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Sammanfattning 
I denna studie undersöks högläsning i förskolan utifrån ett pedagogperspektiv. Vi tar vår 

utgångspunkt i tidigare forskning som visar att högläsning är betydelsefull ur flera aspekter.  

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagogerna planerar och använder sig 

av högläsning i förskolan samt hur de upplever att högläsningen fungerar. 

Vi har använt oss utav den kvalitativa metoden och genomfört intervjuer med fem pedagoger 

om högläsning. Det gav oss möjlighet att ta del av deras olika erfarenheter och lyfta fram 

dem. 

Resultatet av vår studie visar att de intervjuade pedagogerna har olika syften kring 

högläsningen på förskolan, som ökat ordförråd, språkutveckling och vila. De har också tankar 

om att skapa nyfikenhet och bokvana hos barnen. Pedagogerna planerar för högläsning varje 

dag men det kommer även oplanerade tillfällen. Högläsningsstunderna upplever pedagogerna 

som lustfyllda och lärorika. Dessutom använder de högläsning som en grund för samtal med 

barnen. 
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INLEDNING 
Högläsningens betydelse i förskolan betonas ofta, och de effekter den ger på kort och lång sikt 

lyfts fram. Pedagogerna kan använda sig av högläsning inom förskolans verksamhet för att 

utveckla barnen. Genom högläsning kan barnen och pedagogerna kommunicera, göra sig 

förstådda och inkluderas inom olika aktiviteter. Barn med ett svagt språk är inte lika 

engagerade i olika vardagssituationer i verksamheten och detta beror på att de har svårt att 

uttrycka sig med ord. Språket är en viktig del i samspelet med andra barn och vuxna, men det 

är även ett sätt att kunna kommunicera i leken (Split, Koomen & Harrison 2015, s. 187). 

Pedagogerna kan ägna tid åt att läsa högt för barnen för att utveckla barnen inom språk- och 

skriftspråksutveckling (Wedin 2011, ss. 113–114). Pedagoger kan även skapa en förståelse för 

språket och kan öka barnens ordförråd, genom att använda sig av högläsning och samtala om 

det lästa. För vissa barn kan språket anses vara något nytt och därför har flerspråkiga barn 

svårt att uttrycka sig med ord samt meningar (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 114). 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 10) lyfter även att en del av förskolans 

strävan är att barnen ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga 

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

andra”. Detta betonar även forskarna Beschorner och Hutchison (2013, s. 9) och de framhåller 

att just högläsning och boksamtal med barnen leder till ett ökat ordförråd och barnen får en 

bättre förståelse för sin omvärld samt att språket utvecklas. Lpfö 98 (rev. 2019) som gäller 

från och med den 1 juli, 2019 betonar under avsnittet ”Kommunikation och skapande” att: 

 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom 

att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter (vår kurs). Utbildningen ska 

ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för 

skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i 

samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett 

samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring. 

(Lpfö 98 rev. 2019, s. 8) 

I tidigare Lpfö98 (rev. 2016, s.10) återfinns istället formuleringar som att barnet ska utveckla 

”intresse för bilder, texter” med mera, och ”tolka och samtala om dessa” (Lpfö98 (rev. 2016, 

s. 10).  

Att högläsa för barnen varje dag leder till ett ökat ordförråd för alla barn, även barn med ett 

svagt språk. Fox (2010 s. 87) nämner att högläsningen är en viktig del i barnens liv då de får 

en förståelse för sin omvärld och att de får nya erfarenheter som de möter i boken. Med nya 

erfarenheter leder det till att barnen får det lättare att läsa själva och när man läser högt för 

barnen hör barnen nya ord och de lär sig ord som de aldrig tidigare kunnat läsa själva. 

 

I början av vår utbildning insåg vi båda att vi funnit ett stort intresse för språk och 

kommunikation. Vi har tidigare läst och skrivit om hur språkutveckling främjas i förskolan 

och vilka metoder pedagoger använder för att utveckla flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan. Valet för vårt examensarbete blev att genomföra en studie om högläsning i 

förskolan, ett fokus som på detta sätt anknyter till vårt intresseområde. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagogerna använder sig av högläsning 

i förskoleverksamheten. 

Genom undersökningen försöker vi besvara följande frågeställningar: 

 

• Vilket syfte har pedagogerna med högläsning? 

• Hur planerar pedagogerna högläsning i förskolans verksamhet? 

• Hur använder sig pedagogerna av högläsning på förskolan?  

• Hur upplever pedagogerna att högläsningen fungerar? 
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BAKGRUND 
Under detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning om högläsning och till viss del 

även hänvisa till forskningsbaserad litteratur. Vi kommer även presentera vilka metoder 

pedagoger använder för att gynna barns språkutveckling med hjälp av högläsning samt 

böcker. 

Högläsning  

Högläsning i förskoleverksamheten kan även bland annat kallas gemensam läsning samt 

interaktiv läsning och dessa två begrepp speglar oftast samma sak. Definitionen av 

högläsningen är en stund där pedagoger tillsammans med barn läser högt ur en bok. 

Högläsning skapar även möjligheter till diskussioner mellan pedagogerna och barnen. Detta 

ska i sin tur bidra till att åstadkomma en främjande miljö gällande barns språkutveckling 

(What Works Clearinghouse, uppdaterad april 2015, s. 1). 

Forskningsbaserad litteratur 

Wedin (2011, ss. 115-116) betonar att genom högläsning kan barn med ett annat modersmål 

än svenska få ett betydelsefullt stöd för sin utveckling inom det svenska språket. Pedagogerna 

kan även utveckla barnens språk genom att texterna är utvalda så att dessa texter erbjuder 

barnen rätt stöd som leder till en språklig stimulans. Detta betyder att böckerna pedagogerna 

läser, inte ska vara utformade för läsinlärning, utan de ska vara autentiska. Det är viktigt att 

pedagogerna vet vilken nytta litteraturen har för barnen. Man får även se till att ge barnen 

flera tillfällen till att få kontakt med böcker men även att pedagogerna ska ha en pedagogisk 

tanke med högläsning (Edwards 2008, s. 31). Pedagogerna har ansvar för att högläsningen ska 

bli så produktiv som möjligt. Det är viktigt att pedagogerna är bekanta med den lästa 

litteraturen, har tillgång till böcker och har även en gemensam rutin kring högläsning. 

Utgångspunkten för att läsupplevelsen ska bli bra är via dialog, där pedagogen och barnen 

samtalar samt diskuterar utifrån sina personliga tankar kring det lästa (Lindö 2005, ss. 14–16).  

 

Svensson (2009, ss. 145–146) menar att när barnen kan få lyssna på och läsa böcker 

tillsammans leder det till en gemenskap och barnen får även ett samband i att de har samma 

erfarenheter kring det lästa. Barnen kan även bearbeta boken tillsammans genom att 

återberätta sagan för varandra. På så sätt utvecklas barnen inom språket samtidigt som de får 

arbeta med bokens innehåll. Med högläsning är det inte bara barnens ordförråd som ökas, utan 

de lär sig om livet samt hur språket och läsande fungerar (Svensson 2009, ss. 145–

146).  Barnens utveckling inom språket och ordförråd påbörjas när pedagogerna väljer att 

högläsa för barnen. I efterhand pekar den vuxne och barnet på bilderna i boken och börjar 

diskutera om bilden. Med hjälp av bilder i böcker kan barnen kommunicera och uttrycka sig 

mer om det som inte är tillgängligt. Omedvetet lär barnen sig hur språk är uppbyggt samt hur 

det låter. Genom att få höra olika berättelser kommer barnen kunna se skillnad på olika 

berättelsers uppbyggnad (Dominkovic, Eriksson & Fellenius 2006, ss. 46–47). 

I Sverige finns kompetensutvecklingsprojektet ”Läslyftet” i förskolan. Detta är en 

kompetensutvecklingsinsats som sker på förskolan och som även är bunden till pedagogernas 

arbete. Med hjälp av en handledare skapar pedagogerna ett kollegialt lärande som är till för att 
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kunna utveckla barnen kring språk-, läs och skrivutveckling och hur barnen utvecklar sitt 

intresse för texter, bilder och olika medier, samt där förskollärare lär sig av och med varandra 

(Skolverket, 2018). 

Tidigare forskning om högläsning i förskolan 

Flera forskare framhåller sambandet mellan högläsning och språkutveckling. Svensson (2012, 

s. 30) betonar för att barn ska lyckas få en förståelse och nya erfarenheter inom läsinlärning 

finns det inga tydliga resultat kring det i dagens samhälle. Det har visat sig finnas flera olika 

kompetenser kring förmågan att barn ska lära sig att läsa och skriva. I en studie har det 

genomförts 61 undersökningar i olika förskolor för att analysera de viktiga kompetenserna 

kring läs- och skrivinlärning.  Resultaten visar att det finns mycket pedagoger kan göra i 

förskolan för att utveckla barnen inom språk och läs- och skrivinlärning (Scarborough 1998 se 

i Svensson 2012, s. 30).  Förskolan har ett stort ansvar gentemot barnen vad gäller tillgång till 

en god lärandemiljö för språket. Pedagogernas ansvar är att arbeta medvetet med att stimulera 

barnens språkutveckling och detta lyfts tydligt upp i förskolans läroplan. Utöver detta ska 

flerspråkiga barn få möjlighet att bygga upp ett gott ordförråd för att kunna vara deltagande på 

samma villkor som sina kamrater (Svensson 2012, s. 30).  

 

Pedagoger har ett stort ansvar när det kommer till högläsning. Forskaren Morrow (2005, s. 10) 

har genom observationer och anteckningar i sin studie fått fram resultatet att det är viktigt att 

pedagoger presenterar nya böcker för barnen och att pedagogerna läser högt för barnen varje 

dag samt samtalar om det lästa, då får dessa barn erfarenheter som anses vara värdefulla 

möjligheter, som exempelvis ett ökat ordförråd. Detta leder till en kvalitetskompetens som 

kommer att hjälpa barnen att få en förståelse för sin omvärld samt få ett ökat intresse för 

böcker. Utöver detta nämner Morrow (2005, s. 11) att barnen kan presentera sitt nya ordförråd 

och språkstrukturer genom att föra diskussioner med de vuxna samt de andra barnen och 

återberätta om det lästa.  

 

Svensson (2012, ss. 31–32) betonar att förskolläraren ska anpassa böckerna till barn och 

barngruppen för att kunna få en uppfattning ifall barnen får en förståelse kring det lästa. 

Pedagogerna ska även fånga barnens uppmärksamhet genom att välja böcker utifrån deras 

intresse. Om barnen istället måste vara tysta och inte får en möjlighet till att föra en 

diskussion om det lästa kan det leda till att barngruppen slutar lyssna och inte är intresserade 

av det pedagogen läser. Forskaren betonar att högläsaning utan något uppehåll där 

pedagogerna och barnen kan samtala och kommentera tillsammans om det lästa, inte är 

stimulerande för barnens språkutveckling och ordförrådet ökar inte. Men om pedagogerna 

däremot har en paus under högläsningen för att föra samtal kan barnen samla på sig nya ord 

och språkutvecklingen stimuleras. Det finns barn som behöver en hjälpande hand av sin 

pedagog med att koppla den lästa texten till sina egna erfarenheter och en pedagog som 

känner dessa barn samt är medvetna om deras livssituation, kan hjälpa barnen genom att 

bygga olika broar mellan barnens erfarenheter samt om den lästa texten (Svensson 2012, ss. 

31–32). Under pågående högläsningar låter pedagogerna barnen att själva få välja böcker som 

de ska läsa. Efter högläsningen samtalar pedagogerna och barnen om det lästa genom att ställa 
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frågor till barnen som kan knyta barnens erfarenheter till bokens innehåll (Björklund 2008, ss. 

196-197) 

 

Skans (2011, s. 47) har studerat olika didaktiska frågor samt pedagogiken i en flerspråkig 

förskola, där majoriteten av barnen är flerspråkiga. Forskaren använde sig av flera olika 

metoder som intervjuer, fältanteckningar och observationer. Med hjälp av metoderna fick 

Skans (2011, s. 83) fram resultatet om hur pedagogerna arbetar för att främja och utveckla de 

flerspråkiga barnens svenska språk. Resultatet visade att samlingar, sagoläsning samt 

högläsning ledde till att flerspråkiga barns ordförråd utökades och att det skapades flera 

tillfällen till samtal, vilket även ledde till att barnens språk utvecklades.  

Pedagoger kan presentera nya sätt att ha högläsning på. Forskarna Beschorner och Hutchison 

(2013, s. 22) har gjort en studie kring hur pedagoger kan använda sig av högläsning via Ipad. 

Genom intervjuer har forskarna fått fram resulatet att pedagogerna använder Ipad som ett 

hjälpmedel för att ladda ner ljudböcker som barnen får lyssna på via hörlurar och själva 

bläddra i boken. Detta blir en upprepning av ord dock via digitala läromedel. Beschorner och 

Hutchison (2013, s. 22) nämner även att om pedagogerna använder sig av Ipad kan de barn 

med ett svagt språk lära sig nya ord och få ett ökat ordförråd genom att lyssna på ljudböcker 

samtidigt som de ser orden framför sig.  

Pedagogerna och förskolan har en viktig roll i barnens liv och att väcka barnens intresse för 

olika berättelser, texter och skriftspråk. Skolverket (2018) betonar att förskolans personal som 

väljer att arbeta med högläsning, samtala om det lästa och förstärka barnens språkförmåga i 

tidig ålder leder till en stöttning i barnens språkutveckling. För att skapa positiva 

läsupplevelser tillsammans med barnen kan pedagogerna först börja med att fundera över vad 

man läser för barnen och varför man gör det, samt vilka böcker det finns på förskolan. 

Därefter kan pedagogerna utgå ifrån barnens intressen och nyfikenhet när de väljer böcker till 

förskolan. När pedagogerna har högläsning, kan de tillsammans med barnen sitta och 

diskutera om berättelsen genom att ställa öppna frågor före, under eller efter högläsningen. 

Att ställa öppna frågor kan ge pedagogerna fler möjliga svar och det väcker funderingar hos 

barnen. Detta leder till att barnen får en bättre förståelse om boken och barnen får själva 

återberätta om det lästa (Skolverket, 2018).  

 

Högläsning anses vara ett literacy event som är lätt att urskilja. Att börja läsa tidigt för barnen 

gör att de får uppleva en känsla av vad som är viktigt med högläsning, då får även 

pedagogerna en viktig kontakt med barnen som i längden kan leda till en trygghet. När 

pedagogerna sätter barnen bredvid sig under en högläsning och samtalar om det lästa, leder 

det till en trygghet mellan pedagogerna och barnen, men barnen får även en bättre inblick 

kring det lästa. Pedagogerna kan även läsa för barnen på olika sätt beroende på situationen 

och ålder. Barnen har även flera möjligheter att ställa frågor om de inte förstår några ord i 

boken och även diskutera bilderna i boken (Fast 2008, s. 90).  

 

Wedin (2011, s. 115) påpekar att pedagoger inte enbart ska läsa böcker för barnen för att de 

ska lugna ner sig och komma till ro. Detta leder nämligen inte till att barnens språkutveckling 

främjas och ordet högläsning får en begränsad betydelse. Högläsning ska finnas som ett stöd 
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för barnens språkutveckling, den sociala samvaron och för de gemensamma upplevelserna 

tillsammans med pedagoger och andra barngrupper. När pedagoger utför högläsning för 

barnen så brukar det oftast finnas en viss övertydlighet i ord och uttal, i förhållande till det 

vardagliga talet. I praktiken så innebär detta att barnen som är aktiva under högläsningen får 

en förmåga att förstå hur ord är uppbyggda (Lundberg 2010, ss. 32–33). Förskolan har en av 

de viktigaste uppdragen i barnens utveckling. Den sociala, emotionella och språkliga 

utvecklingen är en av de delarna inom barnens utveckling. Verksamheten ska utmana och 

stimulera utvecklingen och lärandet hos barnen (Lpfö98 rev. 2016, s. 14).  För att detta ska 

kunna bli möjligt måste miljön vara givande och lockande. Litteratur i form av sagor kan 

användas på flera olika sätt i förskolans verksamhet. Pedagoger kan använda sig av 

sagoböcker som en utgångspunkt för att stimulera barnens begreppsbildning och även 

vidareutveckla teman, genom att låta barnen få skapa eller återberätta utifrån sina egna 

erfarenheter samt fantasier. Med hjälp av de symboliska innehållen blir det enklare för barnen 

att uttrycka sig och de får även en bättre förståelse av sina egna och andras känslor (Pramling, 

Carlsson & Klerfelt 1993, ss. 29–30).  

För att en läsare ska lyckas hålla kvar barnens koncentration och uppmärksamhet kan 

pedagogerna läsa en bok genom att använda sig av de olika möjligheter som man besitter i sin 

röst och även läsa boken med inlevelse samt visa engagemang för den valda litteraturen. Olika 

röstnyanser som tempo och styrka, olika gester, imitation och pausering är förmågor som 

varje individ besitter samt betydelsefullt när man vill fånga lyssnarnas intresse och 

uppmärksamhet. Då visar pedagogerna för barnen att de har ett intresse för den lästa 

litteraturen. (Granberg 2006, s. 47). Det är inte tillräckligt att bara läsa för barnen för att de 

ska få en förståelse av det lästa. Pedagoger kan förutom att använda sig av rösten även 

dramatisera det lästa, vilket i sin tur leder till att barnen visar sin koncentrationsförmåga 

genom att sitta still och lyssna. De valda litteraturerna ska vara stimulerande inom barnens 

språkutveckling med ett speciellt fokus på läs- och skrivutvecklingen (Pramling, Carlsson & 

Klerfelt 1993, ss. 29–30).  

 

Lindö (2005, s. 23) betonar att barnen inte bara ska få en förmåga om hur man läser en bok, 

utan de ska få förmågan till att kunna tolka och förstå de olika böckerna samt bilder 

pedagogerna läser för dem. Pedagoger kan på ett systematiskt sätt gå igenom boken genom att 

fokusera på de “viktiga” delarna i boken, som är början på sagan, höjdpunkterna och även 

slutet. Pedagogerna ska se till att barnen får en chans till att vara delaktiga inom det som 

diskuteras kring det lästa. När barnen får berätta, ifrågasätta och formulera utifrån sina egna 

tankar samt erfarenheter stärker barnen sitt språkliga självförtroende. Förskollärare kan 

uppmuntra barnen till att älska böcker då högläsning har kommit att blivit en viktig metod i 

förskolans verksamhet och även en stöttning till att utveckla barnens språk, speciellt 

flerspråkiga barn (Lindö 2005, s. 24) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare forskning starkt betonar värdet av högläsning i 

förskolan. Det handlar om att barnen stimuleras språkligt, socialt, kommunikativt och 

fonologiskt. Men även trygghet, kreativitet och uppmärksamhet är positiva effekter som 

högläsningen kan ge. Mot denna bakgrund är det relevant att undersöka hur några pedagoger 
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på förskolor praktiserar högläsning i sitt arbete med barnen. Vår studie kommer att fokusera 

på detta samt hur pedagoger upplever att högläsningen fungerar. 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Det sociokulturella perspektivet 

Ur ett sociokulturellt perspektiv lär en människa sig saker i sociala sammanhang. Vygotskijs 

teori om hur elever utvecklas handlar om att stötta dem inom sin utveckling. Att låta barnen 

ständig få befinna sig inom sin utveckling leder till att barnen får nya uppfattningar och 

erfarenheter (Vygotskij i Säljö 2014, ss. 122-123). Genom att lösa problem tillsammans med 

en erfaren pedagog kan barnen sedan utföra uppgifter utan problem. Samspelet mellan den 

vuxne och barnet inom den sociokulturella teroin går ut på ett sammarbete för att utvecklas 

inom de kognitiva och sociala färdigheterna (Säljö 2014, s. 18). Det sociokulturella 

perspektivet består av det naturliga lärandet och utveckling leder till en kommunikativ 

process. När barn får höra vad andra talar om och hur de föreställer sig att världen ser ut, leder 

det till att barnen blir intresserad av vad som är värdefullt (Säljö 2014, s. 37). Sociokulturella 

teorin går ut på att utveckla barnens kognitiva och sociala färdigheter. För att utveckla barnen 

inom dessa färdigheter krävs det ett samarbete mellan pedagogerna och barnen (Wedin 2011, 

s. 40).  

 

Vi har valt att använda oss av den sociokulturella teorin då vi anser att högläsning är ett 

samspel mellan den vuxna och barn. Högläsning handlar om ett samspel mellan de vuxna och 

barn, men även ett samspel mellan barn och barn, och därför är den sociokulturella teorin 

lämplig att utgå ifrån i vår studie. Ett teoretiskt begrepp i den sociokulturella teorin är den 

proximala utvecklingszonen som handlar om att stötta och utmana barn så att de med visst 

stöd klarar saker de inte skulle ha klarat på egen hand (Säljö 2014, ss. 122-123), högläsning 

kan ses som ett sådant exempel.  

 

METOD 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden då vi ville använda oss av intervjuer 

istället för enkäter. Den är lämplig för att besvara vårt syfte och med hjälp av de olika 

intervjuerna hoppas vi kunna få svar på våra frågeställningar.  

 

Den kvalitativa metoden beskrivs som en metod som både är flexibel och anpassningsbar 

samt ett samspel mellan den som forskar och den som deltar. Med tiden kan forskaren anpassa 

sina frågor efter deltagaren (Christoffersen & Asbjørn, 2015, ss. 15–16). När pedagoger blir 

intervjuade talar de utifrån sina egna erfarenheter och egna ord som forskaren sedan tar till sig 

av intervjun. Intervjuer är semistrukturerade och har även ett syfte där forskaren kan rikta in 

frågorna utifrån deltagarnas svar samt gå ännu mer in på djupet. Detta leder till att frågorna 

blir mer anpassningsbara och forskaren får en helhetsbild på hur pedagogerna arbetar på sin 

avdelning (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 18-19). Vi hoppas med vår undersökning få höra 

några pedagogers berättelser om hur de använder sig av högläsning på förskolan. 
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Urval 

Vi kontaktade fem pedagoger som valde att medverka i vår studie. De arbetar på fyra olika 

förskolor i olika kommuner. Vi har sedan tidigare kontakt med de förskolor som utgjorde vårt 

urval. Det kan vara en fördel att det redan finns en relation till förskollärarna eftersom det kan 

skapa trygghet för dem i intervjusituationerna. Kvale och Brinkmann (2014, s. 165) 

framhåller att under intervjuer framkommer det kunskaper och synpunkter kring ett 

gemensamt ämne mellan intervjuaren och respondenten. En forskningsintervju mellan två 

individer förutsätter en personlig kontakt då det leder till att intervjun blir spännande, 

berikande och forskaren får en bättre förståelse för informantens svar. Anledningen till att vi 

valde att intervjua ett flertal pedagoger var att alla har olika erfarenheter av högläsning på 

förskolan och detta är viktigt att lyfta fram i en kvalitativ undersökning. 

 

På en av de utvalda förskolorna valdes det ut två förskollärare från två olika avdelningar att 

intervjuas och på de tre andra förskolor valdes det ut en förskollärare. Samtliga fem 

förskollärarna arbetar med barn som är mellan 2–5 år. 

Genomförande 

Utifrån frågeställningarna formulerades intervjufrågor som sammanställdes i en intervjuguide. 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som går ut på att alla frågor är 

förutbestämda och alla individer som valt att delta får svara på samma huvudfrågor. 

Följdfrågor kan komma att dyka upp beroende på individernas svar. Kvale och Brinkmann 

(2014, ss. 84–85) betonar om att en intervjuare har standardregler att följa och det betyder att 

alla frågorna som ställs är förutbestämda samt har samma ordalydelse. Ett missivbrev 

skickades till fem pedagoger för ett samtycke om ett deltagande i intervju. När samtliga 

pedagoger hade svarat, bifogade vi intervjufrågorna och samtyckeskravet. Detta gjordes för 

att pedagogerna skulle vara förberedda inför intervjun samt kunna svara utförligt på frågorna. 

Innan vi genomförde intervjuerna valde vi att göra två provintervjuer. Detta gjorde vi för att 

upptäcka om det fanns några brister i våra utvalda frågor.Vi upptäckte att några frågor 

behövde ändras då det inte gav oss de svar vi var ute efter. När vi väl ändrat på våra frågor 

ledde det till att vi fick tydligare och mer utförliga svar som kunde utgöra ett underlag för att 

besvara vårt syfte. Lantz (2013, ss.77–78) betonar att det är viktigt att genomföra 

provintervjuer för att därefter kunna granska intervjuns trovärdighet och tillämplighet då det 

alltid kan förekomma brister i frågorna. 

 

Det finns olika metoder en intervjuare kan använda sig av för att dokumentera intervjun. 

Intervjuaren kan föra anteckningar eller använda sig av ljudinspelning. Att spela in intervjun 

leder till att både intervjuaren och respondenten kan diskutera fritt utan att behöva tänka på 

förlorad information (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 218-219). Innan vi påbörjade våra 

intervjuer valde vi att tillsammans delta under varje intervju. Därefter delade vi upp arbetet, 

där en av oss fick anteckna det som sades under intervjun medan den andra ställde frågor och 

spelade in samtalet. Syftet med att både spela in och anteckna var att inte missa all den viktiga 

information som sades under intervjun. Med hjälp av våra mobiltelefoner använde vi oss av 
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ljudupptagning och efter intervjun frågade vi pedagogerna ifall de hade något mer att tillägga 

Innan intervjun sattes igång informerade vi respondenterna om de etiska principerna.  

 

Vi satt i förskolornas personalrum, då pedagogerna ansåg att det var bäst att sitta i en lugn 

miljö utan att bli störda. Det är inte alltid tänkbart att bestämma plats inför intervjun. Miljön 

man ska genomföra intervjun bör i första hand vara en lugn miljö. Det ska inte vara störande 

ljud, då det finns många som blir störda av ljud under en intervju. Oftast väljer man en sådan 

lugn miljö för att underlätta kommunikationen mellan intervjuaren och respondenten. En 

intervju kräver samlad uppmärksamhet. Det är därför också viktigt att intervjuerna inte är 

alltför långa och ibland kan det underlätta att man tar en kort paus under intervjun så man kan 

samla på sig krafter igen (Lantz, 2013, s. 96).  Våra intervjuer tog inte alltför lång tid att 

genomföra då de var planerade att variera mellan 15–30 minuter, och inga pauser behövdes. 

Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet betyder när ett forskningsresultat besitter konsistens och tillförlitlighet. Det finns 

alltid en risk att intervjupersonerna kan komma att ändra sina svar under en intervju och att de 

kan ge andra svar vid en annan intervju (Kvale och Brinkmann 2014, s. 295). Med hjälp av 

våra noggrant formulerade frågor hoppas vi att pedagogerna gav ärliga svar. När pedagogerna 

intervjuades använde vi oss av ljudinspelningar för att inte gå miste om information och för 

att öka tillförlitligheten i vår studie. Det är också viktigt att tänka på att i en kvalitativ 

intervjuundersökning är syftet att lyfta fram vad några olika respondenter berättar, och inte att 

dra generella slutsatser från ett stort kvantitativt urval.  

 

Om man använder sig av relevanta metoder i undersökningen då har man nått en validitet. En 

validitet innebär att kvalitet på intervju som omfattar att intervjuaren ska ställa noggranna 

frågor för att få konkreta svar. Validitet går ut på att ständig kontrollera så att studien har en 

trovärdighet (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 298-299). Vi har försökt beskriva genomförande 

och analys av undersökningen så noggrant som möjligt för att läsaren ska förstå varje steg i 

vår process. Detta för att stärka trovärdigheten.Utöver detta använder man sig av att prova 

intervjufrågorna för att observera ifall frågorna behöver förbättras för att öka undersökningen 

validitet och tillförlitlighet (Dovemark 2007, ss. 150-154; Stukat 2011). Vi gjorde 

provintervjuer för att se om våra frågor var bra nog eller om de behövde förbättras. Det var 

lämpligt att vårt urval bestod av pedagoger på förskolor eftersom det var deras erfarenheter 

och arbete med högläsning som vi ville undersöka. 

Etiska principer 

Vi har använt oss av Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. Vi har utgått från 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Därefter 

började vi med informationskravet som innebär att respondenterna fick ett brev där de kunde 

finna all information kring vår undersökning samt syftet med studien och att det var frivilligt 

att delta i intervjun. Samtyckeskravet innebär att vi har respekterat de personer som inte vill 

delta i en intervju samt informerat om deras rätt att stoppa intervjun när de känner för det. 

GDPR (The General Data Protection Regulation) som vi valt att följa skyddar individernas 

personuppgifter.  
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Dessutom har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet som betyder att respondenternas 

namn och deras arbetsplats inte får nämnas i vår studie, detta är på grund av att ingen ska 

kunna känna igen de respondenter vi intervjuat i vår studie. Sist har vi även utgått från 

nyttjandekravet som betyder att all information och dataunderlag som samlas in under våra 

intervjuer, endast får användas för vår studie och får absolut inte föras vidare till någon annan 

individ. Det är viktigt att de som ska skriva en studie och intervjua någon följer de etiska 

forskningsprinciper samt ser till att respondenterna fått all information om deras rättigheter.  

Analys och bearbetning 

Transkribering gjordes av de inspelade intervjumaterialet för att i analysarbetet lättare kunna 

strukturera pedagogernas svar samt urskilja likheter och olikheter. Vi delade upp de fem 

inspelningarna som vi lyssnade på i korta avsnitt samtidigt som vi skrev ner dem. Vi lyssnade 

på intervjun ännu en gång för att undvika missad information. Ljudupptagning gjordes inne i 

arbetsrummet för att få lugn och ro. Varje inspelning resulterade i ca tre A4 sidor transkriberat 

material. Detta följdes av sammanställning av svaren och sedan delades de upp efter våra 

frågeställningar. Svaren listades upp under varsin fråga för att underlätta analysering av 

resultat och för att få ut det viktiga. Därefter sorterade vi våra intervjusvar genom att välja ut 

och använda oss av olika färger för de svaren som passade ihop med varandra. På detta sätt 

fick vi en bättre struktur på arbetet och en bra bild på hur svaren varierade. Inom den 

kvalitativa forskningsmetoden är det vanligt att all information som ges under en intervju, 

sorteras och analyseras för att kunna skapa olika modeller samt teorier för att forskare och 

läsare ska kunna få en överblick kring forskningsobjektet (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 

2014, s. 105). Syftet med vår studie var att undersök hur pedagoger planerar och använder sig 

av högläsning på förskolan samt hur de upplever de olika högläsning situationer. För att hitta 

en röd tråd och lättbegriplig sammanställning av svaren krävdes det upprepad bearbetning för 

att inte missa viktig information. Målet med bearbetning av resultatet är att ge en rättvis bild 

av vad de intervjuade pedagogerna har för åsikter gällande ämnena man lyfter fram, i detta 

fall högläsning för barnen. Det är även intressant att höra på vilket sätt de förmedlar 

kunskaper med hjälp av högläsning. 

RESULTAT  

Under resultatdelen kommer vi att presentera de olika perspektiven utifrån intervjuerna. Med 

hjälp av intervjuerna har vi fått svar på våra intervjufrågor om hur högläsning används i 

förskolan. Vi kommer även att återge olika citat från våra intervjuer för att göra vår 

redogörelse mer tillförlitlig. Resultatdelen kommer att presenteras under följande perspektiv 

som framkom i vår analys: pedagogernas syfte och planering kring högläsning, pedagogernas 

upplevelse kring högläsning. 

Pedagogernas syfte och planering kring högläsning  

Under denna del kommer vi att presentera vissa delar av vår studie och de resultat vi fått kring 

hur pedagoger planerar sin högläsning på förskolan och vad högläsningens syfte är. Vi 

redogör alltså för de resultat som kan knytas till den första och andra frågeställningen 

eftersom svaren på dessa ofta går in i varandra. 
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Pedagogerna betonar att högläsningen har en stor betydelse för att främja barnens språk, även 

när högläsning endast används för att få en lugn stund under dagen. Pedagogerna nämnde att 

syftet med högläsningen var att öka barnens ordförråd.  

 

Pedagog B framhåller att det är viktigt att barnen får ett bra ordförråd och att språket är 

grunden till språkutvecklingen. Pedagogen B betonar att “språket är grunden till alla ämnen i 

skolan. När barnen väl är fonologiskt medvetna blir det lättare att utveckla barnens läs- och 

skrivutveckling”. Det som framkommer av Pedagog B är att med en fonologisk medvetenhet 

leder det till att barnen får en bättre förståelse för det lästa och för ordens uppbyggnad. Både 

Pedagog A och Pedagog E lyfter upp om hur de arbetar med läslyftet på förskolan. De nämner 

även hur viktig språkutvecklingen är för att öka barnens ordförråd med hjälp av högläsning. 

 

Vi går igenom Läslyftet genom Skolverket som är ett språkutvecklande arbete eftersom man får 

med sig mycket mer ordförråd genom läsning. Skriftspråket är ett annat sorts språk än vad 

talspråket är, så det blir lite mer formellt språk och det är viktigt för dem att få höra det. Speciellt 

barn med ett annat modersmål, då hör de det svenska språket på olika sätt och jag har själv hört att 

en del tar till sig av det svenska språket och använder sig av orden som jag vet att de har hört från 

det lästa och inte genom mig. Därför är det viktigt att barnen lyssnar och tar till sig av det lästa. 

(Pedagog A) 

 

Vårt syfte med högläsning är språkutveckling och ett ökat ordförråd för barnen. I och med att vi 

arbetat en hel del med läslyftet så har vi tänkt till lite mer och att man försöker få in högläsning lite 

mer under dagarna. Men det är fortfarande lite svårt att få till det till en rutin. (Pedagog E) 

 

Pedagog C nämner även som Pedagogerna A och E, om hur de arbetar med läslyftet på 

förskolan. Syftet med läslyftet är att utveckla barnens språkutveckling och belysa böckernas 

betydelse för barnen men även för föräldrarna. Pedagog C betonar även att de gjorde 

undersökning om språksamtal i samband med deras projekt med läslyftet där de frågade 

föräldrarna om de läser böcker för sina barn.  

 

Syftet med högläsning på vår avdelning är att få in det svenska språket och även se till att barnens 

ordförråd ökas. Detta är på grund av att alla barnen inte besöker biblioteket eller blir lästa för 

hemma. Därför anser vi att det är viktigt för oss att läsa för barnen så att de får en förståelse för 

vissa ord. (Pedagog D) 

 

Det var skillnader på pedagogernas syfte kring högläsning. Vissa tyckte att barnen skulle få en 

nyfikenhet kring böckernas innehåll och få en vana vid böcker. Men de andra pedagogerna 

strävade efter att stärka barnens språkutveckling och även barnens ordförråd. Pedagogerna 

från intervjun ansåg att högläsning är en viktig metod som ska användas i förskolans 

verksamhet då barnen utvecklas inom olika områden.  

  

Vi ser högläsning som ett språkutvecklande arbete. Jag tycker att det är bättre att man läser en bok 

och därefter har en bra diskussion om det lästa och även förda samtal för det är där det 

språkutvecklande arbetet händer, där barnen får tänka till och sätta till egna ord och kanske koppla 

till egna upplevelser som är viktigare än att läsa 10 böcker på rad. Detta leder i sin tur till att 
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barnens ordförråd ökas och flera barn med olika modersmål, får även en förståelse för det lästa. 

(Pedagog A) 

 

Pedagog A påpekade att det är viktigt att använda sig av högläsning då det leder till ett 

språkutvecklande arbete, speciellt med de barnen som har flera olika modersmål. 

Respondenterna nämnde att alla hade planerad högläsning minst en gång under dagen. Men 

Pedagog A och Pedagog D hade planerad högläsning efter lunch då de äldre barnen behövde 

en lugn stund för att varva ner och vila. 

  

Vi har planerat att det ska finnas två läs grupper efter lunch varje dag och där läser man en eller 

två böcker beroende på längden på boken. Då det är de äldsta barnen på avdelningen som lyssnar 

på det lästa kan vi ibland göra det på olika sätt genom att barnen får lyssna på en bok via en 

bandspelare eller Ipad. Detta gör vi för ibland behöver de äldre barnen få en lugn stund för att 

varva ner. (Pedagog A) 

 

Pedagog C och Pedagog B betonade att de hade planerat högläsning under hela dagen dock 

kunde de ha det på förmiddagaen, efter lunch eller senare på eftermiddagen. Det som 

framkom från Pedagog B var att de haft högläsning minst en gång om dagen, “vi har alltid 

haft högläsning minst en gång innan lunch och en gång till efter lunch”. Detta jobbar de med 

för att de anser att högläsning är en viktig metod att jobba med för att stärka barnens språk.  

 

Det som framkom utifrån våra intervjuer var att avdelningarna hade högläsning dock var det 

inte alltid planerad högläsning. Det kunde variera beroende på barngruppen och avdelning 

samt om det fanns tid till en planerad högläsning. Pedagog E nämnde om hur de har planerat 

sina högläsningar och hur det kan se ut under den veckan. 

 

Den personalen som är sen på måndagar den läser för barnen hela veckan då mest efter lunchen för 

de barnen som är vakna. Då blir det lite mer aktiv val av bok, planerar om det ska bli en kapitelbok 

eller vanlig bok och det blir även mer som en röd tråd. (Pedagog E) 

 

Pedagogerna har valt att arbeta med denna högläsnings metod för att det ska finnas en röd tråd 

genom hela högläsningen samt en baktanke kring den valda boken. Att läsa samma bok varje 

dag leder till att barnen uppfattar orden bättre på grund av upprepningar. Samtliga pedagoger 

betonade att högläsningen har en stor betydelse för att främja barnens språk, men även att 

syftet med högläsningen är viktigt för att bokläsningen betydelse är en viktig punkt. 

Pedagogernas användning och upplevelse av högläsning 

Under denna del kommer vi att presentera hur de olika pedagogerna upplevt 

högläsningssituationer på sin avdelning samt hur de arbetar med högläsning. De resultat vi 

redogör för i detta avsnitt kan knytas till den tredje och fjärde frågeställningen. 

 

Pedagogerna nämnde att de upplevde högläsningsstunden som en underbar, lärorik och 

lustfylld stund. De ansåg även att högläsning är en viktig del inom förskolans verksamhet och 

därför försöker de prioritera högläsning även om det fanns dagar då barnen inte kände för att 

sitta i en ring och lyssna på en bok. 
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För mig är högläsning viktigt, så jag försöker prioritera det även om vissa dagar då barnen vill 

göra något annat. Jag känner att högläsning är en viktig stund och jag gillar att läsa så jag brukar 

lägga till lite olika röster och dialekter, och det uppskattar barnen för det blir inte en platt läsning 

med en röst. (Pedagog A) 

 

Jag tycker att högläsning är en mysig och rolig stund. Det är ännu roligare när det är en bok som 

man själv tycker är bra eller som man kan. Därför anser jag att det är bra om man har läst boken 

innan för att kunna få en bra och rolig upplevelse och att man kan leva in sig mer i boken. Våra 

barn har en sån underbar fantasi där de lever sig in i sagans land genom att hålla varandra i 

handen. (Pedagog E) 

 

Pedagog A och Pedagog E betonar att högläsning är prioriterad i förskolans verksamhet. Dock 

betonade Pedagog E om att planerad högläsning blir ännu mer roligare och berikande för 

barnens utveckling, då det finns en tanke bakom de utvalda böckerna. När barnen är delaktiga 

inom diskussionerna kring det lästa blir de delaktiga i sagans värld.  

 

Våra barn är inte vana vid högläsning och bokläsning överlag men mycket beror på vilka barn/ 

antalet barn som är i gruppen. Upplever att högläsning med rekvisita eller inlevelse fångar våra 

barn mer och får dom mer delaktiga. (Pedagog C) 

 

Upplevelsen är olika beroende på barngruppen. Ibland tar det tid att få barnen att lyssna. Men när 

de väl gör det, då är högläsningsstunden bra. (Pedagog D) 

 

I förskolans verksamhet finns det barngrupper som inte har någon bokvana eller har ett bra 

ordförråd. Detta kan vara för att barnen inte får uppleva högläsning hemma, så som de får på 

förskolan. Pedagogerna C och D lyfte särskilt fram om att det var svårt att fånga barnens 

intresse kring högläsning då de inte fått uppleva det tidigare. De nämnde även att den största 

betydelsen är att få med barnen i högläsningen och bevara barnens intresse under tiden man 

läser för dem. Det är viktigt för pedagogerna att de själva visar ett intresse och engagemang 

för boken under själva tiden de läser den för barnen.  

 

Främst för att barnen ska förstå språket då alla har svenska som andraspråk men även för att göra 

dom mer delaktiga och fånga deras intresse för boken. Kanske så frågar jag vad dom tror hände 

eller varför det blev så, känner dom igen sig i berättelsen, har dom gjort så själva osv. Är det ett 

klurigt ord så frågar jag om dom vet vad det betyder. Är det en känsla så frågar jag om dom känt 

så och hur ” ser” det ut när man tex är glad, arg osv. (Pedagog C) 

 

Pedagog C nämnde att på deras avdelning så har många av barnen svenska som andraspråk 

och att deras fokus är att försöka stärka barnens språk genom att ställa många frågor under 

högläsningen och frågorna ställde hon under tiden hon läste boken. Pedagog B nämnde att det 

är “lättare att diskutera och samtala om boken efter jag har läst klart boken”. Även Pedagog D 

tyckte att det var lättare att diskutera efter de hade läst klart boken. 

 

Om det tillkommer kommentarer under högläsning då samtalar vi. Annars ställer jag inte frågor 

under läsning, utan jag samtalar mer om det lästa efter att vi läst färdigt. Vi går tillbaka i boken 

och börjar prata om en specifik bild. Jag har valt att inte samtala under läsningen då jag har 

observerat att flera av barnen tappar fokus. (Pedagog D) 



14 

 

 

De anser att det blir enklare att föra diskussioner och samtala om den lästa boken efter att de 

har läst färdigt, då det blir enklare att gå tillbaka till boken och titta på bilderna utan att 

behöva pausa mitt under läsningen och börja diskutera om det lästa. Barn tappar fokus om 

pedagoger väljer att avbryta mitt i läsningen för att ställa följdfrågor. Pedagog A berättar att 

samtalen med barnen om den lästa boken kan variera dag för dag, beroende på hur 

barngruppen ser ut.  

 

Barnen vill jättegärna prata om bilder och de vill även prata hela tiden. Så man får välja lite, är det 

här en av de gångerna där vi ska ta sådana samtal, eller är det här en av de gångerna där barnen ska 

lyssna först och ta samtalen efter vi läst färdigt. Man får känna av lite för stunden och om det är 

många som vill prata, då kan man samtala om det lästa efteråt. Jag kan ställa frågor under 

läsningen, “vad är ordet bedrövligt?” då kanske barnen inte vet vad det betyder, då får jag förklara 

för barnen vad det ordet betyder. Efteråt vill jag ha mer öppna frågor som är eftertänksamma där 

det inte finns rätt eller fel svar, utan vad tycker de och om de har någon upplevelse utav det här. 

(Pedagog A) 

 

Det Pedagog A nämnde mycket om var att hon ville ställa mer öppna frågor och samtala om 

boken efter att de läst färdigt, men hon anser även att det inte finns svar som är rätt eller fel, 

utan man ska låta barnen få uttrycka sig utifrån sina egna erfarenheter, fantasier och 

upplevelser. Pedagoger kan därefter uppmuntra barnen genom att ställa ytterligare frågor om 

man vill för att få fördjupade svar. 

Sammanfattning av resultatdelen 

I resultatdelen har vi presenterat resultaten utifrån intervjufrågor. Resultatet har visat att 

pedagogerna anser att högläsning är för ett språk- och skrivutvecklande arbete. Högläsning 

bidrar även till att barnen får en fonologisk förståelse kring det lästa och ett ökat ordförråd. 

Pedagogernas arbetssätt skiljde sig från varandra då syftet med högläsning var olika. Vissa 

pedagoger anser att högläsning har en stor roll i barnens utveckling, medan andra pedagoger 

anser att barnen kan utvecklas i språket samt få ett ökat ordförråd med hjälp av andra metoder 

och att det inte behöver ske via högläsning. 

 

DISKUSSION 

Under detta kapitel kommer vi att diskutera vårt resultat, teoretiska utgångspunkten, metod 

och de didaktiska konsekvenserna. 

Resultatdiskussion 

Vår resultatdiskussion kommer att återkopplas till syftet med vår studie. Undersökningen gick 

ut på att samla information om hur högläsning används i förskolans verksamhet   samt 

pedagogernas tankar kring högläsning. Högläsning används som ett verktyg i förskolans 

verksamhet för att stimulera barns språkutveckling, speciellt de barnen med ett annat 

modersmål än svenska. Utöver detta ser de högläsning på olika sätt. Wedin (2011, s. 50) 

nämner att det är viktigt att pedagoger besitter kunskap kring barns språkutveckling för att 

kunna planera en undervisningssituation. 
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Utifrån resultatet har vår studie visat att pedagogernas syfte kring högläsning är för ett 

språkutvecklande arbete, ökat ordförråd, få en förståelse kring det lästa och även få barnen att 

koppla av under dagen. Den sociokulturella teorin går ut på barnens kognitiva och sociala 

färdigheter. För att pedagogerna ska kunna utveckla barnen inom dessa färdigheter krävs det 

att pedagogerna och barnen har ett samarbete mellan varandra. Detta leder till att barnen får 

en förståelse kring det lästa och språket utvecklas (Wedin 2011, s. 40).  

 

Pedagogerna anser att högläsning är en viktig del inom förskolan och därför har de valt att 

prioritera högläsningen, även om det finns dagar då barnen inte vill sitta tyst i en ring för att 

lyssna på en bok. Morrow (2005, ss 10-11) betonar att pedagogerna ska presentera nya böcker 

för barnen för att de ska få ett ökat ordförråd och få en bättre förståelse kring det lästa. Vid 

samtal kring det lästa kan barnen presentera sina språkstrukturer genom att återberätta samt 

peka på bilderna. Pedagogerna nämnde även om hur Skolverket (2018) lyfter upp om läslyftet 

och hur pedagoger kan använda sig av läslyftet för att utveckla barnen kring språk. Detta 

gjorde de för att arbeta mer med böcker då högläsningen har kommit att bli av stor betydelse i 

syftet att främja barnens språk. Syftet med läslyftet var att utveckla barnens språkutveckling 

och belysa böckernas betydelse för barnen, men även för föräldrarna. Svensson (2012, ss. 31-

32) nämner att högläsning har visat sig ha en viktig roll i förskolans verksamhet. Vi anser att 

pedagogerna har en viktig roll inom barnens utveckling då pedagoger ska se till att barnen får 

en förståelse kring det lästa, ökat ordförråd och nya böcker blir presenterade för dem. 

 

Pedagogerna anser att förskollärare ska se till att böckerna är anpassningsbara utifrån barn och 

barngruppen. Utöver detta ska pedagogerna även samtala kring det lästa och ställa följdfrågor 

då det leder till att barnen får känna en delaktighet genom att föra diskussioner och yttra sig 

kring det lästa. Att högläsa och samtala om det lästa leder till att barnens språkutveckling och 

ordförråd ökas samt stimuleras. Björklund (2008, s. 33) och Edwards (2008, s. 20) lyfter upp 

om att språket har kommit att bli en viktig betydelse i barnens liv, men även högläsning är 

viktig för barnens språkutveckling då de lyssnar till olika skriftspråk och får en förståelse för 

meningsbyggnaden, uttal och struktur. För att barnen ska utvecklas inom de olika 

färdigheterna ska det finnas ett samspel mellan pedagogerna och barnen. Detta leder till att 

barnen utvecklas inom språket och får en bättre förståelse kring olika strukturer samt uttal 

(Wedin 2011, s. 40) 

 

Det fanns några skillnader mellan pedagogernas syfte kring högläsning. Några av 

pedagogerna strävar efter att stärka barnens språkutveckling och även barnens ordförråd. 

Medan de andra pedagogerna tyckte att barnen skulle komma närmare böcker och få en 

bokvana då de inte får den möjligheten hemma. Det leder till att pedagogerna lägger fokus på 

att få barnen att bli intresserade och nyfikna för böcker. Edwards (2008, s. 20.) nämner att 

barn som har böcker i sin omgivning och har personer som läser böcker runt omkring sig ger 

barnen en lust till att läsa böcker. Genom kommunikation mellan den läsande vuxna och 

barnet stimulerar barnens språk. Det finns vissa barn som inte har dessa möjligheter hemma 

och för de barnen är språket samt litteraturen i förskolan den enda chansen att övervinna 

språkbarriären inför skolstarten. För att barnen skulle få nya kunskaper samt erfarenheter var 

det viktigt att pedagogerna hade en baktanke kring den valda litteraturen och att böckerna 
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kunde leda till diskussioner om det lästa. Pedagogerna betonade även att de uppmuntrar 

barnen till att återberätta det lästa genom att gå tillbaka i boken och välja ut en specifik bild. 

Med hjälp av de 61 studierna gjorda i olika förskolor visade det att det finns tillräckligt med 

utrymme, material och metoder pedagogerna kan använda sig av för att utveckla barnen inom 

språket samt få ett ökat ordförråd (Scarborough 1998 se i Svensson 2012, s. 30). Vi tycker att 

det är bra att pedagogerna har en baktanke kring den valda litteraturen och att böckerna är 

anpassningsbara så att barnen kan återberätta om det lästa samt gå tillbaka i boken. Detta 

leder till att barnens språkutveckling förstärks.  

 

Pedagogerna nämnde även om planerad högläsning på sin avdelning. Vissa pedagoger hade 

en planerad högläsning bara en gång om dagen, medan andra hade minst tre högläsningar. 

Högläsningarna kunde dock variera beroende på barngruppen och personalen. Det fanns en 

pedagog som nämnde om att de väljer ut en personal som har hand om den planerade 

högläsning hela veckan. Detta hade de valt att göra för att följa en röd tråd genom att 

pedagogen valde ut en bok som de kunde använda sig utav just den veckan. Edwards (2008, s. 

21) betonar att när pedagoger använder sig av högläsningen övar de på sin egna förmåga 

genom att försöka hålla en röd tråd genom det lästa. Pedagogerna har upplevt 

högläsningsstunden som en lärorik och lustfylld stund. Med högläsningen blir barnen 

delaktiga i sagans värld. En värld där barnen kan frigöra sin fantasi och då blir högläsning 

ännu roligare.  

 

I vår studie har det även framkommit att pedagogerna väljer att samtala om det lästa efteråt. 

Det blir lättare att föra diskussioner kring det lästa genom att gå tillbaka i boken och med 

hjälp av bilderna i boken uppmuntra barnen till att själva få återberätta om det lästa utifrån 

sina egna erfarenheter och fantasier. Språket utvecklas när pedagoger visar tilltro genom att 

utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen och låta barnen få lära sig av varandra. Med 

högläsning som verktyg i förskolan kan pedagoger uppmuntra barnen till att samtala om 

bilderna utifrån sina egna fantasier då bilderna kan beskrivas på olika sätt än själva texten 

(Lindö 2005, ss. 155–157). Pedagogerna har även upplevt att barnen ställer massor med 

frågor under och efter att de läst färdigt boken. När barn får ta del av högläsning leder det 

enligt Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993, s. 29) till att språket stimulerar de olika 

begreppsbildningarna och i sin tur använder barnen sig av de olika kommunikationsmedlen 

för att kunna uttrycka sig kring det lästa. Genom att samtala med barnen under högläsning, 

brukar barnen oftast ställa frågor om det de är intresserade av. Granberg (2006, s. 41) 

beskriver att barnen tidigt ska komma i kontakt med det skrivna språket och de tillgångar som 

finns i böcker. Att lyssna och samtala om det lästa berättelserna eller sagorna efter att man läst 

färdigt, leder till att barnen utvecklar sitt språk. Barnen får även uttrycka sig utifrån sina egna 

erfarenheter, upplevelser samt fantasier. Pedagoger ska ställa öppna frågor där det inte finns 

rätt eller fel svar. När barnen skapar nyfikenhet kring det lästa språket får barnen ny 

kännedom och stimulans för deras egna fantasi. Skans (2011, s. 83) betonar att pedagoger kan 

använda sig av högläsning samt samtala om det lästa för att utveckla flerspråkiga barns 

ordförråd och även utveckla deras språk. Vi anser att pedagoger borde föra diskussioner kring 

det lästa före, under och efter högläsningen. Detta leder till att barnen får uttrycka sig utifrån 
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sina egna erfarenheter och upplevelser. Att samtala om det lästa flera gånger kan även leda till 

att barnen utvecklas inom sitt språk. 

 

Pedagogerna upplevde att det ibland blev svårt att fånga barnens intresse då barnen inte var så 

förtjusta i högläsning. För att fånga barnens intresse under den tiden de har högläsning ska 

pedagogen själv visa ett intresse, inlevelse samt engagemang för den lästa boken. Granberg 

(2006, s. 42) nämner att pedagogerna ska utforma högläsningen så att barnen känner sig 

delaktiga och får en positiv upplevelse, då kommer barnen att lära sig samt få en förståelse om 

sagans budskap. Vi tycker att det är viktigt att pedagogerna fångar barnens intresse genom att 

själv visa ett intresse kring det lästa. Detta kan leda till att barnen inte tappar koncentrationen 

under tiden pedagogen läser ur en bok. Utöver detta anser vi även att pedagoger ska göra 

högläsningen till en rolig och lärorik stund. 

 

Vi anser att det sociokulturella perspektivet handlar om samspel mellan pedagoger och barnen 

samt hur individer får nya kunskaper i de sociala sammanhangen. Med högläsning kan 

pedagogerna samspela med barnen genom att samtala om det lästa och visa intresse för 

barnens tankar samt fantasier. Barnen kan även tillsammans med en erfaren vuxen lösa svåra 

problem och sedan lösa problemen på egen hand (Säljö 2014, s. 18) 

Metoddiskussion  

Vi valde att intervjua pedagoger som vi har kontakt med sedan tidigare och detta kan vara 

både positivt och negativt. Anledningen till att vi valde att intervjua dessa pedagoger var på 

grund av att vi i viss utsträckning kunde känna igen de olika situationerna kring högläsning, 

då vi själva har varit på de olika förskolorna sen tidigare. En risk kan vara att våra 

erfarenheter från förskolorna i viss mån har påverkat hur vi tolkar pedagogernas svar. Om vi 

hade valt att intervjua andra pedagoger som vi inte känner sedan tidigare hade vi fått förlita 

oss på respondenternas svar och möjligen fått ställa fler följdfrågor än vad vi gjorde nu. Vårt 

urval av pedagoger har varit ett positivt tillvägagångssätt då syftet med vår studie var att 

undersöka hur pedagoger använder sig av högläsning i förskoleverksamheten. 

 

När vi utförde intervjuerna upplevde vi att samtliga fem pedagoger hade valt personalrummet 

för att inte bli störda av andra personal i verksamheten. Vårt intryck var att de fem utvalda 

pedagogerna tog intervjun på allvar då de ansåg att högläsning har kommit att bli en viktig 

metod i förskolans verksamhet. Att använda sig av ljudinspelning leder till att studien får ökad 

tillförlitlighet och man går inte miste om information . Vi valde att använda oss av 

ljudinspelning då vi ansåg att det är enklare med tanke på att man kan lyssna flera gånger på 

inspelningen, bearbeta svaren för att inte gå miste om information. Utöver detta valde vi även 

under intervjun att skriva ner några stödord på ett anteckningsblock då vi ville notera 

yttranden som innehöll särskilt viktig information.  

 

Vi kunde ha utvecklat vår studie djupare genom att använda oss av observationer. Det skulle 

ha kunnat bidra till att ge en tydligare bild av högläsningen syfte och användning. Men vi 

valde den kvalitativa intervjumetoden då vi hade ett intresse kring hur just pedagogerna 
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arbetar med högläsning i förskolans verksamhet och i första hand ville ta del av deras 

erfarenheter och upplevelser. 

Didaktiska konsekvenser  

Man har som förskollärare ett ansvar att ha högläsning för att stärka barns språkutveckling. I 

läroplanen för förskolan (Lpfö 2016, s. 6) framhålls 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”. Resultatet visar att pedagoger i förskolan trots allt 

betraktar och försöker använda högläsning som en prioriterad metod, då högläsning erbjuder 

olika möjligheter för att kunna utveckla och stärka barnen inom deras språkutveckling och ge 

dem ett ökat ordförråd, samt utveckla deras läs- och skrivkompetens. Som en pedagog är det 

viktigt att lyssna på barnens intressen och idéer men även se till deras behov. Precis som vi 

tidigare nämnt har Skolverket (2018) lyft upp om läslyftet som ger pedagoger en förståelse 

och nya kunskaper kring hur de ska arbeta med högläsning för att utveckla barnen inom de 

olika kunskaperna kring deras språk-, läs och skrivutveckling. Vi anser att det är viktigt att 

pedagoger tar sin tid till att hjälpa de barnen som är i behov av att utvecklas inom språket. De 

intervjuade pedagogerna upplevde att det är viktigt att ha planerad högläsning på sin 

avdelning för att kunna hjälpa de barnen som är i behov av att utveckla sitt språk. Utöver detta 

ansåg även respondenterna att man själv borde vara påläst inom den valda boken för att kunna 

samtala om det lästa och ställa följdfrågor till barnen. Det blir smidigare och pedagogerna kan 

då läsa boken med inlevelse genom att använda sig av olika gester eller röster.  Detta leder till 

att boken blir spännande.  

 

För att pedagogerna ska kunna hålla en rätt nivå kring högläsning är det viktigt att de är 

pålästa kring den utvalda boken. Detta för att kunna förklara de svåra orden i boken som barn 

inte uppfattar och även vara beredd på att kunna besvara de olika frågorna som barnen 

kommer ställa under eller efter det lästa. Lindö (2005, s. 14–16) betonar att om högläsningen 

ska bli produktiv är det viktigt att pedagogerna är pålästa kring boken och samtalar om det 

lästa. Det är även viktigt att pedagogerna inkluderar och även ser till att alla barn är delaktiga 

på förskolan. Detta kan pedagogerna göra genom att de besöker biblioteket och lånar böcker 

på olika språk. I sin tur leder det till att de barnen som har haft svårt att uttrycka sig blir mer 

säkra i sig själva och i sitt språk.  

 

Vi anser att det är viktigt att som pedagog finnas med i barnens utvecklingszon och ge de 

barnen en hjälpande hand när det väl behövs. På så sätt leder det till att barnens utvecklas 

inom sitt språk och de får även nya erfarenheter. När vi får se att barnen börjat klara läsningen 

och de olika aktiviteterna helt själva kan vi som pedagoger göra det svårare och utmanande. 

Detta leder i sin tur till att barnen utvecklas ännu mer och är ett steg närmare sitt mål. I vår 

resultatdel kan vi se att pedagogerna anser att högläsning är en viktig metod att använda sig 

av för ett språkutvecklande arbete. Att samtal om det lästa efter högläsning ökar barnens 

ordförråd och de får uttrycka sig utifrån sina egna tankar. Säljö (2014, s. 37) nämner att 

pedagoger kan ha ett naturligt lärande som består av en kommunikation mellan den vuxne och 

barnet. När barn är lyhörda om andras tankar leder det till att barnen kan se världen ur andras 

perspektiv, språket utvecklas och ordförrådet ökas. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur använder ni er av högläsning på förskolan? 

2. Vad är syftet med högläsning i er avdelning? 

3. Har ni planerad högläsning på avdelning? 

4. Hur väljer ni er litteratur? 

5. Har ni möjlighet att besöka biblioteket? 

6. Hur väljs böckerna ut är när ni är i biblioteket/bokbussen? 

7. Har du själv läst boken innan du har läst den för barnen? varför/varför inte? 

8. Hur upplever du högläsningsstunden? 

9. Hur många barn brukar vara med på en planerad högläsning?  

- Hela eller halva barngruppen? 

10. Samtalar du med barnen under läsningen? i vilket/vilka syften? 

- Hur kan dessa samtal se ut, och vad kan samtalen handla om? 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Till förskollärare 

  

Hej 

Vi är två studenter som heter XXXX  och XXXX och studerar vår sjunde och sista termin till 

förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där vi valt ämnet 

högläsning. Vi har valt att fokusera på högläsning som sker i förskolans verksamhet.  

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur pedagogerna använder sig av högläsning i 

förskoleverksamhet. 

Vi vill med detta brev erbjuda dig som arbetar som förskollärare att delta i vår undersökning 

angående högläsning, genom att låta dig få bli intervjuad av oss. Om du vill delta i vår 

undersökning skulle vi uppskatta om du hör av dig till oss via E-post eller mobilnummer. 

Därefter kan vi komma överens om tid samt plats för intervjun. 

Intervjun kommer att ta ca 30–60 minuter och vi kommer att dokumentera intervjun med 

hjälp av inspelning. 

Det är viktigt att du som pedagog får information om att i vår undersökning kommer vi att 

utgå ifrån de forskningsetiska principerna. Det innebär följande:  

● Det som lyfts upp och nämns under intervjun kommer att behandlas med varsamhet och 

med samtycke från respondent om att vi får citera och referera till deras ord i vårt 

examensarbete 

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 

syfte.  

● All information som vi får ta del av under intervjun kommer att vara konfidentiell. 

Pedagogernas namn kommer att utelämnas alternativ ersättas av fiktiva namn.  

● Undersökningen är frivillig och pedagogerna kan när som helst avbryta deltagandet.    

 

För att kunna genomföra undersökningen behöver vi pedagogernas samtycke. Vi ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna det till oss, 

studenterna. 

Om ni har några frågor samt funderingar kring vår undersökning kan ni nå oss på: 

Namn: - Studentmail: xxxx@student.hb.se - Mobilnummer: xxxx xx xx xx 

Namn: - Studentmail: xxxx@student.hb.se - Mobilnummer: xxxx xx xx xx      

 

Med vänliga hälsningar 

xxxxx xxxxx & xxxxx xxxxx 
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Bilaga 3 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT   2018-12-06 

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning 

 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig. 

Som en del av kursen Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid 

Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att undersöka litteraturanvändning ur ett 

pedagogiskt perspektiv i förskolan. 

 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 

ålder, utbildning, hur länge du arbetat på den avdelning du arbetar på. Dina svar kommer att 

utvärderas och jämföras av oss studenter. Vi kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer 

och vi kommer användas oss av ljudupptagning vid intervjutillfällena. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 

6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 

kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta 

som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 

med offentlighetsprincipen. 

 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 

har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig. 

 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 

kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 

mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 

uppgifterna. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

 

_____________________________ 
Underskrift  
 
_____________________________  

Namnförtydligande 
 

_____________________________ 
Ort och datum 

 

Information om behandlingen av personuppgifter 

Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att 

all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med 

gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer 

känd som GDPR. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom 

högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan 

du läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, 

http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella 

kursen med frågor. 

 

Dina rättigheter 

 

 Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka 

personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära ett utdrag 

med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett registerutdrag kan 

du använda blanketten för begäran om registerutdrag på högskolans webbplats, 

http://www.hb.se/dataskydd. 

 

6. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla dina 

personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Vi 

kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På grund av lagkrav kan vi dock 

vara förhindrade att omedelbart radera uppgifterna. 

7. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, dvs. 

beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. Högskolan fattar inte några 

sådana beslut. 

8. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för att överföra 

dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

9. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle visa sig vara 

felaktiga eller ofullständiga.  

10. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad eller avslutad. 

11. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 

http://www.hb.se/dataskydd


 

 

12. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, 

som är tillsynsmyndighet. 

 

Kontakta oss 

Personuppgiftansvarig  

Högskolan i Borås 

501 90 BORÅS 

Tel. 033-435 40 00 

E-post: registrator@hb.se Org.nr: 202100-3138 

Dataskyddsombud Åsa Dryselius 

E-post: dataskydd@hb.se 
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