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Syftet med denna studie var att ta reda på hur pedagogerna beskriver sitt syfte med 
högläsning och vilka upplevelser av högläsningen barnen/eleverna uttrycker. Vi ville 
även ta reda på om det fanns likheter och skillnader mellan pedagogernas syften och 
barnens/elevernas upplevelser. För att få fram detta använde vi oss av 
fokusgruppssamtal med både pedagoger och barn/elever. Resultatet visade att 
pedagogerna har en mängd syften med sin högläsning som till exempel läsinlärning, 
ökat ordförråd, ge barnet/eleven lugn och ro. Många av dessa uttryckta syften hos 
pedagogerna nämns inte i barnens/elevernas uttryckta upplevelser av högläsningen, 
dock uttryckte alla barn/elever en positiv attityd till högläsningen. 
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1. Inledning 
 

I sagans skog där snurrar sagans slända 
och spinner tråd som blank som solen är. 
I sagans skog kan nästan allting hända 
och nästan allting händer också där.        (Granberg, 2002) 

 
Att högläsning är en viktig del i barns utveckling under deras uppväxt är nog de flesta 
vuxna överens om. Vi har under våra vfu-perioder i både förskola och skola 
uppmärksammat hur uppskattad högläsningen är hos barn och elever. 
Litteraturpedagogen Susanne Ekström berättar i en artikel i Svenska Dagbladet 
(2007) ” Min erfarenhet är att om jag säger till en grupp barn: ”Kom så ska jag 
berätta en saga för er”, så kommer de alltid”. 
 
De erfarenheter kring högläsning som vi har fått under våra vfu-perioder har väckt ett 
intresse hos oss för högläsningens syfte i undervisningen både i förskolan och i 
skolan. Därför ställer vi oss frågan om vad pedagogen har för tanke med 
högläsningen, finns det något genomtänkt syfte? Många pedagoger kanske ser 
högläsningen enbart som en mysig stund för barn/elevgruppen. 
 
I läroplanerna för både skola och förskola kan man bland annat läsa: 
 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 
världen (Lpfö98, s.6). 
 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lpo94, s.5). 
 

Det här är några punkter som vi tycker lyfter fram olika möjligheter för användning 
av högläsning i undervisningen för att utveckla och stimulera barns språk.  Genom 
högläsning får pedagogen möjlighet att kommunicera och föra samtal med 
barnen/eleverna och därigenom stimulera barnens språkutveckling och ge dem tilltro 
till sin språkliga förmåga. Enligt den sociokulturella teorin är det sociala samspelet 
mellan barn, men även samspelet mellan barn och vuxen, det som utvecklar språket 
mest. För oss är högläsningen ett samspel mellan pedagogen och barnet/eleven. Vi 
tycker därför att högläsningen är ett viktigt redskap i lärandet hos barnen/eleverna.  
 
Det finns många teorier och åsikter om hur barnen utvecklas språkligt, men 
någonting som de flesta förhoppningsvis kan hålla med om är att den vuxne har en 
stor del av barns språkutveckling. I läroplanen för förskolan finns riktlinjer för hur 
arbetslaget skall genomföra sitt arbete med barngruppen: 
 

Arbetslaget skall 
• ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen[…] 
– upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, 
– ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 
erfarenheter och kunskaper, […] 
 
– får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling, 
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Enligt talpedagogen Carin Rydja (2006) är rim, ramsor och sagor ett bra sätt att ge 
barnen ett bra utgångsläge för sin fortsatta språk-, läs- och skrivutveckling. Har 
barnen vid en tidig ålder fått uppleva hur föräldrar och andra vuxna läser sagor har 
de dessutom fått en god uppfattning om både läsriktning och i vilket hörn man börjar 
läsa. Detta är någonting som kan underlätta för barnets fortsatta egna läsning rent 
tekniskt. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att ta reda på vilka bakomliggande tankar som finns hos 
några pedagoger när de har högläsning för barn/elever.  Vi vill få fram vad 
eleverna/barnen upplever när de får sagor/berättelser upplästa för sig. Vi frågar oss 
om man kan se att pedagogernas syfte med högläsningen återspeglas i 
barnen/elevernas upplevelser vid ett högläsningstillfälle. 
 
 
1.2 Frågeställningar 
Hur beskriver pedagogerna sitt syfte med högläsning i förskolan/skolan för barn och 
elever? 
 
Hur uttrycker barnen/eleverna sina upplevelser av högläsningen? 
 
Vilka överrensstämmelser och skillnader finns det mellan pedagogernas syften och 
barnens/elevernas upplevelser vid högläsning? 
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
I vår studie tar vi upp begreppet högläsning, med detta menar vi när pedagogen läser 
högt ur en bok. I och med högläsning kommer barnen i kontakt med skriftspråket och 
hur det är uppbyggt. Att lyssna på band är något annat som nämns i vår studie och 
detta skiljer sig från högläsningen genom att pedagogen inte är med och ”styr” sagan 
med sin inlevelse och röst, vilket är något som nämns av pedagogerna som viktigt för 
att fånga barnens intresse för att lyssna på högläsning.  
 
Literacy är ett annat begrepp som förkommer i vår studie och handlar om alla de 
vardagliga situationer där man kan möta läsande och skrivande, till exempel när man 
läser tidningen, lyssnar på radio och får nyheterna upplästa för sig, ser på tv eller 
skriver en inköpslista. Varje dag består av en mängd literacy tillfällen där vi kommer i 
kontakt med läsande och skrivande. 
 
I denna studie används orden barn och elever. Barnen är de som går på förskola och 
elever är de som går från förskoleklass till och med år 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

2. Tidigare forskning/litteraturgenomgång 

I dag har många barn och vuxna uppfattningen att berättelser är någonting som finns 
i böcker. Enligt Brok (2007) lever vi i en skriftkultur. Förr fördes berättelser vidare 
från en generation till nästa genom muntlig kommunikation. Att komma ihåg dessa 
historier som för människorna var viktiga blev inte längre nödvändigt när det blev 
möjligt att omsätta dem till skrivna tecken och symboler tryckta på papper. Brok 
(2007) utförde en intervju med några barn i år 3. Hon frågade om de visste vad en 
berättelse var. Det hade blivit tyst, och hon kunde utläsa på barnen att det var en 
knepig fråga. Tillslut så svarade en flicka ”…en berättelse…det är något från en bok”. 
De andra barnen hade nickat och de kunde hålla med om att det som flickan hade 
sagt stämde.  
 
I alla tider har man sett möjligheterna att utnyttja sagan i undervisningen, men 
meningarna har ofta gått isär. Under 60-talet var inte folksagan högt skattad, mycket 
på grund av grymheterna. Sagan däremot tycks vara en mycket livskraftigare genre, 
som följer människan i spåren. I Europa och USA fanns det ett antal psykologer som 
framhöll vikten av att barnen fick bekanta sig med sagans många budskap. Exempel 
på författare som ägnade sin tid till att skapa en ny sagovärld till sin tids barn är t.ex. 
Astrid Lindgren, Tove Jansson och HC Andersen (Lindö, 1983). 
 
Sagor är särskilt lämpliga att berätta för barn. De väcker enligt Brok (2007) nästan 
alltid genklang i en lyssnande barnförsamling. Sagor är även på grund av sin enkla 
struktur relativt enkla för berättaren att tillägna sig. Nybörjaren kan därför ha en stor 
glädje av att ta sig an sagogenren. Barnpsykologen och sagoforskaren Bruno 
Bettelheim påpekar att det finns avgörande skillnader mellan innehållet i sagor och 
myter som man bör tänka på när man arbetar med barn. Folksagan är i dag enligt 
Bettenheim särskilt lämplig för barn eftersom den talar till alla skikt inom psyket, 
vilket innebär jaget, detet och överjaget. Folksagan har ett optimistiskt innehåll som 
ger tröst och uppmuntrar utveckling. Enligt Bettenheim handlar ofta myten om 
gudars krav och förmaningar till människorna. Myten talar till psykets idealjag eller 
överjaget och handlar och etik och moral. De passar därför bättre till de äldre barnen 
(Brok, 2007). 
 
Att använda en berättelse för att få barn/elever att förstå ett viktigt budskap är en 
pedagogisk metod som många av världens stora lärare har använt sig av. Man kan 
även finna den inom olika religioner som kristendomen och islam. Ofta får berättaren 
de som lyssnar att tänka till. De flesta av dessa berättelser var ifrån början inte 
nedskrivna utan har vandrat från mun till mun och har många år senare skrivits ner 
(Fast, 2001). 
 
2.1 Literacy 
I engelsk, amerikansk och nyzeeländsk litteratur om läs- och skrivinlärning 
förekommer ofta begreppet Literacy. Det betyder alla de situationer där läsande och 
skrivande praktiseras på ett rutinmässigt sätt. Till exempel att vi tittar på nyheterna 
på morgonen, nyheterna är upplästa för oss, vi läser dagens tidning och kanske 
skriver vi en inhandlingslista. Redan tidigt på morgonen har vi varit engagerade i ett 
antal literacy - tillfällen. Barn och elever socialiseras in i literacy, främst av sina 
föräldrar. Enligt Fast (2001)  är det sociala och kulturella sammanhanget som vi 
ingår i av stor betydelse. Ett vykort betyder att någon är på semester, en godnattsaga 
finns i en bok etc. Allt detta hjälper enligt Fast (2001) barnet att läsa och skriva.  
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Barnen börjar redan under sina första tre år att uppmana vuxna att läsa och de går 
gärna in i bokrutiner med någon vuxen. Barnen lär sig att känna igen vissa böcker på 
omslaget och de inser att bilderna i böckerna är symboler för verkliga ting. Barnen 
börjar låtsasläsa böcker. När barnen är i tre till fyra års ålder börjar de att förstå och 
kan följa talspråkliga uppmaningar. Intresset för böcker och läsandet växer. Barnen 
vet också att det är texten i böckerna som läses och de känner igen text i sin 
omgivning. De börjar binda ihop information och händelser som de fått lästa för sig 
med egna erfarenheter. När barnen är fem till sex år kan de lyssna intensivt till 
böcker. De känner till bokens olika delar och dess funktioner och visar bekantskap 
med flera sorters genrer, som sagor, dikter, anteckningar med mera. De kan även 
namnge olika böckers titlar och författare (Dominković , Eriksson och Fellenius, 
2006). 
 
Enligt Fast (2008) växer barn upp i en värld där många olika texter omringar dem. 
Hon anser att barn redan i de tidiga åren lär sig att se olikheter i bilder på en 
teveskärm. De lär sig att saker omkring dem betyder någonting speciellt, som tryck på 
kläder, leksaker och så vidare. Hon fortsätter att poängtera att ”det är den geografiska 
platsen, det kulturella sammanhanget och den historiska tidspunkten som har stor 
betydelse för vilka uttryck läsande och skrivande tar”(s.7).  
 
Enligt ”literacy-perspektivet” socialiseras barn in i skriftspråket först och främst av 
sina föräldrar, syskon och närstående. Fast (2008) menar att läsandet och skrivandet 
är en del av barns sociala och kulturella utveckling. Skriftspråksanvändandet är alltid 
integrerat i en människas sätt att tala, tänka, tro, agera, värdesätta och känna. 
Skriftspråkets mentala/kognitiva sida är privat. Den kulturella gör däremot barnet till 
en medlem av en speciell kultur. 
 
Mor- och farföräldrar spelar en stor roll för barnens läs- och skrivutveckling menar 
Fast (2008). De läser högt, berättar eller sjunger för barnet. Syskon kan även de 
påverka sina syskons läs- och skrivutveckling som till exempel genom att de leker 
skola eller visar hur man gör med datorn, eller spelar spel. Det kan enligt Fast uppstå 
situationer där syskonen spelar en aktiv, kompletterande roll i förhållande till sitt 
syskon.  
 
Det finns många olika slags texter som barn möter i sina hem. Att ett barn lägger 
märke till och känner igen text, såväl bild som skrift, är ett första steg till en 
medvetenhet om skriftspråket. Barn gissar sig till meningar och får sedan en 
bekräftelse av någon vuxen i deras omgivning, de gissar igen och ställer hypoteser. De 
jämför bokstäverna och orden med varandra. Här får de enligt Fast (2008) en 
fonologisk medvetenhet som utgör grunden för den fortsatta förståelsen av 
förhållandet mellan ljuden i det språk som vi talar och det skrivna språket med dess 
symboler för vilket ljud de tillhör. 
 
Enligt Fast (2001) är berättande en mycket gammal pedagogisk metod och har 
använts i nästan alla kulturer. Hon menar att högläsning, berättande och samtal har 
en stor inverkan på barnets literacy - utveckling.  Fast (2001) skriver att det är när 
barn och ungdomar lyssnar till berättelser som de lär sig mycket om språket. Det är 
då de lär sig hur språket låter, hur språket är uppbyggt och de kommer i kontakt med 
nya ord. Även Rydja (2006) skriver att barnets ordförråd, talspråk och 
språkförståelse gynnas av högläsning. Även litteraturpedagogen Susanna Ekström 
konstaterar i en artikel i Svenska Dagbladet (2007) att högläsning stimulerar barns 
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språkutveckling. Förutom att till exempel ta del av en sagas innehåll, får barnen 
enligt Fast (2001) mycket annat på köpet. Orden får en betydelse. Barnet lär sig hur 
ett språk är uppbyggt och ställs inför situationer där de övar på att lyssna, inte bara 
till sagan utan även till dess form: 
  

Det var en gång en liten tomtegubbe 
Som bodde i en gammal mossig …(Beskow, 1930, 1994) 

 
Genom att barnen får höra språket talas, berättas och läsas lär sig barnen att skilja på 
språkets form och innehåll, något som Rydja (2006) påpekar är viktigt för den 
kommande språkinlärningen hos barnen. Fast (2001) påpekar även att det är då de 
lär sig hur en berättelse är uppbyggd, vilket de har nytta av då de själva skall lära sig 
att läsa och skriva. Berättandet är en betydelsefull del av barnens språkutveckling och 
identitetsskapande. Hon menar att barn som får sagor, rim och ramsor lästa för dem 
får en kunskap som de har stor nytta av när de skall lära sig att läsa och skriva, vilket 
även Rydja (2006) anser.  Att berätta en liknelse för att få ett barn att förstå något i 
sitt eget liv är något som ofta används. Berättelser kan även användas för att 
förmedla olika kunskaper. Barn kan få ”resa ut i världen” med hjälp av en bra 
berättelse (Fast, 2001). 
 
Barn som får lyssna på rim och ramsor tidigt, lär sig att lyssna till språket, vilket är 
nödvändigt när de skall lära sig att läsa och skriva själva anser Brok (2007). Att 
lyssna hjälper även barnen att visualisera och fantisera vilket är en bas i deras egen 
kreativitet. Att lyssna till en berättelse motiverar ofta barnen/eleverna till att läsa 
menar både Brok (2007) och Ekström (2007). Brok (2007) fortsätter att skriva om 
högläsning som ett sätt att öka barnen/elevernas lust till att skriva själva. Ekström 
(2007) i sin tur menar att högläsningen leder till en lust till berättande hos 
barnen/eleverna. Enligt Brok (2007) påverkar muntligt berättande barns personliga 
och mänskliga utveckling. Ekström (2007) beskriver vikten av högläsning för 
barnen/elevernas identitetsutveckling så här:  
 

När jag högläser för barn talar jag alltid om vem eller vilka det är som har gjort boken. 
Det är viktigt att förstå att den är skapad av människor, för då inser ungarna att de själva 
kan skriva texter eller göra bilder. Det stärker deras identitet som kreativa personer. 
 

Ekström fortsätter i sin artikel att skriva om att högläsning handlar om mer än bara 
om inlärning. Under högläsningen kommer barnen och den vuxne varandra nära, 
både fysiskt och psykiskt. Lässtunden blir en gemensam upplevelse som man sedan 
kan samtala kring. Samtalet kan ge den vuxne en möjlighet att se barnen/elevernas 
egna reflektioner kring text och bild (2007). 
 
Brok (2007) menar att högläsning inte bara ger gemensamma upplevelser utan det 
stärker även barnens språkliga självförtroende och lust till att hålla på med språk, 
berättande och litteratur.  
 
Malmgren (refererad i Jönsson, 2007) skriver att texter av olika slag kan användas 
för att binda samman elevers olika erfarenheter. En spänning mellan inlevelse och 
distans i läsningen är någonting man bör sträva efter. För att barnen skall kunna se 
saker ur ett annat perspektiv behövs distansen till texten och för att kunna se olika 
sidor av ett problem kan flera olika texter läsas. Malmgren (refererad i Jönsson, 
2007) tar upp begreppen indirekta och direkta erfarenheter. För främst de yngre 
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barnens språk- och kunskapsutveckling har de direkta erfarenheterna stor betydelse. 
Även de indirekta erfarenheterna är viktiga för barnen/eleverna vid högläsning då de 
får möjlighet att koppla sina egna erfarenheter till främmande sammanhang. 
 
Läsning kan enligt Probst (refererad i Jönsson, 2007) fördjupa förståelsen av sig själv 
hos barn/elever. Barnen kan genom läsning reflektera över sina egna värderingar och 
sin kulturella tillhörighet och därför bör läraren ställa frågor som inspirerar till att 
barnen/eleverna gör nya iakttagelser kring sina egna upplevelser. 
 
 
2.2 Språkteorier kring barns utveckling 
Här följer fyra olika teorier som behandlar barnens utveckling, dessa är 
behaviorismen, nativismen, kognitivismen och den sociokulturella teorin. 
 
2.2.1 Behavioristisk teori 
Grundaren för behaviorismen är John Watson. Teorin går ut på att man intresserar 
sig för det som går att observera, individens yttre. En viktig del av den behavioristiska 
skolan är att vissa specifika stimuli leder till specifik respons, exempelvis att man 
blinkar vid starkt ljus mot ögat. Den miljö individen vistas i påverkar honom/henne 
starkt. En av de mest kända behavioristerna B F Skinner införde begreppet 
förstärkning i den behavioristiska inlärningsteorin. Han menade att belöning, positiv 
förstärkning kunde öka inlärningen, till exempel att föräldern berömmer barnet vid 
korrekt språkbruk. Det går även att ge negativ förstärkning för att få barn att sluta 
med ett visst beteende. Den behavioristiska teorin är inte helt problemfri. Då barn 
börjar skolan är deras ordförråd för stort för att alla dessa ord ska ha kunnat läras in 
genom stimuli – respons kopplingar. Hur barn skapar språkliga satser är något annat 
som inlärningsteorin inte kunnat förklara (Arnqvist, 1993). Om man vid högläsning 
beaktar denna teori kan högläsningen få en uppfostrande effekt på barnen. De lär sig 
att sitta still medan pedagogen läser samtidigt får de en belöning i form av en uppläst 
saga/berättelse. 
 
2.2.2 Nativistisk teori 
Den främste förespråkaren för den nativistiska teorin är Noam Chomsky. Nativismen 
påtalade arvets och mognadens roll för språkinlärning. Teorin menade att ”språket 
var alltför komplext för att man skulle kunna tänka sig att det var inlärt”(Arnqvist, 
1993, s.27). Barns utvecklande av ett språk kunde enligt Chomsky inte undgås på 
grund av den mänskliga hjärnans kapacitet.  Det finns flera argument som teorin 
använder för att visa att den språkliga förmågan är medfödd. Ett av argumenten är 
att: ”de flesta barn har en likartad språkutveckling, vilket talat för att språket kan 
vara förprogrammerat”(Arnqvist, 1993, s.27). Kritik som har riktats mot Chomsky 
har bland annat handlat om att barn använder språket på sådant sätt att det inte 
stämmer med Chomskys strukturella grammatik. Chomsky antog även att 
språktillägnandet skedde fortare än vad det egentligen gör. Enligt denna teori skulle 
högläsningen vara överflödig för barn/elevers språkinlärning. 
 
2.2.3 Kognitiva teorin 
Den främsta förespråkaren för den kognitiva teorin är Jean Piaget. Enligt Piaget 
utvecklas språket i ett socialt sammanhang där språket är beroende av den kognitiva 
utvecklingen. En stor del av Piagets teori är adaptionsprocessen, som innehåller två 
viktiga delar; assimilation och ackomodation.  Assimilation är en inåtgående process 
där omgivningen anpassas till människan. Genom vår tankevärld uppfattar vi vår 
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omvärld, vilket leder till att barn och vuxna kan uppfatta omvärlden olika. Ett bra 
exempel på assimilation är barnens lek där en sked kan uppfattas som ett flygplan av 
ett barn, medan den vuxne ser skeden för vad den är. Ackomodation är i sin tur en 
utåtgående process där individen anpassar sig till sin omgivning. För att förstå 
informationen behövs struktur i vårt sätt att tänka, vilket är ackomodationens 
uppgift. Imitation är ett bra exempel på ackomodation. Där tvingas man till att 
förändra sig själv efter imitationsobjektet (Arnqvist, 1993). Ett exempel på detta är 
när barnen efter att de har tagit del av en saga spelar upp den som ett rollspel.  
 
2.2.4 Sociokulturell teori 
Piaget menar att språket är en spegling av tänkandet och att tänkandet kommer först. 
Vygotsky i sin tur menar att språket är ett redskap för tänkandet. Enligt Vygotsky är 
tänkandet en form av handling ”och handlingen är det som ger stoff åt tänkandet” 
(Hwang & Nilsson, 1998, s.216). Kunniga och erfarna personer i barnens närhet har 
en viktig roll i deras sociala och kulturella utveckling enligt Vygotsky. Barn som inte 
klarar av att lösa en uppgift på egen hand lyckas ofta bättre med lite hjälp ifrån en 
vuxen. När ett barn får hjälp av en vuxen att uppnå olika saker som de inte klarar på 
egen hand främjar detta barns utveckling menar Vygotsky (Hwang & Nilsson, 1998). 
Den sociokulturella teorin handlar om samspelet mellan människor och högläsningen 
kan ses som en form av samspel mellan pedagoger och barn/elever. 
 
2.3 Barn och böcker 
Redan när barn är runt ett år visar de tecken på förståelse av innehållet i böcker. 
Genom att de skrattar eller ler åt bilder visar barnen att de känner igen bilderna och 
förstår bokens innehåll. De kan även relatera ett föremål eller en händelse i en bok till 
sin egen verklighet, till exempel genom att de hämtar sin nalle efter att de har sett en 
nalle på bild eller att de väljer en bok till högläsningsstunden som relaterar till en lek 
som de tidigare lekt. När barnet är mellan ett och två år visar de upp beteende att de 
har förstått en boks innehåll. De visar en händelse som förekommit i en bok. De kan 
även visa associationer mellan böcker med samma innehåll genom att hämta en bok 
med samma innehåll eller liknande bilder (Dominković, Eriksson &  Fellenius, 2006). 
 
Enligt Brok (2007) kan man iaktta några av det lilla barnets första berättarförsök 
redan i tvåårsåldern. Man kan se hur barnet räknar upp händelser i kronologisk 
ordning, vilket visar på att barnet kan sortera sitt vetande och kan ordna det i en 
progressiv struktur. 
 
Redan när barnen är mycket små, beroende på i hur tät kontakt de varit med böcker, 
kan man se hur barn låtsasläser när de tittar i böcker (Dominković, Eriksson &  
Fellenius, 2006). 
 
Enligt Arnqvist (1993) är högläsning en viktig aktivitet i barns förberedelser inför sin 
läs- och skrivutveckling. Han menar att det är viktigt för barn att förstå sagans 
struktur för att öka deras medvetenhet om olikheter i tal- och skriftkommunikation. 
Arnqvist (1993) menar vidare att det samtal som kan föras kring en saga är ytterst 
viktigt för barns läsinlärning. Att svara på de frågor som barnen har kring boken blir 
viktigt för pedagogen då barnen senare kan utnyttja dessa kunskaper då de lär sig att 
läsa. Dominković m.fl. (2006) skriver att barn i fem till sex års ålder ofta känner till 
bokens delar och dess funktioner och att de även känner till olika sorters genrer, till 
exempel faktatexter och sagoböcker.  
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Arnqvist (1993) skriver att utvecklingen av barns ordförråd ökar mycket under 
förskoleåren. Genom att de använder de nya orden i olika sammanhang tilltar 
barnens ordförråd. När barnen börjar skolan har deras ordförråd vuxit till mer än 
10 000 ord, som de då förstår, men inte alltid kan använda aktivt i sitt språk. Enligt 
Arnqvist (1993) har modernare forskning visat att den vuxne genom att förklara ord 
som används kan se till att barns ordförråd utvecklas.   
 
Lindö (1983) skriver att ett barn är försett med en högst individuell uppsättning 
egenskaper och förmågor som det gäller för oss vuxna att upptäcka, kartlägga och 
utveckla. Hon fortsätter att beskriva hur sagostunden i förskolan och skolan är ett 
sätt att fånga barnens/elevernas intresse. Ekström (SvD, 2007-01-25) säger att 
rekvisita kan vara ett bra hjälpmedel för att behålla barn/elevers koncentration för 
sagan/berättelsen: ”Små barn är oftast intresserade av böcker, men de kan behöva 
lite hjälp att behålla koncentrationen. Ett sätt kan vara att använda sig av fler sinnen 
och lekläsa böckerna”. Barn med koncentrationssvårigheter klarar enligt Lindö (1983) 
alltid att lyssna på en kortare saga/berättelse. 
 
 
2.4 Högläsning 
Bus m.fl. (refererad i Bjar & Liberg, 2003) skriver att förutom fonologisk 
medvetenhet är erfarenheter av gemensamt läsande en förutsättning för barns 
fortsatta läs- och skrivutveckling. Bjar och Liberg framhäver hur viktigt det är för 
barnen att det finns läs- och skrivkunniga personer runt omkring dem. Samtalet med 
dessa personer är viktiga sociala stödstrukturer för barnen/eleverna på deras väg in i 
de skriftspråkliga världarna.  
 
Fast (2001) anser att de flesta vuxna läser för sina barn i olika sammanhang. En 
förälder kanske läser en godnattsaga eller för att få en lugn stund. För pedagoger i sin 
tur kan högläsningen ha flera olika syften som till exempel samla barnen eller att ge 
information inför ett temaarbete i klassen/gruppen. Precis som Fast (2001) menar 
även Dominković m.fl. (2006) att barnen genom erfarenheten i en lässituation får 
kännedom om hur böcker fungerar, att text och tal har en speciell relation.  
 
Sheridan (citerad i Fast, 2007, s.157) betonar tre skäl till högläsning för barn: 
 

1. Litteratur ger en väg in i ett samhälles kultur. Lärare i förskola och skola 
behöver vara medvetna om att kulturer har berättelser. Kunskap om berättelser 
från olika miljöer är synnerligen viktigt om man arbetar i ett 
mångkulturellt sammanhang. 
 
2. Berättelser är en väg in i skriftspråket. När barn känner glädjen i ett ta 
del av en berättelse sporrar det dem att läsa själva. Det ger också motivation 
att skriva, då barnen börjar inse värdet av en skriven text. 
 
3. Berättelser bildar ram för en myriad av upplevelser där barnen lär sig om 
andra människor och andra sätt att leva men där berättelser också kan 
fungera som spegel för barnets eget liv. 

 
 
I artikeln ”Högläsning – att utnyttja elevernas egen fantasi och bildskapande” 
(Svenskläraren, nr 3/1999) skriver lärarna Lena Johansson och Anna-Karin 
Johansson om sin undersökning av högläsning i år 1-6 på två olika skolor.  
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I undersökningen framkommer att pedagogernas svar på varför de läser högt går att 
dela in i två faktorer, didaktiska faktorer och ramfaktorer. Den stimulans för 
elevernas språk och läsutveckling man kan få genom högläsning räknas till de 
didaktiska faktorerna. Även lyssnandet som utvecklar deras förmåga att skapa egna 
bilder, fantasi, empati samt reflektion sorterar under de didaktiska faktorerna. Det 
finns även ramfaktorer, yttre faktorer som gör att pedagogerna väljer att läsa högt för 
eleverna. Högläsningen kan vara ett sätt att skapa en lugn stund i gruppen och att 
man har en mysig stund tillsammans. Man kan även använda högläsningen för att 
öka koncentrationen hos eleverna.  
 
Johansson och Johansson (Svenskläraren, nr 3/1999) fortsätter att skriva i sin artikel 
om högläsning, vad eleverna lär sig vid högläsningstillfället, dels vad pedagogerna 
tror att eleverna lär sig men även vad eleverna själva tycker att de lär sig. Dessa 
punkter tror pedagogerna att eleverna lär sig: 
 

• Att lyssna 
• Att utveckla sin läsförmåga 
• Att utveckla sitt språk 
• Att fantisera 
• Att känna empati 
• Att koncentrera sig 
• Omvärldskunskap (Svenskläraren, nr 3/1999, s.28) 

 
Även eleverna har fått svara på frågan om de lär sig någonting vid högläsningen. Det 
här är vad eleverna anser sig lära av högläsningen: 
 

• Att lyssna 
• Omvärldskunskap 
• Att vara tyst 
• Att utveckla sitt språk 
• Att utveckla sin läsförmåga 
• Att känna empati (Svenskläraren, nr 3/1999, s.28) 

 
Artikelförfattarna skriver att det tydligt går att se att eleverna tycker om högläsning. 
De tycker bland annat att det är avkopplande, man blir glad och får lust att lyssna. 
Eleverna påpekar även vikten av att pedagogen läser med inlevelse och betoning. 
Både pedagoger och elever i studien poängterar att lyssna, sitta still och koncentrera 
sig är egenskaper som behöver tränas.  
 
 
2.5 Läroplanerna 
I dag finns det tre olika läroplaner, Lpfö 98 – Läroplan för förskolan, Lpo 94 – 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och 
Lpf 94 – Läroplan för de frivilliga skolformerna. I detta arbeta berörs endast 
läroplanen för förskolan Lpfö 98 och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94.  
 
2.5.1 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
När den första läroplanen för förskolan kom 1998 ersatte den de tidigare allmänna 
råd från socialstyrelsen som varit styrande för verksamheten i förskolan. Läroplanen 
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är utfärdad av regeringen och uttrycker de krav man kan ha på förskolan från stat, 
barn och förälder. Mål och riktlinjer för verksamhetens olika uppdrag i förskolan 
finns skrivna i läroplanen, däremot inte hur dessa mål skall uppnås, detta är 
pedagogens uppgift. Grunden för det livslånga lärandet skall läggas redan i förskolan. 
Förskolan skall uppmuntra barns intresse och lust till att lära, samt stärka barns 
självkänsla och förmåga att tänka själva. Pedagogens uppgift är att stimulera varje 
barns språkutveckling, samt att väcka deras intresse för det skrivna språket. Genom 
att använda sig av olika uttrycksformer så som, dans, drama, sång och rörelse skall 
man sträva efter att främja barns utveckling och lärande. Förskolans uppdrag består 
även i att på ett balanserat sätt väga samman barnens dagsrytm och miljö med hjälp 
av vila och andra aktiviteter. 
 
Här följer några exempel på mål och riktlinjer som anger inriktningen på förskolans 
arbete: 
 

Normer och värden 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar[…] 
 
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och 
livsfrågor i vardagen, (Lpfö98, s.8) 
 
Utveckling och lärande 

Förskolan skall sträva efter att varje barn[…] 
 
• utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 
uppfattningar, […] 
 
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 
att förstå sin omvärld, […] 
 
• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse 
för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, 
(Lpfö98, s.9) 
 
Arbetslaget skall 
• ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen[…] 
 
– får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling, […] 
 
– erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm. […] 
 
• stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik, 
(Lpfö98, s.10) 
 
 
Barns inflytande 

Förskolan skall sträva efter att varje barn. […] 
 
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att 
få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (Lpfö 98, s.11) 
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2.5.2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo94. 
Det som skiljer förskolans läroplan (Lpfö 98) mot skolans läroplan (Lpo 94) är hur 
pedagogerna bör arbeta mot målen. I förskolan finns endast mål att sträva mot, 
medan skolan även har mål som eleverna skall uppnå när de lämnar skolan. Skolan 
skall främja elevernas lärande med hjälp av deras bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper. Här följer några exempel på mål att sträva mot och mål att 
uppnå i skolans arbete: 
 

Kunskaper 

Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, […] 
 
• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, 
(Lpo94, s.9) 
 
Mål att uppnå i grundskolan 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 
tankar i tal och skrift, […] 
 
• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer 
som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, (Lpo94, s.10) 

 
Genom högläsning har man rika tillfällen att utveckla elevernas nyfikenhet och lust 
att lära nya saker, både allmänt och inom litteraturen och dess olika genrer. Då 
forskning har visat att barn/elever kan få ett ökat ordförråd genom att lyssna till 
högläsning kan man på detta sätt ge dem ett rikare och mer nyanserat språk. 
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3. Metod 
Vi ville genom denna studie få en djupare förståelse för pedagogens syfte vid 
högläsning. Därför valde vi att skriva en kvalitativ studie vars huvuduppgift är ”… att 
tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och 
förutsäga”(Stukát, 2005, s.32). Även Denscombe (2000) skriver att kvalitativa data 
”är produkten av en tolkningsprocess”(s.244). Vi är väl medvetna om att materialet i 
vår datainsamling inte går att generalisera men detta är inte heller vårt syfte med 
studien. Vi är införstådda med att våra värderingar har betydelse för analysen för 
kvalitativa data (Denscombe, 2000). Vi har därför försökt att vara neutrala i våra 
attityder under detta skede av studien. Under fokusgruppsintervjuerna har vi 
medvetet valt att hålla en låg profil för att våra åsikter och val av ord inte skall 
påverka respondenternas diskussion. 
 
Vår första tanke vid valet av datainsamlingsmetod var att vi skulle använda oss av 
enkäter med öppna frågor till lärarna/pedagogerna. Barnen/eleverna hade vi tänkt 
intervjua då de yngre barnen inte kan läsa eller skriva. Efter diskussion kom vi fram 
till att enkäter inte skulle ge oss det djup i studien som vi var ute efter och risken för 
bortfall skulle bli stor. I stället bestämde vi oss för att utföra intervjuer även med 
lärarna/pedagogerna. Under den fortsatta diskussionen kom vi fram till att utföra 
intervjuerna i grupp, det vill säga fokusgruppsamtal. Fokusgruppsamtal innebär en 
typ av gruppintervju där ämnet som diskuteras har bestämts av forskaren. Målet med 
metoden är att samla in data genom gruppinteraktion. ”Förutom de gruppdynamiska 
aspekterna som inträder kommer en bredare skala av idéer fram i en gruppintervju 
än i en individuell intervju” (Wibeck, 2000, s. 39). Eftersom ett av våra syften med 
studien var att se vilka bakomliggande tankar som finns hos pedagogerna när de har  
högläsning för barn/elever var en fokusgruppsdiskussion ett bra val anser vi.  
 
Wibeck (2000) skriver att en diskussion av den här typen passar för att undersöka 
människors handlande och motivet för deras handlande. Deltagarna kan i 
diskussionen jämföra sina erfarenheter. Dock måste man vara medveten om att det 
som kommer fram i diskussionen om hur respondenten skulle handla i en viss 
situation inte alltid stämmer om situationen skulle uppstå i verkligheten. Här skulle 
då krävas att man kombinerar flera olika metoder. Då syftet med vår studie inte 
handlar om hur lärarna/pedagogerna agerar, det vill säga hur de utför en högläsning, 
utan i stället vad de säger sig ha för syfte med högläsningen, ansåg vi att det räckte 
med fokusgruppdiskussionen.   
 
3.1 Val av undersökningsgrupp 
I studien ville vi få en helhetssyn över hur pedagogernas syfte med högläsning ser ut 
samt vilka upplevelser barn/elever beskriver att de får vid högläsning. Vi har använt 
oss av det som Denscombe (2000) beskriver som ett subjektivt urval, vilket innebär 
att vi sedan tidigare hade en viss kännedom om de respondenter som ingick i studien. 
Vi utförde tre fokusgruppsintervjuer med pedagoger och tre fokusgruppsintervjuer 
med barn/elever. Sammanlagt har tio pedagoger och elva barn/elever deltagit i vår 
studie. Barnens ålder låg mellan 4 och 9 år. 
 
Vi har valt att utföra vår studie på skolor som vi väl känner till. Eftersom skolorna 
består av en förskola och en skola, täcker de våra urvalsgrupper. Dock ifrågasatte vi 
lämpligheten i valet av att använda personer som sedan tidigare var för oss kända.  
Det problem vi kunde tänka oss att stöta på var om något negativt framkom under 
våra fokusgruppsamtal och hur detta skulle kunna påverka vår fortsatta relation till 
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dessa skolor. De fördelar som vi såg med att använda för oss kända personer var en 
mer öppen dialog. Vi trodde att dialogen mellan oss och våra respondenter skulle 
flyta på bättre av att vi sedan tidigare hade kännedom om varandra. Efter 
övervägande kom vi fram till att risken för negativa efterföljder var liten. Vi har 
använt oss av få öppna frågor för att minimera vår påverkan på respondenternas 
åsikter och därmed låtit diskussionen flöda fritt.  
 
3.2 Beskrivning av undersökningsförfarande 
Vi började med att skriva ett missivbrev som vi sedan delade ut till de berörda 
respondenter som vi sedan tidigare hade valt ut till att delta i vår studie. I 
missivbrevet presenterade vi oss själva samt syftet med vår studie. Vi poängterade 
även att deltagandet var frivilligt och anonymt och att bandspelare skulle användas 
vid fokusgruppsintervjun. För de berörda barnen/eleverna gällde målsmans 
underskrift för att få delta i studien.  
 
Vi valde att utföra fokusgruppsintervjuerna på respondenternas egna arbetsplatser. 
Detta för att de skulle känna sig trygga i sin egen arbetsmiljö. Vi trodde att detta 
skulle främja resultatet i fokusgruppsintervjuerna genom att samtalet mellan 
respondenterna skulle bli mer öppet. Framför allt kände vi att de barn som deltog i 
fokusgruppsintervjuerna behövde en miljö som de kunde känna sig trygga i. Dessa 
miljöer var även de som fungerade bäst rent praktiskt, då det skulle vara svårt att få 
alla pedagoger samlade på annat ställe samtidigt. Vi valde att delta båda två under 
dessa fokusgruppsintervjuer. Den ena av oss ställde intervjufrågorna medan den 
andra förde anteckningar om vem som talade. Detta gjordes för att underlätta vid 
transkriberingen och även för att få en större noggrannhet i materialet.  
 
 
3.3 Studiens tillförlitlighet 
Resultatet i studien baseras på vad som respondenterna uttrycker och inte det som de 
utför. Därför bör man vara medveten om att det som uttrycks av respondenten 
troligen inte alltid stämmer överrens med dennes handling. Uttalanden som 
respondenten gjort kan ha påverkats av forskarnas identitet. Som Wibeck (2000) 
skriver kan även grupptryck, viljan att göra intryck eller övertyga de övriga deltagarna 
spela roll för trovärdigheten i en studie med fokusgruppsintervjuer. Om någon av 
respondenterna har en åsikt som skiljer sig ifrån de övriga i gruppen, kanske denne 
hellre avstår från att svara än att sticka ut med sitt svar. Då vi även använt oss av 
bandspelare kan detta ha påverkat respondenternas svar. Eftersom pedagogerna 
uttryckte liknande åsikter och det även till viss del återspeglades i barnens/elevernas 
upplevelser anser vi ändå att tillförlitligheten är relativt god. 
 
 
3.4 Redogörelse av analysmetod 
Vi började med att lyssna igenom allt material vi hade spelat in under våra 
fokusgruppsintervjuer för att därefter börja transkribera materialet. Eftersom vi hade 
spelat in intervjuerna på en MP3-spelare, kunde vi lägga in ljudfilerna på en dator. Vi 
lyssnade sedan tillsammans på filerna och utförde transkriberingen tillsammans. När 
alla intervjuer var inskrivna i flera dokument, valde vi att skriva ut intervjuerna till 
pappersformat för att få en bättre överblick inför skrivandet av resultatet. Vi 
kategoriserade intervjusvaren utifrån de frågeställningar vi har i vårt syfte med detta 
arbete. Vi använde oss av olikfärgade överstrykningspennor där varje färg 
representerade en av de frågeställningar vi har i vårt syfte. Detta gjorde vi för att 
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lättare få en överblick och kunna se samband och olikheter mellan de olika 
fokusgruppernas svar för att sedan kunna skriva resultatet.  
 
För att sedan underlätta skrivandet av resultatanalysen använde vi oss av en liknande 
arbetsmetod som inför resultatskrivandet. Vi skrev ut avsnittet om den tidigare 
litteraturen och forskningen samt vår resultatdel. Även här började vi med att 
använda oss av olikfärgade överstrykningspennor för att lättare kunna överblicka de 
likheter som fanns i vårt resultat med den tidigare litteraturen och forskningen. Vi 
upptäckte att färgerna inte skulle räcka till så vi övergick till att markera de likheter 
som vi hittade mellan den tidigare litteraturen/forskningen och vårt resultat med 
hjälp av alfabetets bokstäver. Vid citeringar i resultatet har vi valt att i viss mån ändra 
talspråk till skriftspråk, till exempel ”nån” har blivit ”någon”. Ordföljden i 
meningarna har vi inte ändrat på. 
 
 
3.5 Etiska överväganden 
Vi har i vår studie tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet 
(2008) tar upp. Det finns fyra huvudkrav inom individskyddskravet som man bör 
följa och respektera: 
 
Informationskravet innebär att man berättar om det syfte man har med sin studie. 
Det innebär även att man informerar respondenterna att deltagandet är frivilligt och 
kan avbrytas när som helst. Vi har tagit fasta på detta genom att i förväg skicka ut ett 
missivbrev där vi informerar de berörda om deras rättigheter. 
 
Samtyckeskravet går ut på att deltagarna ger sitt samtycke till medverkan i studien.  
Om deltagarna i studien är under femton år och studien är av känslig karaktär bör 
man få vårdnadshavarens samtycke. Även om vi inte ansåg att vår studie var av 
känslig karaktär skickade vi brev till berörda vårdnadshavare för att få deras 
godkännande till att föra en diskussion med deras barn. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som rör respondenternas 
personuppgifter behandlas konfidentiellt och materialet förvaras där inga obehöriga 
kan komma åt det. Vi har valt att i vår studie inte namnge de förskolor/skolor där 
studien utförts och heller inte de respondenter som ingår i studien. 
 
Nyttjandekravet syftar till att den information som framkommer i studien inte 
används i kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften. Informationen får heller 
inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde. Den 
information som vi har fått fram har enbart används till den här studien.   
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4. Resultat 
Vi har valt att i resultatet dela upp svaren från våra fokusgruppsintervjuer med 
pedagogerna och barnen/eleverna var för sig i underrubriker. Detta gjorde vi för att 
få en bättre överblick på resultatet. I analysen bearbetar vi resultaten och tittar på de 
överrensstämmelser och skillnader som finns mellan pedagogernas syfte och 
barnen/elevernas upplevelser vid högläsning. 
 
4.1 Pedagogernas beskrivning av hur ofta de läser för sina barn/elever i 
förskola/skola 
För att få en uppfattning om och i så fall hur ofta pedagogerna har högläsning för sina 
barn/elever började vi med att fråga detta. I förskolan berättade pedagogerna att de 
har högläsning för sina barn varje dag och ibland även flera gånger varje dag, 
beroende på vad barnen vill, som en av pedagogerna uttryckte: ”Ibland kan de 
komma med en bok och vilja att man ska läsa och har man möjlighet så gör man det”. 
Pedagogerna fortsätter att diskutera barnen som kompetenta läsare. De pratar om att 
barnen även ”låtsasläser” för sig själva eller för andra vuxna och barn. Pedagogerna i 
förskoleklassen och pedagogerna i år 1-3 läser inte lika ofta för sina barn/elever. I 
båda grupperna har man högläsning ungefär tre gånger i veckan. En utav 
pedagogerna i år 1-3 nämner att hennes mål är att läsa högt för barnen/eleverna en 
gång per dag, men hon känner att tiden inte räcker till. Dock nämner en annan av 
pedagogerna i år 1-3 att hon för det mesta läser högt för sina elever en gång om 
dagen.  I förskoleklassen väljer man att inte ha högläsning varje dag. Istället kan 
barnen få lyssna på sagor på band eller CD, lyssna på ritsagor och ibland lyssnar 
barnen även på lugn musik. Oftast sker högläsningen på morgonsamlingen eller efter 
maten. 
 
4.2 Barnens/elevernas upplevelser av hur ofta pedagogerna läser för dem 
Barnen/elevernas uppfattning om hur ofta högläsningen förekom skiljer sig något 
från det pedagogerna uttrycker. I förskolan menar alla barn som deltog i 
fokusgruppsintervjun att pedagogerna läser högt för dem varje dag. De påpekar även 
att man kan ha olika typer av sagor som till exempel flanosagor. I förskoleklassen är 
barnen mer tveksamma över hur ofta deras pedagoger läser högt för dem. Ett av 
barnen svarade att han/hon inte visste. Däremot uttryckte barnen att man oftast 
lyssnade till en bandspelare. Barnen i år 3 anser att de får höra högläsning ofta. 
Någon nämner att det till och med kan förekomma upp till två gånger på en dag. Så 
här uttrycker några av eleverna det:  

 
Ganska ofta faktiskt, i slutet om vi har tid brukar de göra det.  
 
När vi plockar undan brukar de göra det.  
 
När vi kommer från idrotten.      
 

 
4.3 Pedagogernas syfte med högläsning 
Pedagogerna uttrycker lite olika syften med sin högläsning för barnen/eleverna. I 
förskoleklass och i år 1-3 är högläsningens syfte i första hand att eleverna får lugn och 
ro och att de lär sig att slappna av. Pedagogerna poängterar även att högläsningen är 
viktig för läsinlärningen, språket och dess klang samt ordförrådet. De pratar 
dessutom om att det ska vara intressant och underhållande. En av pedagogerna 
berättar att hon har valt att inte alltid visa bilderna i de böcker som hon läser högt, 
vilket eleverna tyckte var väldigt jobbigt innan de vande sig vid detta. Hennes syfte 
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med detta är att barnen skall lära sig att skapa egna inre bilder till det som de får 
berättat för sig.  
 
Förskolans pedagoger uttrycker en mängd av olika syften med sin högläsning för 
barnen. Något som alltid skall finnas enligt pedagogerna som en röd tråd genom hela 
deras verksamhet är läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Det första konkreta syftet 
som lyftes fram är hur högläsningen berikar barnen i deras språk. En annan pedagog 
uttryckte sitt syfte på högläsningen bland annat så här: 
  

Fantasi, väcka upp fantasin. Det skall också vara roligt.  
En gemensam stund. Man vill visa, lära empati och man  
tar hand om dem som sitter bredvid och kanske håller om  
varandra. Det är ju egentligen nyckeln till det här med  
kreativiteten, fantasin och gemenskap, språkutvecklande. 

 
När man sitter och läser i en liten grupp av barn finns bättre möjlighet för samtal och 
reflektion kring det man läser menar förskolans pedagoger. De menar även att 
kommunikationen blir tydligare och bättre i en mindre grupp av barn. I ett samtal 
kring sagan kan pedagogerna få tecken på att barnen har förstått vad sagan handlar 
om och barnen kan då även återberätta sagans innehåll. Då en del av barnen i 
förskolan har långa dagar tycker pedagogerna att det är viktigt för barnen att få 
möjlighet att varva ner, lyssna och slappna av. 
 
Pedagogerna pratar även om att man kan använda bilderna i högläsningsböckerna till 
att skapa drama, men även att sjunga och dansa till. Någonting annat som nämns är 
att barnen får möjligheter att skapa egna bilder ur en bok där de själva får tänka ut 
hur det kan se ut. Pedagogerna menar att barnen lär sig att tänka i situationer vid 
högläsning.  Barnen kan få en inblick i tidsperspektivet genom att tänka utanför här 
och nu, barnen får tänka: Vad hände sedan?  
 
Ibland har pedagogerna en mer planerad tanke bakom sitt högläsningstillfälle. Det 
kan till exempel vara om man behöver behandla ett speciellt ämne så som döden. 
Som ett exempel tog pedagogerna upp boken Adjö, herr Muffin (Nilsson, 2002).  
 
Delaktighet för barnen/eleverna är något som framkommer under våra 
fokusgruppsintervjuer med pedagogerna både från förskolan och från skolan. 
Pedagogerna väljer ut ett antal boktitlar som barnen/eleverna sedan får vara med och 
rösta på. En av pedagogerna i år 1-3 berättar att hon har en bra kontakt med skolans 
bibliotek, där bibliotekarien brukar plocka fram förslag på bra högläsningsböcker. 
 
 
4.4 Pedagogernas syn på barnens/elevernas upplevelser vid högläsning 
Enligt pedagogerna i skolan spelar valet av bok en stor roll för om eleverna är 
intresserade av att lyssna eller inte. Ibland väljer pedagogerna böcker som de har god 
erfarenhet av sedan tidigare år. Pedagogerna menar att det är viktigt att boken fångar 
elevernas uppmärksamhet snabbt, samt att den inte är för tjock med för mycket text. 
Förskoleklassens pedagoger påpekar att det för dem är viktigare att läsa högt för sina 
elever än att eleverna får lyssna på en ljudbok, då det vid ljudbokslyssnandet lättare 
blir oroligt i elevgruppen. En av förskoleklassens pedagoger säger så här: 
 

När man läser själv kan de lättare slappna av, man kan  
styra rösten när man läser […] (en annan lärare kommer in 
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och avbryter)[…] Ja men i varje fall, då kan man styra med  
rösten, om det blir väldigt stökigt kan man höja rösten. 

 
Även pedagogerna i förskolan talar om hur viktigt det är med ens egen inlevelse vid 
högläsningstillfället för att fånga intresset hos barnen. Dramatisering används också 
vid högläsningstillfället för att få fler barn med sig.  Här följer ett utdrag ur 
pedagogernas samtal kring hur de tror att barnen upplever det när pedagogerna 
läser: 
  

- Det beror på tillfälle. 
 
- Vad det är för bok. 
 
- En del är jätteintresserade och en del är som sagt var inte så intresserade.                           
Alla har inte samma förståelse. 
 
- Men sedan beror det på hur man är själv när man läser. 
 
- Man läser med inlevelse. 
 
- Ja, inlevelse, man höjer och sänker rösten och man märker om man själv tycker det är 
roligt att läsa så märker ju barnen det. 
 
- Man dramatiserar lite. 
 
- Man kan få fler barn med sig. 

 
I samtalet pedagogerna mellan kan man se en beskrivning av bred variation av medel 
för att öka barnens/elevernas intresse för högläsningen, som till exempel vikten av 
inlevelse vid högläsningen som pedagog 1 och 2 uttrycker det.  
 
Bokens utformning, hur den är skriven är också någonting som påverkar hur barnen 
upplever högläsningen menar förskolans pedagoger. 
 
 
4.5 Barnens uttryckta upplevelser vid högläsningen 
Över lag verkar alla barn och elever i vårt urval av respondenter tycka om högläsning. 
Det viktigaste som elever i år 3 påpekade vid vår fokusgruppsintervju var lugnet som 
uppstod vid högläsningstillfället. Så här uttrycker sig tre av eleverna: 
 

Jag tycker att det känns ganska lugnt och det känns lugnande för kroppen. 
 

Man tänker liksom inte på något riktigt. Man lyssnar mer, man blir avslappnad. Alla 
lyssnar så det blir tyst också. 
  
Jag tycker det är bra, det känns lugnt annars brukar de skrika mest hela tiden.    

 
Eleverna uttrycker glädje över när pedagogen säger att hon skall läsa högt för klassen. 
De tycker att en bra bok är spännande och att det är roligt att se och höra vad som 
händer i boken. Även eleverna i förskoleklassen tycker att det är lugnt och skönt för 
kroppen, även om ett barn påpekar att det är jobbigt mot slutet av högläsningen och 
gärna vill gå och leka istället. 
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I förskolan uttrycker barnen sina upplevelser av högläsningen med en annan 
vinkling. Barnen tycker om när pedagogen läser, men de uttrycker till en början 
sådant som man inte bör göra vid högläsningstillfället. Här följer några exempel på 
detta: 

 
Man ska helst inte bråka. 
  
Och inte dra i någon tröja. 
  
Och inte dra varandra hårt. 

 
Här kan man se att barnen uttrycker hur viktigt det är att de sköter sig under 
högläsningstillfället och inte bråkar med varandra. Efter ett tag nämnde barnen även 
saker som var bra med högläsningen, som till exempel: 

 
Det är mysigt när man kan tända lampan. 
  
Det är skönt när man kommer hem ifrån skogen. 
  
När någon är lugn. 
  

Återigen kan man se att lugnet vid ett högläsningstillfälle är någonting som barnen 
uppskattar och verkar tycka är en viktig del av högläsningen. 
 
 
4.6 Barnens/eleverna uttryck om vad de lär sig vid högläsning 
Eleverna i år 3 tror att pedagogens viktigaste syfte med högläsningen är att få 
gruppen som helhet lugn, men även den enskilda eleven. Några elever uttrycker det: 
  

Vi skall lugna ner oss och att man har lugn i kroppen när man går hem eller om man är 
kvar på fritids. 
 
Så man inte mår uselt när man går hem. Att man blir lite lugnare om det har hänt något 
lite tråkigt innan kanske… 
 

Det som tydligast går att utläsa av elevernas svar är att skoldagen bör avslutas lugn 
och positiv. 
 
Någonting som eleverna tror man kan lära sig av högläsning är nya ord, men det de 
poängterar starkast är vikten av att kunna sitta stilla och lyssna.  
 

Ja, för att man skall kunna sitta stilla sedan och så skall man lyssna. 
  
För att man skall kunna sitta på möten när man blir äldre.  
 

Det här är två citat som visar på att eleverna inser att man kan ha nytta av att kunna 
sitta stilla och lyssna när man blir äldre. 
 
Barnen i förskolan tror att pedagogerna läser för dem för att barnen inte kan läsa 
själva. Alla barn tror att man kan lära sig någonting när pedagogen läser för dem. Vad 
man kunde lära sig hade de många olika åsikter om. Här följer några exempel: 
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Att läsa. 
 

Lära sig att göra en bok. 
 

Man kan lära sig att åka skateboard och sedan kan man lära sig att inte tramsa så 
mycket. 
 

Man kan tydligt se att barnen i förskolan tror att man kan lära sig någonting vid ett 
högläsningstillfälle. 

 
 
4.7 Resultatsammanfattning 
Vår studie visar att pedagogerna i förskola och skola läser högt för sina barn/elever 
olika ofta. I förskolan läser man minst en gång per dag medan man i förskoleklass och 
år 1 – 3 inte läser riktigt varje dag. Barnen i förskolans upplevelser av hur ofta 
pedagogen läser för dem stämmer överrens med vad pedagogerna uttrycker. Barnen i 
förskoleklass och år 1 - 3 uttrycker däremot att pedagogerna läser oftare än vad 
pedagogerna uttrycker att de gör. I förskoleklassen använder man sig av ljudböcker 
istället för högläsning.   
 
Pedagogerna uttrycker en mängd olika syften med högläsningen, till exempel att det 
är viktigt för barnens/elevernas språkutveckling och läsinlärning. Pedagogerna 
uttrycker även vikten av att barnen/eleverna lär sig att lyssna och slappna av. 
Eleverna i år 3 tror att lugnet som uppstår vid högläsningen är pedagogernas främsta 
syfte med högläsningen, medan det eleverna själva tycker att de lära sig av 
högläsningen i första hand är att sitta stilla och lyssna.  Barnen i förskolan uttrycker 
flera olika saker som man kan lära sig av högläsningen, till exempel att göra en bok. 
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5. Resultatanalys 
Vår studie visar att ett av de syften som finns med högläsning hos både förskolans 
och skolans pedagoger är att högläsningen skall ge barnen/eleverna en lugn stund. 
Pedagogerna i förskolan tycker det är viktigt att barnen får möjlighet till lugn och ro 
framför allt om de har långa dagar på förskolan. Detta poängteras även i läroplanen 
för förskolan (Lpfö 98) där det står att ett av förskolans uppdrag är att balansera 
barnens dag med hjälp av vila och andra aktiviteter. Arbetslaget skall: ”ansvara för att 
arbetet i barngruppen genomförs så att barnen erbjuds en god omsorg med en väl 
avvägd dagsrytm”(Lpfö98, s.10). Då pedagogerna i förskolan läser för sina barn varje 
dag, lever de upp till riktlinjerna för förskolans arbete enligt Lpfö 98.  
 
Alla barn/elever uttryckte under våra fokusgruppsintervjuer att de uppskattade 
lugnet som uppstod vid ett högläsningstillfälle. De tyckte det kändes lugnande för 
kroppen och man blev avslappnad. Ett av barnen i förskolan berättade hur skönt 
han/hon tyckte att det var med en högläsningsstund efter en dag i skogen. Barnen tar 
även upp en disciplinerande syn på högläsningen. I förskolan nämner barnen hur 
man skall bete sig under en högläsningsstund, till exempel att man inte skall bråka 
eller dra i varandra under tiden som högläsningen pågår. I skolan nämner eleverna 
disciplineringen med att man under högläsningen måste kunna sitta still, detta är 
enligt eleverna viktigt att kunna när man blir äldre. Här kan man se drag av den 
behavioristiska teorin, genom att barnen är disciplinerade och sitter still får de som 
belöning lyssna till en saga. Förskolans pedagoger uttrycker högläsningsstunden från 
en annan vinkel. I stället för disciplin när barnen sitter bredvid varandra ser 
pedagogerna möjligheterna att lära barnen om empati och att man kan ta hand om 
den som sitter bredvid, vilket man kan koppla till förskolans uppdrag enligt 
förskolans läroplan (Lpfö98): ”Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till 
empati och omtanke om andra utvecklas”. 
 
Ett annat av de syften som pedagogerna uttryckte handlar om barnens/elevernas 
språkinlärning. Pedagogerna menar att högläsning berikar barnen i deras språk. 
Högläsningen ökar deras ordförråd, barnen får även en uppfattning om språkets 
klang och det underlättar inför läsinlärningen hos barnen/eleverna. Detta stämmer 
överrens med vad både Fast (2001) och Rydja (2006) skriver om barns 
språkutveckling. När barn får lyssna till en berättelse och får höra språket talas får de 
en möjlighet att lära sig skilja på språkets innehåll vilket enligt Rydja (2006) är 
viktigt för barnets/elevens fortsatta språkinlärning. De lär sig hur språket är 
uppbyggt, hur det låter och de lär sig även nya ord. Genom högläsningen kan man ge 
orden en betydelse. Modernare forskning har enligt Arnqvist (1993) visat att barnens 
ordförråd kan utvecklas genom att den vuxne förklarar ord som används.  
 
Att man kan lära sig nya ord genom högläsning framkom under 
fokusgruppsintervjuerna med eleverna i år 3, även om de huvudsakligen trodde att 
pedagogerna läste för att gruppen skulle bli lugn. I läroplanerna för både förskola och 
skola finns många punkter som poängterar arbetet med barns/elevers 
språkutveckling. Förskolan skall bland annat sträva efter att barnen skall lära sig att 
lyssna och berätta, utveckla sitt ordförråd och utveckla sitt intresse för skriftspråk. I 
skolan skall man bland annat sträva efter att barnen/eleverna lär sig vårda sitt språk 
och att språket blir rikt och nyanserat. Här kan vi tydligt se att man kan använda 
högläsning för att nå fler av strävansmålen som beskrivs i läroplanerna, till exempel 
att utveckla sin fantasi, sitt ordförråd och sin kreativitet. 
 



25 

 

Dominković m.fl. (2006) påstår att barnen börjar koppla ihop sina egna erfarenheter 
med de händelser som de får lästa för sig. Här kan man se de kognitiva drag, 
assimilation och ackomodation, som framkommer under högläsningen. Att 
barnen/eleverna får skapa egna bilder utifrån det de får höra under en 
högläsningsstund är någonting som alla pedagoger nämner under våra 
fokusgruppsintervjuer. En pedagog berättar att hon ibland inte visar bilder alls under 
högläsningen för att barnen/eleverna på detta sätt tvingas att själva fantisera. En 
annan pedagog säger att barn genom högläsning tvingas tänka utanför här och nu, till 
exempel vad som kommer att hända sedan.  
 
Dominković m.fl. (2006) skriver om att barn gärna tidigt skaffar sig bokrutiner 
tillsammans med en vuxen. Barnen lär sig att känna igen böcker med hjälp av 
omslagen och barnen börjar att låtsasläsa. Förskolans pedagoger har 
uppmärksammat detta beteende hos barnen på förskolan. Barnen kommer gärna och 
ber att någon vuxen skall läsa för dem och de låtsasläser gärna för sig själv, en kompis 
eller någon vuxen. Fast (2008) skriver att barn gissar sig till ord och meningar i 
texten och ställer hypoteser, de börjar jämföra bokstäver och ord med varandra. 
Detta är enligt Fast (2008) grunden till den fonologiska medvetenheten hos barnen. 
 
Pedagogerna i förskolan pratar om att de ibland har en mer planerad tanke med 
högläsningen. Detta kan vara om man som pedagog behöver belysa något speciellt 
område som till exempel döden. Enligt förskolans läroplan skall förskolan sträva efter 
att barnen utvecklar sin förmåga att reflektera över olika etiska dilemman och 
livsfrågor. Adjö, herr Muffin är en bok skriven av Nilsson (2002) som tar upp stora 
frågor som sjukdom och död. Pedagogerna nämner denna bok som exempel på en bra 
bok om man skulle behöva samtala med barnen om dessa ämnen. Fast (2001) skriver 
att det är vanligt att berätta en liknelse för barnen för att ge dem en förståelse av 
någonting kopplat till deras eget liv. Även Sheridan citerad i Fast (2007) betonar i ett 
av sina skäl till högläsning för barn/elever att berättelser kan fungera som en spegel 
för barnens/elevernas eget liv. Denna pedagogiska metod har använts av många av 
världens stora lärare genom tiderna.  
 
Även Malmgren (refererad i Jönsson, 2007) påpekar att texter kan användas för att 
sammanbinda elevers olika erfarenheter. Inlevelse och distans är något man som 
pedagog bör eftersträva med sin högläsning. Distansen till texten gör att barnen kan 
se saker ur ett annat perspektiv, man kan även läsa flera olika texter för att 
uppmärksamma olika sidor av ett problem.  
 
Enligt Lindö (1983) är alla barn individuella personligheter med egna egenskaper och 
det gäller för oss vuxna att upptäcka och utveckla dessa. Hon menar att 
högläsningstillfället i förskolan och skolan är ett sätt att fånga barnens/elevernas 
intresse. Pedagogens inlevelse vid högläsningen är viktig för att fånga intresset hos 
barnet påpekar en pedagog i förskolan. I det samtal som de för under 
fokusgruppsintervjun nämns hur användandet av rösten inverkar på barnen när de 
läser högt för barnen. Detta är även någonting som en pedagog i förskoleklassen 
upplever när hon har haft högläsning för sina elever.  
 
Val av bok är något som pedagogerna anser har en stor betydelse för hur pass 
intresserade barnen/eleverna är av berättelsen. Det är viktigt att boken snabbt fångar 
barnens/elevernas uppmärksamhet och att den inte är för tjock med för mycket text.  
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Enligt förskolans läroplan skall man sträva efter att använda sig av det vidgade 
textbegreppet, det vill säga olika uttrycksformer så som dans, drama, sång och 
rörelse, för att främja barns/elevers utveckling och lärande. Pedagogerna på 
förskolan menar att dramatisering är ett bra sätt att använda sig av för att få fler 
barn/elever med sig vid högläsningstillfället. De använder även bilderna i 
högläsningsböckerna för att skapa drama och sjunga och dansa till. 
 
Genom att barn tidigt får lyssna på rim och ramsor lär de sig enligt Brok (2007) att 
lyssna till språket vilket är en nödvändighet när barnen själva lär sig att läsa och 
skriva. Barnens visualisering och fantisering är en grund i barnens kreativitet och 
detta kan främjas genom högläsning. En pedagog i förskolan påpekar att 
högläsningen skall vara rolig och väcka upp fantasin hos barnen. Hon menar att 
högläsning är nyckeln till bland annat kreativiteten, fantasin och språkutvecklingen.  
Barnen som har deltagit i studien uttrycker alla att det är roligt när pedagogen läser 
högt för dem.   
 
Delaktigheten är en viktig del av högläsningen för att öka intresset hos 
barnen/eleverna. Genom att låta barnen/eleverna få vara med och rösta fram vilken 
bok som skall läsas tillåts barnen/eleverna att handla efter demokratiska principer 
och delta i olika former av beslutsfattande, vilket är ett av de mål som förskolan och 
skolan skall sträva efter enligt läroplanerna för både förskola och skola. 
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6. Diskussion 
Här följer en diskussion kring de resultat som framkommit i vår studie. Därefter har 
vi under slutsatser kortfattat svarat på våra forskningsfrågor. Vi har även en kortare 
diskussion kring vår metod. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
Vår studie visade att pedagogerna läser olika mycket för sina barn/elever i förskola 
och skola. Pedagogerna har flera olika syften med sin högläsning som till exempel 
läsinlärning, ökat ordförråd och att ge barnet/eleven lugn och ro. Det som 
barnen/eleverna upplever starkast är möjligheten till lugn och ro och att man lär sig 
att sitta stilla och lyssna. 
 
Vi började våra fokusgruppsamtal med att fråga både barn/elever och pedagoger i 
förskolan och skolan hur ofta högläsning förekommer i gruppen/klassen. Vi ansåg att 
detta var en relevant fråga när man skall diskutera högläsningens syfte. I förskolan 
läser man varje dag enligt pedagogerna, vilket även barnen uttryckte. På förskolan 
förekommer även spontan högläsning, då ett barn kan komma och be pedagogen att 
läsa högt ur en bok för honom/henne.  
 
I förskoleklassen förekommer inte högläsning riktigt lika ofta, cirka tre gånger i 
veckan. Där används även ljudböcker av pedagogerna, något som även barnen 
bekräftar i fokusgruppsamtalet. Dock poängterar barnen att de lyssnar mer på 
ljudböcker än till högläsning av pedagogen. Vi kan ana att detta kan leda till olika 
konsekvenser. Å ena sidan finns det tid för pedagogen att hinna med andra sysslor 
medan barnen lyssnar till en ljudbok, å andra sidan uppstår inte samma lugn i 
barn/elevgruppen. Detta påpekades av en pedagog i förskoleklassen som sa att 
barnen lättare slappnade av när hon kunde styra sin röst vid högläsningen.   
 
Även i skolan förekommer högläsning cirka tre gånger i veckan, även om 
pedagogernas mål är att läsa högt för eleverna varje dag. Pedagogerna erkänner öppet 
att det är på grund av tidsbrist som högläsning inte sker varje dag. Här kommer 
återigen prioriteringsfrågan upp hos oss. Vi anser att om man bara vill, skulle man 
kunna inkludera högläsningen i de olika ämnen som finns och på det sättet få en 
större möjlighet att läsa högt varje dag för sina elever. Barnen i skolan uttrycker att 
pedagogen läser högt för dem varje dag, vilket är något förvånande med tanke på 
pedagogernas svar på hur ofta de läser högt för klassen. 
 
Vårt resultat av studien visar att högläsningen förekommer mer frekvent i förskolan 
än vad den gör i förskoleklass och skolan. Detta förvånar oss inte då vi tror att det av 
tradition läses mer på förskolan. Vi tror detta beror på att det i skolan finns flera olika 
mål och uppgifter som måste nås enligt läroplanen och att pedagogerna därför inte 
prioriterar högläsningen. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står det inget konkret om hur 
högläsningen kan användas i undervisningen. I och med den nya lärplanen som kom 
1994 finns inte den centralstyrning som konkret beskriver pedagogernas arbete utan 
pedagogerna själva får besluta hur de skall arbeta för att målen i läroplanen skall 
kunna uppnås. Vi har under studiens gång fått ta del av alla de positiva upplevelser 
som högläsningen anses ge barnen/eleverna. Vi har ingenstans i litteraturen stött på 
några negativa effekter som högläsningen för med sig. Vi tror att pedagogerna i 
förskoleklass och skola inte till fullo inser högläsningens alla olika 
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användningsområden och möjligheter i och med att det inte konkret nämns i 
läroplanen. 
 
Enligt de pedagoger som deltagit i vår studie kan man ha flera olika syften med sin 
högläsning. De menar till exempel att högläsningen främjar läsinlärningen, språket, 
ordförrådet, fantasin, empati och kreativiteten. Dock ställer vi oss frågande till om 
dessa syften som pedagogerna nämner används i praktiken. Pedagogerna i förskolan 
uttrycker många bra syften med högläsning, men ligger fokus verkligen på dessa 
syften eller handlar högläsningen mest om att kunna ge barngruppen en lugn stund? 
 
Under fokusgruppsintervjuerna med pedagogerna i skolan har vi fått en uppfattning 
av att fokus med högläsningen ligger på att få lugn och ro i klassen och inte på övriga 
avseenden som till exempel ordförråd och språkstimulans. I den här studien har vi 
läst om flera olika positiva egenskaper som Fast (2001) och Rydja (2006) nämner att 
högläsningen kan ge barnen/eleverna i sin literacyutveckling. Därför anser vi att man 
som pedagog skulle kunna använda högläsningen till så mycket mer än vad som görs. 
Vi känner att högläsningen kan användas till mer än bara som en lugn stund, vilket är 
det syfte som poängteras mest av både pedagoger och barn/elever. Till skillnad från 
den nativistiska teorin där högläsning inte anses påverka barns/elevers inlärning, 
tycker vi att högläsning är ett ypperligt inlärningstillfälle som man som pedagog 
borde ta till vara på bättre. Som den sociokulturella teorin anser är samspelet mellan 
den vuxne och barnen en viktig del i barnets utveckling och inlärning. Vi är förvånade 
över att pedagogerna inte använder högläsningen mer som ett redskap i 
barnens/elevernas språkutveckling än vad de gör.  
 
Vi har under våra studier till lärare haft möjlighet att få vara ute i verksamhetsförlagd 
utbildning, vfu. Under dessa perioder och även under våra fokusgruppsintervjuer har 
vi märkt att pedagogerna i förskola och skola sätter avslappning, lugn och ro i 
centrum för sin högläsning. Alla andra positiva egenskaper med högläsning, som ökat 
ordförråd, fantasi och läsinlärning, är någonting som barnen/eleverna får på köpet. 
Det här är någonting som vi som blivande pedagoger vill förändra. I vår framtida 
yrkesroll vill vi arbeta mer aktivt med högläsningen och utnyttja alla de positiva 
egenskaper som högläsningen kan ge. Vår studie visade att barn/elever alltid 
upplever ett lugn vid högläsning och därför anser vi det troligt att lugnet alltid 
uppkommer vid ett högläsningstillfälle. Med detta menar vi att fokus med högläsning 
borde ligga på andra aspekter av barns utveckling än avslappning, lugn och ro. Dessa 
delar av högläsningen är någonting som ändå finns där automatiskt och inte behöver 
ligga i fokus. 
 
Ett exempel på hur vi skulle vilja arbeta med högläsning är att inledningsvis väcka ett 
intresse och en nyfikenhet för boken hos barnet, till exempel att presentera 
författaren och föra en diskussion kring bokomslaget. Under läsningens gång kan 
man stanna upp och reflektera över det som hänt och även ställa frågan om vad 
barnen/eleverna tror kommer att hända härnäst. Efter bokens slut skulle man kunna 
låta barnen/eleverna rita en minnesbild eller händelse som de har fastnat speciellt 
för, det går även att skriva till sin bild. Efteråt kan man tillsammans med eleverna 
sortera bilderna i kronologisk ordning vilket kan leda till goda samtal och 
diskussioner kring boken. Genom det här arbetssättet kan man arbeta 
ämnesintegrerat som i detta fall med svenska, matematik och bild. Det centrala blir 
arbetet kring boken, medan själva högläsningen erbjuder barnen/eleverna möjlighet 
till en lugn stund. Arbetet kring boken inbjuder även till samspel mellan pedagogen 
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och barnen/eleverna. Som Vygotsky hävdar är kunniga och erfarna personer i 
barnens/elevernas närhet viktiga för deras utveckling. 
 
För att väcka intresse för högläsningen hos barnen/eleverna påpekar pedagogerna i 
vår studie vikten av barnen/elevernas delaktighet i valet av bok. Annat som kan öka 
intresset för högläsningen hos barnen/eleverna är enligt pedagogerna hur de 
använder rösten vid högläsningen. Även dramatisering kan användas för att öka 
lusten hos barnen/eleverna för högläsningen menar pedagogerna. Även  
sagans/berättelsens historik kan öka barnen/eleverna intresse för böcker och därmed 
även högläsning. Fast (2008) menar att ”det är den geografiska platsen, det kulturella 
sammanhanget och den historiska tidspunkten som har stor betydelse för vilka 
uttryck läsande och skrivande tar”(s.7). Vi anser att genom att berätta för 
barnen/eleverna hur en saga kan ha kommit till och hur den har utvecklats genom ett 
historiskt perspektiv, kan man få eleverna att i större utsträckning ta del av sagans 
innehåll och betydelse. 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) kan man läsa om att arbetslaget skall erbjuda en 
avvägd dagsrytm för barnen. I skolans läroplan (Lpo94) kan man inte läsa att 
eleverna har rätt till en lugn stund. I vår studie var den lugna stunden det som 
eleverna uttryckte som den starkaste upplevelsen vid högläsningstillfället. Under våra 
samtal med barnen/eleverna nämner en pojke i år 3 upplevelsen så här ”jag tycker 
det är bra, det känns lugnt annars brukar de skrika mest hela tiden”. Här kan vi se att 
eleverna uppskattar att få en avslappnande stund under skoldagen. Som framkommit 
i resultaten läser pedagogerna högt för eleverna i förskoleklassen och i skolan endast 
cirka tre gånger i veckan. Vår fråga är då: När får eleverna den för dem så viktiga 
lugna stunden under veckans övriga dagar?  
 
En av våra frågeställningar inför den här studien var att se vilka överensstämmelser 
och skillnader det finns mellan pedagogernas syften med högläsningen och 
barnens/elevernas upplevelser av den. Vi kan med hjälp av våra 
fokusgruppsintervjuer se både likheter och skillnader hos pedagoger och barn/elever. 
Barnen på förskolan är alla medvetna om att man kan lära sig någonting av 
högläsningen, dock stämmer deras åsikter inte överrens med pedagogernas uttalade 
syften, vilket vi inte anser vara förvånande då barnen fortfarande är så pass unga.  
 
Det som framkommer tydligast hos både pedagoger och barn/elever är att få lugn och 
ro i barn/elevgruppen, vilket även nämns av eleverna i Johansson & Johanssons 
studie (Svenskläraren, nr 3/1999). Eleverna i skolan uttrycker vad de tror är 
pedagogernas viktigaste syfte med högläsning ”Vi skall lugna ner oss och att man har 
lugn i kroppen när man går hem eller om man är kvar på fritids”. Vi har tydligt 
kunnat se hur uppskattat det är hos både pedagogerna och barnen/eleverna med ett 
lugn i gruppen, men även för den enskilde individen. Vi tror att detta bland annat 
beror på det intensiva tempot som finns i dagens samhälle och skola samt att många 
skolor har klasser med många elever.  
 
En annan likhet är att högläsningen kan öka barnen/elevernas ordförråd. Här tror vi 
att det är viktigt för pedagogerna att upplysa barnen/eleverna om möjligheterna att 
lära sig nya ord och begrepp. Genom att berätta för barnen/eleverna att det är bra om 
de frågar efter betydelsen av ett ord eller begrepp som barnet/eleven aldrig har hört 
tidigare ökar man som pedagog deras medvetenhet om möjligheten av att lära sig nya 
ord och begrepp.  
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Den enda skillnaden som framkom mellan pedagogerna och barnen/eleverna fanns 
hos förskolebarnens åsikter om vad man kan lära sig vid ett högläsningstillfälle. 
Barnen hade många olika åsikter om vad man kunde lära sig, till exempel att åka 
skateboard, även om åsikterna inte överensstämde med pedagogernas syfte. Barnens 
åsikter om vad man kan lära sig är mer praktiska medan pedagogernas syften ligger 
mer på det teoretiska planet.   
 
Utöver detta nämnde pedagogerna en mängd olika syften med sin högläsning till 
exempel att öka fantasin och kreativiteten och som inte kom till uttryck i barnens 
upplevelser. Detta är inte heller något som vi tycker man kan förvänta sig att 
barn/elever i förskola, förskoleklass och skolans tidigare år skall ha någon 
medvetenhet om.  
 
Det som har påverkat oss starkast efter vi har gjort vår studie är hur viktig 
högläsningen är för barnen/eleverna. Alla barnen/eleverna har varit enormt positiva 
till högläsning, i år 3 nämndes högläsningen som den bästa avslutningen på dagen.    
 
Studien har väckt en del nya frågor hos oss och som skulle vara intressanta att 
studera vidare. Framför allt är vi nyfikna på om pedagogerna använder sina 
beskrivna syften med högläsning i sin undervisning. Det skulle vara intressant att 
göra en observation under en längre period för att se hur pedagogerna arbetar med 
högläsningen. Det skulle även vara intressant att se vad som händer med 
högläsningen i de senare åren av skolan. Försvinner pedagogernas högläsning när 
eleverna anses vara goda läsare själva? 
 
6.2 Slutsatser 
Hur beskriver pedagogerna sitt syfte med högläsning i förskolan/skolan för barn och 
elever? 
 
Pedagogerna uttrycker en mängd olika syften med högläsningen. På förskolan 
uttrycker pedagogerna en relativt bred variation av syften till exempel att det är bra 
för barnens fantasi och kreativitet. Att språket berikas av högläsningen är också 
någonting som nämns. Pedagogerna i skolan lägger fokus med sin högläsning på att 
ge eleverna lugn och ro även om de också nämner att det är viktigt för elevernas 
språkutveckling och läsinlärning.  
 
Hur uttrycker barnen/eleverna sina upplevelser av högläsningen? 
 
Barnen/eleverna upplever högläsningen positivt. De uppskattar det lugn som 
infinner sig vid ett högläsningstillfälle. De berättar även att man kan lära sig saker av 
högläsningen till exempel nya ord.  
 
Vilka överrensstämmelser och skillnader finns det mellan pedagogernas syften och 
barnens/elevernas upplevelser vid högläsning? 
 
Barnen/eleverna kan ännu inte se alla de syften pedagogerna har med högläsningen, 
vilket inte förvånar oss då barnen/eleverna fortfarande är så unga framför allt barnen 
i förskolan. Eleverna i skolan tror att pedagogens främsta syfte med högläsningen är 
att eleverna skall lära sig att sitta still och lyssna. Dock kan man se att lugnet vid ett 
högläsningstillfälle är något som nämns av både pedagoger och barn/elever.  
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6.3 Metoddiskussion 
Vi anser att vårt val av datainsamlingsmetod, fokusgruppssamtal, har fungerat bra 
även om vi funderat på om detta var det bästa valet av datainsamlingsmetod för 
förskolebarnen. Samtalet med barnen blev något okoncentrerat och barnen hade lätt 
för att tappa fokus. Annat som kan ha påverkat barnens koncentration var att 
samtalet fördes direkt efter lunch då barnen var något trötta. Här känner vi att 
enskilda intervjuer kanske hade varit en bättre datainsamlingsmetod.  
 
Vi har medvetet valt att hålla en låg profil under fokusgruppssamtalen för att våra 
åsikter och val av ord inte skall påverka den diskussion som respondenterna förde. 
Dock upptäckte vi under analysen av resultatet att det hade varit på sin plats med 
vissa följdfrågor för att få en tydligare bild av resultatet. I övrigt känner vi oss nöjda 
med det resultat som vi fått fram under studien. 
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Bilaga 1 
 

 

Missivbrev till föräldrar! 
 
Hej! 
 
Vi heter Anna Henricsson och Mirva Peltomäki, och vi läser vår sjunde och sista 
termin av Lärarprogrammet med inriktning mot tidigare år vid Mälardalens 
Högskola. Vi skall skriva ett examensarbete inom ämnet pedagogik. Syftet med vårt 
arbete är att se vilka bakomliggande tankar som finns hos pedagogerna när de har 
högläsning för barn/elever. Vi vill få fram vad eleverna/barnen upplever när de få 
sagor/berättelser upplästa för sig. Vi frågar oss om man kan se att pedagogernas syfte 
med högläsningen återspeglas i barnen/elevernas upplevelser vid ett 
högläsningstillfälle. 
 
För att få fram detta skulle vi vilja föra tre gruppdiskussioner med barn/elever från 
förskola, förskoleklass och skola. Vi kommer även att föra gruppdiskussioner med 
deras pedagoger.  
 
Vi undrar därför om vi tillsammans med ditt barn får föra en diskussion om 
högläsning i förskola, skola. Deltagandet kommer att ske helt frivilligt och kan 
avbrytas när som helst. Materialet behandlas konfidentiellt och kommer enbart att 
läsas av oss och vår handledare. Vi kommer att använda oss av bandspelare. 
Materialet kommer enbart att användas till vår studie och kommer att förstöras 
efteråt. Studien kommer sedan att kunna läsas på Mälardalens Högskolas hemsida. 
 
Vid frågor går det att kontakta oss på: 
 
Anna Henricsson  070-215 60 50 
   ahn04008@student.mdh.se 
 
 
Mirva Peltomäki  070-216 10 16 
   mpi03001@student.mdh.se 
 
 
Handledare 
Margareta Sandström – Kjellin margareta.sandstrom.kjellin@mdh.se 
 
__________________________________________________________ 
 
Jag godkänner att mitt barn_______________________ får deltaga i  
 
gruppdiskussionen kring högläsning i skolan. 
 
 
 
Målsmans underskrift____________________________________ 
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Bilaga 2 
 
 
Missivbrev till lärare! 
 
Hej! 
 
Vi heter Anna Henricsson och Mirva Peltomäki, och vi läser vår sjunde och sista 
termin av Lärarprogrammet med inriktning mot tidigare år vid Mälardalens 
Högskola. Vi skall skriva ett examensarbete inom ämnet pedagogik. Syftet med vårt 
arbete är att se vilka bakomliggande tankar som finns hos pedagogerna när de har 
högläsning för barn/elever. Vi vill få fram vad eleverna/barnen upplever när de få 
sagor/berättelser upplästa för sig. Vi frågar oss om man kan se att pedagogernas syfte 
med högläsningen återspeglas i barnen/elevernas upplevelser vid ett 
högläsningstillfälle. 
 
För att få fram detta skulle vi vilja föra tre gruppdiskussioner med barn/elever från 
förskola, förskoleklass och skola. Vi kommer även att föra gruppdiskussioner med er 
pedagoger.  
 
Vi undrar därför om vi tillsammans med er får föra en diskussion om högläsning på 
er förskola, skola. Deltagandet kommer att ske helt frivilligt och kan avbrytas när som 
helst. Materialet behandlas konfidentiellt och kommer enbart att läsas av oss och vår 
handledare. Vi kommer att använda oss av bandspelare. Materialet kommer enbart 
att användas till vår studie och kommer att förstöras efteråt. Studien kommer sedan 
att kunna läsas på Mälardalens Högskolas hemsida. 
 
Vid frågor går det att kontakta oss på: 
 
Anna Henricsson  070-215 60 50 
   ahn04008@student.mdh.se 
 
 
Mirva Peltomäki  070-216 10 16 
   mpi03001@student.mdh.se 
 
 
Handledare 
Margareta Sandström – Kjellin margareta.sandstrom.kjellin@mdh.se 
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Bilaga 3 
 
Frågor till lärarna 
 
1. Hur ofta läser ni högt för era barn/elever? 

2. Vad är syftet med er högläsning?  

3. Hur uppfattar ni att era barn/elever upplever högläsningen? 

4. Vad händer med barn/elevgruppen vid högläsningstillfället? 

 

 

 

Frågorna till barnen/eleverna 
 
1. Brukar din lärare/pedagog läsa högt för er? 

2. Hur känns det när läraren/pedagogen läser högt för er? Motivera. 

3. Varför tror ni att läraren/pedagogen läser högt för er? 

4. Har ni känt att ni har lärt er någonting av högläsningen? 

5. Hur är stämningen i klassrummet? 

6. Vad är det bästa med högläsning? 

 

 
 

 


