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Denna kvalitativa studie handlar om ämnet högläsning och hur högläsning kan stimulera barn 

i olika åldrar. Studien belyser både förskolans och skolans sätt att arbeta kring ämnet. Finns 

likheter och skillnader med hur man arbetar med högläsning i de olika verksamheterna? 

Studien tar upp hur och på vilket sätt barnen stimuleras av högläsning. Metoden jag använt 

mig av har varit kvalitativa intervjuer, där sammanlagt fem informanter som arbetar på två 

olika förskolor och två olika skolor har belyst och berättat om hur och varför de arbetar med 

ämnet och vad de anser varit relevant att ta upp. Resultatet visar att det är betydelsefullt att ha 

högläsningstillfällen tillsammans med barnen. Det gynnar barnens ordförråd och får barnen 

att sätta igång tankeverksamheten. Som uppläsare bör man inte bara läsa en bok utan det är 

många aspekter en läsare bör tänka på. Några av dessa aspekter är gruppkonstellation, 

intresse, engagemang, förberedelser, diskussioner, inlevelse och röst. Det är viktigt att 

anpassa texten och att läsa för alla åldrar för att underlätta för barnens egen läsning. 

Högläsning kan man arbeta med och utveckla på många olika sätt det är bara fantasin som 

sätter gränser.  

___________________________________________________________________________   

Nyckelord: Högläsning, ordförråd, verktyg, stimulans, samspel, diskussion, språkutveckling, 

fantasi 



 
 

Innehåll 

 

1 Inledning .......................................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................ 6 

1.2 Uppsatsens disposition ................................................................................................................ 6 

2 Bakgrund ......................................................................................................................................... 7 

2.1 Stimulans av högläsning .............................................................................................................. 7 

2.2 Samtal och samspel vid högläsning ............................................................................................. 8 

2.3 Verktyg, förberedelser och litteratur till högläsningen .............................................................. 10 

2.4 Barnets egen läsinlärning .......................................................................................................... 11 

2.5 Problematik kring högläsning.................................................................................................... 12 

3 Metod och material ........................................................................................................................ 14 

3.1 Val av metod ............................................................................................................................. 14 

3.2 Urval .......................................................................................................................................... 15 

3.3 Intervju ...................................................................................................................................... 15 

3.3.1 Intervjufrågor ......................................................................................................................... 16 

3.4 Etiska ställningstaganden .......................................................................................................... 17 

4 Resultat .......................................................................................................................................... 19 

4.1 Resultat av intervjuer ................................................................................................................. 19 

4.1.1 Bakgrund om informanterna.................................................................................................. 19 

4.1.2 Hur högläsning sker i verksamheterna .................................................................................. 19 

4.1.2.1 Skolan .................................................................................................................................... 19 

4.1.2.2 Förskolan ............................................................................................................................... 20 

4.1.3 Barnens egen läsning ............................................................................................................. 20 

4.1.3.1 Skolan .................................................................................................................................... 20 

4.1.3.2 Förskolan ............................................................................................................................... 21 

4.1.4 Förberdelser, verktyg och litteratur ....................................................................................... 21 



 
 

4.1.4.1 Skolan .................................................................................................................................... 21 

4.1.4.2 Förskolan ............................................................................................................................... 22 

4.1.5 Barnens roll och syftet med diskussionerna .......................................................................... 22 

4.1.5.1 Skolan .................................................................................................................................... 22 

4.1.5.2 Förskolan ............................................................................................................................... 23 

4.1.6 Barnens stimulans av högläsning .......................................................................................... 23 

4.1.6.1 Skolan .................................................................................................................................... 23 

4.1.6.2 Förskolan ............................................................................................................................... 23 

4.1.7 Anpassning till barnens olika förutsättningar ........................................................................ 24 

4.1.7.1 Skolan .................................................................................................................................... 24 

4.1.7.2 Förskolan ............................................................................................................................... 24 

4.1.8 Vidarearbete kring boken ...................................................................................................... 25 

4.1.8.1 Skolan .................................................................................................................................... 25 

4.1.8.2 Förskolan ............................................................................................................................... 25 

5 Analys av intervjuerna ................................................................................................................... 26 

6 Diskussion ..................................................................................................................................... 29 

6.1 Metoddiskussion ........................................................................................................................ 29 

6.2 Resultatdiskussion ..................................................................................................................... 30 

6.3 Förslag till fortsatt forskning ..................................................................................................... 34 

7      Avslutning ...................................................................................................................................... 36 

Referenser .............................................................................................................................................. 37 

Internetkällor ......................................................................................................................................... 38 

Bilagor ................................................................................................................................................... 39 

 



 

5 
 

1 Inledning 

 

I dagens samhälle ställs det höga krav på barn. Att kunna läsa och skriva är bara en aspekt av 

många för att människor ska kunna klara av att följa med i samhällets utveckling. Under min 

barndom och även senare i livet har jag sett läsning och högläsning som en rolig, givande och 

lustfylld aktivitet. Högläsning har för mig varit ett pedagogiskt verktyg när jag har varit ute i 

verksamheten och arbetat med barnen de får då möjlighet att utvecklas socialt och språkligt 

men även för att sätta ord på företeelser. På Skolverkets hemsida kan man läsa om PISA 

(2009:108) som har gjort en internationell studie om barns läsförståelse och att barn och 

ungdomar har mer och mer tagit bort den traditionella läsningen som istället har övergått till 

digital läsning via internet. Därför kan man ställa sig frågan om högläsning har försvunnit i de 

svenska skolorna, har lärare/pedagoger och föräldrar ersatt högläsning med tyst läsning, 

datorer och TV-tittande istället.  

För att kunna möta framtidens utmaningar och för att kunna analysera, diskutera och framföra 

sina idéer och tankar effektivt samt för att kunna lära sig nya saker hela livet kommer elever att 

behöva kunna läsa både digitalt och traditionellt. Mindre god förmåga i det ena kan inte 

kompenseras av det andra och riktigt god förmåga att läsa kräver antagligen att båda typerna av 

läsning behärskas på en hög nivå. Kunskaper i traditionell läsning kommer att förbli viktiga både 

för att kunna läsa traditionellt, men också för att kunna läsa digitalt. (PISA, 2009:116) 

Jag har valt att skriva om ämnet högläsning för att ta reda på hur några lärare/pedagoger 

arbetar med högläsning ute i verksamheten. Stämmer lärarnas/pedagogernas arbetssätt och 

uppfattningar överens med hur litteraturen och forskningen belyser högläsningens verkan och 

hur man kan arbeta med barnen på bästa sätt? Skiljer sig skolan och förskolan åt, arbetar man 

annorlunda i skolan och på förskolan med högläsning?  Jag har valt att använda mig av 

förskolan och årskurs 1 för att undersöka saken. Förskolans läroplan poängterar vikten av 

varje barns språkutveckling och att man ska främja till intresse och nyfikenhet för den 

skriftliga världen (Lpfö98 reviderad 2010:7). I Läroplanen för grundskolan (Lgr11:223) under 

centralt innehåll ska eleverna få utveckla sin förmåga ”att lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer”. Med dessa citat vill jag visa att förskolan och skolan ska göra 

barnen/eleverna nyfikna på böckernas värld och inkludera högläsning och samtal i 

verksamheterna på ett lärorikt och lustfyllt sätt.                                                                                                                                               
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån forskning och litteratur ta reda på vad 

högläsning har för betydelse för barns språk och språkutveckling. Jag vill med min studie 

belysa likheter och skillnader inom förskolan samt skolan och lyfta fram hur och varför man 

ska och kan arbeta med högläsning ute i verksamheten. För att uppfylla syftet med min studie 

ska jag svara på nedanstående frågor: 

 Hur kan man arbeta med högläsning på förskolan och i skolan?  

 Hur vanligt är det med högläsningstillfällen ute i verksamheten? 

 Varför är det viktigt med högläsning?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Arbetet är disponerat i sju kapitel. I första kapitlet visas mitt syfte och mina frågeställningar 

som jag vill uppfylla med hjälp av denna studie. Kapitel två är min bakgrund, där redogörs, 

vad forskning, läroplan och litteratur påpekar om högläsning. I bakgrunden tar jag upp, vad 

barnen får ut av ett högläsningstillfälle samt samtalets och samspelets betydelse under ett 

högläsningstillfälle kopplat till en teori. Jag tar även upp om vad det finns för verktyg och hur 

man kan arbeta på ett stimulerande sätt med högläsning. Jag belyser också vad jag funnit för 

problematik kring ämnet. I mitt tredje kapitel som jag, benämner metod och material, 

analyserar jag och visar mitt tillvägagångssätt och hur jag har samlat in mitt material som 

redovisas senare i arbetet. Jag visar mina ställningstaganden i samband vid insamlat material 

och hur dessa har bearbetats. I det fjärde kapitlet som heter resultat, redovisas en 

sammanställning av mina genomförda intervjuer. I kapitel fem analyserar jag mitt resultat och 

kopplar in min bakgrund och visar på likheter och skillnader. I kapitel sex för jag en 

diskussion över mitt resultat kopplat till min bakgrund och svarar på mina frågeställningar. 

Under kapitel sex diskuterar jag även min metod och blickar framåt och vad jag skulle se som 

en vidare forskning kring ämnet. Kapitel sju som är min avslutning sammanfattar jag de 

viktigaste aspekterna kring högläsning. 
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2 Bakgrund 

Högläsning kan ske enskilt eller i stora respektive mindre grupper. Enligt 

Nationalencyklopedin är en definition av begreppet när en vuxen eller ett barn läser en text 

högt för en grupp eller en enskild lyssnare (NE 2013-04-07). 

I detta avsnitt kommer jag redovisa vad litteraturen, forskningen och läroplanen säger 

om högläsningens stimulans vid ett högläsningstillfälle och hur och på vilket sätt högläsning 

kan ske. Jag har delat in bakgrunden i olika underrubriker dessa underrubriker är stimulans av 

högläsning, samtal, samspel och högläsning, verktyg, förberedelser och litteratur till 

högläsningen, barnets egen läsinlärning och slutligen problematik kring högläsning. 

2.1 Stimulans av högläsning 

Kerstin Dominkovic, Yvonne Eriksson och Kerstin Fallenius (2006:46) poängterar bildens 

betydelse vid högläsning för små barn. Det är viktigt att peka och sätta ord på bilder 

tillsammans med barnen för då får de möjlighet att upprepa vad som sagts. Detta bidrar till att 

barnen får ord på företeelser och lär sig kommunicera om något som inte är här och nu. Ann-

Katrin Svensson (2005:31–33) hävdar att vid ett högläsningstillfälle är det centralt med samtal 

och diskussioner för att gynna språkutvecklingen på bästa sätt. Hon menar att när man 

diskuterar med barnen om boken och dess bilder lär sig barnen begrepp, färger och former.  

Ingvar Lundberg (2006:40–41) påpekar att genom högläsning får barnen möjlighet att 

utveckla ordförrådet. Han menar att högläsningen bidrar till att barnen blir bekanta med ord 

som de inte hör i vardagliga situationer. Barnen kommer i kontakt med ett skriftspråk, ett 

språk som inte är kopplat till situationen barnet befinner sig i, ett språk som finns på avstånd. 

Rigmor Lindö (2005:24) betonar också att skönlitteratur utvecklar barnens språk och att med 

hjälp av litteraturen får barnen upp ögonen för varierade språkliga texter. De får då möjlighet 

att upptäcka olika egenskaper i texterna. Mem Fox (2003:72) menar också att genom 

böckerna får barnen uppleva och se det skrivna språket. Ju mer barnen får se det tryckta ordet 

desto mer förståelse får de. På så sätt lär sig barnen så småningom känna igen bokstäver, 

tecken, rubriker och allt som hör till en skriven text. 

För att ordförrådet ska utvecklas optimalt bör barnen få möjlighet att utforska allt som 

hör till böckernas värld. Samtalssituationer som är ”här och nu” som tv-tittande och filmer, är 

inte tillräcklig stimulans för barnens ordförråd. Vid dessa situationer är språket ofta 

situationsbundet och vilket leds av förklarade bilder. En konsekvens som uppkommer när 



 

8 
 

barnen inte får uppleva läsning är att barnet får svårigheter med att utveckla ordförrådet 

(Lundberg 2006:45–46). Dominkovic, Eriksson och Fallenius (2006:20) hävdar också att 

böcker får barnens ordförråd att öka. De anser att böckernas tillvaro är betydelsefull och 

genom böcker och läsning menar de att barnen går från här och nu ord som är 

kontextberoende samtal vilket i böckerna får barnen att gå till där och då ord vilket är 

kontextoberoende samtal. Böckerna bidrar även till att fantasin utvecklas hos barnen och 

barnen kan med hjälp av fantasin skapa sig inre bilder. Carsten Elbro (2004:96–97) påpekar, 

barn som fått lyssna på högläsning och upplevt och bekantat sig med skrivna ord i hemmiljön 

har fått kunskaper och idéer om skriftens användning redan innan de börjar skolan. Han 

menar även att högläsning i hemmiljö inte har så stor betydelse för barnets egen första 

läsutveckling, utan att den istället bidrar till att stärka ordförrådet och barnets muntliga 

formuleringsfärdighet. Han säger att med hjälp av högläsning förbereder barnet sig för sin 

egen första läsning. Elbro ser högläsning som ett sätt att ge barnen kunskap om omvärlden 

och kunna se ur olika perspektiv, vilket han tror kan få en betydelsefull inverkan på barnens 

egen läsning på längre sikt. Han menar att det är bra att använda sig av högläsning i 

hemmiljön och på förskolan och att föräldrarnas intresse över läsning smittar av sig. Han 

jämför även läsning med att man lär sig inte spela fotboll om man är åskådare, man måste 

själv ta tag i skriften och sätta sig in i den för att lära sig läsa. 

Fox (2003:89–91) nämner tre hemligheter bakom läsningens verkan. Hon hävdar: ”man 

måste förstå sig på skrift, man måste förstå sig på språk och man måste förstå sig på hur 

världen fungerar”. Fox hävdar att om dessa tre hemligheter möts och fungerar tillsammans 

uppstår läsning. Alla tre delarna stödjer varandra. Hon påpekar även att när barn får svårt med 

läsningen fokuserar lärare och föräldrar för mycket på en av delarna och glömmer bort de två 

andra delarnas betydelse. 

Lundberg (2006:42) framhåller att högläsning kan bidra till att barnen får träna på att 

vara fokuserade och uppmärksamma eftersom barnens koncentrationsförmåga ökar när barnen 

sitter stilla under en längre tid.  

2.2 Samtal och samspel vid högläsning 

Lev Vygotskij (2001:9–10) beskriver tänkandet och språket som två funktioner som ligger 

nära varandra. Vygotskij poängterar att social kommunikation är viktigt för att språket och 

tänkandet ska utvecklas. Han säger även att barnen är sociala individer från början och med 

hjälp av språket och dialoger med andra människor får språket en social funktion (Vygotskij, 
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2001:11). För Vygotskij är dialog och mening centrala begrepp för att kunskap ska ske men 

han hävdar även att inlärningen hos ett barn är en social process. En dialog mellan en vuxen 

och ett barn gör så att barnet skapar erfarenheter och tänkande av den vuxna. Språket och 

orden är inte helt lika med barnets och genom att barnet hör den vuxnes sätt att tala utmanas 

barnet inom den närmaste utvecklingszonen (Lindqvist 1999, Vygotskij 2001:15–16).  

De redskap som finns tillgängliga i samspelet för att utveckla kunskap är av såväl 

intellektuell och språklig som psykologisk art. Språket har i Vygotskijs teori en 

central funktion för att utveckla tänkandet. Språket, såväl tal som skrift, är ju också i 

centrum under en högläsningssituation. (Dominkovic, Eriksson & Fellenius 2006:8) 

Dominkovic, Eriksson och Fallenius (2006:8) hävdar att när barn får en nära kontakt med en 

vuxen under ett högläsningstillfälle utvecklas barnen. Enligt den sociokulturella teorin som 

Vygotskij var föregångsgestalt till är det genom samspel med omgivningen som människor 

utvecklas bäst. Vygotskij (2001:333) betonar att det barnet kan göra i samspel idag, kommer 

barnet kunna åstadkomma och kunna göra på egen hand imorgon. 

Dominkovic, Eriksson och Fallenius påvisar att innehållet av ett samspel med en vuxne 

under en högläsningssituation är ”- dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid” 

(Dominkovic, Eriksson & Fallenius 2006:17). Samspelet och fokus under högläsningstillfället 

blir boken. Boken utgör i sin tur dialoger som breddar språket och den språkliga förmågan hos 

barnet. Närheten blir kroppskontakten och tryggheten under högläsningstillfället och 

gemensamt fokus blir att gruppen har ett gemensamt fokus vilket i sin tur leder till 

konversationer och samspel. Gemensam tid skapar koncentration kring innehållet, vilket i sin 

tur är viktigt för fortsatt samspel. Dessa samspelsdelar skapar en bra inlärningssituation hos 

barnet vilket senare kan leda till en öppenhet och talspråklig progression hos barnet 

(Dominkovic, Eriksson & Fallenius 2006:17–19).  

Om man vill få barnen att tänka kring de lästa böckerna bör man som läsare ställa frågor 

som utmanar barnet som till exempel: Vad tror ni kommer hända nu? Vilket kan få barnen att 

tänka på skeenden som är längre fram i texten som senare kan leda till att barnen blir 

medvetna och nyfikna på att själva ställa liknande frågor (Lundberg 2006:42–43). Monica 

Westerlund (2009:149) poängterar, samtal och diskussion och hon hävdar att för att få igång 

ett samtal under läsningen ska man försöka få barnen att koppla ihop boken till barnens egna 

kunskaper och erfarenheter. Detta kan man göra med att ställa frågor som är öppna som till 

exempel: Varför blev det så? Hur skulle man kunna ha gjort annars? Genom att ställa liknande 

frågor får man barnen att dra paralleller och jämförelser till egna erfarenheter och skapa sig en 
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djupare förståelse och ett bredare ordförråd. Judith Langer (2005:57–58) påpekar att i en klass 

lär sig barn saker på olika nivåer. Vissa barn skaffar sig bra strategier för att skapa sig en 

bättre förståelse under tiden en elev läser. Sedan finns det barn som endast sköter diskussioner 

och utforskar frågor under läsningen och så finns det barn som bara tar till sig språket och 

funderar på andra barns tankar och funderingar. Langer hävdar att i en klass är det viktigt att 

föra en diskussion tillsammans med eleverna så de vågar yttra sina tankar och att de då får 

upp ögonen för att kunna se ur olika perspektiv. 

Samspelet runt böckerna kan leda till att barnen får upp ögonen för det skrivna språket, 

vilket i sin tur kan leda till egen motivation av att använda sig av det själv (Dominkovic, 

Eriksson & Fallenius 2006:28). Westerlund (2009:52) poängterar att med små barn är 

konversationen kring boken det allra centralaste. Konversationen bidrar till att barnet får 

möjlighet att tänka på och få ordens innebörd förklarade. Detta bidrar även till att barnen får 

öva sig på ord och kunna göra om orden till sina egna. Westerlund (2009:150) framhåller: 

”Med de yngre barnen pratläser man. Med de äldre läser man texten!”.  

2.3 Verktyg, förberedelser och litteratur till högläsningen 

Fox (2003:40) betonar att man måste vara uttrycksfull vid läsningen vilket bidrar till att 

läsningen blir fantastisk och ihågkommen för barnet. Fox konstaterar ”Så det räcker inte med 

att bara läsa högt- vi måste läsa bra” (Fox 2003:41). Lundberg (2006:42) framhåller några 

centrala redskap som en läsare bör tänka på vilket är rösten, tempot och inlevelsen. När dessa 

redaskap används får barnen en möjlighet att hinna med i talets rytm och uppfatta dess ord 

och att ha inlevelse i rösten fångar man barnens uppmärksamhet (Lundberg 2006:42). Fox 

(2003:40–42) betonar också rösten som en central källa till högläsningens verkan. Men Fox 

hävdar även att man inte får ”överdriva så att vi låter absurda eller löjliga” och som läsare får 

man aldrig tala nedlåtande till ett barn. Hon påpekar även att som läsare ska man tänka på 

kroppen, att man får ögonkontakt med alla barn, vilka ansiktsuttryck man skapar när man 

läser, att kroppen och det skiftande ansiktsuttryck ger sken för det man läser.  

Om man vill göra läsningen roligare och till större nytta för barnen som lyssnar, kan 

man göra det genom att läsaren ”leker lekar” med böckerna. Detta är något som Fox 

(2003:53) poängterar, att vi vuxna vågar vara oss själva och att man behöver inte alltid stå 

med färdiga stenciler och läroböcker. Man måste vara kreativ och ”påhittig”, att ha kul, lust 

och att lära, vilket allt hänger samman. 
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Westerlund (2009:51) visar på några grundläggande punkter vid läsning tillsammans 

med barn. Hon hävdar att barn blir trygga om man inleder och avslutar högläsningen på 

samma vis varje gång. Om man vill väcka barnens intresse och nyfikenhet är det en fördel att 

börja prata om framsidan på boken tillsammans med barnen. Platsen man väljer att sitta på 

ska vara lugn, trygg och barnen ska inte kunna bli störda. Barnen ska sitta bra så alla ser på 

den som läser och har därmed möjlighet att följa med i boken under läsningens gång 

(Westerlund 2009:51). En annan förberedelse som Svensson (2005:30) tar upp, är att man 

som läsare bör ha läst in sig på boken innan, vilket bidrar till att man som läsare skapar sig ett 

försprång om något oväntat dyker upp under läsningens gång som måste förklara för barnen. 

Att ta pauser vid läsningen och låta de små barnen smälta det man just läst är också 

viktigt att tänka på som höguppläsare, dels för att barnen ska få tid men också för att den 

vuxne ska kunna se barnens reaktioner under läsningen (Westerlund 2009:52). Westerlund 

(2009:149) konstaterar även att det är viktigt att förklara svåra ord för barnen vid läsningen, 

en bra metod är att ha en uppslagsbok tillhands och titta upp ordets betydelse tillsammans 

med barnen. 

Langer (2005:13) belyser litteraturen på detta sätt; ”med hjälp av litteratur lär sig elever 

att utforska både sina egna och mänsklighetens möjligheter. Litteraturen hjälper dem att finna 

sig själva, föreställa sig andra, värdesätta skillnader och söka efter rättvisa”. Detta kan man 

koppla till skolans värdegrund som är att utbildningen ska få barnen att bli trygga och kunna 

skapa en identitet och att skaffa sig förståelse för andra människors förutsättningar och 

värderingar (Lgr 11:7). 

2.4 Barnets egen läsinlärning 

När barnen föds och hör människor prata, lägger man grunden för barnets läsinlärning. 

Däremot kan barn som inte får höra sånger, ramsor och sagor regelbundet få det svårare i 

skolan. Det kan då istället för lustfylldhet bli ett berg barnet måste bestiga när barnet börjar 

skolan. Vilket Fox även kopplar till läsning, hon hävdar att barn som i tidigt stadium får 

uppleva högläsningstillfällen utvecklas talförmågan positivt. Barn lär sig använda det verbala 

språket om man samtalar och diskuterar med barnen (Fox 2003:20–23). Lindö (2005:31) 

påpekar att känslan och lusten för att läsa måste komma från barnen själva och kan aldrig 

tvingas på ett barn. 

Ett barns läsprocess byggs upp av två komponenter det ena är avkodning och det andra 

är språkförståelse. När ett barn kan läsa kan barnet följa med i de skrivna eller tryckta 
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texterna. Avkodningen bidrar till att man känner igen ett skrivet ord och med språkförståelsen 

har man skaffat sig en kunskap om ordens betydelse i ett visst textsammanhang (Elbro 

2004:26–27). Om språkförståelsen brister så blir en text omöjlig att begripa för ett barn, inom 

området högläsning kan det vara som att lyssna på ett helt främmande språk. Om avkodningen 

brister så brister barnets egen läsning och om avkodningen inte fungerar kan det uppfattas 

som att läsa massor av tecken som inte får någon mening för barnet. Om både dessa 

komponenter fungerar väl så bidrar det till att barnet kan avkoda och förstå textens skrivna 

språk vilket i sin tur leder till en bra läsfärdighet för barnet. Elbro nämner även att det finns 

andra faktorer som kan göra läsningen svår, faktorer som till exempel motivation, textens 

svårighetsgrad, vilken tid på dygnet man läser, störningar i miljön och nedsatt syn, men han 

hävdar även att poängen är att dessa faktorer påverkar antingen avkodningen eller 

språkförståelsen vid läsningen (Elbro 2004:27–29). 

Litteraturen och böckerna för läsning är något som Ia Nyström (2002:187–188) 

poängterar. Hon hävdar att om man har olika sorters litteratur att erbjuda barnen vid sin 

läsning kan man tillgodose förståelsen och intresset för den tryckta texten. Tanken är att efter 

ett barn läst en bok, ska barnet kunna känna sig tillfredställt och ha förstått bokens innehåll på 

egen hand. Därför bör det finnas rika valmöjligheter och olika svårighetsgrader på litteratur 

som då kan tillgodose alla barn.    

2.5 Problematik kring högläsning 

För att undvika att barn tappar koncentrationen och inte är fokuserade vid ett 

högläsningstillfälle bör man försöka påbörja och introducera läsning i tidig ålder. Barn som är 

vana att lyssna på läsning, blir duktiga på att lyssna och vill gärna höra mera, skriver Fox 

(2003:36). När barnet börjar skolan och får svårt för att läsa, skyller man ofta på barnet, vilket 

inte alls är rättvist. Boken som sätts i barnets händer kan vara svårläst, ett ämne som inte 

intresserar barnet eller att bilderna i boken kan vara dåligt förklarade i texten. När något 

sådant inträffar tappar barnet lusten och motivationen för läsningen och den blir inte lustfylld. 

Samma är det för läsaren, känner man inget engagemang över boken smittar det även av sig 

på barnet och irritation växer hos båda parter (Fox 2003:123–124). 

Att ha rutiner för läsningen är bra, men som pedagog är det viktigt att tänka på vilken 

tidpunkt man väljer för att läsa för barnen. Om syftet är att man vill att barnen ska vara aktiva 

och föra en diskussion med barnen ska man välja en tidpunkt då barnen är pigga och lagom 



 

13 
 

mätta i magen. Vilket också bidrar till att koncentrationen är som bäst och barnen kan lyssna 

och prata kring boken menar Westerlund (2009:51).  

Nancy Karweit (1994:43–56) poängterar också hon högläsning. Hon menar att läsa högt 

för ett enskilt barn till exempel i hemmiljön, skapar samspel mellan parterna medan 

högläsning i skolans och förskolans miljö ofta gör så att barnen får en passiv roll under 

högläsningstillfället. Hon nämner även att problemet vid en gruppläsning är att skapa en 

samtalsstund som är lustfylld och intressant för alla barn, vilket ofta kan leda till att barnen 

som tappar lusten mister sin koncentration på själva läsningen. Hon anser att samtalet med 

fördel bör ske före och efter lässtunden i en stor grupp, men det är nödvändigt att ställa frågor 

under läsningen för att barnen ska behålla fokus. Frågorna ska inte övergå i några långa 

diskussioner. Hennes förslag till att skapa samspel och interaktion under ett 

högläsningstillfälle i skolmiljön är att försöka arbeta i mindre grupper där barnen kan få 

möjlighet att utbyta tankar med en vuxen som stöttar. För barn i skolan som kan skriva kan 

det vara ett bra sätt att låta barnen skriva ner sina reflektioner kring boken, vilket också bidrar 

till att alla barn skriftligt får komma med sin åsikt. 
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3 Metod och material 

Nedan redovisas den metod jag använt mig av för att uppnå resultatet samt hur urvalet är 

anpassat. Sedan följer en redovisning av intervjuerna samt mina intervjufrågor. Efter det 

redovisas mitt ställningstagande till de etiska aspekterna jag tagit när jag intervjuat och 

formulerat mina frågeställningar till mina informanter. Avslutningsvis diskuteras i detta 

kapitel studiens trovärdighet och validitet.  

3.1 Val av metod 

I min kvalitativa studie har jag valt att intervjua fem informanter, denna metod talar Idar 

Mange Holme och Bernt Krohn Solvang (1997:14) om som en metod där man söker 

information och skapar sig en djupare förståelse för det man vill undersöka. När man 

använder sig av en kvalitativ metod är det intervjuaren som gör sina egna tolkningar och 

uppfattningar av informantens svar, vilket kan påverkas av motiv, sociala skeenden och den 

sociala omgivningen (Holme & Solvang 1997:76).  Denna metod för att undersöka är både 

positiv och negativ. Det positiva är att man som intervjuare kan agera flexibelt och justera och 

anpassa samtalet om något sagts fel eller missats att sägas. Det negativa är att man med få 

intervjuer inte kan generalisera över resultatet. Väljer man däremot att använda sig av en 

kvantitativ studie kan man nå ut till fler informanter och få en större överblick statistiskt sett 

(Holme & Solvang 1997:80). 

Jag har valt att använda mig av att göra inspelningar och har spelat in hela intervjuerna 

efter informanternas samtycke. Detta valde jag dels för jag ville ha all uppmärksamhet på 

intervjuaren under tillfället men även för att inte missa något viktigt under samtalets gång. Jan 

Trost (2010:74) tar upp inspelningsmetoden som en fördel, han hävdar att då ödslar man 

ingen tid på massor av anteckningar utan kan då koncentrera sig på själva intervjun och de 

svar man får. Materialet som har samlats in har transkriberats och citat har plockats ut. Jag 

valde att sammanställa alla mina intervjuer i ett dokument. Detta gjorde jag för att jag tydligt 

skulle kunna se likheter och skillnader i svaren; jag plockade ut det jag ansåg var relevant. 

Materialet är förvarat på ett säkert ställe och raderas när slutversionen av uppsatsen är färdig.  
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3.2 Urval  

För att samla in mitt resultat så valde jag att intervjua tre förskolelärare och tre lärare i en 

årskurs 1. Mitt urval blev inte som jag tänkt mig från början för att en verksamhet svarade inte 

på mitt utskickade missivbrev (se bilaga 1). Mitt tänkta urval som var tre lärare och tre 

förskollärare blev slutligen tre lärare och två förskolelärare. Jag har utgått ifrån verksamheter 

som ligger i en och samma kommun i mellersta Sverige. En förskollärare arbetar på en 

kommunal förskola, den andra förskolläraren arbetar på ett föräldrakooperativ, två av lärarna 

arbetar på samma kommunala skola och båda är för tillfället klasslärare för årskurs 1. Den 

tredje läraren arbetar på en annan kommunal skola och undervisar i en årskurs 1. Två av 

verksamheterna valdes ut på grund av att jag har en anknytning till en av skolorna och 

föräldrakooperativet men även för att jag var intresserad av att ta reda på om det finns 

skillnader mellan de olika verksamheterna. Pedagogerna kanske arbetar på olika sätt på den 

kommunala förskolan och den privata förskolan. De andra två verksamheterna, en förskola 

och en skola valdes ut på grund av att det var närliggande verksamheter till dessa två.  

3.3 Intervju 

Jag började med att skicka ut ett missivbrev (se bilaga 1) till alla inblandade, vilket ledde till 

att alla inblandade var väl medvetna om hur intervjun skulle gå till och deras roll i min studie. 

Trots detta startade jag alltid intervjun med att berätta om tillvägagångssätt och 

informanternas anonymitet så att informanterna skulle känna att de kunde lita på mig. Holme 

och Solvang (1997:104) understyrker att det är viktigt att informanterna verkligen vet att allt 

är frivilligt och vad de deltar i för att man ska kunna skapa en tillit till intervjuaren. Jag 

utförde mina intervjuer på informanternas arbetsplats och informanterna valde själva var de 

ansåg att det var passande att sitta ostört och utföra intervjun. Två informanter valde att sitta i 

sina klassrum och de andra tre valde ett mindre grupprum. Detta är något som Staffan Stukát 

(2005:40) påpekar att man ska sträva efter att informanterna ska känna sig trygga under 

intervjusituationen. Under intervjuerna tog jag alltså hänsyn till mina informanter och var 

noga med att informanterna skulle känna sig trygga och att tillfället skulle upplevas 

avslappnat. Jag inledde alltid samtalet med lite småprat för att få en bra stämning. Precis som 

Holme och Solvang (1997:104) poängterar, är det viktigt som intervjuare att vara öppen och 

uppmärksam för att samtalet ska kännas spontant och inte påtvingat. 



 

16 
 

3.3.1 Intervjufrågor 

 

När jag skulle göra mina frågor till intervjuerna så hade jag mitt syfte och mina 

frågeställningar till studien i åtanke. Holme och Solvang (1997:175) skriver att det är viktigt 

att forma frågorna så de stämmer väl överens med studiens bakgrund. Något jag märkte under 

den första intervjun var att jag saknade informantens åsikt om vad en läsare bör tänka på. 

Fråga nummer 19 (se bilaga 2) var en fråga jag formulerade efter min första intervju som ett 

komplement. Stukát (2005:38) påpekar att det är viktigt att frågorna är utformade så alla kan 

förstå frågorna och att frågorna ska vara raka och kunna ge klara svarsalternativ. Jag valde att 

ha vissa snäva frågor men även frågor som var öppna och där informanten fick möjlighet att 

lyfta fram och utveckla vad de ansåg var bra. Några av mina frågor hade jag följdfrågor 

kopplade till så informanterna kunde få möjlighet att vidareutveckla svaren. Stukát (2005:44) 

framhåller att det är bra att kategorisera vissa frågor men även komplettera med öppna frågor. 

Jag har bearbetat frågorna och försökt tänka mig att få samma frågor ställda till mig själv: Är 

jag tydlig? Förstår alla dessa frågor? Vad är oklart respektive klart?  

 De första tre frågorna formulerade jag för att ta reda på informanternas bakgrund. Fråga 

4, 5, 8 och 10 använde jag mig av för att få fram hur och när de arbetar med högläsning, fråga 

4 var en bred fråga som jag förstod och ville att informanterna skulle berätta fritt och ta upp 

det de ansåg var relevant att belysa. Fråga 6 var en rak fråga som pekade på barnens egen 

läsning ute i verksamheten. För att ta reda på hur lärarna/förskollärarna förbereder sig och vad 

som är viktigt att tänka på som höguppläsare och om de använde några verktyg vid läsningen 

använde jag mig av frågorna 7, 11, 12 och 19. För att få svar på hur de använder sig av 

diskussioner under läsningen och vad de har för syfte med diskussionerna samt barnens roll 

under högläsningen formulerade jag fråga 9, 13 och 14. För att kunna svara på frågan hur 

barnen stimuleras under ett högläsningstillfälle och vad lärarna/förskollärarna anser att barnen 

får ut, använde jag mig av fråga 16, som också var en öppen fråga, där informanterna fick 

peka ut det de ansåg var viktigt. För att kunna svara på om det passar alla barn med 

högläsning och från vilken ålder använde jag mig av frågorna 17 och 18. Till sist för att få 

reda på om det fanns någon uppföljning kring den lästa boken och om det var någon pedagog 

som arbetade vidare med boken och hur i så fall ställde jag fråga nummer 15. 
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3.4 Etiska ställningstaganden 

Jag har i min undersökning tagit ställning till de etiska principerna. Jag har då utgått ifrån 

Stukát (2005:131–132) som upplyser om Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsområdets fyra huvudkrav och rekommendationer. Detta är något jag tagit ställning 

till när jag tagit den första kontakten med mina informanter samt vid och under intervjuernas 

gång. Jag redovisar nedan kortfattat vad de fyra kraven, nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet konfidentialitetskravet och nyttjandekravet belyser. 

Det första är informationskravet, vilket står för att man måste upplysa informanten om 

att deltagandet i en intervju är frivilligt och att informanten när som helst får avbryta sitt 

deltagande. Det är även grundläggande att upplysa om syftet om studien.   

Det andra är samtyckeskravet, med vilket menas att deltagandet är frivilligt och man 

måste ha informanternas samtycke innan man påbörjar en intervju. Är man under 15 år 

behövs föräldrars eller vårdnadshavares godkännande. 

 Det tredje är konfidentialitetskravet, med vilket menas att resultat måste förvaras och 

redovisas på ett sätt så att alla informanter blir anonyma och att inte enskilda människor kan 

identifiera uppgiftslämnaren, det handlar om offentlighet och sekretess. Informanterna bör 

upplysas om var slutversionen kommer läggas ut och även om de önskar få ta del av 

rapporten.   

Det fjärde är nyttjandekravet, som beskrivs på följande sätt. Det insamlade materialet 

får endast nyttjas i syftet av forskningssynpunkt, materialet får inte komma i andra händer 

eller utlånas (Stukát 2005:131–132). 

3.5 Studiens trovärdighet och validitet 

Stukát (2005:125) skriver att studiens undersökning och resultat är något som en forskare 

måste diskutera och visa sin medvetenhet om. Stukát (2005:128) hävdar att en felkälla man 

kan diskutera är hur trovärdiga svaren är man får av informanterna. Han påpekar även, för att 

undvika svar av informanterna som upplevs påtvingade och inte helt ärliga bör man som 

intervjuare skapa en ”förtroendefull situation”. I min metod har jag strävat efter att skapa en 

avslappnad situation, där jag ville att informanterna skulle känna tillit till mig som intervjuare. 

Informanterna har själva fått bestämma plats, detta för att jag ville att informanterna skulle 

känna sig trygga i den valda intervjumiljön. Trost (2010:131) påvisar att en mätning ska vara 

stabil och som intervjuare ska man fråga och göra situationen på samma sätt för alla 

informanter, vilket bidrar till att tillförlitligheten blir mer trovärdig. Jag har utfört mina 
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intervjuer på samma vis med alla informanter, vilket även ökar tillförlitligheten. När det gäller 

studiens validitet som Stukát (2005:128) beskriver som ”grundläggande” för studiens värde. 

Vilket innefattar att man som skribent måste fråga sig själv upprepade gånger: ”Undersöker 

jag det som jag verkligen vill undersöka?” Jag har analyserat metodens fördelar och nackdelar 

och bearbetat frågorna väl och varit kritisk mot mig själv och frågat mig själv: ”Är det detta 

jag vill undersöka och håller jag mig inom studiens ramar?”  
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer en redovisning över mina sammanställda och utförda intervjuer. Jag 

har valt att använda mig av underrubriker och sammanfört de frågor som jag anser hör hemma 

under respektive rubrik (Se sammanföringen under 3.3.1). Under respektive underrubrik 

presenteras skolans arbetsätt och förskolans arbetsätt i egna underrubriker. 

4.1 Resultat av intervjuer 

I mina intervjuer har fem informanter medverkat med en varsin intervju. Informanterna består 

av tre lärare som är klasslärare för tillfället i en årskurs 1 och två förskolelärare. Alla 

intervjuer varade i 20-30 minuter. Jag har i min studie tagit ansvar för informanternas 

anonymitet och använt mig av fiktiva namn. Årskurs 1 lärarna benämner jag Mimmi, Karin 

och Sara, förskolelärarna går under namnen Kajsa och Anna.  

4.1.1  Bakgrund om informanterna 

Mimmi är 35 år och har lärarutbildning i språk/språkutveckling och natur/teknik och har varit 

verksam i 6,5 år. Mimmi är klasslärare i en årskurs 1. 

Karin är 37 år och har lärarutbildning, hon har behörighet att undervisa i alla ämnen 

årskurs 1-3 och har varit verksam i 12 år. Karin är klasslärare i en årskurs 1. 

Sara är 28 år och är tidigarelärare i svenska/SO och har varit verksam i 5 år. Sara är 

klasslärare i en årskurs 1. 

Kajsa är 45 år och är förskollärare och har varit verksam i 18 år. Kajsa arbetar på en 

privat förskola. 

Anna är 51 år och är förskollärare och har varit verksam i 29 år. Anna arbetar på en 

kommunal förskola. 

4.1.2  Hur högläsning sker i verksamheterna 

4.1.2.1 Skolan 

Mimmi och Sara läser varje dag innan tio rasten i samband med fruktstunden i helklass för 

ungefär 10-13 barn. Mimmi arbetar mycket med barnens läsförståelse, hon vill att barnen ska 

få träna på att läsa själva och att de då skapar en förståelse över vad de läser om. Mimmi 
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varvar vanliga böcker med ljudböcker. Sara varvar böcker med dagens tidning vid sin läsning. 

Även Karin läser dagligen men på olika tidpunkter och hon använder sig av olika grupper, 

nivågruppering och ibland i par. Karin läser även hon tillsammans med fruktstunden men ”om 

jag vill lite mera med läsningen vill jag inte att de ska äta frukt, då tappar de lätt 

koncentrationen”. Karin säger så här; 

Jag arbetar väldigt mycket med högläsning, för det är ju en av grundkomponenterna i årskurs 1. 

[…] Högläsning är ett oerhört bra sätt och metod att använda, lära sig nya ord, jag vet inte riktigt 

från vilket håll man ska börja egentligen. Det finns så mycket man kan göra med högläsning, 

samtala innan man börjar läsa, aktivera förkunskaperna först, börja fundera, vad ser ni på 

omslaget, hypoteser, vad tror ni boken handlar om, redan där är ett bra samtal. Under läsningen, 

avbryta, ställa frågor. Undrar ni över någonting, ord. Likaså efter läsningen kan man ställa 

frågor, riktade mot innehållet, om innehållet, frågor mot sig själv, koppla egna erfarenheter, göra 

kopplingar mellan bok-bok mig själv och boken. 

4.1.2.2 Förskolan 

Kajsa och Anna arbetar i grupper efter ålder, mognad och förmåga att lyssna, grupperna 

består av 6-10 barn. Kajsa hävdar att ”grupperna är indelade efter ålder och mognad, just för 

att man ska kunna lägga nivån rätt efter de olika grupperna”. På Kajsas förskola läser de 

dagligen men Anna säger att det är ”beroende på pedagogen som har läsvilan om de väljer att 

läsa en bok, massage, yoga, se på film, det varierar”. Båda har läsvilan lagd efter maten. Kajsa 

och Anna säger att för de barn som sover läser de för när de vaknat och innan mellanmålet. 

Kajsa använder sig av lite längre böcker för de äldre barnen, så ett resonemang kan uppstå 

kring boken. De båda säger att för de små barnen tittar vi och pekar på bilder och läser utifrån 

det. Kajsa hävdar att det är viktigt att ”tänka på att det ska finnas böcker med rim i och de ska 

vara inbjudande, bildmässigt och så”. 

4.1.3  Barnens egen läsning 

4.1.3.1 Skolan 

Alla informanter på skolan hävdar att barn som vill får läsa högt, och att det är på barnens 

villkor. Sara hävdar att barnen läser högt när de har ”sin läsläxa, då läser de ju högt […] de 

flesta är trygga i den gruppen som jag har som är åtta stycken”. Mimmi berättar att: 

Vi har tränat mycket på det redan tidigt från början […] De räcker upp handen och de flesta vill 

gärna ehh läsa högt för varandra, så det är inget konstigt i klassen. Jag vet att det är nån som 

tycker att det är lite läskigt att läsa inför klassen och det barnet är lite osäker på sin läsning och 

vi har faktiskt en deal att när det barnet har läst in sig lite före, då räcker det barnet upp handen 
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och ger mig, vi har ögonkontakt och ger mig en signal, att jag är redo att läsa och då får barnet 

läsa för klassen, så jag tvingar ingen att läsa högt. Gör jag inte, utan det är frivillig basis. Åh, det 

har fungerat jättebra! 

Karin säger så här om barnens egen läsning: 

Barnen får läsa högt men bara de som vill läsa högt. Jag kommer aldrig be någon läsa högt som 

inte vill för att det finns ju lite skräck i det [...] De får läsa högt vi brukar läsa tillsammans, vi 

brukar läsa i kör, de brukar läsa själva, det är olika. 

4.1.3.2 Förskolan 

Kajsa säger ”om barnen kan och vill får de ju läsa och det händer ibland”. Anna hävdar att: 

Jag hittar ofta på egna sagor och berättar fritt, då blir det naturligt att barnen gör detsamma och om 

man läst en saga kan barnen komma själv och vilja läsa. Men det är inte så många barn som vill 

det, det tror jag beror på att de inte tror att de läser som den ska läsas”. 

4.1.4  Förberdelser, verktyg och litteratur 

4.1.4.1 Skolan 

Mimmi säger om förberedelser ”inte mycket kan jag säga, jag läser bara rakt av”. Hon 

använder sig av bilder som ett verktyg för att förstärka förståelsen. Mimmi anser att som 

läsare bör man tänka på:  

Inlevelse ehh röstläge ehh ja med det är väl det som jag tycker är det allra viktigaste […] man 

kan inte läsa en bok rakt av med en entoning röst utan man måste ju hänga med lite grann och 

betona vissa saker.  

Sara läser in sig på boken innan men använder sig inte mycket av verktyg, ”men man skulle 

nog bli bättre på det” hävdar hon själv. Som läsare anser Sara att det är viktigt att läsa i lugnt 

tempo med en bra röst. Mimmi och Saras böcker väljs efter temaarbete och boklådor som 

barnen får vara med och påverka. Karin använder sig av ett arbetsmaterial som heter Ving-

böcker, i dem finns handledning, diskussionsfrågor och variation av litteratur. Hon skriver 

upp frågor innan som hon ska ställa före, under och efter läsningen Hon använder sig av 

bilder som verktyg och vid faktatexter blir det ofta laborativt material. De går gemensamt till 

skolbiblioteket, barnen kan även göra en önskelista på böcker som hon hämtar på 

stadsbiblioteket. Sara poängterar att det är viktigt att stanna upp vid svåra ord och förklara för 

barnen. Karin säger såhär:  

Att inte ha bråttom, att ta tid, för att låta barnen tänka, det är en jätte viktig process. Ofta är ju 

skolans värld, att vi har en Lgr 11 med tusen punkter man ska pricka av och då kan man känna 

sig stressad, jag har inte tid att småprata med barnen nu […]Låta barnen tänka och uttrycka sig, 
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prata med varandra. Läsa tydligt, ta upp ord som är svåra, diskutera dem för att det ska bli en 

meningsfull läsning då och man ska förstår texten bra. Låta barnen vara aktiva i högläsningen.  

4.1.4.2 Förskolan 

Kajsa hävdar att den som läser måste vara i bra stämning och förbereda barnen för läsningen. 

Hon säger att: 

Man försöker vara i en bra stämning och sen handlar det om att förbereda barnen. Att barnen 

kommer in lugnt och stilla, jag bestämmer platser för att få ut det allra bästa.  Den som kommer 

först på morgonen plockar fram böcker, så det finns böcker tillgängliga under dagen.  

Anna säger att när hon ska läsa en bok vill hon veta vad boken handlar om. Därför läser hon 

in sig på boken innan. Varken Kajsa eller Anna använder sig av verktyg vid läsvilan men på 

samlingarna använder de sig av sagolådor och attiraljer ibland. På Kajsas förskola går de 

gemensamt till biblioteket, böcker väljs efter tema och ämne och det som skiljer sig åt i de 

olika grupperna är texten. På Annas förskola är det en pedagog som åker till biblioteket och 

lånar böckerna. Barnens påverkan blir i form av en röstning, där barnen haft några alternativ 

eller något speciellt önskemål. När man läser högt säger Kajsa att det är viktigt att läsa med 

inlevelse och höguppläsaren måste vara med i boken och att ändra röstläge vid olika 

karaktärer. Anna säger att: 

Fånga barnens intresse och det kan man ju göra genom att ändra rösten eller man kan ha någoting 

med sig eller tända ett ljus[…] Att man läser med ett engagemang[…] att vara engagerar sig i det 

man läser annars kan man lika gärna skippa det! 

4.1.5  Barnens roll och syftet med diskussionerna 

4.1.5.1 Skolan 

Mimmi och Sara tar pauser i boken och ställer lite frågor då och då för att barnen ska vara 

med i boken och lyssna. Båda använder sig av diskussioner före läsningen. Mimmi ritar upp 

en tankekarta innan läsningen och hon diskuterar efter varje kapitel. Syftet är att barnen ska 

förstå vad de läser om. Saras säger att hennes syfte med diskussionerna är att barnen ska 

koppla boken till sig själva. Karin vill att barnen ska vara aktiva under läsningen och räcka 

upp händerna, fråga om ord och innehåll. ”Jag bryter läsningen för att göra barnen aktiva” 

Karins syfte med diskussionerna är att: 

Barnen kan läsa mellan raderna och göra inferenser och göra kopplingar, kunna jämföra, öka 

ordförrådet, träna på att uttrycka sig, återberätta, kunna samtala med varandra om någonting 

annat en bara det som är just nu för mig, kunna koppla ihop läsningen med världen. 
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4.1.5.2 Förskolan 

Kajsa anser att det är en svår avvägning, för hon vill att de ska lyssna, men samtidigt vill hon 

att de ska få vara med och kommentera. Kajsa säger att: 

det ska kunna bli ett resonemang om boken, man kan ju komma in på djupa saker som t.ex. 

döden och sorg, man ska vara öppen för det[…] Jag tycker det ska vara en sådan stund där 

barnen ska få kunna kommentera och diskutera. De mindre barnen som inte kommit så långt 

med språket är det ju viktigt att man pekar på bilder och man vill att de ska vara med i boken 

och prata.  

Anna hävdar att vid en bok blir det ju mer ett passivt lyssnande men hon är öppen för frågor 

och diskussioner, barnen får avbryta och ställa frågor, vid avancerade böcker kan hon avbryta 

läsningen, just för att ta reda på någonting kopplat till läsningen. Hon har diskussioner före, 

under och efter, före kan vara om något måste förklaras som jag vet att barnen kommer att 

reagera på. Annas och Kajsas syfte med diskussionerna är att barnen måste få fundera. Kajsa 

använder sig av öppna frågor: Hur kände han där? Hon vill väcka tanken hos barnen och få 

barnen att tänka till. Anna säger ”jag är inte beroende av att barnen sitter knäpptysta och 

lyssnar, utan jag kan ha en dialog samtidigt som jag läser”.  

4.1.6  Barnens stimulans av högläsning 

4.1.6.1 Skolan 

Alla informanter var eniga om att det är viktigt att läsa högt för barnen. 

Mimmi säger såhär om barnens stimulans via högläsning:  

Ja, jag hoppas ju att det blir en trevlig och lugn tankestund alltså att man som barn kan leva sig 

in i något alltså och använda sin fantasi lite grann. För jag tycker det är mycket titta på TV och 

dator och mycket intryck, det kan vara ibland bara bra att inte se så mycket att bara lyssna, öva 

på att lyssna det är tycker jag lite brist på. 

Sara anser också att det är viktigt att lära sig lyssna. Hon nämner även läsinlärningen, 

förståelsen att kunna återberätta och att de barn som inte får höra på böcker hemma får den 

delen i skolan. Karin nämner att barnen får upp ögonen för en annan miljö än den värld de är i 

nu. Hon menade att då kan barnen få föreställa sig och få upp inre bilder och ta del av andra 

barns frågor och diskussioner.  

4.1.6.2 Förskolan 

Kajsa svarar såhär på frågan: ”Vad barnen får ut under ett högläsningstillfälle”:  
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Å, det är ju jätte mycket […] Lugna stunden, komma ner lite efter maten, matsmältningen. Sen 

är det ju språkstimulansen, koncentrationen, fantasin, åh vad finns det mer, ordförrådet, att få 

ord på saker, färger jamen allt. Och sen det här intresset för boken, ett intresse att själv vilja 

börja lära sig läsa att locka till läsning, att kunna läsa själv. 

Anna menar att läsning är ett alternativ till TV och video och hon anser att böcker ska spegla 

en annan värld. Hon uttryckte sig såhär: 

Jag tycker ju det är lite kul med de här folksagorna som ju speglar en annan tid och det tycker 

jag också kan vara lite bra. Det ska vara lite häftigt och lite sådär, ja lite läskigt också men sen 

ska det gå bra på slutet.  

Anna säger även att läsningen ska vara en spännande upplevelse som hon vill att barnen gärna 

ska komma ihåg.  

4.1.7  Anpassning till barnens olika förutsättningar 

4.1.7.1 Skolan 

Mimmi tycker högläsning passar alla barn men man bör anpassa läsningen efter barn och 

situation. ”En del har ju svårt att sitta still och lyssna en längre stund, och då kanske det 

passar bättre i ett sammanhang med färre medverkande eller vid andra stunder på dagen”. Hon 

anser att det är bra i alla åldrar, att man börjar som förälder hemma när barnen är ett år, hon 

anser att upp till årskurs 6 är det viktigt men sedan har barnens egen läsning en viktig roll. 

Karin anser att i början av läsåret är det viktigt att väcka barnens intresse till läsning, vissa har 

kanske aldrig hört en bok förut eller har svårt att förstå det svenska språket. Hon tror att 

förmågan att lyssna till en bok alltid kan utvecklas hos alla barn. Hon säger även att från 

förskoleklass upp till årskurs tre är det väldigt viktigt att läsa, för det är en av 

grundkomponenterna i skolundervisningen. Sara svarar på frågan om högläsning är bra för 

alla barn och i vilken ålder det är extra viktigt: 

Ja, det skulle jag nog säga att jag tycker det gör, de flesta barnen iallafall men jag tror nog att 

alla behöver det sen är det ju svårt att hitta en bok som intresserar alla […] från ett årsålder till 

ungefär nio år eller så länge barnen har intresse för att lyssna på högläsning är det extra viktigt 

att läsa. 

4.1.7.2 Förskolan 

Kajsa tror att högläsning är något som alla barn behöver men hon hävdar att man inte ska ha 

för stor grupp vid en läsning om man ska fånga alla barn i en och samma bok. Kajsa tycker att 

från ett årsålder upp till barnen kan läsa själva är det viktigt med högläsning. Anna anser även 
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hon att högläsning är bra för alla barn men att innehållet och längden på läsningen måste 

anpassa efter barnen. Anna säger att: 

när man lyssnar så är det inget som säger att man måste sitta, man kan ligga, man kan sitta och 

ligga ibland, man kanske inte klarar av att sitta och lyssna bara, då måste man ju få den 

möjligheten. 

 Anna hävdar att för små barn blir det pekböcker, annars från tre års ålder och uppåt är det 

viktigt att läsa. 

4.1.8  Vidarearbete kring boken  

4.1.8.1 Skolan 

Mimmi säger ”nej, inte om själva boken, inget skriftligt förutom att vi samtalar om boken”. 

Karin försöker använda sig av återkopplingar till boken. Karin hävdar att ”ibland vill barnen 

läsa boken igen och då kommer de alltid på något nytt om boken”.  Hon säger även att boken 

finns tillgänglig i klassrummet för tyst läsning en längre tid. Sara säger att det inte blir något 

större vidarearbete kring boken men tidningen och artiklarna är något som vi återkopplar vid 

ett senare tillfälle. 

4.1.8.2 Förskolan  

Kajsa svarar såhär på frågan om det finns något vidarearbete kring boken: 

Om vi har haft barnen i grupp, fyra och fem års grupp, främst dom två grupperna är det ju som 

vi jobbar med bok och sen ritar eller målar och diskuterara och hur dom reagerar när de blir arga 

och så då.  

Kajsa nämner även i en annan fråga att de ibland kan återkoppla boken med ett spel. Anna 

menar att det beror helt på boken, om vi arbetar kring ett stort tema, arbetar vi vidare med 

boken ”oftast är boken ett komplement till det man arbetar med”. När Anna berättar en 

berättelse utan en bok får barnen rita en bild till berättelsen, en fördel är att de inte sett någon 

bild kopplat till berättelsen, annars finns det en risk att de blir låsta vid bilden. 
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5 Analys av intervjuerna 

Fox (2001:23) skriver att om barn tidigt får uppleva högläsningstillfällen utvecklas 

talförmågan positivt och att barn lär sig uttrycka sig muntligt om man samtalar och diskuterar 

med dem. Alla informanter var eniga om att högläsning är en avkopplande stund där tankar 

och språket kan utvecklas och alla var eniga om att det är viktigt att läsa i alla åldrar. 

Informanterna hävdade att det är viktigt att börja när barnen är runt ett år tills barnens egen 

läsning tar vid. Detta stämmer överens med vad Fox (2003:20–23) hävdar, att om barn tidigt 

får uppleva högläsningstillfällen utvecklas barnens talförmåga positivt. En lärare och 

förskolelärarna använde sig av olika grupper vid läsningen, så kallade nivågruppering efter 

mognad och ålder, de andra två lärarna läste i helklass. 

 Alla informanter var även eniga om att man inte ska läsa en bok rakt upp och ner, man 

måste ta hjälp av röst och inlevelse och fånga barnen för att det ska bli en lustfylld situation. 

Precis som Fox (2001:41) betonade ”Så det räcker inte med att bara läsa högt- vi måste läsa 

bra”. Förberedelser var något som skiljde sig åt lärarna emellan, vissa informanter använde 

sig av flera sätt att förbereda sig på. En läste rakt av, tre läste in sig på boken, en använde sig 

av ett arbetsmaterial, en resonerade om att det var viktigt att förbereda barnen och en pratade 

även om att ha med sig någon sak vid läsningen som till exempel ett ljus. 

 Diskussioner kring boken ansåg alla informanter vara viktiga och syftet med 

diskussionerna var att få igång tankeverksamheten hos barnen. Detta var något som Svensson 

(2005:33) även påpekade, att under ett högläsningstillfälle är det viktigt med samtal och 

diskussioner för att gynna barnens språkutveckling på bästa sätt. Svensson (2005:31) påpekar 

även att när man diskuterar med barnen om boken och dess bilder lär sig barnen begrepp, 

former och färger. Två av informanterna nämnde även att kunna koppla ihop boken till sig 

själva och två informanter nämnde att använda sig av öppna frågor och hypoteser vid 

diskussionerna.  

Lundberg (2006:40–41) skriver att via högläsning får barnen utveckla sitt ordförråd och 

blir bekanta med ord de inte hör i de vardagliga situationerna. På frågan om vad barnen får ut 

av högläsning var det två informanter som nämnde att det stimulerar fantasin och två som 

nämnde att de får upp ögonen för en annan miljö. Annars hade informanterna väldigt 

blandade svar, några nyckelord som pekades ut var läsinlärning, förståelse, ta del av andra 

barns diskussioner, språkstimulans, koncentration, ökning av ordförråd, inre bilder och att 

locka till sin egen läsning. Detta var något som Lundberg (2006:42) hävdade, att högläsning 



 

27 
 

kan bidra till att barnen får träna på att vara fokuserade och uppmärksamma och att barnen får 

träna på sin koncentrationsförmåga. Lundberg påpekar även, att ordförrådet utvecklas 

optimalt när barnet kommer i kontakt med böckernas värld (2006:45–46).  

Alla informanter ansåg att högläsning passar alla barn i alla åldrar tills barnens egen 

läsning tar vid. De hävdar även att det gäller att fånga barnens nyfikenhet och att kunna 

anpassa boken efter barnens intresse och förmåga. Som Fox (2001:36) skriver bör man börja 

läsa tidigt för barnen eftersom de barn som är vana att lyssna på högläsning blir mer 

intresserade och blir bättre lyssnare. Nyström (2002:187–188) skriver att för att tillgodose 

barnens behov och intresse bör man ha många olika slags litteratur tillhands. Två informanter 

nämnde även att det kan vara svårt i en för stor grupp att fånga alla. De hävdade att en fördel 

är att kunna ha mindre grupper. En förskollärare sa att ”när man lyssnar så är det inget som 

säger att man måste sitta, man kan ligga, man kan sitta och ligga ibland, man kanske inte 

klarar av att sitta och lyssna bara, då måste man ju få den möjligheten”. På förskolan läste de 

efter lunchen och i skolan låg läsningen vid tio på förmiddagen tillsammans med frukten. 

Westerlund (2009:51) skriver att man bör läsa när barnen är pigga och har bra 

koncentrationsförmåga, om syftet är att få igång en diskussion så är det en fördel att läsa när 

barnen är mätta i magen och alerta. Elbro (2004:26–27) skriver om att tiden på dygnet man 

väljer att läsa, kan vara en bidragande faktor som kan göra läsningen svår för barnen.  

Något större vidarearbete verkade det inte ske kring böckerna och litteraturen. På skolan 

var återkopplingarna diskussionerna och samtalen efter den lästa boken. På förskolan var det 

en informant som använde sig av spel och båda förskolelärarna målade eller ritade en bild 

kopplat till den lästa boken tillsammans med barnen. Fox (2001:53) skriver att man måste 

vara påhittig som läsare och ett sätt är att läsaren ”leker lekar” kring böckerna man läst.  

Alla informanter var eniga om att barnen till viss del får vara med och påverka valet av 

böcker och att böckerna valdes efter barnens inflytande och intresse. Alla informanter nämnde 

även att böcker väljs efter tema och ämne. Om man arbetar med ett temaarbete kopplar man in 

litteratur och böcker efter ämnet. En informant sa ”oftast är boken ett komplement till det man 

arbetar med”. Detta kan kopplas till Langer (2005:13) som belyser litteraturen på detta sätt 

”Med hjälp av litteratur lär sig elever att utforska både sina egna och mänsklighetens 

möjligheter. Litteraturen hjälper dem att finna sig själva, förställa sig andra, värdesätta 

skillnader och söka efter rättvisa”.  

Alla informanter var eniga om frivillighet när det gäller barnens egen läsning, barnen 

som hade lust, fick läsa högt på deras villkor. En informant nämnde att de barn som ansåg att 

det var lite obehagligt att läsa högt fick mera förberedelse och kunde ge en signal när barnet 
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kände sig redo för sin läsning. Som Lindö (2005:31) skriver måste känslan och lusten för att 

läsa komma från dem själva och kan aldrig tvingas på ett barn. 
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6 Diskussion 

Nedan följer underrubriker med en metoddiskussion samt en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuterar jag min valda metod och i resultatdiskussionen svarar jag på 

frågeställningarna i studien och jämför likheter och skillnader i de olika verksamheterna och 

kopplar in min bakgrund. Avslutningsvis i detta kapitel redovisar jag mitt förslag till fortsatt 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Mitt arbete har pågått bra och den enda motgången jag stött på har varit att en verksamhet inte 

svarade på mitt utskickade missivbrev. På denna verksamhet hade jag tänkt intervjua två 

pedagoger, på två olika moduler.  Eftersom verksamheten inte svarade så var jag tvungen att 

eftersöka två pedagoger relativt snabbt. Jag lyckades endast få kontakt med en informant, 

därmed ett bortfall i min studie. Jag tror inte att mitt bortfall har påverkat mitt resultat då jag 

känner att båda förskollärarna arbetade och belyste högläsning på ett rikt och fylligt sätt. 

Inspelningsmetoden jag använt mig av anser jag varit till en fördel, då jag haft möjlighet 

att lyssna av intervjuerna flera gånger så inget missuppfattas. Detta var även något som bidrog 

till att jag kunde använda mig av rena citat. Citaten använde jag mig av för att jag ville göra 

svaren mer levande men även för att informanternas svar skulle visas och bli mer trovärdiga 

för läsarna. I min studie har jag använt mig av raka respektive öppna frågor, med vissa 

följfrågor. Följdfrågorna använde jag mig av för att ge informanterna möjlighet att 

vidareutveckla deras svar och precis som Stukát (2005:39) hävdar att följdfrågor är till för att 

ge informanterna tillfälle att fördjupa svaren.   

 Jag utformade alla intervjuer på samma sätt. Jag väntade ut svaren, gav informanterna 

tid att tänka, hade ögonkontakt och försökte göra situationen så trygg som möjligt för 

informanterna. I studien har informanterna själva fått välja intervjuplats. Vilket jag ser som en 

fördel för informanterna men även för mig som intervjuare, då jag upplevt ett avslappnat 

samtal hos båda parter. 

Min tanke och utgångspunkt var att få innehållsrika intervjuer med olika eller lika 

synsätt för att belysa ämnet högläsning. Trost (2010:144) poängterar att ”ett fåtal väl utförda 

intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre väl utförda”. Detta var något jag 

upplevde när jag hade transkriberat mina intervjuer. Jag hade mycket stoff att arbeta med då 
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jag hade fått utförliga svar som belyste lika, men även olika, sätt att se och arbeta med 

högläsning. Jag upplever även efter mina intervjuer att alla frågor utom en fråga var 

begripliga och lätta att förstå. Fråga 9 var den fråga som jag var tvungen att förtydliga mig på, 

då några informanter frågade: Hur menar du nu? Denna fråga kan jag i efterhand säga bör 

förtydligas. Detta är något jag ser som en fördel med att utföra en kvalitativ studie med 

intervjuer.  Jag hade då möjlighet att rätta till och förtydliga mina frågor under intervjuns 

gång. Vilket är något som Holme och Solvang (1997:80) också ser som en fördel. 

Intervjuaren kan agera flexibelt och justera och anpassa samtalet om något sagts fel eller 

missats att sägas. 

6.2 Resultatdiskussion 

I inledningen skriver jag om en undersökning som var gjord av PISA (2009:108), en 

internationell studie om barns läsförståelse och att den traditionella läsningen mer och mer 

tagits bort och istället har den ersatts med digital läsning. Jag ställde mig frågan om 

högläsningen har försvunnit i de svenska skolorna, har lärare/pedagoger och föräldrar ersatt 

högläsningen med tyst läsning, datorer och tv-tittande istället? Detta var något som två av 

mina informanter tog upp, att barnen ser mycket på tv i dagens samhälle och de anser att 

barnen behöver ett komplement till alla intryck de får via, tv-spel och datorer. Detta var en av 

anledningarna varför två informanter ansåg högläsning var så bra att arbeta med i 

skolan/förskolan. Jag tror här att de flesta som arbetar ute i verksamheter anser att det är 

mycket tv-tittande och tv-spel hos barnen, och det var skönt att veta att alla mina informanter 

arbetar med högläsning och att även några hade i åtanke att barnen behöver högläsning 

eftersom de får så många intryck digitalt utanför skolan. Lundberg (2006:45–46) påpekar att 

tv-tittande och filmer som leds av förklarande bilder inte är tillräcklig stimulans för barnens 

ordförråd. Han nämner även att en konsekvens som uppkommer om barnen inte får uppleva 

läsning är att barnet får svårigheter med att utveckla ordförrådet.    

Hur kan man då arbeta med högläsning? Jag har kommit fram till att när man arbetar 

med högläsning är det många aspekter en höguppläsare ska tänka på. En aspekt man bör tänka 

på är att ha inlevelse och anpassa rösten. Detta var något mitt bakgrundskapitel tog upp men 

även den viktigaste faktorn informanterna pekade på. Lundberg (2006:42) och Fox (2001:40–

42) påpekar att en viktig egenskap när man läser är att ha inlevelse och att tänka på sin röst 

och ändra röstläge när man läser högt för barnen, vilket var något alla mina informanter var 

eniga om, både förskolelärarna och lärarna hävdade att det var något alla tänkte på när de läste 
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högt för barnen. En informant nämnde även att man ska läsa med engagemang. Hon sa ”att 

vara engagerad i det man läser, annars kan man lika gärna skippa det”. Fox (2001:123–124) 

påvisar, att har man inget engagemang när man läser smittar det av sig på åhörarna och det 

blir ingen lustfylld läsning utan bara ett växande irritationsmoment hos båda parter. 

En annan aspekt på hur man kan arbeta med högläsning är att ha rutiner och våga vara 

sig själv. Detta var något som förskolelärarna och en lärare poängterade. Man måste själv 

följa med i boken och ha inlevelse och engagemang i det man läser. Det är något som Fox 

(2001:53) även poängterar, man måste våga vara sig själv, vara kreativ och påhittig. 

Westerlund (2009:51) skriver om att det är viktigt att inleda och avsluta högläsningen på 

samma sätt eftersom det gör barnen trygga. Hon hävdar även att det är viktigt att barnen sitter 

bra och ser den som läser. Detta var något som en förskolelärare nämnde, hon förbereder 

barnen så att de kommer in lugnt och stilla och hon väljer platser för att få ut det allra bästa. 

Det var något som förvånade mig att det endast var en informant som poängterade detta, 

eftersom jag anser att förbereda barnen innan läsningen bidrar till rutin och att barnen vet vad 

som ska göras. Barnen behöver nog förberedas och lugnas ner för att vara i sinnesstämning 

när boken ska läsas. Att läsa in sig på boken före läsningen påpekar Svensson (2005:30) som 

en förberedelse, vilket var något som tre informanter även gjorde och använde sig av som en 

förberedelse. Detta är något som jag själv anser viktigt. Som läsare bör man och vill man veta 

vad man ska läsa om. 

Ytterligare en aspekt som Westerlund (2009:52, 149) skriver om, är vikten av att stanna 

upp vid ord och förklara och ta pauser i läsningen. Stanna vid svåra ord och förklara var något 

som alla lärarna gjorde och nämnde i intervjuerna som en viktig aspekt.  

Att ha diskussioner kring böckerna är viktigt att tänka på som höguppläsare. Barnen 

måste få tänka till vid de lästa böckerna, påpekar Lundberg (2006:42), vilket var något som 

informanterna också tog upp. De hävdade att högläsningen ska bli en tankestund för barnen. 

Lundberg (2006:42) och Westerlund (2009:149) nämnde även, för att barnen ska få tänka till 

ska man som läsare använda sig av öppna frågor som har ett syfte att utmana barnens 

tankeverksamhet. Detta var något som två informanter även poängterade och använde sig av 

under läsningen. Westerlund (2009:149) sa även att man vill att barnen ska koppla boken till 

sig själv och dra paralleller till egna erfarenheter, vilket jag ansåg att det var många 

informanter som var inne på; barnen ska kunna koppla boken till sig själva. Detta var något 

som många informanter gjorde genom återkopplingar av boken. 

Karweit (1994:43–65) poängterar, att om man har för långa diskussioner under 

läsningen som inte intresserar alla barn kan det leda till att barnen tappar intresset för boken. 
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Hon skriver att det är bra att lägga diskussioner före och efter när man läser i stora grupper, 

men att man kan ställa lite frågor under läsningens gång. Detta var något som några 

informanter hade i åtanke när de läste för barn i större grupper. De längsta diskussionerna 

verkade ske innan läsningen och lite frågor under, återkopplingen i skolan var diskussioner 

efter läsningen. Karweit (1994:43–65) nämnde även att det är en fördel att läsa i små grupper, 

då blir det lättare att utbyta tankar och språk med varandra, vilket var något två informanter 

nämnde. En sa att man måste anpassa sig efter barnen, en del barn fungerar bättre i ett 

sammanhang med färre barn. Den andra sa att högläsning är något som alla barn behöver men 

hon tror att i en för stor grupp kan det bli svårt att fånga alla barn i en och samma bok. Jag tror 

här att det är lättare praktiskt att dela upp barnen i mindre grupper på förskolan, där man 

redan anpassar efter ålder och mognad i de olika grupperna och där man oftast har tillgång till 

flera pedagoger. Det var faktiskt en årskurs 1 lärare som arbetade i olika grupper, 

nivågruppering och efter intresse vilket förvånade mig positivt. 

Hur kan man nu arbeta med högläsning? Om jag sammanfattar så är det viktigt att leva 

sig in i boken och tänka på att det ska vara en aktivitet som gynnar alla barn, man bör då utgå 

ifrån barnens intresse och förmåga. Att tänka på hur man läsare, ha inlevelse och ändra 

röstläge och att man är förberedd på läsningen, genom att läsa in sig på boken och förbereda 

barnen genom att använda sig av rutiner. Att dela in barnen i grupper, efter nivå, intresse och 

förmåga, vilket bidrar till att läsningen blir lustfylld för alla barn. Diskussioner och samspel 

var den största och den viktigaste aspekten som både mina informanter och som Svensson 

(2005:33), Vygotskij (2001:15–16), Dominkovic, Eriksson och Fallenius (2006:17–19) och 

Westerlund (2009:149) poängterade som en viktig aspekt vid ett högläsningstillfälle. Fox 

(2003:20–23) hävdar att barn lär sig uttrycka sig muntligt om man samtalar och diskuterar 

med barnen. Ställa öppna frågor och få barnen att tänka till under diskussionerna var något 

som informanterna nämnde och vilket väl stämde överens med bakgrundens aspekter.  

Hur vanligt är det med högläsningstillfällen ute i verksamheten, var något som jag ville 

besvara med hjälp utav denna studie. Jag har kommit fram till att utifrån bakgrunden i denna 

studie är det viktigt att arbeta med högläsning för att stimulera barnen och göra barnen 

bekanta med texter och böcker samt att barnen får upp ögonen för en annan tid. Elbro 

(2004:96) hävdar, att barn som fått lyssna på och upplevt högläsning redan i hemmiljön har då 

fått kunskaper och idéer om skriftens användning redan innan de börjar skolan. Alla mina 

informanter ansåg även de att högläsning bör ske varje dag och tidigt i åldrarna. Alla 

informanter utom en hade det som en daglig aktivitet tillsammans med barnen. Förskolan och 

skolan arbetade lika, högläsning var i skolan och förskolan en tankestund och lärostund som 
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upptog tid på schemat. En av informanterna i skolan nämnde även att ” jag arbetar väldigt 

mycket med högläsning, för det är ju en av grundkomponenterna i årskurs 1[…] Högläsning 

är ett oerhört bra sätt och metod att använda[…]”. 

 Alla på förskolan hade sin lässtund lagd efter barnens lunchrast, när barnen var mätta 

och belåtna i magen. I skolan läste två lärare vid tiorasten tillsammans med fruktstunden och 

den tredje läraren läste på olika tillfällen under dagen. En informant tänkte även på att om hon 

ville få ut lite mera vid läsningen ville hon inte att barnen skulle äta frukt vid läsningen, det 

blir då svårt för barnen att upprätthålla koncentrationen. Westerlund (2009:51) påpekar, att 

det är viktigt att ha rutiner för läsningen och det är även viktigt att man som pedagog tänker 

på vilken tidpunkt man väljer att läsa för barnen. Jag tror här att förskolan hade en tanke med 

att läsa efter maten, vilket var något en informant även påpekade att de läser för barnen när de 

var mätta. Jag kan själv tänka mig att tillsammans med frukten är det inte optimalt att läsa, när 

man läser ska man samtidigt hjälpa barnen, skala frukt, slänga skräp och plocka med burkar. 

Detta tror jag lätt kan bidra till att skapa störningar och irritation hos läsaren och barnen. 

Varför det är viktigt att arbeta med högläsning ute i verksamheten var en annan fråga 

jag ville besvara med hjälp utav denna studie. I min studie har jag kommit fram till att 

högläsning är något som gynnar barnens språkutveckling, barnen får lära sig samspela och 

koncentrationen ökar när barnen lyssnar till en bok. Läsningen blir en hjälp till barnens egen 

läsning via intresse. Barnen får via läsningen upp ögonen för ett annat språk och en annan 

miljö och tillfälle att ta del av andra barns tankar och funderingar. Informanter pekade ut att 

högläsning stimulerar barnens fantasi och två nämnde att de får upp ögonen för en annan 

miljö. Annars var det blandade svar, några nyckelord som jag plockat ut är läsinlärning, 

förståelse, ta del av andra barns diskussioner, språkstimulans, koncentration, ökning av 

ordförråd, få upp inre bilder och locka barnen till sin egen läsning 

När man läser för små barn, poängterar Dominkovic, Eriksson och Fallenius (2006:46) 

bildens betydelse och att det är viktigt att peka på bilderna och sätta ord på företeelser. Detta 

var något som båda förskolelärarna tog upp som en viktig del och arbetade utifrån och de 

uttryckte sig nästan som Westerlund (2009:150) sa att ”Med de yngre barnen pratläser man. 

Med de äldre läser man texten!”. 

Några informanter nämnde just att böckerna speglar en annan miljö än det barnet är van 

vid. Precis som Elbro (2004:97) menade att läsningen ger barnen kunskap om omvärlden och 

kunna se olika perspektiv. En lärare sa också, att i en diskussion stimuleras barnen genom att 

få ta del av andra barns diskussioner. Vilket är något som man kan koppla ihop med 

Vygotskijs teori, för Vygotskij är dialog och mening ett centralt begrepp, dialogen mellan en 
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vuxen och ett barn får barnet att skapa erfarenheter och tänkande av den vuxna, språket och 

orden är inte samma som barnets (Lindqvist 1999, Vygotskij 2001:15–16). Detta var något 

som även Langer (2005:57–58) menade, att i en klass kan vissa barn under en högläsning ta 

till sig av andra barns tankar och funderingar.  

Jag har även kommit fram till att det som skiljer sig åt på förskola och skola är tiden 

man lägger ner på högläsningen. Jag tror att om man kan och vill är allt möjligt. Jag kan i mitt 

resultat se att två av lärarna alltid arbetar vid samma tidpunkt och ofta i helklass med 

högläsningen. En lärare samt förskollärarna, delade upp barnen i mindre grupper och 

anpassade högläsningen därefter. Jag har kommit fram till att om man brinner för ämnet och 

har intresse för högläsning kan man anpassa och göra högläsningstillfällena riktigt bra och 

lustfyllda för barnen. I läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010:7) kan man läsa att man ska ta till 

vara på barnens intresse och lust för skriftens värld och stimulera barnens språkutveckling. I 

Läroplanen (Lgr11) kan man läsa under centralt innehåll att eleverna ska få utveckla sin 

förmåga ”Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer”(Lgr11:223). Som jag skriver i 

inledningen så är högläsning enligt läroplanerna en central del och det gör mig glad att alla 

mina informanter arbetade så effektivt med ämnet. Jag tror att beroende på vilken tid man 

som lärare/pedagog lägger ner på högläsningen och vilket syfte man har med läsningen, kan 

man arbeta och utveckla läsningen hur långt som helst, jag tror även det är nyttigt att koppla 

in flera ämnen i läsningen. Jag är positivt överraskad över att alla mina informanter såg 

högläsning som en central del i verksamheten och att alla informanterna i årskurs 1 arbetade 

mycket med högläsning och att de hade en tanke och ett syfte bakom läsningen. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att genom framtida forskning undersöka hur barnen uppfattar sin egen 

läsning i en stor grupp. Något som jag anser vore intressant att undersöka beträffande barn 

högre upp i åldrarna är hur lärarna arbetar med barnens egen högläsning. Måste alla barn läsa 

högt? Finns det barn som upplever det jobbigt? Vad gör man med barnen som inte vill läsa för 

en stor grupp? Jag kommer själv ihåg när jag gick i skolan att höguppläsningen för en stor 

grupp fick alltid mig att bli extra nervös, läser jag rätt, uppfattar mina klasskamrater mig som 

en bra läsare. Alla informanter i denna studie hävdade att det var frivillig basis när det gäller 

barnens egen läsning. Denna undersökning gjordes på förskolan samt i årskurs 1, där jag kan 

tänka mig att barnen inte har kommit så långt med sin egen läsning och där lärarna inte har 

lika höga krav på att barnen ska läsa högt eftersom alla barn kanske inte kan läsa. Därför vore 
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det intressant att veta hur man arbetar med det i årskurs 4-6, där jag kan tänka mig att barnens 

egen läsning har en central del i undervisningen och att alla barn kan läsa. 
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7 Avslutning 

I denna studie har jag kommit fram till att det är många aspekter en höguppläsare bör tänka på 

när man sätter sig ner tillsammans med barnen. När man läser högt ska man använda sig av 

hela kroppen. Det är viktigt att använda sig av miner, rörelser och att ändra röstläge när man 

läser. När man väljer litteratur ska man utgå ifrån barnens intresse och förmåga för att det ska 

bli en givande och utvecklande stund. Läsningen bör anpassas efter barnens ålder och det är 

viktigt att introducera högläsning i tidig ålder för att underlätta för barnens egen läsning. Detta 

är bara några av alla aspekter en läsare bör tänka på när man läser för barnen. Mina 

förhoppningar med denna studie är att den kan ge tips till andra förskollärare/lärare och 

föräldrar som skulle vilja vidareutveckla deras kunskaper i ämnet högläsning. Högläsning är 

ett viktigt ämne då diskussioner och samspel gynnar barnens språkutveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1: missivbrev 

Information om undersökning hur och varför ni arbetar med ämnet högläsning ute i er 

verksamhet. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Mitt namn är Pia Björkholm och jag går min sista termin på lärarprogrammet på Mälardalens 

högskola. Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om högläsning i förskolor och 

skolor. Nedan följer lite kort information om mitt syfte till arbetet. 

Syftet med detta examensarbete är att jag vill utifrån forskning och litteratur ta 

reda på vad högläsning har för betydelse för barns språk och språkutveckling. Jag vill med 

mitt examensarbete lyfta fram hur och varför man kan arbeta med högläsning ute i 

verksamheten och genom att intervjua några förskollärare och några lärare vill jag belysa 

likheter och skillnader mellan förskolans och skolans sätt att arbeta med högläsning. 

Jag skulle vilja tillfråga en lärare som just nu har en årskurs 1 på verksamheten 

om att få delta i undersökningen. Jag valde att tillfråga denna verksamhet eftersom jag har 

min VFU på en närliggande skola. Intervjuen kommer att ta cirka 30 minuter och jag hade 

tänkt om jag får informantens samtycke att spela in intervjuen, för att inte missa något viktigt. 

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta ert 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Deltagarna 

får givetvis ta del av slutversionen om så önskas. 

Jag kommer analysera intervjuen och plocka ut det viktiga som sagts under 

intervjun. Informanterna kommer vara anonyma i rapporten, det enda som kommer stå är, 

informanten arbetar på en skola i mellersta Sverige, ålder, kön, utbildning och hur länge 

personen varit verksam i arbetslivet. Materialet jag samlar in kommer att raderas när min 

färdiga rapport blivit godkänd. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Vi frågor kontakta gärna 

Med vänliga hälsningar, Pia Björkholm, pbm09001@student.mdh.se 

Handledare Stefan Blom, stefan.blom@mdh.se 

Studentens underskrift    Ort/datum 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat? 

4. Hur arbetar du med högläsning? 

5. När läser du högt för barnen? 

6. Får barnen läsa högt? Om ja, hur upplever barnen sin egen högläsning? Om, nej, 

varför inte? 

7. Hur förbereder du dig inför högläsningen? Använder du några verktyg eller rekvisita 

vid högläsningen? Om ja, vad? Om nej, varför inte? 

8. Hur många barn läser du för åt gången? Varför det antalet? 

9. Vad har barnen för roll under högläsningstillfället? 

10. Hur ofta läser ni/du? 

11. Hur väljer ni böcker/litteratur? 

12. Får barnen vara med och påverka valet? 

13. Har ni diskussioner kring boken, före, under eller efter läsningen? 

14. Vad är ditt syfte med diskussionerna? 

15. Arbetar ni vidare på boken ni använt er av? Hur gör ni då? 

16. Vad får barnen ut av högläsningen, är det viktigt att läsa? 

17. Passar det alla barn med högläsning? Om ja, varför och om nej, varför inte?  

18. I vilken ålder anser du det är viktigast att läsa för barnen? 

19. Vad anser du är viktigast att tänka på som högläsare? 

 


