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Sammanfattning 

Studiens syfte är att bidra med kunskap angående förskollärares förhållande till högläsning. I 
studien gjordes kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare, där frågorna 
handlade om deras syfte, metodik och material för högläsning. Förskollärarna i studien 
arbetade med högläsning med språkligt, socialt, emotionellt, identitetsskapande och 
styrdokumentsuppfyllande syfte samt för vila och lugn. Högläsningslitteraturen lånades oftast 
på bibliotek och oftast med barnens hjälp. De böcker som lånades var oftast kopplade till 
barns inflytande eller till projekt och tema. Vad gäller själva läsmomentet så visade 
pedagogerna i studien framförallt tankegångar kring placering av barn, läsare och bok, men 
också själva läshörnans placering. Resultatet visade även på vissa svårigheter för 
intervjupersonerna att förklara på vilket sätt högläsningen var språkutvecklande, 
motsättningar mellan avskildhet och öppna platser för högläsning, knapp användning av 
analytiska boksamtal och vikten av barnens delaktighet vid bibliotekslån. 

Nyckelord: Språkutveckling, boksamtal, förskolepedagogik, läsvila 
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1. Inledning 

Vi är nog många som delar härliga minnen om högläsning, både som läsare och lyssnare. 
Högläsningen är oftast barnets första möte med litteraturen, och gör det möjligt att ta del av 
böckernas världar långt innan de själva besitter läsförmågan. I mina erfarenheter av förskolan, 
både som barn och vuxen, har böcker och litteratur alltid haft en given plats i denna miljö. Jag 
ser dagligen barn, på förskolan där jag arbetar, som sitter långa stunder och läser på egen 
hand, trots att deras läsförmåga inte sträcker sig längre än att de känner igen bokstäverna i sitt 
eget namn. Och barn som blir så förtjusta av en ny bok att de, om de fick, säkert gärna skulle 
lyssna på den 10 gånger på raken i samma sittning. Det verkar finnas något med böcker som 
fångar barn, om de bara ges chansen. 

Högläsningen kan, i händerna på den som behärskar dess många dimensioner, bli ett kraftfullt 
pedagogiskt verktyg, för att stärka språket och ordförrådet (Beck & McKeown, 2001), skapa 
grunderna till läs- och skrivförmågan (Fridolfsson, 2008), förmedla kulturarv (Granberg, 
2006), skapa förståelse och inblick i andra livssituationer samt träna på empatiskt förståelse 
(Lindö, 2005) och mycket mer. Dessutom kan högläsningen och arbetet med litteratur vara ett 
allsidigt verktyg för att nå många andra av målen från styrdokumenten.  

Trots dessa fördelar så läser man då och då nyhetsrubriker om att högläsningen för barn i 
Sverige minskar, och att detta ska vara en trend som pågått under en längre tid (Svenska 
Dagbladet, 2012). Högläsningen sägs minska i både frekvens och tidsomfång. Om detta skulle 
vara fallet blir förskolans och förskollärarens roll som komplement till hemmet väldigt 
aktuell, särskilt utifrån de fördelar som beskrevs ovan.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är bidra med kunskap om hur förskollärare ser på högläsning som pedagogiskt 
verktyg.  

1.1.1 Frågeställning 

• Hur struktureras, planeras och genomförs högläsningen? 

• Vilket material används till högläsningen? 

• Varför väljer förskollärare att arbeta med högläsning?  
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2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning på området högläsning, språkutveckling och 
läsutveckling, relevant för denna studie. Förskollärare och pedagog kommer användas 
synonymt i detta kapitel. 

2.1 Barnböcker, förskolan och styrdokument 

Även om man länge berättat sagor för barn, så är barnlitteraturens historia relativt kort om 
man jämför med skönlitteraturens flertusenåriga historia. Sent 1700-tal och tidigt 1800-tal kan 
vi hitta de första barnböckerna, som då var förenklade religiösa texter egentligen avsedda för 
en vuxen publik. Under 1800-talet började det publiceras nedskriva folksagor och sägner mer 
anpassade efter målgruppen barn, men det skulle dröja så pass länge som 1930-1940-tal innan 
man börjar intressera sig för att anpassa barnböckernas språk och teman mot målgruppen. 
(Granberg, 2006) 

Böcker och högläsning har en lång tradition inom förskolan, och kan spåras tillbaka hela 
vägen till Fröbels barnträdgårdar under 1800-talets andra hälft (Björklund, 2008). Daglig 
läsning är rutin på förskolor runt om i Sverige (Simonsson, 2004). Att arbeta med högläsning 
och litteratur i förskolan kan vi finna stöd i LPFÖ 98 genom följande mål: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn 
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå 
sin omvärld, 
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker 
förstå andras perspektiv, 
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 
funktioner, 
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 
sig av, tolka och samtala om dessa” (Skolverket, 2016) 

Även nedanstående mål kan kopplas till arbetet med böcker, då litteratur utgör en del av vårt 
kulturarv samt att många böcker skildrar andra platser, levnadsöden och kulturer (Granberg, 
2006).  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn 
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, 
(Skolverket, 2016)” 

Av de 22 mål som står under Utveckling och lärande i LPFÖ, så är alltså sex av dem direkt 
kopplade till högläsning och litteratur. Många av de andra kunskapsorienterade målen skulle 
också kunna bearbetas med litteraturens hjälp, då det finns barnböcker om det mesta.  
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2.2 Högläsningens styrkor 

Högläsningen i förskolan kan användas som ett verktyg för att utveckla barns ordförråd (Beck 
& McKeown, 2001). Fridolfsson (2008) skriver att det kan vara stor skillnad på det språkbruk 
som används i litteraturen jämfört med talspråket. Här kan alltså barnen exponeras för nya 
ord, men också tillsammans med högläsaren få möjlighet att bearbeta orden. Det finns ett 
väldokumenterat samband mellan vokabulär, läsning samt goda prestationer i skolan generellt 
skriver Beck & McKeown (2001), varpå ett givet mål för att utveckla barns litteracitet bör 
vara fokuserad mot just ordförrådet. Beck & McKeown lyfter även fram boksamtalet, alltså 
ett samtal mellan pedagog och barn kring det lästa, som ett starkt verktyg (en variant som i 
deras text kallas för ”Text Talk”). Forskarna hänvisar också till en av deras tidigare studier, 
som visade att nyligt introducerade ord tenderar till att inte fastna i barnens ordförråd ifall de 
inte försöker använda eller förstå dem. Pedagogens roll att direkt lyfta dessa ord under t.ex. 
boksamtal blir därför ett viktigt stöd i utvecklingen av barnens vokabulär. Även andra 
framhåller samtalet kring läsningen som en viktig del i läsning med mål att utveckla barns 
språk. Att bara samtala med barnen kring det lästa är dock otillräckligt för att påskynda 
utvecklingen av barnens språkliga förmåga, menar McGee & Schickedanz (2007). De menar 
att samtalet bör vara av analytisk karaktär, där barnet gissar och försöker dra slutsatser om 
handlingen, karaktärernas motiv och kring bokens röda tråd, för att få ut ännu mer av 
högläsningens språkutvecklingspotential.   

I en metastudie (Swanson, o.a., 2011) kring högläsning och barns språkliga utveckling 
baserad på 18 andra relevanta studier visade på positiva effekter av högläsning vad gäller 
fonologisk medvetenhet, skriftspråkskoncept, förståelse och vokabulär. Studiens författare 
lyfter särskilt fram dialogisk läsning av böcker, alltså boksamtal med stort inslag av samtal 
kring boken under läsningen. Det finns stora likheter mellan denna och McGee & 
Schickedanz (2007) analytiska boksamtal.  

Ett annat område som är viktigt för den framtida läs- och skrivutvecklingen som kan tränas 
med hjälp av högläsning är det som Fridolfsson (2008) kallar för ”skriftspråkliga 
konventioner”, och kan förklaras som grundläggande funktioner och regler kring läsning. 
Fridolfsson radar upp följande konventioner: på vilket sätt läsning kan vara användbart, att 
tecknen är det som primärt förmedlar berättelsen och inte bilderna, läsriktning, skriftspråkliga 
begrepp som ord, siffra och bokstav samt versaler och gemener och dess funktion. I en 
högläsningssituation kan många av dessa områden tränas, men samtidigt finns motstridiga 
idéer angående om barnen bör se in i boken, vilka kommer lyftas i senare avsnitt. 

Vokabuläret i böcker är mer varierat än i talspråk, och på liknande vis ger litteratur också 
många fler exempel på hur korrekt meningsuppbyggnad kan gå till än i talspråket. Här kan vi 
öka barnets syntaktiska medvetenhet, alltså medvetenhet om meningsuppbyggnad, genom att 
ge barnet fler exempel och modeller på hur korrekt meningsuppbyggnad kan se ut. Det går 
även att träna ytterligare genom att låta barnen gör färdigt meningar och fylla i utelämnade 
ord (Svensson, 1998). 
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Två andra viktiga områden inom språkutveckling är fonologisk och morfologisk medvetenhet, 
alltså medvetenhet om fonem och morfem. Fonem kan kortfattat beskrivas som språkets 
minsta enheter, alltså de enskilda ljuden som tillsammans utgör ord, men som i sig själv inte 
innehåller någon betydelse. Morfem, å andra sidan, brukar beskrivas som språkets minsta 
meningsbärande enheter t.ex. hela ord, rotmorfem, prefix och ändelser. Den första har alltså 
med ljuden att göra, den andra med ordens uppbyggnad att göra. Att arbeta med böcker som 
rimmar är ett bra sätt att stärka barns fonetiska medvetenhet, gärna genom att låta barnen göra 
färdigt rimmen. Det finns kopplingar mellan om ett förskolebarn kan rimma och läs- och 
skrivutvecklingen i skolan (Fridolfsson, 2008).  

Morfologisk medvetenhet kanske inte tränas direkt via högläsningen, men där läsningen kan 
användas som ett verktyg. T.ex. genom att låta barn avsluta ord i meningar man läst så tränas 
barnets morfologiska förståelse. Att belysa och diskutera sammansatta ord under läsningen 
och tillsammans med barnen dela på dem är också ett sätt att träna upp den morfologiska 
medvetenheten. (Svensson, 1998) 

För att öka barns förståelse inför andra livsöden, levnadsvillkor och beslut så kan 
högläsningen utgöra ett bra diskussionsunderlag i förskolan (Lindö, 2005). Det finns otaliga 
böcker på ämnen som känslor, konflikter, utanförskap, att vara annorlunda, kärlek och 
vänskap. Genom läsningen kan barnen titta på en situation utifrån och prova ta sig an olika 
perspektiv för att förstå den, särskilt med rätt frågor från högläsaren. Genom att försöka förstå 
karaktäreras känslor och tankar så tränar barn upp sin empatiska förståelse (Lindö, 2005).  

Lässtunden blir inte sällan en stund präglad av närhet och lugn. Chambers (2011) framhåller 
också högläsningen som något ”socialt sammansvetsande” och skapar både trygghet och 
grupptillhörighet. Genom att dela läserfarenheten med andra så får vi ett gemensamt kulturellt 
referensverk och språk, vilket får en gruppstärkande effekt. 

2.3 Högläsning för barn i riskzonen till läs- och skrivsvårigheter 

Frost (2009) skriver att de flesta talfel växer bort, men skulle det röra sig som problem som 
inte förändras över tid så bör talpedagog blandas in. Frost förklarar vidare att språkstörningar 
kopplade till förståelse är de allvarligaste samt de man måste arbeta aktivast emot, och 
talpedagog bör kopplas in direkt. Som framlagt i föregående kapitel finns gott stöd för att 
arbeta med högläsning som metod för att stärka barns språkförståelse redan i förskoleålder. 
Eftersom kommunikationen blir lidande i och med sämre språklig förståelse, får det också 
konsekvenser för det sociala livet, självbilden och självförtroendet. Det är lättare att upptäcka 
språksvårigheterna och språkstörningarna i tidigare ålder, då äldre barn tenderar till att 
utveckla strategier för att dölja dessa (Fridolfsson, 2008). Eftersom dessa strategier tenderar 
till att beröva barnet på möjligheter till språklig träning så halkar dessa barns språkutveckling 
allt längre efter de jämnåriga ju äldre de blir. Förskolan blir med andra ord en viktig plats för 
att ta tag i en eventuell språklig problematik hos barnen.  

I den tidigare nämnda metastudien av Swanson, o.a. (2011) så framkom att högläsning var en 
positiv insats för barn i riskzonen för språksvårigheter, där särskilt boksamtal framhölls, men 



	
	

5	
	

alla former av högläsning var positivt. Högläsning för en grupp med blandad språklig 
kompetens verkade också gynna de språksvaga barnen mest.  

Hemförhållanden, tillgång till böcker hemma och föräldrarnas relation till läsning har också 
stor inverkan på den språkliga utvecklingen hos barn (Fridolfsson, 2008). Föräldrarna kan 
genom sitt eget läsande agera förebild och visa att läsning är något viktigt, och högläsning i 
hemmet såklart bidrar med alla de fördelar som beskrevs i förra avsnittet. Frost (2009) 
framhåller här förskolan som ett viktigt komplement för de barn som inte får möjlighet till 
tidig skriftspråkssocialisation (den sociala process i hur omgivningens skriftspråk införlivas i 
individen) hemifrån. Detta blir extra angeläget då det finns undersökningar som pekar på att 
högläsningen i hemmen minskar (Svenska Dagbladet, 2012). 

2.4 Litteratur vid högläsning 

Utöver läsaren och lyssnaren så är boken den tredje stora delen av en högläsningssituation. 
Vilka böcker som ska finnas tillgängliga för läsning på förskolan sker genom urvalsprocess. 
Det kan handla om vem som lånat böckerna och vem som väljer böckerna vid lästillfällena. 
Lindö (2005) uttrycker i sin bok Den meningsfulla språkväven att skolan har ett ansvar i 
vilken litteratur som arbetas med. Böckerna ska presentera nya perspektiv och ge nya 
läsupplevelser. Denna uppfattning verkar delas av förskollärarna i Simonssons (2004) studie, 
där förskollärarna ser sig själva som ”professionella instruktörer av bilderböcker” som vill 
presentera bra barnlitteratur, både sådan litteratur som kan forma goda samhällsmedborgare 
och som förmedlar en del av vårt kulturarv. Det är mot bakgrund av denna barnbokskultur, 
där vuxna sätter de flesta av ramarna, som vi måste förstå barns användande av böcker. Ann-
Katrin Svensson (2011) som utvärderade Kulturrådets projekt Att läsa och berätta – gör 
förskolan rolig och lärorik, lyfter fram en problematik i synen på god barnlitteratur. Vid 
skrivandet av utvärderingen så var det böcker om t.ex. Star Wars, Barbie och Pokémon som 
toppade försäljningslistorna av barnlitteratur hos flera stora internetbokhandlar. Sådana 
böcker återfanns inte på någon av förskolorna i projektet. Svensson menar att det kan finnas 
en poäng i att lyfta in även denna sorts barnlitteratur, dels ur ett demokratiperspektiv, då dessa 
böcker onekligen är populära, men också ett sätt att få barn som primärt läser denna sorts 
litteratur hemma att bli intresserad av läsning på förskolan.   

Chambers (2011) diskuterar i sin bok Böcker inom oss hur man ska förhålla sig till 
svårighetsgraden på böcker. Han menar att det finns en poäng i att välja böcker som är lite 
bortom det barnet klarar idag, men som kanske klaras tillsammans med en vuxen. Detta 
perspektiv är liknande det som inom sociokulturell teori brukar kallas för proximal 
utvecklinszon (Strandberg, 2006). Detta ska enligt Chambers leda till en mer stimulerande 
läsupplevelse. Detta blir såklart enklare att applicera på äldre barn som läser själva, då 
pedagogen inte har en grupp av barn med olika språklig förmåga att ta hänsyn till.  

Böcker förvärvas generellt på två olika sätt, antingen inköpta av förskolan eller lånade på 
bibliotek. Ungefär ¾ av förskolorna i Svenssons (2011) studie besökte bibliotek minst en 
gång i månaden, och det var inte ovanligt att ett fåtal barn fick följa med. Att förskolan äger 
egna böcker kan komma med vissa fördelar också. Billiga eller trasiga barnböcker kan 
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användas som lekmaterial för de allra minsta för att låta dessa skapa relationer till böcker och 
lära sig använda dem utan risken att de har sönder något dyrt (Svensson, 2011).   

2.5 Litteracitet 

Ett återkommande begrepp i forskning kring läs- och skrivinlärning är litteracitet. Ordet 
hämtat från engelskans litteracy, där den direkta översättningen är just läs- och skrivförmåga. 
Idag används det som ett bredare begrepp för även andra verksamheter som är relaterade till 
läsning och skrivning, så som berättande och arbete med bilder och symboler 
(Nationalencyklopedin, 2017). Inom förskolans värld hittar vi en rad litteracitetspraktiker 
även långt innan skolans skriftspråksundervisning påbörjats. Även innan barn kan läsa så 
lekläser de en hel del böcker, som Björklund (2008) beskriver som ”bokbläddring”. Här sker 
en spontan träning i de skriftspråkliga konventionerna, ett läsande där bilderna i boken är vad 
som primärt förmedlar bokens berättelse. I barns egen läsning och högläsning så lyfter barn in 
det som de själva lärt sig av högläsningen från vuxnas inlevelse, intonationer och 
känsloyttringar. Vuxnas högläsning blir således ett sätt att utveckla barnens egen läsning långt 
innan de har möjlighet att läsa själva. Så utöver de språkstimulerande egenskaperna som 
högläsningen har, så agerar högläsaren även förebild, både rent praktiskt men också som 
vuxna med en positiv relation till litteratur, som jag lyft fram tidigare. Sagornas teman, 
koncept och språkbruk är något som barnen också kan lyfta med i sitt eget sagoberättande och 
lek, och således även utveckla sitt berättande, vilket även det hamnar inom ramen för 
litteracitetpraktiker.  

2.6 Läsningens ramfaktorer 

Var vi läser påverkar högläsningens kvalitet. Dels kan rörelse distrahera och försämra både 
fokus och stämning, varpå aktiviteten idealt enligt Granberg (2006) bör hållas på en avskild 
plats som varken vuxna eller barn är tvungna att passera. Av samma anledning bör platsen 
vara tyst, då ljud också påverkar koncentrationen negativt. Att begränsa mängden intryck från 
bilder och leksaker i rummet kan också vara ett bra sätt att rikta uppmärksamheten mot 
läsningen, t.ex. genom att täcka över leksaker och dämpa belysningen. 

Huruvida barnen ska vara placerade så de kan se in i boken eller inte finns det olika tankar 
kring. När barnet ser in i boken så får man möjlighet att själv följa med i berättelsen med hjälp 
av bilderna, samt får möjlighet att träna de skriftspråkliga konventionerna (uppifrån och ner, 
vänster till höger, osv.) som beskrevs av Fridolfsson (2008) tidigare. Å andra sidan så menar 
Beck & McKeown (2001) att fokus bör ligga på själva berättelsen, där detaljer från bilderna 
kan störa. I deras studie såg man att när barnen när barnen såg bilderna samtidigt som de 
hörde så drog de fler slutsatser och skapade mening från bilderna, dess detaljer och egna 
erfarenheter snarare än det lästa ordet i sig. Detta försämrar möjligheten att träna sin språkliga 
förståelse, enligt författarna. Granberg (2006) skriver att småbarn (1-3 år) har svårt att skapa 
mentala bilder av det som läses, varpå de behöver ett visuellt stöd för att förstå och hänga med 
i berättelsen bättre. Det framgår inte tydligt vilken ålder som syftas på i Beck & McKeowns 
studie, men döma av hur författarna beskriver läsningen och de efterföljande boksamtalen så 
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antar jag att det handlar om barn äldre än de som Granberg beskriver, vilket kan utgöra 
skillnaden i deras perspektiv.  

När och hur länge man ska läsa är två andra viktiga ramfaktorer i högläsningen. Barnen bör 
vara pigga så de orkar hålla fokus, ifall syftet med läsningen är dess språkstimulerande 
egenskaper och inte bara en vila. Att lägga läsningen i samband med stunder då barnen är 
trötta, t.ex. inför en vila gör att läsningens språkstimulerande kvalitéer försämras (Granberg, 
2006). Läsningens omfång bör anpassas efter de som läses för. Generellt så ökar 
koncentrationsförmågan med åldern, varpå äldre barn klarar längre stunder än yngre barn. 
Chambers (2011) menar att man bör läsa så länge de orkar hålla sig koncentrerade, och en 
liten stund till. Detta för att träna barnens koncentration och uthållighet.  
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3. Metod 

I detta kapitel beskriver jag hur jag gått tillväga med min studie genom att beskriva mitt val av 
metod, urval av intervjupersoner, hur jag förhållit mig till de forskningsetiska principerna 
samt hur jag bearbetat mitt material. 

3.1 Val av metod 

Då syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på högläsning som pedagogiskt 
verktyg, så tog jag utgångspunkt i kvalitativa intervjuer som metod. Frågor om synsätt, åsikter 
och upplevelser är svårt att undersöka genom observation, och där lämpar sig intervjun bättre 
för att söka svar på sådana frågor (Bryman, 2011).  

Jag har valt att använda mig av halvstrukturerade intervjuer (Kvale, 1997) i min studie, med 
en intervjuguide (se bilaga 1) som jag tog utgångpunkt i, men inte nödvändigvis behövde följa 
till punkt och pricka. Den fungerade snarare som ett förslag till och ett stöd under 
intervjuerna, snarare än en checklista. Själva intervjufrågorna var indelade i fyra teman 
kopplade till studiens syfte, alltså vad (frågor kring material), hur (frågor kring metod) och 
varför (frågor kring mål och syfte), samt en kategori för övriga frågor som mer indirekt rörde 
frågeställningarna. Kvale (1997) menar att den halvstrukturerade intervjun ger intervjuledare 
möjlighet att följa upp intressanta sidospår genom att ställa följdfrågor, förändra i vilken 
ordning frågorna tas eller hur frågorna formuleras. Frågorna i guiden är av öppen karaktär, för 
att inte styra intervjupersonernas svar åt något särskilt håll.  

3.2 Material 

Jag har använt mig av diktafon som primär inspelningsenhet, samt en surfplatta som backup. 
Transkriberingen gjorde på dator med hjälp av ett transkriberingsprogram. 

3.3. Urval 

Mitt urval är i hög grad ett bekvämlighetsurval, där jag i först hand utnyttjade mitt personliga 
kontaktnät för att hitta intervjupersoner. Ingen av dessa arbetar dock på den avdelning där jag 
själv arbetar. Då mina frågeställningar är kopplade till förskollärares syn på högläsning så har 
jag avgränsat mitt urval till yrkesverksamma förskollärare. Jag valde att söka mig till 
intervjupersoner som arbetade på avdelningar med olika sorters ålder för att få en variation 
som kan vara intressant för studien. Jag valde även att begränsa till som mest två 
intervjupersoner från samma förskola, men aldrig mer än en från samma avdelning. Alla 
namn är fingerade.  

Intervjuperson 1: Ina. Arbetar på 5-6 års-avdelning. 
Intervjuperson 2: Hanna. Arbetar på 2-3 års-avdelning. 
Intervjuperson 3: Signe. Arbetar på 1-2 års avdelning. 
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Intervjuperson 4: Emil. Arbetar på 2-3 års-avdelning. 
Intervjuperson 5: Evy. Arbetar på 2-3 års-avdelning. 

3.4 Genomförande 

Intervjuerna gjordes på olika platser, under olika förutsättningar. Målsättningen var alltid att 
intervjun skulle hållas på en tyst och ostörd plats, dels för att inte störa intervjun samt för att 
garantera ljudkvalitén på inspelningarna.  

Alla utom en av intervjuerna gjordes på intervjupersonernas arbetsplatser, oftast i samtalsrum 
eller kontor där vi kunde sitta någorlunda ostört. En av intervjuerna gjordes hemma hos 
intervjupersonen, när hen hade sina barn hemma. Intervjun kunde genomföras relativt ostört 
med bara något mindre avbrott, som inte påverkade intervjuns kvalitet avsevärt. Eftersom 
ingen av intervjuerna gjordes i en miljö jag kunde förbereda och kontrollera så fick jag vara 
rätt flexibel med placering av både mig själv, intervjupersonen och inspelningsutrustningen. 
Efter att presentation och all information om intervjun var färdig gjordes en kort 
provinspelning för att kontrollera ljudkvaliten. Valet att genomföra intervjuerna i en miljö 
som intervjupersonerna valt kom ur förhoppningen att de också skulle känna sig mer bekväm 
där, vilket skulle skapa ett positivt intervjuklimat.  

3.5 Bearbetning 

Intervjuerna transkriberades i talspråksform för att få en så exakt återgivning som möjligt. 
Alla intervjuer bearbetades sedan genom att markera och färgkoda de svar som relaterade till 
studiens frågeställningar. Alla de markerade svaren lyftes sedan ut ur transkriberingarna och 
grupperades separat under studiens tre frågeställningar. Inom varje frågeställning grupperades 
snarlika svar i mer övergripande teman eller påståenden, som till exempel Högläsning 
stimulerar vokabulär, Pedagog placerar sig bredvid barnen vid läsning eller Låna böcker 
utifrån arbetstema. På så vis så kunde jag sammanställa antalet överrensstämmande svar för 
varje tema. Detta sammaställdes som löptext tillsammans med citat från intervjuerna i 
Resultat-avsnittet.  

3.6 Metoddiskussion 

Jag tror att det hade varit möjligt att få mer uttömmande svar kring läsmetodik. Det hade nog 
gett bättre och tydligare svar kring metodik ifall jag tagit med några frågor i intervjuguiden 
direkt riktade mot området. I försöken att skapa öppna frågor som inte leder intervjupersonen 
till ett förväntat svar så kanske jag blev lite väl vag, vilket kan ha inverkat på resultatet. Å 
andra sidan så fick jag svar angående läsmetodik från en intervjuperson, vilket skulle kunna 
antyda på att det fanns utrymme att berätta om det ändå. 

Samma problematik fanns till viss del när jag frågade om högläsningens syfte. Där resonerade 
jag att ifall intervjupersonerna ansåg att språkutveckling var ett av syftena till högläsningen så 
skulle detta komma upp självmant i intervjudelen om syfte, utan att jag behövde lyfta det och 
styra diskussionen därhän. Som jag beskriver i analys-avsnittet så fick jag vagare svar i detta 
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område, varpå jag ville lyfta det till diskussion. Det skulle kunna bero på min kompetens som 
intervjuledare, men kan också bero på en faktisk kunskapslucka hos intervjupersonerna. 

Generellt så upplevde jag de tidigare intervjuerna som svagare än de senare, vilket jag tror 
berodde på att jag blev mer bekväm i rollen som intervjuledare under studiens gång. En idé 
kanske hade varit att träna på att intervjua till exempel mina arbetskollegor innan jag började 
med studien, för att få mer erfarenheter av intervjuteknik och upplägg. 

3.7 Etiska överväganden 

Nedan beskrivs mina forskningsetiska överväganden. Jag tog utgångspunkt i Vetenskaprådets 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) för de fyra underrubrikerna, samt 
Vetenskapsrådets nyare publikation God Forskningssed (2012) som komplement. Innan 
intervjuerna gick jag och intervjupersonen igenom de olika etiska övervägandena muntligt, 
samt delades det ut ett skriftligt papper med samma information samt mina kontaktuppgifter 
för enkelt kunna komma i kontakt med mig vid frågor eller tillbakadraget samtycke.  

3.7.1 Informationskravet 

Intervjupersonerna gjordes innan intervjuerna medvetna om studien och dess syfte, 
frivilligheten i deras deltagande och rätten att avbryta intervjun här som helst. 

3.7.2 Samtyckeskravet 

När som helst under studien kan intervjupersonerna välja att dra tillbaka sitt samtycke till att 
delta i studien, varpå dessa intervjuer inte längre får användas. Detta ska kunna ske helt utan 
påtryckningar eller följder för intervjupersonen. Kontaktuppgifter för att enkelt kunna göra 
detta finns i informationspappret (se bilaga 2) som ges ut innan intervjun.  

3.7.3 Konfidentialitetskravet 

I studien kommer enbart fingerade namn att förekomma, både vad gäller personer, 
arbetsplatser och stadsdelar, för att skydda intervjupersonernas identitet.  

3.7.4 Nyttjandekravet 

Intervjupersonerna informerades om att det insamlade materialet endast fick just denna studie 
som de fått information om här.  



	
	

11	
	

4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet från intervjustudien. De första två rubrikerna är kopplade till min 
frågeställning kring metod, det tredje är kopplat till min frågeställning kring material och de 
två sista är kopplade till min frågeställning kring syfte och mål med högläsningen. 
Förskollärare, pedagog och intervjuperson kommer används synonymt nedan.  

4.1 Högläsningens frekvens, struktur och genomförande 

Alla förskollärare i studien högläste i vanliga fall på daglig basis, där stunderna kunde delas in 
i två kategorier, spontan och planerad högläsning. Den första, som namnet antyder, skedde 
spontant under dagen på antingen barnens eller pedagogernas initiativ, medan den senare 
nämnda skedde till exempel i samband med samlingar, inför tema- och projektarbeten eller på 
dedikerade högläsningsstunder. Alla förskollärare i studien arbetade med spontan högläsning, 
och 4 av 5 hade utöver den spontana högläsningen även planerade högläsningsstunder.  

Den spontana högläsningen kunde se olika ut från tillfälle till tillfälle, då antalet barn i 
aktiviteten varierade, och det även var vanligt att barn tillkom och lämnade aktiviteten under 
läsningens gång. Dessa stunder skedde oftast på barnens initiativ, men användes även ibland 
som en övergångsaktivitet eller för att lugna ner barngruppen. Under de planerade stunderna 
så valde 4 av 5 förskollärare att dela upp barngruppen i mindre grupper. Gruppernas indelning 
kunde bero på språklig förmåga, speciella behov, benägenhet att somna under läsningen, hur 
länge barnen klarade av att koncentrera sig samt praktiska anledningar som att till exempel 
minska störningsmoment ifall barnet var tvungen lämna högläsningen för hemgång. Två 
intervjupersoner framhöll också barngruppstorleken som ett problem vilket var en bidragande 
orsak till uppdelningen i smågrupper.  

Alla förskollärarna i studien hade platser på avdelningen som var specifikt för att skapa 
utrymme för högläsning och bokbläddring. Platsen var i alla fem fall delar av andra rum och 
miljöer, vilket beskrevs både som en svaghet och styrka av intervjupersonerna. Å ena sidan 
ökade andelen störningsmoment, så som lekar, personal som passerade och lekmaterial som 
lockade bort från läsningen. Hanna beskriver på frågan om hur hon upplever deras läsplats 
”Den är bra, men det ultimata önskemålet är ju ett rum där man får stänga in sig, stänga 
dörren, ingen passerar, jag som pedagog eller jag som barn bestämmer när jag ska bli 
störd.”. Även Signe beskriver liknande önskemål, men upplever lokalen som begränsande. 
”Sen skulle man ju gärna ha en lugnare plats, men det går ju inte med de lokaler vi har”. Å 
andra sidan så beskriver 3 av 5 hur läsplatsens placering, när den befann sig på en öppen plats 
och inte i ett avskilt rum, ger pedagogen en bra översikt och kan således ta sig tid för spontan 
läsning samtidigt som hen har översikt på resten av barngruppen. En annan fördel som två av 
förskollärarna beskriver är hur en sådan plats kan vara mer inbjudande. Evy beskriver 
”[…]om jag skulle sätta mig där med en bok så säger det pop pop pop pop pop så sitter det 
där en hel hög”. 
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Det framkom även olika metoder kring barnens och pedagogens placering under läsningen. 
Hanna beskrev hur hon under spontan läsning föredrog att sitta bland barnen i en soffa, för att 
genom beröring kunna påminna rörliga och pratiga barn om att inte störa, och på så vis inte 
behövde avbryta läsningen för de andra, samt att alla ska kunna se in i boken. Under en 
högläsning på samlingsstund å andra sidan placerade samma pedagog barnen i en halvmåne 
framför sig för att de skulle se in i boken som pedagogen hade vänd mot barnen och från sig 
själv. Liknande tänk finns hos Evy under de planerade stunderna, men som också motiverar 
placeringen med att barnen ska kunna se de stödtecken, som högläsaren använde sig av. 
Stödtecken är när teckenspråk används för att visuellt förstärka vissa nyckelord i det sagda. På 
5-6 årsavdelningens lässtund berättar Ina att hon vill att barnen ska träna på att visualisera 
läsningens innehåll, så där är barnen placerade i soffor där de inte ser in i boken, utan 
pedagogen visar sidan när den lästs färdigt. De arbetar dessutom mycket med kapitelböcker, 
alltså böcker med få eller inga bilder, varpå behovet av att se in i boken blir mindre.  

Andra metoder under läsningen som pedagogerna i studien nämnde var boksamtal, visuella 
material som figurer för att gestalta boken, stödtecken, inlevelse och tydlighet i läsningen 
samt repetition. Det förekom också metoder som inte direkt var kopplade till själva läsningen, 
som att låta barnen hjälpa till att hålla i böckerna, att låta barnen välja bok inför läsningen och 
att planera miljön för att minimera störningsmoment nämndes också.  

4.2 Föräldrasamverkan, fortbildning och digitala böcker  

Som en del i två av förskollärarnas metodik i arbetet med litteratur och högläsning uppgavs att 
de arbetade för att uppmuntra till högläsning i hemmet. Det gjordes på båda avdelningarna 
genom att tillhandahålla böcker på de språk som fanns representerade i barngruppen som 
föräldrarna kunde låna från förskolan. Evy berättade att de brukade fråga föräldrarna om vilka 
böcker barnen tyckte om, för att kunna använda dessa för att locka till läsningen. På en av 
arbetsplatserna så lyftes vikten av högläsning hemma vid introduktionen av nya föräldrar.  

Endast en av intervjupersonerna hade fått fortbildning i högläsning, och det efterfrågades av 
ytterligare en. Fortbildningen uppgavs ha förändrat läsningens syfte och omfattning. Signe 
berättar, på frågan angående hur läsningen såg ut på hennes avdelning:  

”Ah, asså för att lugna ner barnen. Sen gick vi nån fortbildning inom läsning i förskolan och då 
såg vi över våra rutiner och vi hade även det inom såhära när vi utvärderade våran avdelning så 
blev ett stort mål läsningen, och då började vi att för in det även under dagen och diskutera vad vi 
skulle ta in för litteratur och så började vi dela upp oss, vi har två soffor på avledningen, så vi 
började dela upp oss två pedagoger som satt i var sin soffa och läste även på morgonen, där det 
skulle vara ett syfte att läsa, så att det började vi med ganska nyligen, men sen har vi haft att en 
bok… asså, veckans bok, och då får ett barn ta med sig en bok, och den läser vi när barnen 
kommer upp efter vilan” 

Innan fortbildningen användes läsningen framförallt som ett verktyg för att skapa lugn och 
utrymme för andra sysslor, som dukning och städning. Och efter fortbildningen så kom fokus 
att ligga mer på högläsningens språkstimulerande egenskaper och hur läsningen praktiska 
genomförande förändrades till, enligt intervjupersonen, det bättre.  
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En av intervjupersonerna skiljde sig från de andra genom användandet av digitala böcker. 
Genom att med en surfplatta skanna en QR-kod som fanns uppsatt i läshörnan, så kunde 
barnen själva välja och titta på olika böcker. Böckerna, som rent praktiskt var filmfiler, visade 
sparsamt animerade bilder från boksidorna, med en text som fylldes i allt eftersom boken 
lästes upp. Den digitala boken sågs som ett komplement till den analoga boken, och 
pedagogen lyfte själv funderingen ifall det ens räknades som högläsning, då det rent tekniskt 
var en slags film. Pedagogen hade även noterat att barnen själva hade lyft med sig 
boksamtalet från den analoga bokläsningen till den digitala, och diskuterade de digitala 
böckerna på liknande sätt som de analoga.  

4.3 Låna böcker med eller utan barnen? 

Inskaffandet av böcker skedde primärt för alla pedagoger i studien genom lån på bibliotek. 
Alla beskrev också att förskolan ägde även egna böcker, men dessa användes sällan. 2 av 5 
förskollärare beskrev att de lånade böcker utan barnens direkta delaktighet. I båda fallen 
önskade de sig att det vore möjligt att ta med barnen, men upplevde att personaltätheten, 
barngruppens storlek och tidsbrist gjorde det omöjligt. Hos de övriga 3 så var barnen 
delaktiga på biblioteket, men även här uppgavs att pedagogerna ibland lånade på egen hand. 
När barnen var delaktiga fick de välja fritt, med viss överinseende från pedagogerna. Ina 
berättar: ”[…] jag väljer ju vissa böcker, dom får lägga fram dom på en bänk och så kollar 
jag igenom vad det är dom har lånat. Så det inte är alldeles uppåt väggarna”.  Böcker som 
gallrats bort kunde vara sådana med vad pedagogen upplevde som olämpliga teman som våld 
och krig, eller sådant som kan vara för otäckt. Som citatet antyder så valde alltid pedagogerna 
några böcker själv också. Antalet böcker som lånades totalt kunde variera från allt mellan 
under 10 till över 20 stycken. Alla pedagoger i studien uppgav att de såg till att låna böcker 
som knöt an till teman, projekt och arbetsområden som var aktuella i verksamheten. Böcker 
kopplade till genus och mångfald var det två som uppgav att de aktivt sökte efter. I en av 
intervjuerna uppkom en diskussion om varför det var så svårt att hitta normbrytande litteratur, 
vilket pedagogen inte såg som en brist hos det närliggande biblioteket, utan snarare ett bredare 
samhällsproblem. En av pedagogerna såg till att låna böcker som hen visste att barnen 
uppskattade, och en annan uppgav att vissa populära böcker lånades om ifall de fortfarande 
var populära när de var dags att byta böcker. Böckerna byttes generellt en gång i månaden, 
eller som Emil skämtsamt svarade på frågan om hur ofta de lånade nytt: ”När biblioteket 
säger att vi måste lämna igen dom…”.  

När böckerna väl var på förskolan så uppgav 5 av 5 pedagoger att de alltid fanns tillgängliga 
för barnen. Vissa av böckerna, som storböcker, kapitelböcker och vissa temakopplade böcker 
fanns inte tillgängligt, men kunde tas fram ifall de efterfrågades. I 3 av 5 intervjuer så 
uppgavs en strävan efter att göra böcker och läsning till en naturlig del av miljön och dagen, 
snarare än ett åtskilt segment. Detta gjordes till exempel genom att sprida ut böcker och 
läsning till andra platser i verksamheten än den vanliga läsplatsen. ”Men vi försöker också, 
man fick den här idéen från Reggio Emilia, att böcker inte bara ska finnas på en plats, utan 
att dom ska finnas lite överallt på avdelningen, men barnen är så duktiga på att veta om att 
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böckerna ska vara där, så dom går och lägger tillbaka alla böckerna i boklådan.” beskriver 
Emil.  

En återkommande regel var att vid den spontana läsningen så valde barnen litteratur, medan 
under den planerade var det pedagogerna som valde. Men det fanns såklart undantag, Hanna 
berättar ”Det har vi som målsättning att alla ska få [var sin bok] och ser man att oj, det här 
är så många barn, de kommer inte kunna få välja, då väljer vi”. I detta fall så valde 
pedagogen ifall det blev så många barn under den spontana läsningen att alla böcker de valde 
inte skulle hinna läsas. Även åt andra hållet skedde undantag. Endast i ett fall i denna studie så 
fick barnen välja böcker fritt under den planerade högläsningen, men då valde pedagogen den 
kapitelbok som också lästes utöver de 2-3 böcker som barnet fick välja.  

4.4 Språkstimulans och intresse för böcker 

Genomgående i alla intervjuer var att högläsning ansågs vara positivt för språkutvecklingen. 
På frågan om varför de arbetade med högläsning så svarade Emil: ”[Frågan] är stor, men den 
är egentligen väldigt enkel. Det är för att utveckla barnen språk.”. 3 av 5 preciserade att 
högläsningen hade en positiv inverkan på vokabulär, genom att barnen exponeras för nya ord 
som inte används så mycket i dagligt tal. Högläsningen som ett viktigt möte med skriftspråket 
återkom i 4 av 5 intervjuer, där intervjupersonerna ansåg att högläsningen var viktigt för att 
skapa kunskap kring de skriftspråkliga konventionerna. Annat som förskollärarna i studien 
ansåg högläsningen stimulera, var meningsuppbyggnad, uttal och språkljuden. En av 
förskollärarna i studien menade också att högläsning var bra för barn med annat modersmål 
än svenska, då bilderna utgjorde ett samanhang som språket kunde fästas vid. Evy förklarar: 

”Skulle jag sätta mig i ett klassrum i Kina skulle jag inte fatta ett smack om dom pratade 
kinesiska med mig. Men skulle läraren hålla upp eller visa en bok så skulle kan kunna hänga med, 
jag skulle kunna koppla dom hära orden som låter jättekonstigt mot någonting, och där är ju 
sagan och böckerna jätteviktigt” 

Samma poäng lyftes i två andra intervjuer, men då inte specifikt kopplat till barn med annat 
modersmål än svenska.  

Högläsningen sågs av 3 av 5 intervjupersoner som ett sätt att skapa intresse för både litteratur 
och läsning. Att skapa en positiv relation till läsning och böcker framhölls som viktigt för den 
framtida läs- och skrivinlärningen i skolan. Övrigt så nämndes dramaturgi och berättelsers 
uppbyggnad samt att själv kunna berätta och återberätta som områden högläsningen kunde 
utveckla.  

4.5 En bred metod 

3 av 5 förskollärare i studien menade att högläsning var ett brett verktyg för att nå 
styrdokumentens mål. Hanna förklara det på följande sätt: ”Sen får man ju in allt det här med 
alla böcker man läser, får man ju in matematik, och du får in natur och du får in vetenskap, 
du får ju in… allt. Egentligen, bara med tanke på vad man läser”. Emil har liknande 
tankegångar kring högläsningens bredd:”[…]skulle du sitta med LFPÖ bredvid och liksom 
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bara checka av vilka områden du är inne i så tror jag du skulle nog uppnå hälften av LPFÖ 
genom högläsning”.  

Inför läsningen som en vilostund rådde det blandade känslor. Läsningen fyllde dels en 
funktion som vila, menade 4 av 5 intervjupersoner och 3 av dem menade också att ett av 
syftena med högläsningen var att skapa en intim och mysig stund. Samtidigt uttryckte 3 av 
intervjupersonerna en strävan efter att högläsningen ska vara något mer än en vila. Evy 
uttrycker det på följande vis: ”[…]det är inte att vi vill ha den som ett syfte för bara vila, 
vilken den gör ett jättefint syfte med, men vi tycker att det är en aktivitet där vi kan få in så 
otroligt många moment från vår läroplan”. Syftet med läsningen skulle alltså inte primärt 
vara vila, även om det är en önskvärd bieffekt, utan användas som ett pedagogiskt verktyg för 
att nå målen i styrdokumenten.  

På 5-6 årsavdelningen där Ina jobbar turades barnen om med att vara bokhållare. Det barnet 
fick också välja böckerna som skulle läsas, varvid pedagogen såg en möjlighet i att samtala 
om respekt och förståelse för andra. Namnet i citatet är fingerat: ”Nu är det Kim som har valt 
dom här böckerna och det är böckerna han tycker om. Och jag kanske inte tycker dom är lika 
bra, men han tycker dom är jättebra och då ska vi respektera det”. Turtagning tränades också 
under läsningen, då till exempel bara ett barn i taget fick vara bokhållare, och liknande 
turtagning nämndes också i två andra intervjuer. Högläsning lyftes också som ett sätt att träna 
barns empati menade 4 av 5 pedagoger i studien. Genom att lyssna på berättelser om andra 
livsöden och situationer och genom pedagogens inlevelse och vägledning kunde barnen få 
möjlighet att leva sig in i andras känslor och tankar. Genom att låna böcker kopplade till 
sociala teman, som till exempel vänskap, bråk eller utanförskap, menade två av 
intervjupersonerna att högläsning kunde vara ett verktyg för att komma till bukt med sociala 
problem i barngruppen. Eller böcker och högläsning som utgångpunkt i skapande, lek och 
drama.  

Två av intervjupersonerna uppgav att de arbetade med kulturell identitet genom högläsningen. 
Dels genom att se till att det fanns böcker med mångkulturellt innehåll tillgängliga på 
avdelningen. Och dels genom att låna böcker på barnen modersmål. Även om pedagogerna 
inte kunde läsa dessa så fick barnet bekanta sig med sitt modesmåls skriftspråk.  

En annan av högläsningen styrkor som tre av intervjupersonerna lyfte fram var möjligheten att 
delta på sina egna villkor. Även om barnen hade olika språklig förmåga så gynnades alla av 
samma läsning på just den nivå där de befann sig. Hanna förklarar: 

”[…] man fångar upp om att barn är olika, när jag som vuxen läser och samlar barnen och läser 
så är ju alla barn lika dära också på nå vis. Dom behöver ju inte prestera eller något sånt heller. 
Dom kan bara sitta där och lyssna och ta in. Att det är en, alltså språken stimuleras på där alla 
är likadanna, på en samling eller om du sitter och gör nånting, då är det oftast den som kan prata 
mest och högst, och det som kanske hörs högst, men där får alla kanske samma förutsättningar.”  

Tre av förskollärarna i studien ansåg att de läste i tillfredställande grad på deras arbetsplatser. 
De två ansåg att de läste nog i relativt hög utsträckning, men att de ville bli bättre på att lyfta 
in högläsningen och litteratur i andra aktiviteter, som lek och drama.  
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5. Analys 

Nedan följer min analys av resultaten från studien i förhållande till litteraturgenomgången. Jag 
har valt att, som jag i stort gjort genom hela studien, dela in analysen efter mina 
frågeställningar. Den första innehåller analyser kopplade till frågeställningen om 
högläsningens metod, den andra till material och den sista till syfte.  

5.1 Var ska vi läsa, hur ska vi läsa? 

Studien visar på att det förekommer en stor variation i metodiken kring högläsning. I den 
spontana högläsningen så verkar barnens inflytande stå i centrum, där barnen har stort 
inflytande över när läsningen ska ske och vad som ska läsas, medan den planerade 
högläsningen var mer pedagogstyrd vad gäller både innehåll och tidpunkt för aktiviteten. 
Pedagogerna i studien anpassade sin egen placering och barnens placering efter olika 
parametrar, som antal barn, läsningens syfte, barnen specifika behov och efter eventuella 
störningsmoment. En kärnpunkt i metodiken som beskrevs var att skapa en bra läsmiljö. Vilka 
kriterier som behövdes för att skapa denna miljö skiljde sig i vissa avseenden från den som 
presenterades i litteraturgenomgången. Å ena sidan önskas en lugnare och mer avskild plats 
med färre störningsmoment, i likhet med den som presenterades i litteraturgenomgången 
(Granberg, 2006), men samtidigt så diskuterades de styrkor som en mer centralt placerad 
läsplats kunde ha. Pedagogerna i studien argumenterade för att läshörnan även skulle ge dem 
överblick över avdelningen, för att kunna ha koll på de andra barnen samtidigt som man läste. 
En central plats gjorde att högläsningen blev synlig för de andra barnen som inte deltog, och 
därmed var det lätt att delta. Det öppnade också upp till att lyssna på läsningen samtidigt som 
barnen sysselsatte sig med andra aktiviteter i närheten. 

Boksamtalet lyftes bara av en intervjuerna direkt som en metod som de arbetade med. Flera 
av de andra intervjuerna behandlade också samtal kring det lästa, men det verkade bara vara i 
det förstnämnda fallet som en specifik metodik användes för samtalen. Med tanke på med 
vilka fördelar som boksamtalet framhålls av Swanson, o.a., (2011), Beck & McKeown (2001) 
och McGee & Schickedanz (2007) så kändes det, innan intervjuerna genomfördes, troligt att 
detta skulle vara en central metod i högläsningen hos utbildad personal. Detta visade sig dock 
inte var fallet i denna studie, vilket väcker en del frågor som kommer behandlas närmare i 
diskussionsavsnittet.  

Användandet av digitala böcker var något som stack ut i studien, och är intressant ur många 
aspekter. Dels, vilket intervjupersonen lyfte själv, så frågade hen sig om det egentligen kunde 
kallas högläsning, då det i praktiken var en slags film. Till den digitala bokens fördel så kan 
man argumentera att den upplästa texten fanns med på skärmen, och att den fylldes i 
allteftersom den lästes upp, vilket för tankarna till träning av de skriftspråkliga 
konventionerna (Fridolfsson, 2008). Och eftersom boken är uppläst så kan man tänka sig att 
man får många av de språkstimulerande fördelarna vad gäller meningsuppbyggnad och 
vokabulär. Allt vad gäller mänsklig närhet (Chambers, 2011) och vikten av att se vuxna som 



	
	

17	
	

visar intresse för läsning (Fridolfsson, 2008) och litteratur uteblir i de fall där barnen läser de 
digitala böckerna på helt egen hand. Intervjupersonen själv såg de digitala böckerna som ett 
komplement till de analoga, snarare än en ersättning.  

5.2 Att garantera kvalité och samtidigt värna om inflytande 

Böckernas införskaffning skedde i första hand på bibliotek. Antalet böcker som lånades 
varierade i hög grad mellan de olika arbetsplatserna, men hur ofta böckerna lånades var 
förhållandevis lika, ungefär en gång per månad. Böckerna fanns fritt tillgängliga för barnen på 
alla förskolor i studien, med undantag för vissa specialböcker som storböcker eller 
kapitelböcker.  

I de flesta av fallen lånades böckerna med barnens hjälp I de fall där pedagogerna upplevde 
att de inte hade möjlighet att ta med barnen till biblioteket, så uttrycke de en önskan om att det 
vore möjligt. I litteraturgenomgången presenterade jag en potentiell motsättning mellan, i 
pedagogernas ögon, kvalitativ och utmanande barnlitteratur (Lindö, 2005), och bland barnen 
populära böcker som Barbie och Star Wars (Svensson, 2011). Pedagogerna i studien 
balanserade kring denna potentiella motsättning genom att, då det var möjligt, ta med barnen 
för att låna böcker. Pedagogen kan skapa bredd i böckerna som lånas genom att fokusera på 
det som i deras ögon är kvalitativa och utmanande böcker, medan barnen lånde sådant som de 
tycker är spännande och intressant, oavsett vilka dessa nu råkar vara. Förskolläraren kan 
garantera någon slags kvalitet, samtidigt som barnen inflytande får plats. Förvisso kunde 
bibliotekens utbud begränsa möjligheten att låna precis det man vill, men barnen har ändå fått 
makt att själv välja vilka böcker de vill lyssna till, även om det inte blev precis den där Star 
Wars-boken de var ute efter. Ifall det inte är möjligt att ta med barnen att låna böcker så var 
föräldrakontakten vara ett sätt att hitta litteratur som kan locka de annars ointresserade barnen. 
En av intervjupersonerna beskrev att de frågade föräldrarna vad barnen läste hemma för att 
kunna låna böcker som kunde locka till läsning och bokbläddring. I en av intervjuerna 
framkom att ett barn varje vecka fick ta med sig sin favoritbok hemifrån som de läste för 
barngruppen. Detta kan också vara ett sätt att uppnå den sortens inflytande som beskrevs 
ovan.  

5.3 Högläsning är viktigt… men på vilket sätt? 

De svar som framkom i studien kring varför förskollärarna valde att arbeta med högläsning 
var många och varierande. Sammanfattat skulle de kunna delas in i följande kategorier: 
språkligt syfte, socialt/emotionellt syfte, identitetsskapande syfte, styrdokumentsuppfyllande 
syfte och för vila och lugn. Ett intressant resultat som går utanför den kategoriseringen är 
synen på högläsning som en metod där alla kunde delta på sina egna villkor, något som jag 
inte lyft i min litteraturgenomgång. Till viss del så kan detta relateras till att språksvaga barn 
gynnas mest i högläsning för grupper med blandad språklig förmåga (Swanson, o.a., 2011), 
men går samtidigt utöver detta. Svaren i den här studien verkar lägga tonvikt på aktivitetens 
kravlöshet och detta som något som skapar en liten oas av jämlikhet. 
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Att högläsning stimulerade och utvecklade språket var något alla intervjupersoner i min studie 
tyckte sig veta. Men när det sedan kom till att beskriva just på vilket sätt som högläsningen är 
stimulerande och utvecklande så blev svaren vagare. Utöver vokabulär och delar ur de 
skriftspråkliga konventionerna så verkade förskollärarna i studien ha svårt att beskriva hur 
högläsningen bidrog till barnen språkutveckling. Enstaka svar här och var lyfte andra 
områden, men detta var inte lika överensstämande som just svaren kring vokabulär och 
skriftspråkliga konventionerna.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Nedan presenteras mina slutsatser från studien, som sedan diskuteras i förhållande till 
litteraturgenomgången och egna reflektioner, samt hur studien är relevant för yrkesutövandet. 
Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 

Förskollärarna i denna studie arbetade med högläsning av språkliga, emotionella, sociala, 
kulturella, identitetsskapande anledningar samt att de ansåg att högläsning var en bra metod 
att uppnå mål från styrdokumenten och för att skapa lugn och vila i barngruppen. Böckerna 
förvärvades på bibliotek med barnens hjälp, när pedagogerna upplevde det som genomförbart. 
Vad som lånades styrdes framförallt av barnens inflytande, arbetsområden i barngruppen samt 
pedagogernas egna preferenser. Barnen hade stort inflytande över den spontana läsningen, 
medan pedagogerna hade större inflytande över den planerade. Förskollärarnas metodik vid 
högläsningen bestod generellt av genomtänkt placering av läshörnan och genomtänkt 
placering av barnen i förhållande till antal, behov och läsningens syfte. I enstaka intervjuer 
nämndes även metoder som visuella hjälpmedel, röstteknik, självständig läsning med hjälp av 
digitala böcker och boksamtal. Det finns visa tecken i denna studie som pekar på en eventuell 
kunskapslucka kring språkutveckling och högläsningsmetodik hos de intervjuade 
pedagogerna. Intervjupersonera i denna studie avviker också till viss del från den forskning 
jag presenterat vad gäller läshörnans avskildhet, och argumenterade för en mer centralt 
placerad plats för läsning. Intervjupersonerna i denna studie lyfter också fram kvalitéer i 
högläsningen som jag inte stötte på i litteraturbearbetningen, som t.ex. högläsningens 
kravlöshet och jämlikhet. Förskollärarna verkar också värna om barns inflytande vid 
boklånandet, särskilt i de fall där barnen är delaktiga på biblioteket, samtidigt som 
förskollärarna såg till att komplettera med, i deras ögon, kvalitativ barnlitteratur.  

6.2 Diskussion 

6.2.1 Högläsningsmetodik 

I 5.1 beskrevs hur, trots att pedagogerna såg ett visst värde i en avskild läshörna, ändå 
argumenterade i högre grad för en i verksamheten centralt placerad läshörna. Skillnaden 
mellan dessa perspektiv kan tänkas ligga i att litteraturens utgångspunkt här framförallt låg på 
högläsningens kvalité, medan pedagogernas hade ett mer övergripande 
verksamhetsperspektiv, där många aktiviteter, miljöer och barn ska samexistera på en (i 
många fall liten) yta. Jag tycker också att argumentet att läshörnans centrala placering blir mer 
inbjudande väger tungt, eftersom att lyckas att locka barnen till högläsningen är, enligt mina 
erfarenheter, en stor del i att få till spontan högläsning.  

Som jag beskrev i analysen (5.1) så hade det på förhand känts troligt att analytiska boksamtal 
varit en vanligt förekommande metod i förskolan. Att det sedan visade sig bara användas av 
en pedagog i studien var såklart överraskande.  Detta kan tänkas hänga ihop med 
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pedagogernas svårigheter att tydligt förklara på vilket sätt högläsning stimulerar språket som 
beskrivs nedan. Pedagogerna i denna studie lyfte också kvalitéer hos högläsningen som i viss 
utsträckning står i mottsättning till boksamalet, nämligen kravlösheten och jämlikheten i att 
alla får möjligheten att ta sig an boken på sin egen nivå (se 5.3), utan prestationskrav eller 
konkurens om socialt utrymme. Hur pedagogen ställer frågor och fördelar ordet blir viktigt 
här, så det inte förvandlas till ett förhör där den språksvage befinner sig i underläge. Jag tror 
det är möjligt att kombinera ett prestationslöst lyssnande och boksamtal, men det kräver 
såklart mer av pedagogen än vad passiva åhörare gör. Gruppindelning för högläsningen efter 
språklig förmåga kan också vara ett sätt att kringgå denna problematik.  

Precis som den vuxne, så kan den digitala boken bli en brygga till litteraturen innan barnen 
själva kan läsa. De digitala böcker som möttes i denna studie verkar ha skapats med träning av 
de skriftspråkliga konventionerna i åtanke (Fridolfsson, 2008), vilket jag tycker är det som 
lyfter filmklippen från just film till bok, där skriftspråket blir en central del i upplevelsen. De 
bör inte ersätta den analoga boken och hur den används i förskolan, men känns väldigt 
spännande som ett komplement. Det hade varit intressant att se ytterligare på hur den digitala 
och den analoga boken hade förhållit sig till varandra i en förskolemiljö. 

6.3.2 Litteratur vid högläsning 

Att göra barnen delaktiga i valet av litteratur som ska finnas på avdelningen är inte bara 
viktigt ur ett högläsningsperspektiv, utan även sett utifrån styrdokumentens mål och riktlinjer 
kring barns inflytande. Det är självklart förskolans uppdrag att utmana barnen och vidga deras 
vyer, men samtidigt ska arbetslaget ”verka för att varje barns uppfattningar och åsikter 
respekteras” (Skolverket, 2016, s. 12). Detta borde såklart också innefatta förskolans 
förhållande till val av litteratur. Här anser jag att förskollärarnas förhållningssätt i denna 
studie känns sunt. Barnen ges inflytande att, ur ett barnperspektiv, låna den litteratur som de 
vill och respekteras i detta val, och förskolläraren ser till att komplementera med utmanande 
och kvalitativ litteratur ur ett lärarperspektiv. På så vi kan både barn- och lärarperspektivet 
samexistera och komplettera varandra.  

6.3.3 Högläsningens syfte 

Som nämnt i 5.3 hade pedagogerna i denna studie svårt att beskriva hur högläsningen 
stimulerade språkutveckling utöver vokabulär och att det stimulerar de skriftspråkliga 
konventionerna. Här tänker jag mig tre möjliga förklaringar: att pedagogerna i min 
undersökning inte kunde eller använde fackspråk för att förklara språkutveckling, varpå det 
inte framgick tydligt under våra intervjuer. Alternativ två skulle kunna vara en brist i intervjun 
där jag inte gick nog djupt in på språkutveckling, vilket jag diskuterade i metoddiskussionen. 
Det tredje alternativet är helt enkelt en viss kunskapslucka kring språkutveckling hos de 
tillfrågade intervjupersonerna.  

Att det potentiellt skulle finnas en kunskapslucka i området förvånar mig dock inte, baserat på 
mina egna erfarenheter. Innan jag satte mig in i ämnet för att göra denna studie så skulle jag 
nog själv ha svårt att beskriva barns språkutveckling i allmänhet, och med 
fackspråksterminologi i synnerhet. Huruvida detta är en vanlig svaghet hos förskollärare i 
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Sverige skulle det behövas en mycket mer omfattande studie för att kunna dra några slutsatser 
kring.  

Men ifall det skulle vara så att detta är ett utbrett problem, så kanske förändringar inom 
förskollärarutbildningen för att öka kvalitén på undervisningen kring språkutveckling skulle 
behövas. Med tanke på vilket starkt verktyg för språkutveckling som högläsning verkar vara 
så skulle jag nog gärna se att högläsningsmetodik och analytiska boksamtal får en större roll 
inom förskollärarutbildningen också. Ifall det skulle visa sig att boksamtalet används i 
liknande utsträckning i resten av Sverige som i denna studie, alltså rätt sparsamt, skulle det 
kunna tänkas bero på samma problematik med kunskapsluckor kring språkutveckling och 
högläsningmetodik.  

6.4 Uppfyllande av syfte och yrkesrelevans 

Studien syfte var att bidra med kunskap kring förskollärares förhållande till högläsning som 
ett pedagogiskt verktyg. Jag anser att studiens resultat besvarar mina frågeställningar, varpå 
studien syfte uppfylls.  

Eftersom läsningen är ett verktyg som används i hög utsträckning på förskolor i Sverige, så 
blir det viktigt att vi förstår det verktyg som arbetas med och vilka styrkor och eventuella 
svagheter det har. Genom att få kunskap om hur förskollärare förhåller sig till högläsning så 
kan vi få en bild av hur verktyget används och på vilka sätt det kan användas bättre. Däri 
ligger relevansen för förskolläraryrket i denna studie, anser jag.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att följa upp spåret om digital bokläsning i förskolan, för att 
undersöka vilka för- och nackdelar som kan finnas i det som ett pedagogiskt verktyg. 

Det hade även varit intressant att återupprepa studien, fast komplementera den med 
observationer för att få en ännu tydligare bild av hur högläsning används i förskolan.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Börja med info om intervjun, studien, etiska överväganden och ge bilagan med kontaktuppgifter. 

1. Bakgrund 

• Ålder 
• Erfarenhet 

2. Hur-orienterade frågor (praktiskt): 

• Berätta om högläsning på din nuvarande arbetsplats/avdelning! Öppen fråga. 
• Förtydliganden om behövs: 

o Hur ofta? 
o Tidpunkt: spontan och planerad läsning? 
o Struktur på aktiviteten? (helgrupp/smågrupp, plats, placeringar) 

3. Vad-orienterade frågor (material):  

• Hur ser utbudet av böcker ut på avdelningen/förskolan? 
o Om bibliotek nämns, följ upp om behövs 

§ Hur ofta? 
§ Är barnen delaktiga? I så fall hur? 

• Vem väljer bok under lässtunderna? – Kan överlappa med Hur-orienterade frågor. 
o Upprepning av böcker? 

• Tillgång till böcker under resten av dagen? 

4. Varför-orienterade frågor (mål/syfte): 

• Varför högläser ni? 
o Förtydligande om behövs: Vilka fördelar ser du med högläsningen? 
o Finns det några andra färdigheter som du anser tränas under högläsningen, än de du 

nämnde? Andra områden.  

5. Övriga frågor 

• Hur mycket tycker du man borde läsa i förskolan? 
o Om mer än vad som intervjupersonen angav att de gör på hens arbetsplats, diskutera! 
o Om skulle vilja mer, går det lösa? 

• Vad ser du för fördelar och nackdelar med hur ni har lagt upp läsningen på din avdelning just 
nu? 

o T.ex. tidpunkt på dagen, läsningens innehåll, storlek på gruppen som läses för? 

6. Avslut 

• Ge intervjupersonen möjlighet att tillägga ifall hen så önskar. 
• Tacka och avsluta. 
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Bilaga 2: Informationspapper till intervjupersonerna 
Kontaktuppgifter 

Anton Edeblom 
[E-POST] 
[TELEFONNUMMER] 

Studiens syfte 

Studiens syfte är att få veta mer om hur förskollärare ser på högläsning som pedagogiskt verktyg. 
Varför högläsning, hur väljer förskolläraren att planera och strukturera lästillfällena och vad för 
material används? Detta sammantaget tänker jag kan ge en insikt i hur pedagoger förhåller sig till 
högläsning som verktyg. 

Frågeställningar 

• Varför väljer förskollärare att arbeta med högläsning? 

• Hur struktureras och planeras högläsningen? 

• Vilket material används till högläsningen? 

 
Forskningsetiska överväganden 

Studien görs i förhållande till följande forskningsetiska krav: 

1. Informationskravet – Att få reda på studies syfte och fokus 
2. Samtyckeskravet – Att när som helst dra tillbaka ditt samtycke att delta i studien, även efter 

intervjun. Kontaktuppgifter hittar du i detta papper. 
3. Konfidentialitetskravet – Inga personuppgifter eller annat som kan kopplas direkt till dig 

kommer finnas med i studien, intervjun är anonym och du kommer få ett fiktivt namn i 
studien. 

4. Nyttjandekravet – Intervjun kommer enbart användas i denna studie och råmaterialet kommer 
bara användas av mig.  

 

Läs mer om forskningsetiska överväganden på: 

https://tinyurl.com/forskningsetik  


