att de själva har olika intresseområden som 

språkutveckling, skapande och matematik men att det finns böcker till alla områden. De 

förklarar att det handlar om ett engagemang och en ansträngning att hitta böcker utifrån både 

ens egna och barnens intressen. Förhållningssättet till högläsning bör med andra ord vara 

positivt i alla lägen och pedagogerna menar att man som pedagog aldrig får glömma att man 
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arbetar i förskola för att hjälpa barnen framåt i sin utveckling och förbereda dem inför 

grundskolan. 

 

Hos oss har alla pedagoger olika intresseområden. Någon gillar att arbeta med barns 

språkutveckling medan andra föredrar det kreativa och skapandet. Vi lånar böcker utifrån samtliga 

barns intressen så att det finns böcker som passar alla. Vårt förhållningssätt till högläsning måste 

vara positivt för att det ska spegla av sig på barnen. Vi finns där för att stimulera barnen i deras 

utveckling när det gäller flera ämnen och hos oss högläser vi böcker där barnens utvecklar 

exempelvis sin matematiska förmåga också – Stina. 

 

Barns intresse för högläsning 

En del pedagoger nämner ett bristande intresse för högläsning hos barnen. De menar att det är 

svårt att fånga barns nyfikenhet kring böcker och läsning.  

 
Hos oss är barnen inte intresserade av högläsning. Vi försöker att fånga intresset genom att låna 

böcker utifrån deras intresse vilket inte har gett någon effekt. Eftersom att vi inte lyckas fånga 

intresset eller väcka någon nyfikenhet glöms ofta högläsning bort i vår verksamhet. Några av oss 

har gått en kompetensutveckling som heter läslyftet och där har vi fått bekräftat hur viktig 

högläsningen är för barns språkutveckling. Det känns tråkigt att vi inte lyckas använda högläsning 

i vår verksamhet så ofta som vi önskar – Karolina. 

 

Att fånga intresset är ett stort problem för vissa pedagoger och det är något som de jobbar 

med just nu. De har fått tips ifrån läslyftet och börjar sakta men säkert se en utveckling.  

 
Vi har genom läslyftet fått tips och idéer på hur vi ska kunna arbeta för att högläsning ska bli en 

större del av vår verksamhet. Eftersom att vi har barn som är tvåspråkiga har vi lånat in böcker på 

flera olika språk. Vi har en barngrupp där barn talar 17 olika språk vilket gör det mer komplicerat 

för oss att kunna högläsa. Vi har pedagoger som kan vissa språk men inte alla.  Vi ser en 

utveckling kring högläsning där de böckerna med barnens modersmål fångar intresset mer än 

böckerna på svenska – Amela.  

 

Här lyfter en av pedagogerna att de på deras avdelning hade barn med 17 olika språk vilket är 

en utmaning för dem. Hon nämner att de genom att låna böcker på barnens språk dock fångat 

intresset mer och att det går åt rätt håll.  

 

Resultatsammanfattning 

I resultatdelen har det framkommit att pedagogerna anser att högläsning är viktigt för barns 

språkutveckling och att det finns olika sätt att arbeta med högläsning. Pedagogerna redogör 

för relevansen av en lugn miljö när de högläser. Samtliga pedagoger belyser vikten av att ha 

olika metoder när de läser för barn i olika åldrar och de är eniga om att inlevelse bör finnas 

när man läser för barn. Pedagogerna framför att högläsning kan ske både spontant och 

planerat och många pedagoger anser att planerad högläsning är att rekommendera. 

Högläsning används med andra ord på olika sätt och med olika syften men det övergripande 

syftet är att stimulera barns språkutveckling. Att pedagogers förhållningssätt till högläsning 

alltid bör vara positivt och aldrig ses som ett hinder i verksamheten är något som 

framkommer tydligt. En del av resultatet handlar om barns bristande intresse för högläsning 

och att vissa pedagoger har svårt för att väcka och behålla intresset. Dessa pedagoger 
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förklarar att barnens minimala intresse för högläsning leder till att högläsning ofta glöms 

bort i deras verksamhet. Intresset hos barnen är något de jobbar med och försöker väcka men 

att det är en utmaning som de har svårt att klara av.  
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DISKUSSION 

 I detta kapitel diskuterar vi vår metod, vårt resultat och de didaktiska konsekvenserna av vårt 

arbete.  

Högläsning och språkutveckling 

I resultatdiskussionen vill vi återkoppla till vad vi ville undersöka och vad syftet med vår 

studie var. Vi ville undersöka pedagogers tankar kring högläsning samt hur de använder 

högläsning som ett verktyg i verksamheten. Högläsning är något som förekommer i förskolan 

i olika utsträckning och pedagoger ser olika på hur det ska användas. Högläsning är ett 

verktyg för att barns språkutveckling ska stimuleras vilket samtliga pedagoger i vår 

undersökning nämner. Det framkommer dock att vissa pedagoger läser betydligt mindre än 

andra och Körling (2012) redogör för att vi läser för lite för barn idag och att det ger 

konsekvenser som att läsförmågan hos barn och ungdomar försämrats markant under 2000-

talet. Det framkommer dock att de pedagoger som läser minimalt för barnen är medvetna om 

detta och jobbar på att högläsningen ska ske oftare.  

 

I vår studie framkommer det att alla pedagogerna samtalar om det lästa med barnen under 

högläsningen. Samtalen sker på olika sätt men pedagogerna framför att de ofta diskuterar om 

bilderna som finns i böckerna. Hammett Price, Bradley och Smith (2012) menar att det är 

inflytelserikt för barnen att få tillåtelse till att vara delaktiga och diskutera det lästa. Att 

pedagoger för samtal om texterna främjar barns läs- och skrivförmåga.  En del pedagoger i 

vår undersökning berättar att de försöker diskutera boken med barnen utifrån vad som händer 

i boken och vad den handlar om.  De nämner även att de flesta samtalen med barnen sker 

under högläsningen eller efter det lästa. Ofta upplever pedagogerna att det kan förekomma 

frågor och funderingar om det lästa då barn ställer olika sorters frågor. Just frågor är ett 

mycket passande verktyg vilket samtliga pedagoger verkade förstå. De ställer frågor för att 

prata om känslor, barnen får knyta an till sina tidigare erfarenheter och de får även möjlighet 

att berätta om sig själva.  

 

Fox (2003) menar att barn som får ta del av högläsning ges möjlighet att lära sig hur en text 

fungerar. Detta leder till att enklare förstå texter när barnen blir äldre. Det menar också 

Eriksen Hagtvet (2004) som råder att barns språkutveckling prioriteras redan i förskolan. 

Barns ålder i förskolan är perfekt för grundläggande lärande. Denna prioritering är 

betydelsefull eftersom att i dagens samhälle är det viktigt att ha ett fungerande skriftspråk. 

Även Kåreland (2001) belyser att undersökningar visar att hela 20 procent av 

grundskoleeleverna inte fullt ut klarar av att läsa och skriva när de går ut grundskolan. 

Eftersom att det ser ut så på skolorna är det viktigt att prioritera barns språkutveckling redan i 

förskolan. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Eftersom att den sociokulturella teorin handlar mycket om samspel menar vi att det är 

meningsfullt att pedagogerna kan samspela med barnen genom samtal av det lästa och vara 

lyhörd för barnens tankar. Vi kopplar vårt resultat till Lindös (2007) beskrivning av 

Vygotskijs proximala utvecklingszon om att det barnet först klarar av att göra med hjälp av en 

vuxen kan de sedan klara på egen hand och att pedagoger hjälper barn framåt i sin utveckling. 

Chambers (2007) menar att samtal kring böcker mellan vuxna och barn gör att vissa barn 

hjälps att nå den proximala utvecklingszonen. Vi anser att det visar hur viktigt det är att som 

pedagog finnas med i barnens proximala utvecklingszon och hjälpa dem med att komma 

vidare i sin språkutveckling. Om barnen sedan klarar av att göra vissa saker själva då kan vi 

som pedagoger utmana barnen och göra det lite svårare så att de kan utvecklas vidare. I vårt 

resultat kan vi se att vissa pedagoger tänker på att samspel är viktigt under en 

högläsningssituation. De menar att genom att skapa en vi-känsla ökar förmågan att samspela. 

Pedagogerna redogör för vikten av att ställa mycket frågor när de högläser som ett sätt att ge 

barnen möjlighet till utveckling. Detta kopplar vi till den proximala utvecklingszonen 

eftersom att pedagogerna hjälper barnen i sin utveckling framåt. 

Pedagogers metoder 

Samtliga pedagoger nämner vikten av att använda sig av inlevelse när de högläser för barnen. 

De menar att intresset fångas mer ifall de lever sig in i böckerna som de läser. Pramling, 

Carlsson och Klerfelt (1993) menar att man enklast fångar barns uppmärksamhet genom att 

dramatisera sitt läsande genom att använda sig av olika tonlägen. Pedagogerna förklarade 

vikten av att läsa med inlevelse för att göra läsningen mer spännande för barnen. Samtliga 

pedagoger understryker betydelsen av att läsa boken i förväg för att förbereda sig inför 

högläsningen. Vi tolkar detta som att pedagogerna använder sig av läsning med inlevelse för 

att fånga intresset hos barnen. Även Fox (2003) redogör för att spännande lässtunder bidrar 

till att barnen lär sig tycka om böcker och högläsning. Då det framgår i våra intervjuer att det 

finns ett bristande intresse hos en del barn kring högläsning är dramatisering av ens läsande en 

metod som vi tror kan fungera. Pedagogerna i vår undersökning menar också att bokval efter 

barns intresse är viktigare än man kan tro. Resultatet visar att det är pedagogerna som avgör 

vilka böcker som finns på avdelningen men att flertalet pedagoger lånar böcker utifrån barns 

intresse. När de väljer böcker tar också dessa pedagoger hänsyn till barnens ålder. Vid de 

tillfällen när dessa pedagoger vill förmedla ett speciellt budskap till barnen under 

högläsningen väljer de böcker med ett visst innehåll. Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993) 

beskriver att bokens handling är relevant för barnen då barn gärna använder sig av sina 

tidigare erfarenheter för att skapa förståelse för en berättelse. Den bör därför ha anknytning 

till verkligheten. Innehållet i boken bör också ge barnen en känsla av meningsfullhet för att de 

inte ska förlora intresset. Då det är viktigt att handlingen i böckerna känns relevant för barnen 

är det viktigt att pedagogernas val av böcker är genomtänkta.  

 

Sammanfattningsvis tydliggörs våra frågeställningar i studien på så vis att vi har fått veta hur 

pedagoger använder sig av högläsning i förskoleverksamheten. En del pedagoger högläser 

mer än andra och det beror på hur stort intresse barn och pedagoger har för högläsning. 
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Pedagogers tankar kring högläsning är tydliga, de menar att högläsning är viktigt för barns 

språkutveckling. Högläsning planeras i vissa fall i förskoleverksamheten. Många pedagoger 

planerar till exempel sina bokval efter intresse hos barngruppen. 

Metoddiskussion 

Vi valde att intervju pedagoger som vi snabbt kunde få kontakt med och som vi hoppades 

ville ställa upp i vår studie. Vi anser att det kan vara både positivt och negativt att välja 

pedagoger som vi redan känner. Att intervjua just dessa pedagoger ledde till att de under 

intervjuerna kunde koppla till situationer som vi själva varit med och upplevt. Om vi hade valt 

att intervjua pedagoger som vi inte träffat tidigare hade vi inte vetat hur de arbetar med 

högläsning förut utan hade då fått lita helt på deras intervjusvar. Samtidigt är vi nöjda med 

vårt urval och anser att de gett oss mycket material som vi känt varit fullständigt ärligt.  

Att utföra intervjuerna gick bra och vi anser att pedagogerna på båda förskolorna hade valt bra 

rum för att intervjuerna skulle kunna flyta på utan att störas. På en av förskolorna avbröts 

dock intervjuerna några sekunder eftersom att någon kom in i rummet. Vi hoppades att 

intresset av vår studie skulle vara stort och det visade sig att samtliga pedagoger som 

intervjuades tyckte att studien var viktig och tog den på allvar. Vi tänkte att det kunde vara 

svårt att få verksamma pedagoger att vilja ta sig tiden till att delta men eftersom att intresset 

var stort så blev det aldrig något problem. Att använda sig av ljudinspelning har varit 

betydelsefullt under våra intervjuer för att kunna lyssna igenom våra svar och bearbeta dem, 

det har enligt oss även stärkt reliabiliteten i vårt arbete. Vi skrev även ner våra svar för hand 

under intervjuernas gång, det var dock svårt att lyssna och hinna skriva ned vad pedagogerna 

svarade. Det var även svårt att tolka stödanteckningarna och därmed har ljudinspelningen 

varit värdefull under arbetets gång. Under analysarbetet har det varit lätt att diskutera med 

varandra om materialet som vi fått fram från intervjuerna eftersom att båda har varit med 

under samtliga intervjuer.  

 

 För att utveckla vårt arbete kunde vi ha utfört observationer också och då kunnat se hur 

pedagogerna arbetar med högläsning när de är i verksamheten. Vi var dock mest intresserade 

av hur pedagogers tankesätt gick kring högläsning där av är vi nöjda med vår valda metod. 
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Didaktiska konsekvenser 

Vårt undersökta problemområde har varit relevant eftersom att forskning visar att högläsning 

sker allt mer sällan för barn idag om man jämför med förr och att det påverkar barns 

språkutveckling. Som förskollärare har man ett ansvar för att stimulera barns språkutveckling 

och då anser vi att vår studie varit viktig.  I läroplan för förskolan (Lpfö, 98/16) beskrivs det 

att förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. 

I vårt resultat framkommer det att vissa pedagoger inte utför högläsningen i tillräckligt stor 

omfattning eftersom att intresset för högläsning inte finns hos barnen. Enligt oss är högläsning 

av stor betydelse och som pedagog ska man försöka leda barnen in i högläsningens värld och 

väcka en nyfikenhet för högläsning genom att utgå ifrån deras intressen.  

 

Under arbetets gång har en förståelse infunnit sig kring betydelsen av att arbeta med 

högläsning i förskolan. När intervjuerna utförs har vissa pedagoger sagt att de har svårt att få 

tiden att räcka till för att högläsa. Den didaktiska konsekvensen av detta blir att man som 

pedagog ska försöka vara flexibel men att det är viktigt att prioritera högläsningen med tanke 

på vilken möjlighet det finns att utveckla språket hos barn. Det är betydelsefullt att som 

pedagog se till varje barns intresse och behov, en del barn vill bara sitta en liten stund och 

lyssna på en bok medan andra barn vill sitta en längre stund. Enligt oss är det viktigt att som 

pedagog försöka ge varje barn den tid de behöver. Precis som Skolverket (2017) beskriver 

finns det en kompetensutveckling som heter läslyftet som ger pedagoger möjlighet att få en 

förståelse för betydelsen av högläsning i förskolan. Där får man ta del av hur ett arbete kan gå 

till för att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- och skrivutveckling samt hur barns 

intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara på. 

 

Vi tror att man som pedagog många gånger strävar efter att vara påläst men att det ibland 

handlar om hur mycket tid som finns till att förbereda sig. Tar man sig tid till att läsa igenom 

de böcker som man ska läsa i barngruppen kan det bli enklare att läsa med en bra inlevelse 

och förmedla bokens innehåll, då är det också lättare att ta vara på en viss spänning i boken 

och uppfylla barnens förväntningar på boken. 

 

Enligt oss är det relevant att tänka på att det blir ett samtal och samspel om det lästa med 

barnen så att det inte blir en envägskommunikation, precis som Lindö (2006) beskriver om 

den sociokulturella teorin. Vi tror att man som pedagog bör vara observant på språket i de 

böcker som man läser för att kunna anpassa nivån på läsningen för barnen. Svårare ord kan då 

förklaras på ett förståeligt sätt av pedagogen för att barnen ska förstå nya ords betydelse. 

Precis som många pedagoger nämnt är det också viktigt att anpassa bokval efter barns 

intresse. För de pedagoger som nämnt att det är svårt att fånga barns intresse kring högläsning 

är bokvalet av stor vikt enligt oss. Att välja böcker som intresserar barnen kan hjälpa dem att 

fånga intresset. Vi anser att det är betydelsefullt att som pedagog sträva efter att vara i 

verksamheten så mycket som möjligt för att se vad som intresserar barnen i stunden och 

därifrån göra ett aktivt val kring vilka böcker som kan vara av intresse för barnen. De 

pedagoger som nämner att högläsningen fungerar bra på deras avdelning är också de 
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pedagoger som väljer böcker utifrån vad som intresserar barnen. Att låna böcker på alla språk 

som finns i barngruppen är viktigt för att inkludera alla barn i verksamheten. Genom vår 

undersökning har pedagoger fått möjligheten att reflektera över sina tankar kring högläsning 

och hur de använder sig av den. Där av menar vi att pedagoger getts möjlighet att skapa en 

förståelse för vikten av att högläsa för barnen.  
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BILAGA 1 
Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Borås, Campus Varberg. Vi är 

inne på vår sista termin och är i full gång med att skriva vårt examensarbete. Vi 

har valt att skriva om pedagogers syn på högläsning.  

 

Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka pedagogers tankar och synsätt 

på högläsning i verksamheten. Vi har fördjupat oss i tidigare forskning om 

ämnet men vill också ta hjälp av er verksamma pedagoger genom intervjuer. Vi 

vill gärna intervjua er som har kunskap och erfarenhet om högläsning vilket i 

sin tur blir värdefullt för oss i vårt examensarbete. Intervjun kommer att bestå 

av 7 öppna frågor där ni får möjlighet att berätta fritt om era tankar kring 

högläsning. Intervjun beräknar vi kan ta ca 20 minuter och vi hoppas att ni kan 

tänka er att delta.  

 

Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket betyder att 

vi dels måste informera er om vår studie. Deltagandet i studien är frivilligt och 

om man vill så har man rätt att avbryta intervjun när man vill. Resultatet av 

intervjuerna kommer självklart också bara att användas i forskningssyfte och ni 

har rätt att ta del av materialet som vi samlar in genom intervjuerna.  

 

Har ni frågor kan ni kontakta oss via mejl:  

 

Evelina Johansson, XXXXX 

Leila Khalili, XXXXX 

 

Handledare: 

Carina Petersson, XXXXX  

 

  

mailto:S141601@student.hb.se
mailto:Carina.peterson@hb.se


 

 

BILAGA 2 

Intervjufrågor 

1. Kan du berätta för mig hur ni arbetar/tänker kring högläsning? 

2. Vad tycker du att högläsning tillför för barnen? 

3. Hur tänker ni kring högläsning och språkutveckling? 

4. Planerar du din högläsning? I så fall? Bokval? 

5. På vilket sätt anpassar du läsningen utefter barnens förutsättningar? 

6. Läser ni på ett speciellt ställe eller på olika ställen? Ser miljön ut på ett 

speciellt sätt där ni läser? 

7. Använder du dig av någon speciell lästeknik? T.ex. tonläge 
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