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Studien syftar till att undersöka hur ett urval pedagoger använder och ser på 

högläsning i förskolan. Metoden är en kvalitativ intervjustudie. Åtta 

pedagoger har intervjuats kring hur och när de arbetar med högläsning 

samt vad de har för syfte med högläsning, om det är för omsorg eller lärande, 

liksom hur de ser på sitt eget förhållningssätt i högläsningssituationen. 

Vårt resultat visar att högläsning utfördes i tre olika konstellationer: högläsning 

i samband med lunch, spontan högläsning och högläsning i planerade 

aktiviteter. Samtliga pedagoger finner högläsningen viktig och det är ett 

återkommande inslag i verksamheterna. De belyser sitt eget förhållningssätt till 

läsning som en viktig faktor i högläsningen. Resultatet visar att pedagogerna ser 

på omsorg och lärande som ibland förenade i samma högläsningssituation och i 

andra inte. 
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1 Inledning 

När ett barn föds påbörjar det sin språkliga utveckling. Inledningsvis i form av joller 
(Svensson, 2005) för att sedan vidga sina språkkunskaper utifrån de språkmiljöer de 
deltar i (Norling, 2015). Från att barnet är runt 1 års ålder till att de är 17 år lär barnet 
sig cirka 10 nya ord dagligen (Bloom, 2001). Bland Sveriges 1–5-åringar är det 83 % 
som är inskrivna på förskolan (Skolinspektionen, 2016). Förskolans pedagoger har 
mål att sträva mot och riktlinjer som de ska följa. Dessa mål och riktlinjer står skrivna 
i Skollagen respektive Läroplanen för förskolan. Det står bland annat i läroplanen att: 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra.” (Skolverket, 2016, s. 10).  

År 2011 blev förskolan en egen skolform i Skollagen och denna revidering av 
läroplanen för förskolan trädde i kraft (Skolinspektionen, 2016). Revideringen 
förtydligade ämnesområdena naturkunskap/teknik, matematik och språk. Ett av 
läroplansmålen som reviderades var följande: ”Arbetslaget ska utmana barns 
nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för 
matematik, naturvetenskap och teknik.” (Skolverket, 2016, s. 11). Följt av detta gjorde 
Skolinspektionen en undersökning som gav resultatet att det överlag är ett för stort 
fokus på omsorg och fostran i förskolan. Av mer än hälften av de 82 förskolor som då 
granskades, ansågs verksamheterna behöva arbeta mer med språklig och 
kommunikativ interaktion (Skolinspektionen, 2016).  

Litteracitet är ett övergripande begrepp som språk i form av skrift, tecken, bilder och 
symboler (Fast, 2008). Barnen i förskolan är överlag ännu inte läskunniga och därför 
har vi riktat våra "litteracitetögon" mot ett område som barnen i förskolan erbjuds 
som innefattas under litteracitet. Det område vi valde blev högläsning av böcker samt 
e-böcker i förskolan då bland andra Svensson (2005) skriver att böcker är det främsta 
hjälpmedlet för att stötta barnen i deras utveckling till ett rikt språk. Samtidigt som 
Björklund (2008) redogör i sin undersökning att högläsning i förskolan ofta sker som 
en omsorgsaktivitet med fokus på vila och inte som en språklig aktivitet.  

Under vår utbildning till förskollärare har vi vid flertalet tillfällen varit ute på 
förskolor och observerat samt diskuterat med pedagoger. Utifrån detta har ett 
intresse och nyfikenhet växt fram rörande studiens titel. 

Studien kopplas till det sociokulturella perspektivet vilket är det perspektiv som har 
ett stort inflytande i svensk förskola och har haft under en lång tid. Det 
sociokulturella perspektivet har resulterat i ett stort avtryck i läroplanen för 
förskolan. Vygotskij som var en förespråkare till perspektivet menade att språket är 
ett av det viktigaste redskapen vi människor har. Det är genom språket vi förstår och 
organiserar vår omvärld (Säljö, 2011). 

1.1 Problemområde 

 Svensson (2005) och Körling (2012) redogör för en minskning av högläsning i 
hemmen samtidigt som forskning visar att högläsningen är viktigt för barns 
språkutveckling (Dominković, Eriksson & Fellenius 2006; Jönsson, 2007; Svensson, 
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2005).  I Läroplanen för förskolan står det att "[f]örskolan ska stimulera barns 
utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg." (Skolverket, 2016, s. 5).  

Under utbildningen har vi i samtliga kurser på Förskollärarprogrammet kontinuerligt 
återkopplat till läroplanen för förskolan. I läroplanen står det att barnens möjligheter 
till ett lustfyllt och livslångt lärande ska främjas. Läroplanen belyser både omsorg och 
lärande som aspekter för verksamhetens utformning och utifrån detta växte vårt syfte 
och våra forskningsfrågor fram. Vi vill därför undersöka vilken roll högläsning i 
förskolan faktiskt har. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår studie är att undersöka hur ett urval pedagoger använder högläsning i 
förskolan. Vi kommer utgå från de tre nedanstående forskningsfrågorna för att få vårt 
syfte besvarat.  

1. Hur beskriver ett urval pedagoger att högläsning går till i förskolan?  
2. I vilket syfte använder sig ett urval pedagoger av högläsning i förskolan, som 

omsorgs- eller lärandeaktivitet?  
3. Hur agerar ett urval pedagoger som "läsande förebilder"? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I bakgrundsavsnittet presenterar vi en historisk återblick från 1900-talet fram till 
idag. Sedan tas relevanta styrdokument och andra dokument som berör förskolan 
upp. Därefter presenteras de valda teoretiska perspektiven det sociokulturella 
perspektivet, litteracitet och språkutveckling. Detta följs sedan upp med tidigare 
forskning som berör det valda området.  

Under avsnittet metod beskrivs studiens metodval, hur vi samlat in data och hur 
informanterna valts ut. Vidare presenteras hur studien genomförts och hur data 
analyserats utifrån trovärdighets- och tillförlitlighetsaspekter. Samt hur vi förhåller 
oss till forskningsetiken.  

I avsnittet resultat presenterar vi insamlad och sammanställd data som sedan 
kopplas samman med den tidigare forskningen i resultatanalysen.  

I avsnittet diskussion, diskuteras först vårt val av metod i metoddiskussion. Efter det 
diskuterar och problematiserar vi resultat i resultatdiskussionen. I en slutsats belyser 
vi det relevanta från resultatet. Vi diskuterar sedan studiens relevans för yrket. 
Avslutningsvis tar vi upp tankar om fortsatt forskning.  

2 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med att redogöra för hur högläsningens roll i förskolan 
förändrats under det senaste århundradet. Sedan presenteras de olika styrdokument 
som förskolor idag måste forma sin verksamhet utifrån. Därefter kopplar vi vår studie 
till de teoretiska perspektiven som vi finner mest relevanta för våra forskningsfrågor, 
det sociokulturella perspektivet samt litteracitet och språkutveckling. Avslutningsvis 
beskriver vi de utförda databassökningar som gjorts och resulterat i tidigare 
forskning om ämnet. 
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2.1 Historisk återblick på högläsning från 1900-talets början 

Barnkrubbor startades upp på grund av att mammorna började arbeta på 
industrierna. Barnkrubborna var en institution med fokus på omsorg av barnen 
under tidigt 1900-tal (Rickardson, 2010). Småningom startade två systrar, Ellen och 
Maria Moberg upp en verksamhet för barn i Fröbels anda i början av 1900-talet och 
pedagogiken hade en etablerad plats i verksamheten som kallades Kindergarten. 
Tidigare i barnkrubborna hade fokus varit på omsorg men i Kindergarten såg man på 
både utveckling och fostran som viktiga delar. Dagen var väl planerad och en daglig 
återkommande aktivitet i Kindergarten var högläsning. (Simonsson, 2006). Systrarna 
Moberg ansåg att barnlitteraturen var en språkutvecklande vinst för att barnen. De 
tog själva fram litteratur som riktade sig till barn samt startade en tidskrift, 
Barnträdgården. Tidskriften riktade sig till de kvinnor som arbetade med barn i 
verksamheter. Skrifterna innehöll recensioner och rekommendationer av olika 
skrifter och böcker (Simonsson, 2006). 

Det tog sedan fram till år 1970 innan förskoleverksamheterna tog ny fart på grund av 
att samhället skulle anpassas efter industrialiseringen och den ökade befolkningen 
inne i städerna (Richardson, 2010). På förskolor skulle nu enligt 
Barnstugeutredningen tryckta böcker finnas tillgängliga. De skulle placeras på 
barnens nivå och lässtunden skulle vara en intim kontakt mellan lyssnare och 
berättare. Utöver att lyssna på sagor användes även faktaböcker, då de fann det 
relevant att barnen fick ta del av fakta redan vid tidig ålder (Simonsson, 2006). 

När läroplanen infördes år 1998 uteslöts tydligheten kring arbetsuppgifterna som 
hade funnits i  Barnstugeutredningen Istället ersattes de med övergripande mål. 
Detta gav pedagogerna i förskolorna större enskilt handlingsutrymme för att tolka 
och utforma målen utifrån eget tycke (Simonsson, 2006; Utbildningsdepartementet, 
1998. Inför den första revideringen av läroplanen år 2010 sammansattes en 
utvecklingsgrupp som skulle komma med förslag på utvecklingsmöjligheter 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Revideringen innefattade bland annat 
förtydligande kring ämnesområdet språk och kommunikation 
(Utbildningsdepartementet, 1998; Skolverket, 2016).  

2.2 Styrdokument 

I Sverige måste samtliga förskolor och skolor arbeta utifrån den läroplan som gäller 
respektive åldersgrupp. Förskolans verksamhet ska bedrivas utifrån det som står i 
Läroplanen för förskolan och som senast reviderades år 2016. Den gemensamma 
förordningen som samtliga utbildningsinstitutioner måste följa är Skollagen. Som ett 
komplement till läroplanen har även Skolverket tagit fram material som ska 
förtydliga och underlätta för pedagogerna i förskolan, Allmänna råd - måluppfyllelse 
i förskolan (Skolverket, 2017).  

2.2.1 Skollagen 

Skollagen är uppdelad i olika kapitel och kapitel åtta är det som är relevant för 
pedagoger verksamma i förskolan. I kapitlet står att omsorg, lärande och utveckling 
ska bilda en helhet i förskolan och samtidigt förbereda barnen för fortsatt utbildning 
§ 2 (2010:800). 
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2.2.2 Läroplanen för förskolan 

Som tidigare nämnts ska alla förskolor i Sverige utifrån läroplanen, både kommunala 
och privata. I läroplanen beskrivs hur pedagoger genom lustfyllt lärande ska utgå från 
barnens intressen och erfarenheter. Verksamheten ska formas utefter de 
strävandemål och riktlinjer som står skrivna i läroplanen och förskolan ska baseras 
på omsorg och lärande. "Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." 
(Skolverket, 2016, s. 5). Inledningsvis står det i läroplanen att förskolan ska främja 
barns utveckling och lärande. Ett särskilt fokus ligger på lärande inom matematik, 
språk, naturkunskap/teknik och estetik.  

Förskolan ska samarbeta med förskoleklass, fritidshem och skola för att förbereda 
barnen för det som väntar dem där. Bland annat för den kommande läs- och 
skrivinlärningen, vilket beskrivs på följande sätt i läroplanen: "Förskolan ska lägga 
stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 
barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen." (Skolverket, 2016, s. 
7). 

Vidare betonas även omsorgsaspekten som innebär att pedagogerna ska kombinera 
omsorg och lärande i verksamheten. "Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, 
trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan." (Skolverket, 2016, s. 
5). 

2.2.3 Lässatsningar 

Skolinspektionen (2016) har i undersökningar kommit fram till att pedagoger överlag 
lägger för lite tid på ämnesområden, bland annat språk. I takt med dessa 
undersökningar har lässatsningar vuxit fram. Skolverket har tillsammans med Borås 
högskola tagit fram en av dessa lässatsningar som kallas för Läslyftet (Pihlgren, 
2017). Satsningen är utformat för ett kollegialt lärande som ska stötta pedagoger till 
att arbeta kring litteracitet i förskola (Pihlgren, 2017).  

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie baseras på det perspektiv som Vygotskij (1896-1934) förespråkade, det 
sociokulturella perspektivet (Smidt, 2010). Perspektivet har satt sina spår i svenska 
förskolor, vilket blir tydligt när man läser ord som samarbeta, kommunicera och 
sociala kompetens i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016).  

Vi kommer nedan att redogöra för de tolkningar Säljö (2011), Smidt (2010) och 
Strandberg (2009) gjort med fokus på det sociokulturella perspektivet och pedagogik 
samt det sociokulturella perspektivet och språk.   

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv och pedagogik 

Pedagogen har en stor roll i barnens möjlighet till meningsskapande och utveckling. 
Pedagogens roll är att stötta, uppmuntra och vägleda. Pedagogen måste också vara 
medveten om kunskapen som ligger barnen framför fötterna. Det kallade Vygotskij 
för den proximala utvecklingszonen (Smidt, 2010). Den proximala utvecklingszonen 
innebär utveckling som ligger strax framför den utvecklingsfas barnet precis 
bemästrat. Utvecklingszonen beskrev Vygotskij som en utveckling som sker 
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tillsammans med andra, genom att härma, observera och lyssna för att sedan 
individuellt befästa kunskapen individuellt (Säljö, 2011).  

Det är viktigt att som pedagog möta barnet där det befinner sig och sätta sig in i 
barnets erfarenheter och kunskaper. Detta för att kunna stötta barnet att ta ett steg i 
taget i utvecklingen för att inte förvirras med för svår kunskap som ligger längre fram 
än den proximala utvecklingszonen (Smidt, 2010). Den som redan har kunskapen 
kan fungera som en ledare som instruerar den som ännu inte befäst kunskapen för att 
småningom minska stödet. Detta var vad Vygotski menade med begreppet samspel 
och lärande (Säljö, 2011). Därför ses mångfald som en fördel, för att människor är 
olika och kommer från olika kulturer. Människor har befäst olika kunskaper och 
erfarit olika upplevelser, vilket underlättar för att lära av varandra (Säljö, 2011). 
Vygotskij ser utbildning som primärt för barnens möjligheter till att få utvecklas 
utifrån att lära tillsammans och utifrån varandras kunskaper och erfarenheter. 

2.3.2 Sociokulturellt perspektiv och språk 

Vygotskij beskrev språket som ett av de primära medierade redskapen. Språket är 
med oss överallt och hjälper oss att begripa och organisera vår omvärld (Säljö, 2011). 
Strandberg (2009) lyfter Vygotskijs tankar om att språket har en stor och viktig 
betydelse i det sociala samspelet.  

Språk är uppdelat i två plan, menar Vygotskij. Det är dels ett verktyg för 
kommunikation i de sociala samspelen dels ett verktyg som människor använder 
inom sig, i tanken (Säljö, 2011). Det är språket, främst det muntliga, som formar 
tänkandet. På så sätt är tänkande och språk bundna till varandra (Säljö, 2011). 
Vygotskij såg på lärande som en social aktivitet, att människan först tar till sig kunskap 

tillsammans med andra innan den så småningom erövrar kunskapen individuellt (Säljö, 2011). 

Vygotskij menar att det talade språket var det viktigaste kommunikationsmedlet men 
inte det enda viktiga. Vi bär med ytterligare kommunikationsverktyg hela tiden så 
som kroppsspråk, mimik och ögonkontakt (Strandberg, 2009).  

Begrepp som används av de människor som ingår i den kultur vi lever i är de begrepp 
vi själva tar till oss. Det kallade Vygotskij för appropriering. Grunden för det läggs vid 
tidig ålder, i de sociala samspel som vi är delaktiga i. Appropriering sker under hela 
livet, eftersom en människa aldrig är fullärd (Säljö, 2011). Människan söker ständigt 
omedvetet utvecklingsmöjligheter genom språkliga aktiviteter, vi pratar och 
kompletterar varandra med olika kunskaper och erfarenheter (Strandberg, 2009). 

2.3.3 Litteracitet och språkutveckling 

Begreppet litteracitet beskrivs av Nationalencyklopedin [NE] (2004) som aktiviteter 
rörande läsande och skrivande. Litteracitet beskrivs av Björklund (2008) som text, 
symboler och tecken som är möjliga att tolka och förstå. Begreppet leder oss vidare in 
på språkutveckling, som är ett av de begrepp som ryms under litteracitet (Björklund, 
2008). Vi väljer att fokusera på text i litteracitetsområdet, och mer specifikt att en 
pedagog läser text för barn som ännu inte är läskunniga samt diskuterar det lästa.  

Svenska akademins ordbok [SAOB] (2009) beskriver begreppet språkutveckling som 
språkbrukets förändring och utveckling. Begreppet definieras i studien som den 
utveckling barnen gör i sitt språk från att de föds tills att de är vuxna. Språket hjälper 
människan att förstå sin omvärld och är en källa till glädje (Svensson, 2005). Språklig 
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medvetenhet innebär att barnet själv blir medvetet och på egen hand reflekterar över 
språket. Det betyder även att barnet kan skilja på språket och dess situation som det 
uttrycks i (Svensson, 2005).  

2.4 Tidigare forskning om högläsning 

I detta avsnitt redogör vi för den litteratur och tidigare forskning som är relevant för 
studiens fokus, högläsning i förskolan. Vi har delat in avsnittet tidigare forskning om 
högläsning i följande rubriker: Databassökning som beskriver hur vi har fått fram 
tidigare forskning, högläsningens roll i förskolan och till sist lyfter vi innebörden av 
att vara en läsande förebild.  

2.4.1 Databassökning 

Området högläsning i förskolan är ett relativt vanligt forskningsområde och vi fann 
inga svårigheter att finna relevant forskning att koppla till vår studie. I sökandet av 
tidigare forskning har vi använt oss av databaserna ERIC, ArtikelSök, och SwePub. 
De svenska sökord som använts i databaserna är förskola, pedagog, högläsning, 
språkutveckling och barn. De engelska sökord som använts var preschool, teacher, 
aloud-reading, story-telling och children. Vi har främst använt tidigare forskning 
gällande svenska förskolor och till en viss del amerikanska. 

Mest relevant för vår studie är Simonsson (2004, 2006) och Damber, Nilsson och 
Ohlsson (2013) vilka har undersökt högläsning för omsorg respektive högläsning för 
språkutveckling. Simonssons (2006) har i sin studie redogjort för pedagogernas 
perspektiv på bilderboksanvändandet och i sin tidigare avhandling (2004) 
bilderboken ur barns perspektiv. Damber m.fl. (2013) redogör i sin text för 
högläsningens roll i förskolan. Utöver den tidigare forskning som rör högläsning i 
förskolan, berör Körling (2012) och Jönsson (2007) högläsningens betydelse för 
språkutveckling i F-3 vilket är relevant då förskolan är ett första steg i barnens 
utbildning.  

2.4.2 Högläsning i förskolan 

Begreppet högläsning innebär enligt NE (2004) att någon läser en text högt för en 
eller flera åhörare. Området högläsning är brett. Högläsning i förskolan kan till 
exempel vara när en pedagog eller ett barn vid matbordet läser högt KETCHUP på 
ketchupflaskan. För oss innefattar det i den här studien inte sådan läsning som i 
exemplet ovan utan att läsa högt från en bok eller en e-bok på surfplatta, liksom att 
under pågående aktivitet eller i direkt anslutning till den samtala och diskutera kring 
boken. Högläsning är en gemensam stund av närhet och samtal menar Körling 
(2012). Svensson (2005) och Körling (2012) tar även upp högläsningens roll i 
hemmen, att den minskar dramatiskt för varje årtionde. Simonsson (2004) belyser 
att högläsning i förskolan sker oplanerat och som en tidsutfyllnad inför kommande 
moment i verksamheten. Nedan kommer vi ta upp tidigare forsknings beskrivningar 
rörande högläsning utifrån språkutveckling och omsorg.  

Högläsning för språkutveckling 

Flera forskare, bland andra Svensson (2005), Jönsson (2007) och Dominković m.fl. 
(2006), poängterar vikten av att högläsning för språkutveckling hos barn. Högläsning 
bör vara en aktiv handling där förutom pedagogen även barnen får sina röster hörda. 
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Jönsson (2007) kallar denna typ av högläsning för läsgemenskap. Begreppet innebär 
att barnen som är åhörare blir delaktiga i lässituationen och får möjlighet till att ställa 
frågor och diskutera det hörda eller bilder i boken. Meeks (1982) lyfter vikten av att 
involvera barnen i lässituationerna genom att diskutera det hörda och bilderna i 
boken. Fast (2008) menar att från boken tar barnen till sig saker om livet men även 
språket. Utöver handlingen i boken får de inblick i språkets uppbyggnad i skriven 
form och hur den skiljer sig från det talade.  

Damber m.fl. (2013) och Körling (2012) skriver att högläsning som baseras utifrån 
didaktiska överväganden leder till att pedagogerna främjar barnens möjligheter till 
ett vidgat begreppsförråd. Jönsson (2007) skriver att om oklarheter uppstår under 
högläsningen och barnen inte förstår är det viktigt att ta upp det till diskussion, för 
att alla barnen ska förstå det lästa. Dorit och Shira (2004) redogör i sin studie att om 
barn är delaktiga och om pedagogen och barnen samtalar om innehållet i boken 
under eller i anslutning till högläsningen så bidrar det till barns fonologiska 
medvetenhet och kunskap om bokstäver. McGee och Schikedanz, (2007) beskriver att 
som pedagog är det betydelsefullt att ställa öppna frågor som utmanar barnen till att 
berätta och undvika slutna frågor, som oftast kan besvaras med ett ja eller ett nej. 

Högläsning ses som en inkörsport till barnens framtida utveckling i skolan då de 
själva ska lära sig läsa och skriva (Dickinson, De Temple, Hirschler och Smith 1992). 
Dock anser McGee och Schikedanz (2007) att enbart högläsning som sådan inte 
innebär språkutveckling hos barn utan att det är mycket annat som spelar in. Även 
Damber m.fl.(2013) lyfter att enbart högläsning troligtvis inte leder till 
språkutveckling för samtliga barn, utan möjligen enbart för ett fåtal. Exempelvis 
poängterar McGee och Schickedanz (2007) att det är av positiv vinst att läsa samma 
bok flera gånger för att befästa det lästa. Även att under diskussioner kring bokens 
innehåll stötta barnen i att använda samma ord som användes i boken. Likaså att läsa 
böcker som på olika sätt anknyter till samma ämne finner de relevant för 
språkutvecklingen. Damber m.fl. (2013) menar att det som istället är betydelsefullt 
och som främjar är i vilket sammanhang högläsningen sker och hur den följs upp. 
Damber m.fl. (2013) menar att det inte går att utesluta att pedagogerna hämmar 
barns läs-och skrivinlärningen när barnen blir tillrättavisande i samband med att 
pedagogerna läser högt för dem.  

Ett tidigt möte med skriftspråk främjar lärandet för den kommande läs och 
skrivutvecklingen hos barn (Dominković m.fl., 2006). Dominković m.fl. (2006) visar 
även i sin text att dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid resulterar i 
språkinlärning, trygghet, intersubjektivitet och koncentration, vilka tillsammans 
leder till språkutveckling.  

Manning (1998) belyser vikten av att engagera barnen i högläsningen redan innan 
den sker. Genom att låta barnen föreställa sig och fantisera utifrån framsidan på 
boken och genom att prata om barnens egna erfarenheter och kunskaper utifrån 
ämnet som boken berör. Efter högläsningen är det lika relevant att barnen bör få 
möjlighet att återberätta och sammanfatta det hörda, jämföra med andra böcker och 
eventuellt belysa olika begrepp som de hört i boken men som de inte har förstått.  

Högläsning för omsorg 

Högläsning har en tradition i svensk förskola att vara en omsorgsaktivitet vilket 
Simonsson (2004) beskriver. Hon menar att det är vanligt och dagligt förekommande 
i svenska förskolor att pedagoger läser högt för barnen efter lunchen. På 
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småbarnsavdelningar innebär vilan ofta sovstund medan den på 
storbarnsavdelningarna (4–6år) innebär att pedagogerna läser för barnen i samband 
med matsituationerna. Det blir en stund för vila och bok i en gemensam aktivitet, 
som är organiserad och vuxenledd (Simonsson, 2004). Den form av högläsning som 
Simonsson beskrev som en tradition är även den som sker mest frekvent av de olika 
högläsningsformer som förekommer på svenska förskolor. Formen av aktiviteten 
kallas på förskolor ”läsvilan” och sker dagligen på många verksamheter som en rutin, 
precis som matsituationer (Damber m.fl., 2013). Syftet med läsvilan är att de barn 
som inte längre behöver sova efter lunch ska varva ner samtidigt som de inte ska 
störa de sovande barnen. Björklund (2008) tar också upp i sin undersökning att 
högläsning på förskolan är en del av omsorgen och att den äger rum efter lunchen 
med de barn som inte ska sova utan enbart behöver vila en stund efter maten.  

Under läsvilan sker det inga indikationer på att det ska diskuteras kring den lästa 
texten och det ges heller inga möjligheter till att ställa frågor utan läsvilan är en 
envägskommunikation, där pedagogen är läsaren och barnen åhörare. Läsvilan 
existerar främst på grund av att den är en rutin och utan pedagogiskt syfte (Damber 
m.fl., 2013).  

I Svenssons (2005) sammanställning av förskollärarstudenters observationer kring 
hur högläsning genomförs i förskolan beskrev studenterna att läsningen inte alltid 
resulterade i entusiasm eller glädje och sällan hade syftet att stimulera barnens 
språkutveckling. Aktiviteten fungerade snarare som en tidsutfyllnad inför kommande 
aktiviteter.  

Tanken med högläsning i dagens förskola är inte enbart att barnen ska varva ner och 
komma till ro utan även att stimulera språkutvecklingen. Det är i högläsningen som 
barnen introduceras för att själva så småningom bli läsande individer. Högläsning 
leder till att barnen omedvetet får kunskap om hur en text är uppbyggd och övar sig i 
att följa en röd tråd i en berättelse.  

Att högläsning innebär vila behöver inte vara något negativt i sig menar Hultgren 
(2016) men påpekar att det finns så många vinster i form av språkutveckling, 
interaktion och gemensamma upplevelser att det borde vara det som bör prioriteras i 
förskolan). 

2.4.3 Läsande förebilder 

Damber m.fl. (2013) belyser vikten av att barn introduceras för litteratur redan i tidig 
ålder eftersom det gynnar deras språkutveckling. Det är inte alla barn på förskolorna 
som växer upp i hem där böcker och läsning är en del av kulturen och därför blir 
förskolans högläsning betydelsefull. Förskolan är en språklig miljö som majoriteten 
av barnen i Sverige deltar i och pedagogernas förhållningssätt och planering av 
språkliga miljöer är därför av stor vikt för att barnens språkutveckling ska främjas 
(Norling, 2015). Lindö (2010) menar att om barn omges av texter i tidig ålder, leder 
det till att barnen sannolikt blir vuxna läsare.  

Tidigare forskning visar att en läsande förebild är en pedagog som influerar och 
stimulerar barnens intresse för läsning (Hultgren, 2016). De allra yngsta barnen i 
förskolan härmar och upprepar sådant som de ser andra göra, de tar efter andra barn 
men även pedagoger. Barnen ser hur pedagoger använder sig av skrift och läsande 
och på det sättet får barnen förståelse för texters syfte och betydelse (Fast, 2008). 
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Att kunna läsa på olika sätt, med olika tonlägen och med inlevelse ger goda 
förutsättningar för att få barnen intresserade av det lästa och till att vilja lyssna. 
Genom de olika tonlägena kan pedagogen belysa olika stämningar i texten, 
exempelvis spänning och glädje. Att lyssna på en pedagog som läser oengagerat och 
utan inlevelse innebär inte att man agerar likt en läsande förebild (Damber m.fl., 
2013). Jönsson (2007) poängterar också vikten av att som pedagog vara lyhörd 
gentemot barnen för att skapa och upprätthålla intresse hos dem.  

Chambers (2011) skriver att läsare skapar läsare. Med det menade han att pedagoger 
omedvetet uppmuntrar samt smittar av sig av sin egen inställning och användande av 
läsning på de omkring sig. Det är alltså relevant som läsande förebild att även 
reflektera över sina egna läserfarenheter (Chambers, 2011).  Detta för att verka som 
förebild och vuxenstöd (Chambers, 2011). Damber m.fl. (2013) och Chambers (2011) 
lyfter att det är viktigt som pedagog att läsa för sin egen skull och känna känslan av 
att vara hänförd av en text för att kunna vara en bra läsande förebild för barn. 

3 Metod 

I metodkapitlet nedan kommer vi beskriva vilka metoder som har använts för att 
utföra studien. Vi beskriver och argumenterar för vilka metoder vi valt. Vi redogör 
även för hur vi samlat in material till studien: Urvalet av de som deltog i studien, hur 
undersökningen genomfördes, analysmetod, undersökningens tillförlitlighet och 
trovärdighet samt hur vi förhåller oss till etiska aspekter.   

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt i denna studie, vilket blir tydligt då vi 
valt att enbart ha åtta informanter. Detta är något som skiljer kvalitativa och 
kvantitativa studier åt, då kvantitativa innebär fler deltagande informanter och 
därmed är mer generaliserande än kvalitativa (Bjørndal, 2005).  
Vi valde semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod för att studien syftar 
till att ta reda på vad pedagoger har säga om och hur de förhåller sig till det valda 
ämnet. Det är en intervjuform som rymmer hög flexibilitet och ger utrymme för 
intervjuaren att ändra ordningsföljden på intervjun utifrån hur den utvecklas 
(Bryman, 2011). Vi såg det som en vinst då vi efterfrågade utförliga och detaljerade 
svar. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en lista över olika 
områden som ska besvaras, det kallas för intervjuguide. Vår intervjuguide (se bilaga 
2) är framtagen utifrån studiens syfte och frå0gorna är få till antalet vilket leder till 
följdfrågor utifrån informanternas svar (Bryman, 2011).  
 
Vi valde att göra direkta intervjuer, öga mot öga eller via Skype, och inte 
telefonintervjuer eftersom vi vill se informanternas mimik samt kroppsspråk i 
kombination med de muntliga svaren vilket Bryman (2011) beskriver som relevant. 
Att intervjun sker i en lugn och avslappnande miljö var våra avsikter, vilket både 
Stukát (2011) och Bjørndal (2005) tar upp som en fördel för en givande intervju och 
för att informanterna ska känna sig trygga i att svara på intervjufrågorna. Vi använde 
oss av ljudupptagning under samtliga intervjuer för att kunna fokusera helt på 
informanten och inte behöva föra anteckningar under intervjuns gång. 
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3.2 Urvalsmetod 

Vårt urval gjordes utifrån det som Bryman (2011) beskriver som bekvämlighetsurval. 
Vi kontaktade åtta pedagoger som var barnskötare och förskollärare. Vi fann det inte 
relevant vilken utbildningsnivå pedagogerna i vår studie hade, då samtliga är 
verksamma i förskolan och ska arbeta efter riktlinjerna och målen i läroplanen för 
förskolan. Vi valde pedagoger i tre olika kommuner för att få en bredare inblick på 
högläsningens roll i förskolan. I och med att högläsning har en etablerat roll i de 
flesta förskolor i Sverige fann vi inte det relevant att göra några undersökningar 
innan valet av förskolor gjordes. Vi gjorde därför valet av förskolor ur ett 
bekvämlighetsurval. På grund av att vi gjorde ett bekvämlighetsurval resulterade det i 
att informanterna arbetade med barn i olika åldrar, några med yngre barn (1–3år) 
och några med de äldre (4–6 år). 
 
Informanterna som deltagit i studien är i åldrarna 25–65 år. Informanterna är 
verksamma i tre olika kommuner. Hälften av informanterna är verksamma på 
småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1–3 år och de övriga är verksamma på 
storbarnsavdelning med barn i åldrarna 4–6 år.   

3.3 Genomförande 

Vi inledde studien med att ringa upp pedagogerna som vi önskade intervjua. 
Tillsammans med missivbrevet (se bilaga 1) bifogade vi även intervjuguiden (se bilaga 
2) för att informanterna skulle få möjlighet att reflektera kring frågorna, samt för att 
det hade önskats av informanterna.   
 
Vi utförde fyra intervjuer var. Sex av intervjuerna skedde på informanternas 
arbetsplats i deras mötesrum medan två av intervjuerna gjordes via Skype på grund 
av sjukdom. Vi efterfrågade lugn miljö på informanternas arbetsplatser för att utföra 
intervjuerna på. På dörren placerades en "UPPTAGEN" skylt. På informanternas 
arbetsplatser kunde vi för det mesta sitta ostört i en lugn miljö där vi kunde sitta mitt 
emot varandra, dock respekterades inte önskemålet om att få sitta ostört under en 
intervju som avbröts vid flera tillfällen av andra pedagoger som hade ärenden i 
rummet. Varje intervju hade 30 minuter till sitt förfogande. Vi valde att sätta en 
tidsbegränsning för att pedagogerna skulle kunna planera in intervjun i sin arbetsdag 
men även för oss för att det inte fanns utrymme tidsmässigt att komma ifrån den röda 
tråden.  
 
Innan intervjuerna påbörjades valde vi att gå igenom missivbrevet tillsammans med 
informanten för att försäkra oss om att informanten läst igenom det samt förstod 
samtliga begrepp och formuleringar: Vi valde att återigen beskriva syftet med 
studien.  

3.4 Analysmetod 

Efter utförda intervjuer som spelades in med hjälp av ljudupptagning på iPad eller 
iPhone, transkriberade vi var för sig intervjuerna. Bryman (2011) beskriver det 
positiva med att spela in intervjuer för att man då kan lyssna på svaren flera gånger 
samtidigt som man under intervjuns gång slipper föra anteckningar, vilket kan bli 
distraherande och skapa misstolkningar för informanten. 
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Transkribering av intervjuerna gjordes för att få en helhetsbild av informanternas 
svar. Stukát (2011) skriver att transkriberingar kan vara tidsödande. Därför har vi valt 
att enbart transkribera det relevanta för vår studie och utesluta det övriga, vilket 
Stukát nämner att man kan göra för att effektivisera och minimera tiden på 
transkribering av irrelevant fakta. I transkriberingen och i resultatet tilldelades 
informanterna fiktiva namn, P1-P8, för att de ska ha fullkomlig anonymitet. Av 
transkriberingarna synliggjordes sedan likheter och skillnader mellan 
informanternas svar. Intervjuguiden samt de mönster vi såg i informanternas svar 
blev sedan grunden till uppdelningen av resultatavsnittet.  

3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

En studies kvalitet speglas av olika aspekter. Vi har gjort en kvalitativ studie vilket 
betyder att vi själva är mätinstrumenten (Denscombes, 2009). Det är därför relevant 
att reflektera kring vårt eget förhållningssätt under själva intervjuerna och även i 
sammanställning och tolkning av data. Vi har likt det Bryman (2011) beskriver som 
metod för kvalitativ studie använt ett mindre urval informanter vilket leder till få 
djupa snarare än många och ytliga svar. Urvalet resulterade i att åtta informanter 
valdes ut och godkände sitt deltagande. Intervjuerna utförde vi var för sig, fyra 
intervjuer var. Vi valde även att transkribera våra egna utförda intervjuer och koppla 
ihop det insamlade data först när den skulle sammanställas.  
 
Stukát (2011) skriver att informanten kan känna sig i underläge ifall det är två 
personer som utför intervjun men också att två personer kan uppmärksamma olika 
saker. Utifrån det övervägde vi valet att utföra dem enskilt. Vi fann vinsterna med 
enskilda intervjuer övervägande och utförde dem därför så. En annan aspekt som vi 
reflekterade kring var vår relation till informanterna, ifall det påverkade studiens 
tillförlitlighet. Bryman (2011) poängterade vikten av en god relation och resonerade 
därför vi som sådant att vinsterna var övervägande och utförde intervjuer utifrån 
bekvämlighetsurval.  
   
Under pågående intervjuer eftersöktes en lugn miljö på pedagogernas arbetsplatser 
för att undvika yttre störningar som kan leda till påverkan på tillförlitligheten 
(Stukát, 2011). Vi uppmärksammade de övriga pedagogerna på förskolorna att möte 
pågick genom att placera en upptagen-skylt på dörren.  
 
Denscombes (2009) beskriver att våra individuella personligheter kan leda till att 
resultatet tolkas på olika sätt av olika intervjuare. Det var en anledning till att vi 
använde oss utav en gemensam intervjuguide för att frågorna skulle vara desamma 
och leda till att informanternas svar lättare kunde jämföras med varandra. För att 
minimera riskerna för feltolkningar utav informanternas svar (Stukát, 2011) valde vi 
utöver de tidigare aspekterna att även att använda oss av ljudupptagningsenheter 
som gjorde det möjligt för oss att lyssna på intervjun i enskildhet flera gånger efter att 
intervjun ägt rum.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

I vår studie tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 
2011), vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. I missivbrevet  informerades informanterna om de etiska 
riktlinjerna.   
 
Informationskravet; Via vårt missivbrev som vi skickade ut 
till informanterna informerades de om vårt syfte med studien och hur vi kommer att 
gå tillväga. Det framgår i missivbrevet vilken uppgift och vilka 
rättigheter informanterna har under studiens period. Informanterna informerades 
om att de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta sitt deltagande.  
 
Samtyckeskravet; Vi har tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att 
informera informanterna om att deras deltagande i studien är frivilligt och att de kan 
avbryta sin medverkan när de vill under studiens gång.   
 
Konfidentialitetskravet; I missivbrevet och innan intervjuerna 
informerades informanterna om att de kommer att vara helt anonyma i studien. 
Deras namn eller namn på förskolan nämns inte i någon del under studiens gång, 
vilket innebär att de som deltagit inte kommer att kunna spåras. I studien har 
deltagarna tilldelats fiktiva namn och kommer att benämnas som P1–P8 för att 
fullkomlig anonymitet ska råda under hela studiens gång samt i studiens slutresultat.   
 
Nyttjandekravet; Informanterna har informerats om att de uppgifter i form av 
ljudupptagningar som samlats in till vår studie endast kommer att användas i 
utbildningssyfte. Efter godkännande av studien raderas det insamlade data. 

4 Resultat 

Nedan redogör vi för det insamlade och sammanställda data som de åtta intervjuerna 
resulterat i. Vi kommer att använda begreppet samtliga om svaret är gemensamt från 
alla pedagoger, majoriteten om det är fler än fyra, ett fåtal, få eller några ifall det är 
färre än fyra och hälften ifall det är exakt fyra.  

4.1 Användandet av högläsning i förskolan 

Alla pedagoger beskriver att de använder sig av högläsning i förskolan varje dag. Det 
sker bland annat högläsning i samband med lunch. Ett fåtal pedagoger beskriver att 
de har återkommande aktiviteter varje vecka där temat är språk och att högläsningen 
är en central del av dessa. Övrig högläsning på förskolorna sker i form av spontan 
högläsning, den är spontan och överlag sker den oregelbundet och oorganiserat. 
Samtliga beskriver att de fann det viktigt att ha mindre grupper under högläsningen 
och inte med hela barngruppen samtidigt.  

Ett fåtal pedagoger högläser innan lunchen medan majoriteten av pedagogerna 
högläser efter lunchen. Högläsning i samband med lunch sker som en planerad och 
organiserad aktivitet, för de som ska sova, för vila och för språkutveckling. På tre av 
fyra storbarnsavdelningar påbörjas läsningen redan när maten är uppäten och 
barnen sitter kvar på sina platser vid bordet. "Vi läser även innan maten där vi har 
delat in barnen i tre grupper beroende på deras språkförmåga och då högläser en 
pedagog per grupp och väljer då en bok efter den språkliga förmågan som barnet 
har." (P3). 
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Under intervjuerna beskriver pedagogerna att spontan högläsning var en 
återkommande aktivitet på respektive förskola. Vid de spontana tillfällena får de barn 
som vill delta komma och gå som de själv önskar under högläsningen. En pedagog 
beskriver detta: "Det spontana sker på mattan i stora lekrummet, oftast så barnen 
kan komma och lyssna om de vill." (P6). En annan pedagog säger följande om 
spontan högläsning: "Då ibland med många barn och ibland väljer jag ut några barn 
och går in i ett rum med dom för att läsa, då med större fokus på läsgemenskap." 
(P8). 

Ett fåtal pedagoger beskriver att de har återkommande aktiviteter som är delar av ett 
tematiskt arbete en till flera gånger i veckan där högläsning är en central del. Några 
pedagoger säger att de påbörjade sina aktiviteter efter deltagande i lässatsningar 
medan andra påbörjade sina på eget initiativ. "I och med lässatsning har jag börjat ha 
på måndagar, högläsningsstunder, där jag varierar mellan att barnen ska sitta och 
lyssna och fokusera på läsgemenskap." (P5). 

4.2 Syfte med högläsning i förskolan 

Alla pedagoger poängterade språkutveckling som en viktig effekt av högläsning. 
Barnens begreppsförråd ökar, de samtalar kring boken, ställer frågor och lyssnar till 
det som högläsaren läser för dem, beskriver pedagogerna.  

Att de utvecklar språket och fantasin. Jag tror att läsa böcker med bara bilder för våra 4-6 
åringar inte är språkutvecklande, därför läser jag kapitelböcker med få bilder för att barnen 
själva ska skapa sig en bild, finns inget rätt eller fel. Det handlar mycket om vilka böcker man 
läser, jag har läst gummitarzan som har skapat stora diskussioner hos barnen och de frågar 
mycket medan jag läser. (P2) 

Den största vinsten är att samtala om boken under högläsningen ifall att det är något av barnen 
som inte förstår. Och då kanske ett barn förklarar så att de andra barnet förstår. Interaktion. 
Samt att de får ett större ordförråd. (P3) 

 

När det gäller syftet med högläsningen vid lunch skiljer sig pedagogernas svar åt. 
Hälften av pedagogerna är verksamma på småbarnsavdelningar och dessa belyser 
vikten av vila som det primära med läsningen. Pedagogerna verksamma på 
småbarnsavdelningarna beskriver läsvila för de yngsta barnen med syftet att barnen 
ska orka med hela eftermiddagen.  

Jaa, språket är ju viktigt. Men samtidigt så känner jag att språket, de måste man ju ge dom hela 
dagen. De får man ju inte tänka att jag bara ger dom när jag läser sagor. Så för vila är det främst 
på vår avdelning med barnen som är vakna. (P5)  

Hälften av pedagogerna är verksamma på storbarnsavdelningar. De ser vila som 
väsentligt, men inte som det viktigaste. Pedagogerna på storbarnsavdelningarna 
tycker att det är bra att varva ner och samla ny energi efter lunchen genom 
högläsning. De ser möjligheten att kombinera vila med språkutveckling genom 
högläsning. "Dessa stunder är väldigt lugna och ser det som ett ypperligt tillfälle för 
språkutveckling i form av högläsning. Jag tänker språk, jag tänker väcka fantasi". 
(P1). 
 
Begrepp som majoriteten av pedagogerna tar upp i sin beskrivning av högläsning är: 
gemensamt fokus, tid, närhet och dialog. 



 14 

Att det är en gemensam stund och att man tillsammans får möjlighet att reflektera över det som 
sägs i böckerna, vilket är språkutvecklande. Vid högläsningen är det mycket kommunikation, 
närhet och trygghet, vilket jag ser som en vinst för språkutveckling. (P4) 

 Ett fåtal pedagoger uttrycker även variationen av bokinnehållet som relevant. Att 
inte enbart högläsa skönlitteratur utan att det kan vara faktaböcker, dikter eller 
kapitelböcker utan bilder. Det ger barnen möjlighet att helt använda sin fantasi och 
skapa egna bilder i huvudet menade pedagogerna. De pedagoger som lyfter 
kapitelböcker menade även att högläsning av bilderböcker inte är tillräckligt 
språkutvecklande för de äldre barnen på förskolan utan att det behövs mer 
utmaningar i form av längre texter och faktaböcker.  

Jag försöker låna böcker som har lite annorlunda ord. För i böcker är det mycket andra ord som 
barnen inte möter annars. Å sen böcker som är lite lärande. Typ halvan-böckerna, då han är 
polis å såhär. Barnen gillar såna böcker. Då är de inte bara en saga man ska lyssna på utan dom 
blir intresserade av vad det är. (P7) 

Ett fåtal pedagoger beskriver vikten av att högläsning ska vara rolig, det får inte bli ett 
tvång så att barnen får en dålig relation till högläsning. Pedagogerna ser risker med 
att läsa för stora barngrupper, att det är svårt att fånga och bibehålla allas intresse. 
De beskriver att barnen då stör varandra och de som vill lyssna har svårt att fokusera. 
Pedagogerna upplever att de i den mån det går, högläser i mindre grupper. 
"Högläsning får inte bli ett tvång, då går syftet förlorat, då fångas inte barnens 
intresse, det är jag som förskollärare som misslyckats, inte barnen." (P8). 

4.3 Pedagogernas agerande i högläsning 

Majoriteten av pedagogerna upplever att de har ett visst förhållningssätt under 
högläsningen för att skapa och bibehålla barnens intresse. Ett fåtal pedagoger 
beskriver att de troligtvis mer omedvetet än medvetet korrigerar sitt förhållningssätt i 
olika högläsningssituationer. "Neee, ja tror ju inte att ja faktiskt gör det. Det kanske jag gör 

omedvetet, men inte som jag känt att jag gör medveten." (P5). 
 
Majoriteten av pedagogerna beskriver hur de själva lever sig in i texten och använder 
sig utav olika tonlägen och röster. De upplever att om de läser utan inlevelse och 
entusiasm finns risken att barnen tappar intresse. En pedagog uttrycker sig på 
följande vis; "Jag väljer ofta böcker som de jag själv tycker om för att då är lättare att 
vara engagerad och skapa ett intresse hos barnen, än om jag läser en bok som jag inte 
gillar." (P5). 

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att variera högläsningen, att barnen ibland 
får träna på att sitta tysta och lyssna och ibland delta mer aktivt.  

Och sen också att man lär sig dehär med att man väntar och lyssnar. Att man ibland får sitta och 
bara lyssna och ibland samtalar vi bilderna. Det beror på vad jag bestämmer för den gången. Det 
tror jag är en stor vinst, att man kan göra på olika vis. Att nu ska ja lyssna, nu ska jag prata.(P6) 

För att involvera barnen i högläsningen förbereder pedagogerna frågor för att 
uppmuntra barnen till att fantisera, tänka och fundera. De upplever det som viktigt 
att barnen kan sitta tysta och lyssna då pedagogen läser för stor barngrupp eller då 
pedagogen önskar det. "Jag försöker å få igång att dom ska börja fundera lite mera å 
lite så. Försöker aktivera lite mera." (P5). 

Vi läste samma bok måndag, tisdag, onsdag, torsdag, då försökte vi att de inte skulle prata så 
mycket, lite grann blev det ju men inte så mycket. Sen på fredagen så hade vi istället för att läsa 
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boken så hade vi vårt samtal om boken och då hade jag några frågor som vi pratade om i 
gruppen. (P7) 

Vi jobbar mycket på att väcka barnens intresse och nyfikenhet redan från att vi tar fram boken 
från hyllan, tittar på omslaget och pratar om det de ser för att barnen ska bli nyfikna och visa 
ifall de vill att vi öppnar boken och börjar läsa den. (P8) 

Ett fåtal pedagoger uttrycker vikten av att skapa läsintresse redan innan boken 
öppnas. Då de går fram till bokhyllan och tittar på utbudet av böcker. Pedagogerna 
beskrev hur de utöver inlevelse i texten även använde andra metoder för att involvera 
barnen, detta beskrivs av en pedagog; 

Ibland när jag läser för några barn så brukar jag dra fingret under ord i boken t.ex.: där kom det 
en… Det låter jättetöntigt men det gillar dom. Barnen: Står det en där? Ibland att jag ljudar osv. 
Att få barnen att förstå att alla dessa ljud bildar ett språk. När jag läser försöker jag få in 
kroppen mycket och leva mig in i texterna jag läser. T.ex. stora ögon ja men då gör jag mina 
ögon större. Att det händer saker och att man följer med. (P1) 

 

Majoriteten av pedagogerna berättar att de på sin fritid läser regelbundet, både 
skönlitteratur och litteratur som är relevant för förskolläraryrket. Syftet de har är att 
fångas av bokens handling och spännande uppbyggnad. "Jag läser jämt, gärna fysiska 
böcker för att skapa egna röster, personligheter. Vilket speglas av sig när jag läser för 
barnen på förskolan." (P2). Även flera av pedagogerna beskriver att hur och om de 
läser för egen intresse speglar av sig på hur de läser för barnen.  

Ett fåtal pedagoger läser mindre regelbundet eller inte alls och har inte reflekterar 
över om deras individuella läsning påverkar hur och om de läser för barnen i 
förskolan. En pedagog beskriver det på följande vis: "Jag är verkligen en periodare. 
Det jag väljer att läsa beror på vad jag jobbar med i förskolan och vad jag möter för 
intressanta frågor på jobbet. Vad jag behöver förkovra mig i och få stöd i." (P1). 

4.4 Svårigheter och utvecklingsmöjligheter med förskolans 
högläsning 

Majoriteten av pedagogerna ser det som en svårighet att väcka barns intresse och 
nyfikenhet när de högläser. Pedagoger säger även att det är svårt att alltid få högläsningen 
som en positiv upplevelse för barnen. Det är några som verkligen älskar böcker, å så sitter 
andra å stör dem, å när vi använder rekvisita känns det som flera barn blir intresserade och 
inte stör de andra lika mycket." (P7). 

En ytterligare aspekt som pedagogerna redogör för är miljön, den spelar en viktig roll för 
att högläsningen ska bli en positiv upplevelse för barnen. Bokvalet ska passa alla barnen 
vid högläsningen, vilket majoriteten av pedagogerna också lyfter upp som en utmaning. 
Svårigheten är att barnens språknivåer skiljer sig åt och det resulterar i att det ibland är 
svårt att hitta en balans för att bibehålla barnens intresse. Ett fåtal pedagoger påpekar hur 
lässituationer kan bli negativa då det kan uppstå tjat, till exempel: "Sitt still, stör inte dom 
andra, lyssna på boken, vi är inte klara än, sitt still nu." (P8). 

Det framkom i intervjuerna att samtliga pedagoger vill skapa och förändra läsmiljön på 
förskolorna. Pedagogerna anser att läsmiljöerna på förskolorna ska bjuda in till en trevlig 
och gemensam högläsningsstund. I dagens läge läser pedagogerna vid matbordet eller 
sitter på golv där andra barn leker.  
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Miljön skulle kunna bli bättre. Nu sitter vi vid matbordet eller på golvet och läser. Att vi får 
möjlighet att sitta nära eller att barnen sitter i en soffa framför mig och jag sitter framför dom 
och kan visa bilderna så att alla ser, skulle kunna vara ett alternativ. (P1) 

Fyra av pedagogerna har eller deltar just nu i lässatsningar och de uttrycker en positiv 
inställning till det. De fyra pedagogerna menar att de lässatsningarnas syfte är att få 
verktyg och lustfyllda metoder för utmana och stimulera barns språk-, läs- och 
skrivutveckling. Resterande fyra pedagoger ska gå lässatsningar under hösten 2017.  

5 Resultatanalys 

I resultatanalysen analyseras resultatet och forskningsfrågorna kommer att besvaras. 
Vi redogör för tidigare forskning som vi tagit upp i tidigare kapitel tillsammans med 
resultatet. Resultatanalysen presenteras nedan i tre avsnitt, vilka är: Pedagogernas 
användning av högläsning i förskolan, Syfte med högläsning ur ett språkutvecklande 
perspektiv och omsorgsperspektiv och avslutningsvis Pedagogernas roll som läsande 
förebilder.  

5.1 Pedagogernas användning av högläsning i förskolan 

Samtliga pedagoger beskriver att de använder sig av högläsning i förskolan och att 
det är ett återkommande inslag varje dag. Vi ser det som att pedagogerna finner 
aktiviteten viktig eftersom de beskriver att den sker dagligen. Svensson (2005) och 
Körling (2012) skriver att högläsning i hemmen minskar. Förskolan ska komplettera 
hemmen vilket beskrivs i följande läroplansmål: "ska komplettera hemmet genom att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt." (Skolverket, 2016, s. 13). Detta blir tydligt att pedagogerna gör då 
högläsning är en återkommande aktivitet. 

Resultatet visar att högläsning i förskolan sker i tre olika former. 1)Den högläsning 
som sker organiserat och vuxenlett varje dag på samtliga förskolor är den i samband 
med lunchen. 2) Spontan högläsning är en aktivitet som sker på förskolorna. Ibland 
är den organiserad där pedagogerna väljer ut barn som ska delta men oftast är den 
oorganiserad och barnen får möjlighet att komma och gå som de själva vill. 3) En 
form av högläsning är den i samband med planerade tematiska aktiviteter där 
högläsningen har en central roll. Detta är i enlighet med det Simonsson (2004) 
menar att högläsning vid lunchen är en tradition i förskolan. Simonsson fortsätter 
med beskrivningen att majoriteten av högläsningen i förskolan är oplanerad, vilket 
även Damber (2013) stämmer in i, specifikt rörande läsvilan. Vår bild av 
pedagogernas beskrivningar är att den delvis sker i enlighet med tidigare 
forskningsresultat av hur högläsning i förskolan går till. Dock ser vi en viss skillnad i 
pedagogernas berättande rörande lunchläsning, då några högläser för 
språkutveckling och några för vila.  

5.2 Syfte med högläsning i förskolan 

5.2.1 Språkutveckling 

Studien har tydligt visat att alla pedagoger tycker att det är viktigt att tidigt börja med barns 

språkutveckling. Att samtliga pedagoger nämner språkutveckling som ett skäl till den dagliga 
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högläsningen visar att de är införstådda med det som både Svensson (2005) och Bloom (2001) 

menar, att språkutvecklingen påbörjas redan när barnen föds och utvecklas under hela 

barndomen.  

Ett fåtal pedagoger beskriver att de till en viss del läser längre texter och texter som 
vidgar barnens begreppsförråd inom olika kunskapsområden. Denna beskrivning 
överensstämmer med det Dominković m.fl. (2005), Jönsson (2007) och Svensson 
(2005) beskriver att högläsning är ett hjälpmedel för att främja barnens 
språkutveckling. Även i enlighet med det McGee och Schikedanz (2007) poängterade, 
vikten av att läsa olika böcker som belyser samma saker för att befästa kunskapen. 

Vår undersökning visar att pedagogerna uttrycker sig positivt till spontan högläsning 
likväl som planerade aktiviteter med syftet att skapa läsgemenskap tillsammans med barnen. 

Resultatet visar delvis detsamma gällande hur pedagogerna använder högläsning i samband 

med lunch. Några använder högläsningen i samband med lunch enbart för språkutveckling 

med läsgemenskap, några kombinerar lärande och omsorg.  

Jönsson (2007), Meeks (1982), Damber m.fl. (2013) och Dorit och Shira (2004) beskriver 

vikten av att involvera barnen under själva högläsningen. Meeks (1982) poängterar utöver det 

ovannämnda hur högläsning där barnen involveras muntligt innebär att pedagoger belyser 

språkets uppbyggnad, även Svensson (2005) belyste morfologisk medvetenhet som en 

utveckling som barnen gör. Att barnen lär sig att förstå ordens uppdelning och innebörd. Dorit 

och Shira (2004) belyste att barnens delaktighet i högläsningen leder även till fonologisk 

medvetenhet. I vår studie kunde vi också se exempel på detta när en pedagog uttrycker hur 

hon följer texten med fingret när hon högläser för barnen. Alla pedagogerna beskriver hur de i 

vissa högläsningssituationer stannar i texten och diskuterar och samtalar kring det hörda och 

sedda i texterna. Hultgren (2016) och Damber m.fl. (2013) beskriver att man inte kan utesluta 

att språkutveckling sker även då barnen inte deltar muntligt. Damber m.fl. (2013) menar att 

enstaka barn kan utveckla sin språkutveckling under dessa stunder, dock att det är ovisst vad 

gäller samtliga barn. Hultgren (2016) beskriver att även om barnen vilar får de träna på att 

följa en röd tråd och lyssna på textens uppbyggnad.  

Resultatet visar att pedagogerna uppmuntrar barnen till att samtala, ställa frågor och 
diskutera sådant de tagit till sig i högläsningen. Av pedagogerna som deltog i studien 
är det ett fåtal som beskriver att de har aktiviteter där de upprepar samma 
högläsningsbok vid flera tillfällen för att sedan diskutera boken med barnen. 
Pedagogerna beskriver att syftet med upplägget är att barnen ska få möjlighet till att 
först reflektera själva och fundera kring begrepp och handling. För att sedan 
diskutera med de andra barnen som deltagit i aktiviteten. Jönsson (2007) menar att 
det är viktigt att under själva högläsningen stanna för att ställa frågor, diskutera och 
förklara begrepp som barnen inte förstår.  

Ingen av pedagogerna belyser högläsningens roll som en framtida läsinlärning och 
skrivinlärning direkt i ord dock beskriver det med likande Jönssons (2007) 
beskrivning av läsgemenskap. Jönsson (2007) menar att läsgemenskap leder till läs-
och skrivinlärning. Dickinson m.fl. (1992) menar att högläsning är en metod för läs- 
och skrivinlärning och Damber m.fl. (2013) fyller i detta med att det sker då 
högläsning sker med didaktiska överväganden. Förskolans verksamhet ska enligt 
läroplanen (2016) utformas för att främja ett livslångt lärande. 
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5.2.2 Omsorg 

Studien visar att samtliga pedagoger som är verksamma på småbarnsavdelningar 
högläser i samband med lunchen i syfte att barnen ska vila samt för att ladda ny 
energi för att orka eftermiddagen. Detta kan återknytas till Skolinspektionens (2016) 
slutsats att det idag råder ett större fokus på omsorg än lärande i förskolan. En 
verksam pedagog på småbarnsavdelning lyfter att fokus på språkutveckling inte får 
stanna vid högläsning utan det ska vara ett viktigt inslag under hela dagen. Vilket 
även Dominković m.fl. (2006) menar, att högläsning bara är en av många aktiviteter 
där pedagogerna kan främja barnens språkutveckling. Vi ser dock att vår studie inte 
visar det samma resultat som skolinspektionen redogjorde för, då majoriteten av 
pedagogerna högläser i syfte för lärande i form av språkutveckling.  

Studien visar också att syftet med läsvilan i samband med lunch är för att inte störa 
de barn som ska sova. Begrepp som pedagogerna använder i sin beskrivning i 
högläsning för lärande men även för vila är närhet, gemensamt fokus och tid. Ett fåtal 
av de verksamma på storbarnsavdelning använder även de högläsning i vilosyfte men 
då kombinerat med lärande. Damber m.fl. (2013) beskriver att högläsning i samband 
med vila enbart ger indikationer på envägskommunikation och att högläsning för vila 
inte sker med pedagogiskt syfte. McGee och Schikedanz (2007) menar också att 
enbart högläsning inte leder till någon språkutveckling medan Dominković m.fl. 
(2006) betonar gemensamt fokus, tid och närhet som tre av fyra viktiga aspekter för 
att språkutveckling ska ske. 

5.3 Pedagogernas roll som läsande förebilder 

I resultatet framkommer att majoriteten av pedagogerna läser av eget intresse i stort 
sett varje dag på sin fritid. Chambers (2011) menar att pedagoger på ett omedvetet 
sätt både uppmuntrar och smittar av sin inställning och sitt användande av läsning 
på människor omkring sig. Damber m.fl. (2013) menar i sin tur att läsa för sin egen 
skull och fängslas av en text är betydelsefullt för att pedagoger ska agera som bra 
läsande förebild för barnen. Pedagogerna agerar på ett visst sätt när de högläser, de 
väljer att fokusera främst på att bevara barnens intresse under läsningen. Vilket även 
Chambers (2011) och Norling (2015) betonar som viktigt. 

Det framkommer i resultatet att pedagogerna agerar på ett visst sätt när de högläser 
för att behålla barnens intresse för texten. De lever sig in i texten och använder sig av 
olika tonlägen och röster för att bevara barnens intresse. En pedagog menar att hon 
använder kroppsspråket mycket och olika ansiktsuttryck för att trycka på de mest 
spännande, glädjande eller sårande stunderna i texten. Damber m.fl. (2013) beskriver 
att om en pedagog har förmågan att använda olika tonlägen och olika inlevelser, d.v.s. 
genom olika tonlägen kan pedagogen klargöra olika stämningar t.ex. spänning och 
glädje. Det ger goda förutsättningar för att barnen ska vara intresserade av att lyssna 
vid högläsning. Även hur pedagoger ställer öppna frågor för att uppmuntra till tankar 
och diskussioner och inte till korta svar från barnen (McGee och Schickedanz, 2007). 
Detta är något pedagogerna gör då de uppmuntrar barnen till att delta aktivt i 
läsgemenskapen. Ett fåtal pedagoger beskriver att de ibland väljer bok själva till den 
spontana högläsningen för att de fann det lättare och roligare att högläsa en bok med 
inlevelse när de själva tyckte om boken. Pedagogerna fann det svårt att läsa likt en 
läsande förebild om de inte alls fattat tycke för boken.     
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Resultat visar att syftet med pedagogernas agerande är att skapa förväntningar och 
intresse innan högläsningen påbörjas. Pedagogerna beskriver att de gör detta genom 
att de själva agerar nyfiket vilket är i samklang med Mannings (1998) beskrivning av 
relevant agerande för att upprätthålla och skapa intresse för boken och högläsningen 
hos barnen.  

I vår studies resultat framgår att ett fåtal pedagoger skapar ett intresse och nyfikenhet 
innan boken öppnas och denna beskrivning redogör även Manning (1998) för. Att 
språkutveckling sker i samspel med andra men även att det sker redan innan boken 
börjar läsas genom att barnen diskuterar sådant de anmärkt på bokens omslag.  

Majoriteten av pedagogerna läser själva på fritiden. Pedagogerna högläser sedan för 
barnen och stöttar dem till att bli intresserade och involverade i högläsning. Vilket 
även tidigare forskning påvisat som relevant för att agera likt läsande förebilder (Fast 
2008; Hultgren, 2016). 

Pedagogerna svar i studien visar att de ser det som en svårighet ifall barn inte klarar 
av att sitta tysta och lyssna under högläsning. Anledningen är att de anser att det 
påverkar de andra barnen som är intresserad och vill lyssna. Jönsson (2007) menar 
att det är viktigt att vara lyhörda gentemot barnen för att deras intresse ska bestå 
under hela högläsningen. Pedagogerna belyser däremot vikten av att det är barnen 
som ska träna på att vara lyhörda, att kunna växla mellan lyssna tyst och lyssna och 
diskutera. Även Svensson (2005) har fått fram att högläsning i förskolan inte alltid 
resulterar i glädje och entusiasm. Föreliggande studie visar även att pedagogerna ser 
det som en risk vid högläsning. Ett fåtal pedagoger använder spontan högläsning som 
ett tillfälle då barnen kunde komma och gå som de ville, utan krav för att barnen inte 
skulle känna det som ett tvång.      

Pedagogerna som deltog i studien fann högläsning viktig och beskrev hur de själva 
agerade för att främja språkutveckling. Damber m.fl. (2013) menar att det blir viktigt 
för pedagoger i förskolan att introducera barnen för högläsning då den är avgörande 
för deras språkutveckling. Lindö (2010) menar även att pedagogers uppgift är viktig 
eftersom barn som omges av texter främjar deras väg till att bli läsande vuxna. 
Damber m.fl. (2013) menar att tillrättavisningar under högläsningen kan leda till 
hämmande av barnens senare läs- och skrivinlärning. Svensson (2005) menar att det 
är viktigt att stötta barnen i deras fonologiska medvetenhet då det främjar deras läs- 
och skrivinlärning. Ett fåtal pedagoger belyser däremot inte att språkutveckling i 
någon större bemärkelse sker i förebyggande för läs-och skrivinlärning i högläsning. 

6 Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi reflektera och diskutera vårt val av metod samt resultatet 
kopplat till studiens syfte och forskningsfrågor. Därefter knyter vi ihop studien i en 
slutsats och vi belyser dess relevans för förskolläraryrket. Avslutningsvis presenterar 
vi förslag för fortsatt forskning inom området. 

6.1 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för att få inblick i pedagogernas 
perspektiv på hur de använder högläsning i förskolan och dess syfte. Vi anser att rätt 
val av metod gjordes för att besvara våra forskningsfrågor. Vi använde oss av 
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intervjuguide för att få ett avslappnat samtal kring de frågor vi förberett, detta med 
tanke att agera likt vårt valda teoretiska perspektiv det sociokulturella, genom samtal 
och utbyte av kunskap och erfarenhet. Intervjuer är ett verktyg för att få en mer 
generell bild av pedagogernas användning av högläsning i förskolan. En diskussion vi 
haft var rörande antalet av pedagoger, vi anser att ett större antal hade gett en mer 
tydlig bild. En annan aspekt vi diskuterat kring var ifall observationer hade kunnat 
användas för att vi också skulle se att det som pedagogerna säger stämmer överens 
med hur de agerar i verksamheten.  

En negativ aspekt som vi har reflekterat kring efter sammanställning av vårt resultat 
är att inte samma ålder på barngrupperna som pedagogerna arbetar på valdes. Vi tror 
att resultat hade blivit tydligare om vi i början av studien hade reflekterat över om 
ålder på barngrupperna hade spelat roll för vårt resultat. Även ifall det hade 
resulterat i en mer entydigbild om åldern på barngruppen varit densamma på 
samtliga pedagogers avdelningar. Detta är enbart egna funderingar och inget som vi 
kan stärka genom tidigare forskning. 

Vi valde pedagoger ur ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att det fanns en relation 
eller bekantskap till pedagogerna som intervjuades. Vi har diskuterat om relationen 
mellan oss och pedagogerna påverkat deras svar och sätt att svara på; har 
pedagogerna gett oss svar på frågorna på det sättet som de tror att vi önskar att höra 
eller kunde de vara ärliga med oss? När vi reflekterade över denna aspekt efter 
intervjuerna kändes det som att pedagogerna var bekväma med att samtala med oss 
och vi tycker att pedagogerna tydligt lyfter både sina positiva och negativa 
erfarenheter gällande högläsning. Pedagogerna var verksamma på fyra olika förskolor 
och detta ser vi som positivt då det ger en mer övergripande bild av förskolan över lag 
än om samtliga pedagoger varit verksamma på en och samma förskola, samtidigt är 
vi medvetna om att ännu fler pedagoger runt om i Sverige och inte enbart i närmsta 
kommuner hade gett en mer tydlig bild.  

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framgår att pedagogerna i enlighet med tidigare forskning redogör för 
vikten av högläsning i förskolan. De olika vinsterna med högläsning samt hur de som 
pedagoger på olika sätt kan främja ett lärande. Detta genom olika utformningar av 
aktiviteten samt sitt förhållningssätt framhålls. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
ser vi hur pedagogerna i de olika högläsningssituationerna i många avseenden agerar 
i enlighet med perspektivet.  
 
Det första området som resultatet visade och som vi inledningsvis valt att diskutera 
och fördjupa oss i är hur pedagogerna använder högläsning i förskolan. De tre olika 
formerna av högläsning som pedagogerna redogör för är spontan högläsning, 
högläsning i samband med lunch och högläsning i tematiska och planerade 
aktiviteter. Vi tolkar pedagogernas olika metoder som en indikation på att de strävar 
mot läroplansmålet: "– ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra 
nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper” (Skolverket, 2016, s. 11). Av 
pedagogernas beskrivningar av hur högläsning går till benämner de metoder som vi 
tolkar som läsgemenskap. Denna beskrivning är i enlighet med det som även Jönsson 
(2007), Meeks (1982), Damber m.fl. (2013) Dorit och Shira (2004) belyser som 
läsgemenskap; en givande metod för att främja ett lärande hos barnen. Pedagogernas 
användning av högläsning ser vi som ett agerande i samklang med det sociokulturellt 
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perspektiv då Vygotskij såg olikheter som styrkor. Att varje människa bär med sig 
olika kunskaper och erfarenheter från det olika kulturer de växer upp i (Säljö, 2011). I 
kommunikation och samspel med andra människor leder det till att man kan 
komplettera och få nya tankar utifrån andras kunskaper och erfarenheter 
(Strandberg, 2009).  
 
I sammanställningen av pedagogers svar framgick att ett fåtal pedagoger har 
aktiviteter som går ut på att barnen vid flera tillfällen i rad ska sitta tysta och lyssna 
på boken för att sedan efter några gånger få diskutera tillsammans med sina 
kamrater. Vi reflekterar över om det är en ambition från dessa pedagoger att genom 
olika utmaningar främja ett mångsidigt lärande hos barnen. Även uppmuntra till ett 
lärande som leder till att barnen stärks som individer och uppmuntras till att lyssna 
på varandras tolkningar och åsikter likt det läroplanen beskriver att verksamheten 
ska göra (Skolverket, 2016). Detta agerande sker i enlighet med det sociokulturellas 
tankar, dock i motsatt ordning. Det sociokulturella förespråkade samlärande före 
individuellt lärande medan pedagogernas tanke i denna aktivitet är att barnen först 
tar till sig och reflekterar individuellt över det hörda för att sedan redogöra för sina 
egna tankar. Det ser vi som en skillnad mellan det sociokulturella perspektivet och 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). Då läroplanen beskriver hur man med 
olika metoder ska ta sig an ny kunskap, vilket vi anser att pedagogerna gör i det här 
fallet. De prövar andra vägar för att finna olika möjligheter för barnen ska ta till sig 
ny kunskap. Medan det sociokulturella såg på samlärande före det individuella 
lärandet.  

Pedagogerna ger skilda beskrivningar av syftet med högläsning, främst gällande 

högläsningen i samband med lunch. Skillnaderna är att några beskriver den som en 

aktivitet för lärande, några för omsorg eller som en kombination av de båda. Då 

läroplanen ger stort utrymme för individuella tolkningar anser vi att deras agerande 

på samtliga sätt går att koppla till läroplanen. Dock kan detta enbart vara 

spekulationer då ingen av pedagogerna i intervjusvaren tagit stöd av läroplansmålen.  

Vi diskuterar om valet av att kombinera eller separera omsorg och lärande i längden 

leder till olika nivåer av språkutveckling hos barnen eller om det inte har betydelse. 

Både pedagoger som enbart fokuserar på omsorg och de som kombinerar de båda i 

högläsning beskriver begrepp i högläsning som bland andra gemensamt fokus, tid 

och närhet vilka Dominković m.fl. (2006) belyser som viktiga aspekter för 

språkutveckling. Vi kan därför inte undgå att funderar över om pedagogerna 

kombinerar omsorg och lärande omedvetet även i de aktiviteter där de själva 

beskriver som omsorgshögläsning. Att pedagogerna inte reflekterar över att 

språkutveckling sker i både högläsning för omsorg och högläsning för lärande. Likt 

detta menar även Hultgren (2016) genom sin beskrivning, att när barnen sitter tysta 

får de följa en röd tråd och lyssna till textens uppbyggnad. Ingen av de deltagande 

pedagogerna poängterar denna vinst och vi tolkar det som att det är på grund av att 

de inte har tagit del av den forskning som påvisar detta. Vi ser på pedagogernas 

agerande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Att barn lär sig när de är redo för kunskapen 

och detta erbjuder pedagogerna genom att de använder en aktivitet, högläsning, i olika 

konstellationer. Likaså att de varierar utbudet av litteratur, fakta kontra skönlitteratur vilket 

leder till det Vygotskij menade att barn tar till sig begreppen som de omges av (Säljö, 2011). 
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Vi har vidare diskuterat pedagogernas beskrivningar av sitt deltagande i lässatsningar 
och hur samtliga är positivt inställda till detta. Vi tolkar det som att pedagogerna är 
medvetna om att det didaktiska frågorna och en utveckling av högläsning är relevant 
likt både Körling (2012) och Damber m.fl. (2013) belyser. Detta tolkar vi som en 
ambition att bibehålla och arbeta främjande för förskolans kvalitet. Att arbeta för att 
ständigt förbättra kvalitén av verksamheten är ett krav verksamheten har på sig från 
läroplanen (Skolverket, 2016). Ur ett sociokulturellt perspektiv är människan aldrig fullärd 

och det tolkar vi som att det stämmer överens med det pedagogerna beskriver, då de är 

positiva till fortsatt utveckling hos sig själva (Säljö, 2011).  

Spontan högläsning där pedagogerna beskriver hur barnen själva kan styra sitt 
deltagande menar vi sker utifrån ett sociokulturellt synsätt eftersom Vygotskij 
förespråkade att människan tar till sig kunskap när den är redo för den (Säljö, 2011). 
Spontan högläsningen redogjorde pedagogerna för på ytterligare ett sätt, då de själva 
var initiativtagare till denna stund och valde barn likväl som bok. Att pedagogerna 
själva väljer bok tolkar vi som en ambition att engagera sig för boken eftersom att de 
själva finner tycke för den. Vilket vi tolkar som ett agerande som tidigare forskning 
redogör för, att de själva lever sig in i texten och barnen bibehåller intresset för 
högläsningen (Damber m.fl., 2013). Den förstnämnda formen av spontan högläsning 
sker likt den Simonsson (2004) beskriver utifrån sin undersökning, att den sker 
oplanerat. Den andra formen däremot tolkar vi som en spontan aktivitet men som 
ändå kan definieras som planerad. Pedagogen kan förbereda en högläsningsaktivitet 
tidigare och är beredd på att påbörja när det blir tillfälle i verksamheten. Vi 
diskuterar därför om dessa två är skiljaktiga eller om det rentav är sammankopplade 
med varandra. Det kan genom detta bli svårt att skilja spontan högläsningen och 
högläsning i aktivitet åt. Utifrån dessa två olika beskrivningar av spontan högläsning kan vi 

se att barnen själva får medverka i sitt eget lärande, dels får barnen själva möjlighet att ta 

klivet in i den kommande proximala utvecklingszonen (Smidt, 2010) och dels erbjuder 

pedagogerna den möjligheten då de väljer bok och barn. 

Resultatet visade att pedagogerna reflekterar över hur de högläser för barnen och hur 
det i sin tur påverkar barnen. Pedagogerna använder sig av olika metoder när de 
högläser för att barnen ska träna på att lyssna, delta aktivt och lyssna på sina 
kamrater. Tankar det ger oss är att pedagogerna vill följa läroplanens mål 
(Skolverket, 2016) att stimulera ett mångsidigt lärande och att pedagogerna ser 
vikten av att använda olika metoder då alla barn har olika förutsättningar. Vi ser 
detta ur ett sociokulturellt perspektiv, det kan ses som ett agerande likt det Vygotskij 
beskrev som positiva vinster med utbildning, att den erbjuder barnen relevanta 
abstrakta kunskaper (Säljö, 2011). Samtidigt som vi tänker oss att det kan leda till 
förvirring hos barnen ifall pedagogerna inte är tydliga med vilket förhållningssätt de 
förväntar sig av med barnen i just den aktuella högläsningssituationen. Det kan vara 
svårt för barnen att rätta sig efter pedagogernas förväntningar och att det i sin tur 
leder till tillrättavisningar av det slag som resultatet redovisar. Vilket även Jönsson 
(2007) studie stärker då hon menar att det är pedagogen som ska vara lyhörd 
gentemot barnen och inte motsatt håll.  

Resultatet visar att pedagogerna är medvetna om riskerna med att tillrättavisa barn, 
det kan vara en förklaring till varför pedagogerna beskriver utvecklingsområden både 
hos sig själva och miljön. Även tidigare forskning menar att man inte kan utesluta att 
läs- och skrivinlärning hämmas då barnen tillrättavisas (Damber m.fl., 2013). Vi 
diskuterar därför om detta kan vara en av anledningarna till att pedagogerna skiljer 
lärande och omsorg åt när pedagogerna planerar högläsningsaktiviteter. Att de är 
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vaksamma för att låta barnen bli för delaktiga i högläsningen och att det resulterar i 
mer tillrättavisningar då vissa barn per automatik tar mer plats än andra.  

Resultatet visar att pedagogerna finner det relevant att högläsa olika typer av böcker 
och detta menar även McGee och Schikedanz (2007) är viktigt då olika böcker som 
berör liknande fakta kan leda till att barnen tar till sig kunskapen. Pedagogernas 
agerande att erbjuda olika böcker vid högläsning ser vi som ett agerande utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv då den som sitter på mer kunskap än den andra kan 
fungera som en ledare. Ifall kunskapen förmedlas i rätt takt, kan den andra personen 
så småningom själv befästa den kunskapen (Säljö, 2011). Vi tolkar Vygotskijs ord som 
att själva boken eller pedagogen kan fungera som ledaren. Om böckerna är valda 
utifrån barnens kunskapsnivå innebär det att barnen själva får möjlighet att ta till sig 
kunskapen. 

I studien framgår det att samtliga pedagoger har ambitioner med högläsningen. Vi 
kan inte genom resultatet se någon skillnad mellan de pedagoger som deltagit i 
lässatsningar och de som ännu inte gjort det i sitt agerande likväl som 
högläsningssituationernas utformning. Vi diskuterar rörande detta och tolkar det 
som att just högläsningen inte varit den del som förändrats något markant utan att 
det snarare är pedagogernas individuella intresse som gett resultatet till 
ambitionerna. Detta tänker vi kan stärkas genom att ytterligare väcka ett individuellt 
intresse hos pedagogerna för att just högläsningen ska utvecklas. Pihlgren (2017) 
beskrev att det var litteracitet över lag i verksamheten som skulle utvecklas dock 
menar vi att just i högläsningen har vi inte fått fram i vårt resultat att det skiljer sig 
något mellan de pedagoger som deltagit och de som inte deltagit i lässatsningar.  

Att pedagogerna vill utvecklas ser vi som ett agerande i enlighet med 
Skolinspektionens (2016) redogörelse för att det idag är ett större fokus på omsorg än 
på lärande i högläsning på förskolan. Dock beskriver de mer utveckling av miljö och 
utformning än om sitt eget agerande. Vi diskuterar därför om det är en indikation på 
att det behövs mer kunskap om sin egen roll i högläsning och vilka vinsterna är i 
samtliga metoder av högläsning. Samtidigt är pedagogerna positiva till den 
fortbildning som de erbjuds i form av lässatsningarna. En tanke det leder oss till är 
att pedagogerna inte nämner denna utveckling då de anser att de redan påbörjat 
denna utveckling.  

6.3 Slutsats 

Slutsatsen vi drar är att pedagogerna som deltagit i studien har olika syften med 
högläsning i olika situationer. Majoriteten av pedagogerna beskriver tydligt hur 
omsorg och lärande används kombinerat i samma högläsningssituation och några 
hur de väljer att skilja dem åt i olika högläsningssituationer. Samtliga pedagogerna 
använder de metoder de finner relevanta för att sträva mot läroplansmålen där 
omsorg och lärande ska bilda en helhet i verksamheten. 

Till sist gör vi även slutsatsen att pedagogerna är medvetna om vinsterna och 
svårigheterna med högläsning. De är medvetna om hur de ser på sitt eget 
förhållningssätt som det primära för att aktiviteten ska leda till språkutvecklande 
vinster för barnen. Pedagogerna beskriver sina ambitioner för utveckling av 
högläsningen. Vi ser på deras beskrivningar rörande det olika läslyften de deltagit i 
eller ska delta i som en vilja och ambition att fortsätta utvecklas i sin profession, samt 
att de inte ser sig själva som fullärda.  
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6.4 Relevans för förskolläraryrket 

Vi anser att det är av stor vikt att som pedagog verksam i förskolan vara observant 
och medveten om sitt förhållningssätt. Att reflektera kring sitt eget agerande likväl 
som ha ett didaktiskt tänk i de olika aktiviteterna som görs på förskolan, både i de 
planerade likväl som i de spontana. Att kunna ta emot konstruktiv kritik av sina 
medarbetare för att kunna upprätthålla en god kvalitet av verksamheten. I vår studie 
blir det tydligt att pedagogerna över lag är medvetna om sin roll som läsande 
förebilder och sitt förhållningssätt i aktiviteten. Vi anser att denna studie väcker 
tankar kring hur högläsningen används i förskolan idag, när barnen erbjuds 
högläsning och dess syfte. Vilket inflytande barnen har i högläsningen men likväl 
deras inflytande över när den äger rum. Vår ambition är att varje läsare börjar 
reflektera över sitt eget förhållningssätt och agerande i högläsningssituationerna i 
verksamheterna och är medvetna om att man aldrig är fullärd och hela tiden kan 
utvecklas, även som vuxen.  

6.5 Fortsatt forskning 

Forskning som vi har använt i studien påvisar inte ett entydigt svar om högläsningens 
roll i förskolan. Vi finner detta som en indikation på att ytterligare forskning är 
relevant rörande området för att en mer trovärdig bild av hur högläsning påverkar 
barnens språkutveckling och framtida läs- och skrivinlärning.  

Vi fann en viss oenighet rörande syftet med högläsning i verksamheten. Pedagogerna 
delgav oss många tankar rörande hur de önskade utveckla högläsningen och samtliga 
var positiva till den de utbildningar de erbjöds delta i. Utifrån denna studie ser vi att 
en bredare och mer djupgående forskning i områden är relevant för att få ett bredare 
perspektiv på högläsningens syfte i förskolan samt hur pedagogerna ser på sin egen 
roll i högläsning. Likaså att det är flera olika aspekter rörande högläsning som är 
relevanta för att få en mer ingående förståelse för högläsningen i förskolan. Bland 
annat maktpositionen. Vem avgör när och vad som ska högläsas. Vilket inflytande har 
barnen över dessa val. I läroplanen finns ett helt kapitel rörande barns inflytande i 
verksamheten. "[U]tvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 
därmed få möjlighet att påverka sin situation," (Skolverket, 2016. s.12).  

En ytterligare aspekt som pedagogerna samtliga pedagoger belyser och själva 
reflekterat kring är miljön. De beskriver miljön som en svårighet men även som en 
utvecklingsmöjlighet. Även detta område finner vi utifrån pedagogernas 
beskrivningar en mer djupgående och bredare undersökning för att få ett bredare 
perspektiv. Även miljön är en relevant punkt som beskrivs i läroplanen för förskolan; 
"förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och 
material för utveckling och lärande”, (Skolverket, 2016. s. 16). Samtliga områden som 
vi ovan belyst går att undersöka ur flera perspektiv, från ett barnperspektiv, 
föräldraperspektiv likväl som en förskolechefs perspektiv då alla runt omkring utöver 
pedagogerna är lika viktiga för verksamhetens utformning och upplägg för att den ska 
utformas för att fylla barnens behov.  

I och med samhällets kontinuerliga förändring så förändras även förskolan och därför 
är det relevant att undersöka hur pedagoger ser på högläsningen, då den länge varit 
en tradition i förskolan och hur man bibehåller aktiviteten trots att surfplattor och 
andra digitala verktyg tar mer plats i verksamheterna.  



 25 

Genom studien har framgått att det skiljer sig mellan högläsning på storbarn- 
respektive småbarnsavdelning så en relevant forskning är att skilja dem åt för att få 
en mer djupgående kunskap rörande högläsning på respektive åldersgrupp. Hur man 
arbetar med högläsning med de yngsta barnen och hur arbetar man med de äldre 
barnen. Studien har inte berört högläsning i mångkulturella sammanhang och detta 
är en ytterligare riktning som är relevant att undersöka, hur pedagoger högläser på 
avdelningar där språkkunskaperna skiljs åt, där olika språk talas av barnen. Behöver 
man utföra högläsning på ett annorlunda sätt och krävs det ett annat förhållningssätt 
från pedagogerna? Om man ska se på högläsning ur ett vidare perspektiv kan en 
annan forskningsfråga röra en jämförelse mellan Sveriges användande av högläsning 
i förskolan gentemot grannländernas, vilka likheter och skillnader finns det?  

En relevant vinkel av högläsningen som vi inte berört i vår studie men som vi ser är 
relevant med tanke på samhället intentioner att få ett mer jämställt samhälle är 
genus. Då med ett större fokus på valet av texter som högläses för barnen, vilket 
innehåll i böckerna är det som vill förmedlas och vilka undviks. Prinsar och 
prinsessor är klassiska handlingar i barnböcker och det är ett ställningstagande som 
pedagoger på respektive förskola måste ta ställning till.  

Då samtliga förskoleverksamheter ska arbeta utifrån de styrdokument som vi 
redogjort för i denna studie, läroplanen samt Skollagen ser vi att en mer djupgående 
koppling mellan högläsning och dess mål är relevanta för fortsatt forskning. Vi har 
delvis berört hur högläsning kan kopplas till läroplansmålen men en ytterligare 
fördjupning är möjlig att utföra, för att på ett mer djupgående perspektiv få inblick 
och förståelse för pedagogernas förhållningssätt till högläsningsaktiviteter kopplat till 
de mål och riktlinjer de har att följa och sträva mot.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Hej!   

Vi heter Beatrice Karldén och Ida Fursjö, vi studerar sjunde terminen på 

förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola. Vi påbörjar nu vårt självständiga 

arbete där ni inbjuds att dela med er av era tankar och erfarenheter.                               

Vi är nyfikna på hur pedagoger i förskolan använder sig av högläsning med barnen. 

Vårt syfte med studien är att ta reda på hur pedagoger tänker och använder sig av 

högläsning i förskolan samt om och i så fall hur högläsning används som en del i att 

utveckla och stötta barns språkutveckling.  

Vi önskar därmed att få intervjua er till vår studie. Vi föredrar att spela in intervjun 

med ljudupptagning för att samtalet ska flyta på och bli mer naturligt. Intervjun 

kommer att ta cirka 30 minuter.   

I vår studie följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer, vilka är:  

Informationskravet: I och med detta missivbrev delger vi er all information kring 

studiens syfte som beror ert deltagande.   

Samtyckeskravet: Deltagandet i denna studie är frivilligt och ni har rätt till att 

bestämma över och avbryta er medverkan när som helst under studiens gång.   

Konfidentialitetskravet: Ni kommer att vara helt anonyma både i intervjun och i det 

färdiga arbetet. Vi kommer inte att nämna deltagarnas eller förskolornas namn i vår 

studie.  

Nyttjandekravet: Vi kommer att används oss av ljudupptagningar under intervjuerna, 

efter att vi är godkända på kursen kommer att dessa raderas. De uppgifter som vi 

samlar in kommer endast att användas i studiens syfte.  

När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att läggas ut på DiVA, vilket 

är en databas där samtliga examensarbeten som skrivs på högskolan läggs upp. Vi 

kommer maila er en länk till det färdiga examensarbetet så fort det är upplagd där.   

Vid frågor kring missivbrevet eller studien vänligen maila någon av oss!  

Vi hoppas på att Ni vill delta i vår studie och vi ser framemot intressanta och givande 

samtal om högläsning i förskolan!  

Med vänliga hälsningar   

Beatrice Karldén & Ida Fursjö   

                                                                                  Handledare  



 

Beatrice Karldén                        Ida Fursjö                                   Lina Samuelsson 
Bkn14001@student.mdh.se       ibh12001@student.mdh.se                     lina.samuelsson@mdh.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

• Hur länge har du varit verksam i förskolan? Utbildning, fortbildning kring 
området språk/högläsning?   

 

• Hur ser dina läsvanor ut? 
 

• Kan du beskriva hur högläsning på denna förskola går till en vanlig dag?   
-När läser ni?   
-Hur brukar läsningen gå till?   
-Vilka artefakter utöver böcker brukar ni använda er utav?  

-På vilket sätt?   
 

• Vad anser du är den största vinsten med högläsning?   
 

• Vad ser du att barnen lär sig/får ut av högläsning?   
 Brukar du göra något speciellt vid högläsning för att främja ett visst 
lärande?   
 Vad gör du?   
 Vad kan barnen lära sig av det?   

 

• Om du tänker på hur en högläsningssituation går till i vanliga fall, är det något du 
skulle vilja göra annorlunda?   

 -Om ja: Hur kommer det sig att det inte görs idag?   

• Ser du några svårigheter/negativa aspekter på aktiviteten högläsning?  
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