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Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur lärarna arbetar för att få 
barn engagerade i högläsningen i både förskola och skola. Vi har valt en kvalitativ 
studie där vi har använt oss av intervjuer samt observationer som metod. Vi har 
intervjuat fem lärare och sex förskollärare samt observerat under deras 
högläsningsstunder. I resultatet visade det sig att i både förskolan och skolan 
engagerar lärarna barnen på olika sätt. Medan förskollärarna ansåg att högläsning 
kan vara en vilostund för barnen ansåg lärarna i skolan att högläsning skapar 
gemenskap. Slutsatsen som kan dras är att i både förskolan och skolan använder sig 
lärarna av sin röst, kroppsspråk samt olika slags material för att engagera barnen. 
Samtliga lärare på förskola och skola ansåg att högläsning utvecklar barnens språk 
och ger dem möjlighet att samtala kring böcker.    
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1. Inledning 
 

Högläsning är för oss ett intressant och viktigt område. Vi är särskilt intresserade av 
de yngre barnens språkutveckling, men inser att det även är viktigt att läsa högt för 
äldre barn. Intresset väcktes då vi båda någon gång upplevt att lärare inte engagerar 
barnen i högläsningen i förskolan och skolan. Vi har under vår utbildning lärt oss och 
upptäckt att lärarens uppdrag och förhållningsätt påverkar barnens engagemang och 
lärande. Därför ville vi undersöka hur lärare i både skolan och förskolan använder sig 
av högläsning för att få barn engagerade och ge en förutsättning till lärande. Vi anser 
att området är viktigt då läroplanerna för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 
(Utbildningsdepartementet 2010, Lgr 11) samt läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet 2010, Lpfö 98. reviderad 2010) uppmanar 
verksamheterna till att stärka barnens lust och intresse till lärande. Med detta menar 
vi att läraren kan försöka fånga barnens intresse genom högläsning, för att barnens 
språk ska kunna utvecklas. 

1.1. Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka hur lärare vid tre förskolor och en skola tänker kring och 
arbetar för att engagera barnen i högläsningen. 

1.2. Frågeställningar 
 

1. Vilken uppfattning har lärarna om meningen med högläsning?  
2. Hur engagerar läraren barnen vid högläsningen? 
3. Hur ser miljön ut samt vilka material används vid högläsningen? 

4. Hur följer lärarna upp högläsningen?   

 
 
2. Litteraturgenomgång 
 

2.1. Barns språkutveckling 
 

Chambers (1994)  skriver att högläsning har en stor inverkan i barns läsinlärning, det 
behöver inte bara vara förskolebarn utan är viktigt ända upp till skolåren. Jörgensen 
(2001) skriver att oberoende av vilken ålder barnet är i är det viktigt att läsa högt för 
barnen. Frost (2002) skriver att när vuxna högläser för barnen utvecklas deras 
språkliga sammanhang samt deras ordförråd, på det sättet vänjer sig barnen vid 
skriftspråket. Högläsning är viktigt för att barnen ska känna igen hur en text är 
uppbyggd och fungerar. Ekström och Isaksson (1997) betonar vikten av att läsa högt 
för förskolebarn, speciellt barn vid två till fyra år. De barnen behöver utveckla sitt 
språk. Exempel på en metod är att en vuxen läser högt, då tar barnen till sig språkets 
innehåll samt form. Läraren bör inte underskatta barnens kompetents utan i stället 
utmana dem. 
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Ekström (2004) och Hallberg (1993)  skriver att varje barn kan tolka en berättelse på 
olika sätt, därför är det intressant att se hur barnen förstår dess innehåll. Ekström 
fortsätter med att barnen utvecklar sitt språk när de får höra svåra ord och texter vid 
högläsning. Att samtala med barn och lyssna på deras berättelser är väldigt viktigt för 
barnens sociala och språkliga utveckling, vilket innebär att barnen kan lyssna till sin 
egen röst med ord och ljud samt förståelse för de andra barnen. I Lgr 11 står det att 
eleverna ska lära sig textens budskap, innehåll samt uppbyggnad. Hallberg (1993) 
anser att i skolan bör läraren läsa flera böcker istället för att använda läromedel, 
eftersom i böckerna får barnen möjlighet till inlevelse. 

Fox (2001) skriver att det är bra som lärare att följa med sitt finger när man läser så 
att barnen lär sig upprepade gånger vart skiljetecken, stora bokstäver och så vidare 
finns och hur dessa ser ut. I högläsningens stund så fångar barnen upp språkljuden, 
sambandet mellan dem och bokstäverna anser Frost (2002) och Fridolfsson (2008). 
Jörgensen (2001) skriver att det lilla barnet blir stimulerad av högläsning men även 
den vuxne som läser högt blir det. Vid läsning får barnen bra inställning till 
litteraturen som förbereder de till läs-och skrivinlärning. Chambers (1994) lyfter 
Vygotskijs teori om den potentiella utvecklingszonen där barnen med hjälp av 
högläsning lär sig steg för steg att själva kunna läsa. Det menas med att läraren visar 
sin kunskap till barnen genom att läsa högt. 

Vuxna har ett ansvar menar Ekström (2004)  att föra vidare hur roliga, intressanta 
och stimulerande böcker är till barnen för att deras språk ska utvecklas. När läraren 
har lyckas fånga barnens intresse så tar barnet nästa steg till att vilja lära sig att läsa. 
Kåreland (2001) och Ekström (2004) är eniga om att vuxna är nyckeln till barns 
läslust. Fox (2001) skriver för att få en mer harmonisk lässtund med barnen bör 
läraren läsa med inlevelse och ha ögonkontakt, detta genomsyrar då att barnen vill 
läsa mer böcker. 

En viktig aspekt i barns språkutveckling är att deras föräldrar högläser och tränar 
hemma. Genom att börja läsa tidigt för barnen får de bekanta sig med böckerna samt 
språket. De barn som inte får det stöd som behövs hemma kan lättare få 
språksvårigheter menar Kåreland (2001) och Fridolfsson (2008). Fox (2001) skriver 
också om hur viktigt det är att samtala, högläsa, sjunga, upprepa ramsor och sagor 
tidigt från födsel för att motarbeta lässvårigheter. Barnen blir goda lyssnare genom 
att de i tidig ålder har en rutin där föräldern läser högt för dem. Ekström och 
Isaksson (1997) berättar att barn har idag svårt att kunna formulera sig i både skrift 
och ord än vad vuxna har. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98. rev 2010) och (Lgr 11) 
står det att verksamheterna har en uppgift att samverka mellan hemmet, förskolan 
samt skolan. Detta görs för att varje barn ska utvecklas utifrån sina behov. 

Lindö (2009) menar att det är viktigt att lärare samt bibliotekarier får en utbildning 
inom barns språkutveckling, berättarteknik samt bilderboken, vilket handlar om att 
ge kunskap om litteratur och hur det kan bjuda in barnen. I barnens tal och 
skriftspråksutveckling så bildas det en gemensam läsning där det sedan bearbetas i 
lek, samtal samt skapande aktiviteter där barnen får möjlighet till sitt språkbad 
(Lindö, 2009).  
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2.2  Nyfikenhet och gemenskap 
 

Chambers (1994) menar att när högläsning sker så slappnar barnen av och lämnar 
över ansvaret till den som läser. Då är läsarens ansvar att till fånga barnens 
nyfikenhet samt uppmärksamhet. Lärarna ska lyfta upp barnens nyfikenhet och 
uppmärksamhet genom vilket tempo de läser samt liv och rörelse som finns i 
berättelsen. Jörgensen (2001) berättar att syftet med läsningen är att få barnen 
delaktiga och intresserade. Lpfö 98. rev 2010 och Lgr 11 lyfter fram att det är viktigt 
att uppmuntra och se barnens intressen samt nyfikenhet i skriftspråkliga miljön. En 
annan viktig aspekt som lärare är att vara förberedd men samtidigt kunna lyfta upp 
barnens intresse för högläsningen (Jörgensen, 2001). Ekström (2004) beskriver att 
barn kan märka när läraren är stressad. Genom detta kan barnen då känna att de inte 
får den uppmärksamhet som barnen behöver, vilket leder till att de känner sig 
"osynliga”. Därför är en högläsningsstund ett bra tillfälle för barnen att känna sig 
synliga men även får möjligheten att känna sig viktiga.  
Ekström (2004) påpekar också att de vanligaste fallgroparna i högläsningen är att 
läsa för fort, otydligt eller för tyst. Det ska vara roligt och lustfyllt för barnen vid 
läsningen och därför kan det vara bra att aktivera barnen genom exempelvis 
rörelsesånger för att få de med i berättelsen. För att väcka barnens nyfikenhet att läsa 
böcker som de tidigare inte har läst ska läraren försöka läsa de okända böckerna för 
barnen samt arbeta kring dem. Ekström fortsätter med att en annan viktigt aspekt är 
att högläsning skapar en gemenskap, eftersom barnen går in i en fantasivärld. Ett 
exempel kan vara när barnen sitter i en ring, får barnen en känsla av social 
tillhörighet samt en kulturell identitet. 

Läroplanen för förskolan anser att barnen ska få en levande social samt kulturell 
miljö där barnen stärker sin sociala förmåga. Ekström fortsätter att det kan hända att 
barnen bearbetar berättelsen självmant eller tillsammans med en annan kamrat. 
Även Ekström och Isaksson (1997) betonar vikten av högläsning där barnen kan 
koppla av och använda sin fantasi högläsningen, där det skapas tankar och många 
frågor. Författarna fortsätter med att högläsning skapar en demokratisk miljö där det 
omfattar gemenskap. Detta är något som läraren bör sträva mot och samtala med 
sina barn om den lästa berättelsen. 

 I Lgr 11 står det att undervisningen i svenskan ska barnen möta berättande texter, 
texter från förr i tiden, rim, kapitelböcker samt bilderböcker. Ekström och Isaksson 
(1997) menar att högläsning ökar intresset för andra länder och tider samt om andra 
människor, barnens läslust ökar, språkförståelsen samt ordförrådet utvidgas. 
Författarna menar att i skolans värld får de större barnen ofta läsa för de yngre 
barnen vilket gör att de får mer träning, skapar en tryggare gemenskap samt arbete 
mot mobbning.  

Vid en högläsningssituation kan barnen tycka att det är ointressant och svårt att 
hänga med, därför menar Ekström (2004) att det kan handla om innehållet är för 
svårt att förstå för barnen. Läraren kan i stället förtydliga boken genom att använda 
sig av en berättande form. Författaren fortsätter med att ointresset inte bara beror på 
val av litteratur, det kan även ha att göra med hur situationen ser ut innan 
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högläsningen. Därför ska lärare inte ge upp hoppet om böcker som är ointressanta, 
utan barnen kan tycka böckerna är bra vid ett annat tillfälle. 

Ekström (2004) skriver att högläsning i en barngrupp och individuell läsning med 
fåtal barn kan göra att de barnen i en grupp känner sig mer okoncentrerade än vid en 
individuell läsning skulle göra. Genom att använda sig av konkret material som till 
exempel dockor så kan läraren fånga barnens uppmärksamhet vilket gör att barnen 
får en enklare bild av innehållet. (Ekström 2004) och (Lindö 2009). Även Lpfö 98.rev 
2010 belyser hur viktigt det är att använda olika uttrycksformer genom tal- och 
skriftspråket samt skapa material. Även i Lgr 11 står det att läraren bör använda sig 
av olika uttrycksformer, men det står inget om hur de ska utnyttjas på ett bra sätt.  

2.3 Förberedelser och val av litteratur  
 

Chambers (1994) betonar att under en högläsning bör läraren förbereda sig genom 
att läsa böckerna innan samt anpassa boken för att det inte ska bli för svår text för 
barnen att förstå. Det gäller att läsa texten flera gånger för att förstå de affekter och 
kunskaper boken kan ge såväl från ett vuxet som såväl ett barnperspektiv, samt bör 
förberedda samtalsfrågorna kring bokens innehåll. 

Lindö (2005) anser att det är en bra ide om läraren väljer en bok som hen själv tycker 
om för att eleverna ska uppleva det engagemanget som den vuxne förmedlar eftersom 
det smittar av sig. Ekström och Isaksson (1997) lyfter fram att det finns olika sorters 
böcker, exempelvis kapitelböcker där slutet är mer spännande. Det gör att barnen blir 
mer intresserade samt nyfikna och vill då inte att läraren ska sluta läsa. Även 
Kåreland (2001) och Lindö (2009) menar att en barnbok ska vara lättläst, handla om 
barn, ha många bilder samt att barnen kan relatera till figuren i boken.  

Hasselbaum (2006) anser att det mest väsentliga med en bra högläsningsbok är att 
den har ett bra språk och inte alltför långa kapitel. Läraren bör inte ha allt för långa 
samtal om en bok som barnen inte känner till. Lindö (2005) menar att de nästan 
alltid är någon i barngruppen som inte känner igen sig i böckerna eller kan koppla till 
sina egna erfarenheter. Därför bör högläsning för de barnen vara prioriterat menar 
Lindö (2005). Om de inte får stöd med den gemensamma läsningen och boksamtalet 
börjar de barnen istället skapa inre motvilja till att läsa självständigt. Därför kan 
boksamtal mellan barnen skapa en förståelse och barnen kan hjälpas åt med det de 
tycker är svårt. Detta bidrar till att stärka barnens självförtroende och ändrar deras 
attityder till böcker (Lindö, 2005). I Lgr 11 står det att när barnen får möjlighet till att 
samtala, skriva och läsa bidrar det till ökat självförtroende i sitt språkbruk.  

Enligt Lindö (2009) är val av böcker en viktig aspekt att gå utefter då lärare ska få 
barnen ska känna sig delaktiga. För att kunna se en struktur, längd och gå utefter ett 
tema kan läraren ta hjälp av barnen. I Lpfö 98. rev 2010 står det att: 

 
"Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 
drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 
samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 
reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt 
och sammanhängande (s.6)". 
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Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) presenterar en studie där de utgick ifrån att 
förskolan använder sig av litteraturläsningen kopplat till barnens vardag samt lek 
utifrån teman. När de sammanställde sitt resultat insåg de att läsningen användes 
som läsvila. Konsekvensen av detta var att lärarna ofta var tvungna att avbryta 
läsningen i fall den skedde före lunchen. Dock ersattes läsningen ibland av en 
bandspelare där barnen fick lyssna till en inspelad saga istället för till läraren. 
Forskarna fortsätter att diskutera om varför förskollärarnas inte reflekterar kring 
valet av litteratur, eftersom det viktigaste i högläsningen var att läsa och inte vad som 
läses.  

Det som framkom i Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) undersökning var att 
läsningen inte följdes upp utan det var barnen som tog ett eget ansvar för att följa upp 
läsningen. Slutsatsen är att barnen kan uppfatta litteratur som ett sömnmedel istället 
för att få nya kunskaper och utvidga sina erfarenheter. En viktig orsak till att lärarna 
inte följer upp läsningen eller att läsningen inte har ett tydligt syfte, kan vara att det 
inte står något om det i läroplanen för förskolan kring högläsning, sagor, eller 
litteraturläsning.   

Idag har böcker olika färger och nyanser än vad det var förut samt att böckerna är 
mer kopplade till barns vardag. Genom olika typer av sagoberättande samt genrer 
kan sagoberättandet bidra till olika upplevelser samt få barnen att upptäcka nya ord 
och begrepp menar Lindö (2009). Lindö fortsätter med att barnlitteraturen och 
sagorna ofta beskrivs som korta och där igenom känner barnen igen sig. En medveten 
lärare kan låta barnen få bekanta sig med de olika genrerna för att främjar barnens 
skrivutveckling samt läsförståelse. Gibbons (2006) menar att det krävs mer av en 
lyssnare för det handlar inte bara om att känna igen ord eller ljud. Det handlar mer 
om förutsägelserna och förväntningarna inom språket, innehållet samt genren som 
lyssnaren tar med sig till skriften. 

Lindö (2009) förklarar att för de yngre barnen handlar läsandet i början om att 
pratläsa eller tittläsa i pek-och tygböcker. Det kan läraren göra genom att använda sig 
av bilderböcker för de yngre barnen. Bilderboken är som en slags guldgruva som 
genomsyrar alla åldrarna. Som lärare gäller det att vara lyhörd och anpassa sitt språk 
till barnets potentiella utvecklingsnivå. När läraren gör sitt urval av barnböcker bör 
dem även utgå ifrån; genus, värdegrund, mångkultur samt klassiker (Lindö, 2009).  

Vygotskij talar om artefakter, vilket definieras som material som människor tillverkar 
för att de är i behov av det i sitt liv (I Strandberg, 2006). Exempelvis på sådana 
artefakter är böcker, bilder, ramsor och tredimensionella konstruktioner. De 
framställs utifrån mänskliga aktiviteter och hjälper oss i vardagen. Vygotskij menar 
att artefakter påverkar det vi gör och tänker och integreras i människans liv och 
utvecklas genom tiden. Därför menar Vygotskij (I Strandberg, 2006) att läraren ska 
ta tillvara på artefakterna i undervisningen och hjälpa barnen att upptäcka dem för 
att de främjar lärandet och färdigheterna.  

2.4 Miljö  
 

Skolan och förskolans rum och möblering påverkar lärandet, eftersom rummet 
förmedlar upplevelser, kunskap och känslor skriver Strandberg (2006). Vygotskijs 
poäng är att både barnen och läraren tillsammans ska förändra miljön runtom kring 
sig. Då känner de samarbete samt förändringar och upplever lärandet. Om det endast 
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är läraren som möblerar om och renoverar i rummet så förstår inte barnen varför 
saker och ting ändras och hur det går till. Därför påpekar Vygotskij (I Strandberg, 
2006) att läraren och barnen tillsammans reflekterar över vad som behöver förändras 
på det sättet får barnen vara delaktiga. För att förändra ett rum menar Vygotskij att vi 
behöver fundera på hur rummet ska skapa samspel, om rummet skapar tillgång till 
olika aktiviteter, vilka artefakter som ska vara tillgängliga, hur rummet ska bidra till 
utveckling och om barnen på någon sätt kan skapa något nytt i rummet.  

Ekström (2004) beskriver att det är viktigt att det finns någon form av läshörna, där 
barnen får en positiv känsla av att det är just läsning som sker. Det är även viktigt att 
barnen känner sig bekväma, till exempel känna sig avslappnade när de ligger på sin 
madrass. Författaren lyfter även fram att de är viktigt att det inte finns störande 
moment i rummet där högläsningen sker, som till exempel fönster, bilder på 
väggarna samt leksaker. För att förebygga detta kan lärarna täcka över leksakerna 
med ett lakan, vilket kan leda till att barnens nyfikenhet och intresse koncentreras på 
högläsningen.  

Ekström (2004) menar att andra aspekter som kan vara bra att förberedda inför 
högläsningen är att kontrollera belysningen, se till att det finns tillräckligt med god 
och ny luft i rummet för att barnen inte ska tappa sin koncentration, vilken tidpunkt 
på dagen läsningen sker, inte för trångt utan bekvämt samt förberedda sig själva 
genom att läsa boken innan (Ekström, 2004). När man talar om den pedagogiska 
miljön har lärare blivit allt mer medvetna om hur de ska arbeta med barnböcker 
utifrån ett barnvänligt sätt men samtidigt att de stimulerar de läsmiljöer som finns 
(Lindö, 2009).   

2.5 Literacy  
 

Lindö (2005) skriver att literacy är ett sätt att reflektera, ha förståelse och använda 
sig av olika texter men också upptäcka samband för att nå ett eget mål. Detta för att 
senare utvecklas och delta i samhället. Lindö (2009) förklarar att det handlar om 
symboler, tecken och ord som vi behöver för att kommunicera samt för att knäcka 
läskoden. I läroplanen för förskolan står det att varje barn ska stimulera sitt 
skriftspråk och förstå symboler. 

Lindö (2005, 2009) betonar att det inte endast är från böcker vi möter texter utan 
även i film, dataspel och annat medialt. Lgr 11 menar att verksamheten ska 
kombinera bild och text tillsammans med film och spel. Lindö (2009) berättar att 
genom literacy ska barn kunna förhålla sig till informationen, dra slutsatser och 
tänka kritiskt samt vad som står mellan raderna. Barn möter text på olika sätt och det 
gäller för föräldrar och lärare att bekräfta det och vidareutveckla deras förmåga för 
att senare stärka språkutvecklingen. 

Lindö (2005) menar att det är viktigt att följa med i populärkulturen och integrera 
det i undervisningen. Men samtidigt vara självkritisk och försöka lyfta fram vad som 
är stereotypt. Genom att få kontakt med litteratur får barnen upptäcka hur 
människor lever och därmed så minskas de stereotypa föreställningarna. Lärarna får 
reflektera över människors livsstil och vidga vår förståelse om världen (Lindö, 2005). 

Barn brukar vilja läsa böcker genom att låtsas, på det sättet bidrar högläsningen till 
läsutvecklingen förklarar Fox (2001). Även Jörgensen (2001) berättar hur barnen 
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intresserar sig av böcker genom att de ser att andra i ens närhet läsa böcker. På så 
sätt blir de mer nyfikna. De känner glädje, lär sig nya begrepp och ord samt förbättrar 
sin auditiva förmåga. I Lpfö 98. rev 2010 står att varje barn ska utveckla sitt talspråk 
genom att använda sig av nya begrepp samt för att utveckla sitt ordförråd.  

Lindö (2009) berättar att det är viktigt att skilja mellan högläsning och muntligt 
berättande. Högläsning handlar mer om att barnen får möta berättelsen via texter 
som de kanske inte är bekanta med. Medan det muntliga berättandet är mer nära 
talspråket och mer personligt. Om läraren är lyhörd för barnens reaktioner kan det 
korta ner berättandet en aning eller bre ut det.  

Chambers (1994) förklarar också att det finns skillnad mellan berättande och 
högläsning. Med berättande menar författaren att det skapas ett känslomässigt band 
samt en närmare relation mellan berättaren och barnen. Vid högläsning innebär det 
att både läsaren och barnen ska förstå vad författaren menar med sitt innehåll i 
boken. Genom berättande kan läraren se hur barnen reagerar i fall de ser ledsna eller 
glada ut. På det sättet är det lättare att förändra innehållet i berättelsen utifrån 
barnens behov samt enklare att ta en paus samt förklara vissa delar i berättelsen. En 
annan viktig aspekt som Lindö (2009) lyfter fram är vägen till barnens 
literacyutveckling, där de får barnen lyssna till skriftspråket upprepade gånger.   

2.6 Boksamtal 
 

Under högläsningsstunden är det bäst att samtala och reflektera över vad texten 
handlar om, vilket innebär att högläsningen blir mer värdefull för barnen (Ekström 
och Isaksson, 1997). Även i Lgr 11 i svenska står det att barnens ska få tillfälle att 
lyssna, berätta och diskutera tillsammans. Ekström och Isaksson (1997) fortsätter 
med att barn utvecklar sin läs och skrivinlärning som är en bidragande faktor att 
samtala med varandra om gemensamma upplevelser. De ord barnen lär sig kopplas 
sedan till deras erfarenheter, vilket leder sen till att barnen knäcker läskoden. 

Vygotskijs teori (I Strandberg, 2006) är att människor utvecklas och använder sina 
känslor och sinnen genom samspel med andra. Därför är det mindre effektivt att 
påpeka eller säga till vad barnen ska göra och inte göra, om de inte får uppleva 
situationen genom samspel med andra. Författaren fortsätter med att genom att 
samspela så kommunicerar både lärare och barn med varandra vilket görs genom 
språket. Därför menar Vygotskij att människor utvecklar sitt språk genom att 
samspela med varandra i olika åldrar. ”Barn gör inte som vi säger utan som vi gör" 
(Strandberg, 2006, s.61). 

I en intervju med Ingvar Lundberg (u.å.) talar han om språkligt självförtroende som 
börjar redan i spädåldern. Om barn får ett tryggt, säkert, stabilt och varmt 
förhållande till föräldrarna stärks det till ett kognitivt mod. Med detta menas att 
barnet får en nyfikenhet till världen. Lundberg menar att det är viktigt med 
lässtunder för det utvecklar barnens språkliga självförtroende. När läraren samtalar 
med barnen om orden och bilderna gäller det att inte rätta barnen utan istället 
uppmuntra språket och glädjas med deras lust och kreativitet. Ekström (2004) anser 
att boksamtal kan vara tankeväckande och språkutvecklande, eftersom barngruppen 
hjälps åt och finns till som stöd för varandra. Även läraren finns då som ett stöd för 
barngruppen. Lindö (2009) kopplar till Chambers när han säger att det är viktigt att 
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ställa öppna frågor där barnen får fundera, känna sig delaktiga och bli inbjudna till 
samtalet.  

Lindö (2005) berättar att det är viktigt att först samtala om vad barnen tror boken 
handlar om utifrån omslagsbilden och sedan berätta om sammanfattningen i slutet av 
boken. Detta skapar en nyfikenhet innan läraren börjar läsa, menar Lindö. Under 
högläsningen kan det vara bra att ta korta pauser och samtala dramatisera eller 
skriva en text eller rita om boken menar Chambers (1993) och Lindö (2005). 
Ekström, (2001 sidan 53) anser att "läsandet ligger i att man talar om vad man 
läst". 

I ett boksamtal när läraren ställer frågor till barnen utifrån handlingen kan det 
förekomma svåra frågor då barnen måste tänka till eller i värsta fall tappar de 
intresse. Det gäller för läraren att hålla en balans så att barnen inte tappar fokus. Om 
läraren gör detta som ett återkommande inslag kan barnen få möjlighet att utveckla 
sin läsförståelse anser Lindö (2009). I Lpfö 98. rev 2010 står att det är viktigt att 
barnen får tillgång till att reflektera men också att själva kunna hitta lösningar på 
problem för att utvecklas som individer. 

3. Metod 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ forskningsansats där Denscombe (2009) och Stukát 
(2005) beskriver kvalitativ forskning ett sätt att kunna se vanliga händelser i 
praktiken för att få en uppfattning om verkligheten. Därför kan dessa data tas fram 
på olika sätt som till exempel observationer och intervjuer som är våra 
datainsamlingsmetoder. Här får vi en djupare förståelse i vår datainsamling genom 
att vi utgår ifrån detaljerna gällande vad som hände, vad det samtalades om samt vad 
som upptäcktes.  

 

3.1. Datainsamlingsmetoder 
 

Vi har tillsammans använt oss av observationsschema och semistrukturerade 
intervjuer. Denscombe (2009) skriver om observationsschema att det är ett sätt att 
minimera observationen som kommer ifrån data. Det som ingår i ett 
observationsschema är att observatörerna bör se efter samma aspekter och upptäcka 
samma aktiviteter och att undersökarna har utgått från samma frågor. Det anser även 
Bjørndal (2005) att observationen kan vara svårt att begränsa utifrån urvalet och 
därför kan de vara lättare att istället välja ut det mest relevanta från urvalet. Annars 
kan det ge problem om observatören inte kan sortera fram informationen i 
meningsfyllda mönster. Därför valde vi att använda oss av observationsschema för att 
skapa en gemensam grund för vår studie, där vi innan hade förberett oss genom att 
skriva ner frågor. Varför vi valde att observera var för att vi ville se hur läraren 
använde sig av högläsning och om barnen var engagerade. Fördelen med 
observationer är att det ”naturliga miljön” behålls eftersom högläsningen sker 
spontant utan att vi lägger oss i. En annan fördel är att aktörernas uppfattning 
synliggörs som de själva ser det menar Denscombe (2009). Vid observationerna satt 
vi med i bakgrunden vid högläsningen och antecknade utifrån observationsschemat 
(se bilaga 2).  
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Denscombe (2009) påpekar att vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren 
färdiga frågor att ställa till respondenten samt att intervjuaren är öppen för olika 
svar. Bjørndal (2005) beskriver att ett sådant samtal får intervjuaren ett större 
perspektiv på respondentens upplevelser samt tankar. Där det dessutom är lättare att 
ta upp otydligheter som kan förekomma kring frågor och svar. Vi ville använda oss av 
intervju som en metod i vårt arbete för att kunna få en större förståelse hur lärarna 
tänker kring högläsning. Varför vi intervjuade lärarna var för att ta reda på hur deras 
uppfattning var om högläsning. Fördelarna med intervjuerna är data samlas utifrån 
respondenternas åsikter, prioriteringar och idéer samt att författarna får djupare och 
detaljerade data där informationen kan följas upp under en längre period 
(Denscombe, 2009). När vi intervjuade ställde vi frågor till lärarna samt 
förskollärarna där vi antecknade ner deras svar (se bilaga 3). 

3.2. Urval 
 

Urvalet till studien som vi genomförde var på tre förskolor och en skola. En av oss 
intervjuade sex förskollärare och den andra fem lärare i skolan. Dessa verksamheter 
ligger i tre olika kommuner i Stockholms län, för att få ett mer vidgat spann på 
studien. De förskolor och den skola vi valde var ur ett bekvämlighetsurval. Vi valde de 
verksamheter och lärare som var lättast att nå för att vi hade kort tid på oss att välja, 
var vi skulle observera samt intervjua. De lärarna som blev frågade om att bli 
intervjuade är verksamma förskollärare eller lärare som på något vis har högläsning i 
sin verksamhet. Vi tog reda på att förskolorna och skolan hade högläsning i sin 
verksamhet genom att vi först tog kontakt med respektive lärare och förskollärare. 
Sedan skickade vi ut ett missiv brev till respektive förskolor och skola till både 
föräldrar/vårdnadshavare och lärare där vi tog hänsyn till de etiska principerna (se 
bilaga 1). 

3.3. Databearbetning och analysmetod 
 

I vårt arbete fick vi fram från observationerna samt intervjuerna, genom att vi 
kategoriserade utifrån materialet där vi färgkodade vilka som hörde ihop och de som 
inte hörde ihop. Tillslut fick vi fram tre kategorier från observationerna barns 
engagemang, barnsbeteende under högläsningen och uppföljning av bok. I 
intervjuerna fick vi fram fem kategorier: barns engagemang, material vid 
högläsningen, lärarens uppfattning om högläsningen, miljön under högläsningen 
och uppföljning av boken. Vi delade upp förskola och skola för sig för att senare 
kunna analysera verksamheterna, där vi även hittade likheter och skillnader. 

3.4. Etiska ställningstaganden 
 
Vi har tagit del av dem fyra forskningsetiska principerna och dem är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2001). 

Informationskravet handlar om att informera om vår studie och vilka villkor som 
finns till våra deltagare. Deltagarna har även informeras att det är en frivillig process 
samt att de kan avbryta när som helst i deltagandet. Detta har vi gjort genom att ha 
skickat ut ett brev till verksamheterna som sedan har vidarebefordras till föräldrarna. 
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Samtyckeskravet innebär att lärarna och föräldrarna har lämnat sin tillåtelse till 
att vi får observera samt intervjua. Detta genom att vi har fått bekräftelse från lärarna 
samt föräldrarna. Föräldrarna har kunnat kontakta oss i fall de inte vill att deras barn 
ska bli observerad (se bilaga 1).  

Konfidentialitetskravet beskriver att man inte får namnge vare sig läraren, 
barnen eller verksamheten. Vi har tagit hänsyn till detta genom att använda fiktiva 
namn på verksamheterna, barnen och lärarna.   

Nyttjandekravet innebär att observationerna och intervjuerna inte får lämnas ut 
samt att de är anonyma. De får bara användas i arbetets syfte.     

4. Resultatpresentation 
 

I resultatpresentationen har vi delat upp förskola och skola enskilt både i 
observationerna och i intervjuerna.  

4.1. Observationer från förskolorna 
 

4.1.1 Barns engagemang 
 

I förskolan hade majoriteten av lärarna endas beskrivit titeln när de presenterade 
högläsningen. Under en observation fick barnen tillfälle att diskutera om 
omslagsbilden, till exempel; vad har kaninen i sin hand? Här fick även barnen 
möjlighet att komma fram och titta på bilden. Samtliga lärare använde sig av olika 
röstlägen när de läste för barnen, hade ögonkontakt samt använde sig av sitt 
kroppsspråk för att förmedla berättelsens innehåll. Förskollärarna ändrade sitt 
tonläge utifrån huvudpersonerna och situationen i berättelsen, genom att höja eller 
sänka sin röst.  

4.1.2 Barns beteende under högläsningen 
 

Under alla sex observationer förekom det ibland att barnen småpratade, viskade eller 
tittade på varandra under högläsningen. Vid ett tillfälle var ett barn väldigt rörlig av 
sig där läraren gick in och sa till barnet, men barnet fortsatte röra på sig. Under en 
högläsningsstund var barnen uppdelade i halvgrupper där en grupp hade högläsning 
och den ena frilek. De barnen som hade frilek sprang omkring utanför dörren där 
högläsningen skedde samt knackade på. 

Ett annat tillfälle var möblerna i rummet nära några barn i sagostunden, där ett barn 
hade sina ben på leksakshyllan. Här gick läraren in och sa till barnet. I den 
högläsningsstunden gick läraren in och avbröt läsandet.  

Majoriteten av barnen fick sitta eller ligga på bestämda platser antingen runt en 
matta, i soffan eller på en madrass. Det som märktes var att de barn som satt vid 
mattan kunde inte sitta på sina platser utan rörde på sig och bytte platser. De barnen 
som låg på sin madrass hade sin blick riktad mot läraren som läste och några av 
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barnen slumrade till. Vid observationerna fanns det en lärare som hade en mörkare 
belysning medan andra lärare hade dämpad belysning.    

4.1.3 Uppföljning av bok 
 

Alla förskollärare hade ett avslut i sin högläsning där barnen till exempel fick ligga på 
sin madrass en stund och fundera över boken samt berätta vad de tycker om den. Vid 
ett tillfälle fick barnen reflektera kring känslor som till exempel känslan av att vara 
arg som läraren kopplade till boken som hade lästs. Flertal förskollärare ställde 
öppna frågor till barnen där de inte gick in och rättade svaren. En lärare tog upp 
begreppet tvillingar, där barnen fick samtala vad de trodde det betydde.  

4.2. Observationer från förskoleklass och årskurs 1-3 
 

4.2.1 Barns engagemang 
 

I skolan hade majoriteten av lärarna sammanfattat kort vad boken kommer att 
handla om samt ställde frågor kring innehållet på omslagsbilden. Däremot fick 
barnen inte tillfälle att diskutera om omslagsbilden i en förskoleklass, utan de fick 
bara lyssna på läraren. Alla lärare i skolan använde sig av olika röstlägen för att 
förmedla innehållet i berättelsen men hade också ögonkontakt, grimaserade och 
använde sitt kroppsspråk. Lärarna ändrade sitt tonläge efter hur huvudpersonerna 
reagerade samt lät, men även vad som hände i olika situationer i berättelsen.   

4.2.2 Barns beteende under högläsningen 
 

Dem flesta observationer hade någon stund där barnen ibland satt och småpratade 
eller tittade på varandra, vilket efter en stund lede till att barnen började göra något 
annat än att titta på läsaren. Till exempel började flera barn titta på varandra och 
vinka under högläsningen. Vid dessa tillfällen sa läraren till barnen som småpratade. 
Då började de andra barnen som inte pratade göra något annat exempelvis leka med 
en penna eller lyssna på andra barn som pratade. De barnen som läraren sa till 
började prata ännu högre.  

Vid ett tillfälle hade läraren i årskurs tre halvklasser, där ena halvan hade matematik 
och den andra halvan hade svenska (högläsning). När tiden tog slut för högläsningen 
knackade matematikgruppen på dörren i väntan för att få komma in i klassrummet. 
En lärare i årskurs ett hade smartboard som ett verktyg i sin läsning, vilket under en 
högläsning inte fungerade på grund av att den skiftade färg.   

Majoriteten av barnen fick sitta på bestämda platser antingen på mattan eller vid sina 
egna bänkar, där de hade sina blickar riktade mot läsaren och rörde sig inte. De flesta 
lärare hade dämpad belysning var av en lärare hade sagoljus tänt och en lärare hade 
lamporna tända.  
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4.2.3 Uppföljning av boken 
 

Samtliga lärare i skolan hade ett avslut i högläsningen där barnen fick reflektera kring 
det som har berättats samt där läraren förklarade vilket kapitel som skulle komma. 
Några lärare ställde ett par frågor kring bokens innehåll där barnen fick diskutera 
tillsammans. 

4.3. Intervjuer från förskolan 
 

4.3.1 Barns engagemang 
 

Majoriteten av förskollärarna berättade att de använder sig av kroppsspråket, rösten 
samt inlevelse vid högläsning. En förskollärare ansåg att det är viktigt att läraren själv 
tycker att boken är bra för att få barnen engagerade i högläsningen. En av sex 
förskollärare menade att när det är rörigt i barngruppen vid högläsningen kan det 
vara en bra metod att lägga sin hand på barnets axel för att det ska lugna ner sig.  

En förskollärare anser att det är svårt att fånga barnens uppmärksamhet och 
uttryckte sig:  

"Vissa dagar kan vara rörigare än andra, men jag försöker leva mig in i sagans 
värld". 

Förskollärarna anser att de är viktigt att välja en bok som är kopplad till barnens 
vardag samt känslor för att väcka barnens intressen inom bokvärlden. Fåtal 
förskollärare tycker att det inte ska vara allt för långa texter för då tappar barnen 
koncentrationen.  

4.3.2 Material vid högläsningen 
 

En viktig aspekt som förskollärarna lyfte fram var att de använder rekvisita för att 
kunna fånga upp barnens uppmärksamhet, till exempel genom att använda 
sagopåsar, språkpåsar och flano (flanelltyg som sitter på en tavla, där det finns 
figurer som sitter fast i tyget). De flesta lärarna berättade att bilder är en viktig del i 
högläsningen för att skapa intresse hos barnen. Men en förskollärare ansåg att i stor 
grupp är det bäst att inte visa bilderna från boken eftersom att det kan bli stökigt. 

4.3.3 Lärarens uppfattning om högläsning 
 

En förskollärare anser att högläsning är ett socialt verktyg som främjar barnens 
språkutveckling både i förskolan och i hemmet.  

En annan lärare refererade till Einstein: 

"Om du vill att dina barn ska bli kloka, läs sagor för dem. Om du vill att de ska bli 
ännu klokare, läs fler sagor för dem". 
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Några förskollärare tycker att böckerna ska vara utmanande för att barnen ska 
utveckla sitt språk. En del förskollärare berättade att högläsning är för att barnen ska 
få möjlighet till att slappna av. Medan en förskollärare uttrycker sig att högläsningen 
ska bjuda in barnen till en positiv och trevlig stund. En del förskollärare berättar att 
de väljer böcker utifrån ett särskilt syfte, till exempel någon situation som har hänt 
tidigare eller mer kulturella böcker om hur människor levde förr och lever nu i 
dagens samhälle. I förskolan anser två av lärarna att böckerna ska vara enkla. De 
anser också att lärare ska använda både traditionella och moderna böcker. Ett 
exempel på en traditionell bok som förskollärarna brukar använda sig av är Alfons 
Åberg. 

4.3.4 Miljön under högläsningen 
 

Samtliga lärare hade inga funderingar kring hur miljön påverkar högläsningen. 
Förskollärarna brukar utgå ifrån sina erfarenheter när de gäller om de ska vara på 
bestämd eller obestämd plats. Exempelvis kan de av erfarenhet veta att de som satt 
bredvid varandra förra gången brukar inte störa sin kompis. En aspekt som en 
förskollärare uttryckte är att tid och plats kan påverka barns koncentration.  

4.3.5 Uppföljning av boken 
 

Förskollärarna berättar att de tycker att samtala samt ställa frågor kring boken är 
viktigt för att följa upp läsningen. Därför tycker några att det är bra att förberedda 
frågor innan boken börjar läsas. En annan viktig aspekt som förskollärarna tyckte var 
att de är bra att ha läst igenom böckerna för att vara beredd på vad som kan hända, 
till exempel när det handlar om döden, vilket kan leda till en känslomässig stund. 
Samtliga förskollärare anser att det är bra att lyfta fram svåra ord och nya begrepp 
som barnen inte hört tidigare. Detta gör lärarna genom att de går in och förklarar 
orden eller begreppen för barnen. Men barnen får vara med och diskutera, till 
exempel ordet tvillingar.  

Majoriteten av förskollärarna tycker att de är bra att ta pauser i berättelsen samt 
ställa frågor för att få barnen delaktiga i högläsningen. En förskollärare anser att ett 
bra verktyg för bedömning av boken är när barnen får använda sig utav ”tumme upp, 
sida och ner". Denna används när barnen ska få utvärdera hur de tycker en bra 
högläsnings bok ska vara. En annan förskollärare påpekar att uppföljning kan leda till 
ett tematiskt arbete med barngruppen utifrån bokens innehåll.     

4.4. Intervjuer från förskoleklass och årskurs 1-3 
 

4.4.1 Barns engagemang 
 

Majoriteten av lärarna berättar att de använder sig av ögonkontakt och inlevelse för 
att fånga barnens uppmärksamhet. Ett fåtal lärare nämnde att rösten är ett bra 
verktyg i högläsningen för att få barnen engagerade. En lärare poängterade också att 
det är viktigt att läraren själv tycker att boken är bra för att få barnen engagerade i 
högläsningen.  
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En lärare i årskurs ett berättade att: 

"Det är bra att lägga en hand på barnets axel för att skapa närvaro mellan mig 
och barnet".  

Flera lärare anser att det är viktigt att böckerna är kopplade till barnens vardag och 
känslor därför att det är betydelsefullt att väcka barnens intressen. En del lärare 
beskriver att de använder sig av kapitelböcker för att dela upp högläsningen då 
barnen känner en mer spänning i läsandet. 

4.4.2 Material vid högläsning 
 

Två lärare i skolan uttalar sig att de använder sig av smartboard för att fånga barnens 
uppmärksamhet, där barnen får följa med i berättelsen. De flesta lärarna förklarade 
att genom att visa bilderna för barnen blir de delaktiga under högläsningen.  

4.4.3 Lärarens uppfattning om högläsning 
 

I skolan poängterade en lärare att högläsning stimulerar barnens språkutveckling, 
därför är det viktigt med högläsning i skolan. Två lärare ansåg att högläsning skulle 
vara bra om de var en rutin i barnens scheman, där de fick vänja sig med att ha 
högläsning. Dock anser några lärare att de ska vara utmanande böcker för barnen för 
att utveckla barnens språkutveckling. Flertal lärare ansåg att högläsning är en trevlig 
stund där det skapas gemenskap mellan läraren och barnen samt barnen emellan. En 
respondent poängterade att högläsning handlar om ett möte mellan hen och barnen, 
vilket leder till deltagande för barnen. Lärarna anser också att böcker får vara både 
traditionella eller moderna, så länge de tilltalar barnen. 

4.4.4 Miljön under högläsningen 
 

Fåtal lärare berättade att de kan tänka sig att ha ljus tända för att skapa en trevlig 
miljö. Majoriteten av lärarna ansåg att det är bäst att utgå ifrån egna erfarenheter när 
det gäller bestämda platser.  

4.4.5 Uppföljning av boken 
 

Majoriteten av lärarna anser att samtal kring böckerna som har lästs är viktigt för att 
barnen ska få tillfälle att utveckla sin läsförståelse. Det är bra att förbereda genom att 
ha läst boken innan för att vara beredd på vad som kan hända under läsningens gång 
anser en förskoleklasslärare. En annan lärare ansåg att de kan dyka upp svåra ord 
eller nya begrepp som barnen kanske inte har mött tidigare. Läraren går då igenom 
vad dessa ord och begrepp betyder.  

Majoriteten av lärarna berättade att pauser under högläsningen fångar barnen genom 
att ställa relevanta frågor kring det som har hänt. En förskoleklasslärare berättade att 
barnen får tillfälle i slutet av läsningen tycka till om boken är bra eller dålig, på så sätt 
vet läraren vad för böcker som intresserar barnen bäst.  

 



15 

 

 
5. Analys och Diskussion 
 

5.1. Metoddiskussion 
 

I vår studie vill vi lyfta fram intervjuerna med förskollärarna och lärarna för där var 
det många intressanta svar från lärarna hur de tänker kring högläsning. Här känner 
vi att vi fick en djupare förståelse hur de tänkte på respektive förskola och skola.  

Under arbetsprocessen märkte vi att frågorna kunde ha utvecklats mycket bättre. 
Exempelvis kunde vi ställt frågor kring hur lärarna ser på högläsningens miljö samt 
vad de kan tänka sig förändra i rummet. Då tror vi att frågorna mellan intervjuerna 
och observationerna skulle höra ihop mer och vidgat insamling materialet. Därmed 
skulle resultatet till en början inte bli så tunt samt analysen.  

Svaren som vi fick av lärarna under intervjuerna kunde ha utvecklas mer om lärarna 
hade lagt ner mer energi och tid på att svara och inte känt sig stressade. Dessutom 
kände vi att viktig information kan ha gott till spillo, med tanke på att vi använde oss 
bara av papper och penna vid samtalet. En bra metod skulle ha varit att vi hade 
bandspelare med oss och spelade in då hade informationen kunnat bearbetas av båda 
författarna.  

5.2. Analys 
 

Här kommer vi att presentera olika teman som är kopplade till resultatet samt 

litteratur. Det kommer också att redovisa skillnader och likheter mellan förskola och 

skola.  

 

5.2.1  Att engagera en barngrupp 
 

Alla förskollärare och lärare i skolan har under högläsningen använt sig av sin röst 
genom att sänka och höja den när olika karaktärer talar i boken eller när något hände 
i berättelsen. Dessutom hade lärarna ögonkontakt och använde sitt kroppsspråk på 
olika sätt, för att förmedla innehållet i berättelsen. Vi kunde tolka det som att läraren 
vill förmedla inlevelse och en positiv känsla i berättelsen för att få med barnen. 
Chambers (1994) påpekar att lärarna ska fånga barnens nyfikenhet samt intresse 
genom att läsa högt i olika tempoarter samt vad som sker i berättelsen.  

Förskollärarna och lärarna i skolan har även påpekat att de använder sig av 
kroppsspråket och rösten, vilket är bra verktyg för att skapa inlevelse samt engagera 
barnen i högläsningen. Ekström (2004) menar att läraren som ska läsa högt för 
barnen bör tänka på att tala tydligt och höja rösten, för att barnen ska kunna förstå 
samt lyssna vad som händer i berättelsen.  

Vi kunde tyda resultatet som att barnen stundtals under högläsningen var mindre 
koncentrerade eftersom de småpratade, viskade eller rörde på sig i förskolan och 
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skolan. För att få barnen engagerade, menar Ekström (2004) och Chambers (1994) 
att innehållet inte ska vara allt för svårt. En del förskollärare ansåg att det inte ska 
vara för långa texter i berättelsen för då tappar barnen koncentrationen däremot 
påpekade lärarna i skolan inte det.  

Vid ett observationstillfälle i förskolan märktes det att ett barn hade svårt att ligga 
still eftersom leksakshyllan som var bredvid störde barnet. Ekström (2004) påpekar 
att det är viktigt att de inte förekommer några störande moment vid högläsningen, 
exempelvis bilder på väggarna, fönster och leksaker. Ett annat tillfälle som skedde i 
skolan som störde barnen under högläsningen var när läraren avbryter läsningen, för 
att säga till de barnen som satt och småpratade. Detta bidrog till att fler började 
prata. Strandberg (2006) poängterar att läraren inte ska påpeka vad som ska göras 
eller inte göras, eftersom barnen gör som vi vuxna gör och inte som de säger.  

Vi kunde även utläsa ifrån resultatet en likhet mellan förskolan och skolan där 
lärarna presenterar omslagsbilden. I början av högläsningen fick barnen även 
diskutera om bilden samt innehållet i boken. De menar även Lindö (2005) att de är 
viktigt att samtala i början kring omslagsbilden samt reflektera kring vad boken 
handlar om. Författaren anser också att innehållsförteckningen borde sammanfattas 
med barnen för att skapa nyfikenhet till att läsa.  

I resultatet såg vi att lärarna hade någon slags av avslut där de bland annat 
reflekterade över läsningens innehåll samt där lärarna ställde öppna frågor i både 
förskolan och skolan. Det menar även Lindö (2009) att ställa frågor till barnen bidrar 
till att de får möjlighet till att känna sig delaktiga och inbjudna i boksamtalet. Både 
förskollärare och lärarna i skolan berättar vikten av att förberedda frågor inför 
boksamtalet. Vi tolkar resultatet till vad Chambers (1994) tar upp att det är viktigt att 
förberedda till stor del frågor kring boken som senare ska läsas.   

5.2.2 Skolpedagogiken kontra förskolepedagogiken 
 

Förskollärarna menar att de använder sig av olika sinnliga och konkreta material för 
att fånga barnens uppmärksamhet under högläsningen som språkpåsar, sagopåsar 
och flano. Men i skolan använder två lärare sig av tekniska material som smartboard 
där de har det som ett hjälpmedel samt för att fånga upp barnens uppmärksamhet. Vi 
drar slutsatsen att lärarna i skolan inte har samma material som i förskola. I Lgr 11 
och läroplanen för förskolan står det att verksamheterna bör använda sig av olika 
uttrycksformer som till exempel bild, drama och musik i undervisningen. Enligt 
Vygotskijs teori (I Strandberg, 2006) är det lämpligt att använda artefakter, det vill 
säga material i undervisningen, eftersom det främjar barnens lärande och 
färdigheter. 

Under högläsningen i förskolan satt barnen på bestämda platser och de anser 
förskollärarna är viktigt eftersom de utgår ifrån sina egna erfarenheter. Till exempel 
de kompisar som brukar störa varandra sätter lärarna inte bredvid varandra. Barnen 
brukar ofta sitta på mjuka underlag som i soffan, på sin madrass eller på mattan. 
Medan i skolan sitter barnen på rad vid sina bänkar eller runt en samlings matta, 
vilket är ett mer obekvämt underlag för barnen. Även här anser lärarna att de utgår 
ifrån sina egna erfarenheter som de gör i förskolan. Vi tror att lärarna väljer bänkarna 
framför madrasser för att barnen ska kunna studera lättare. Ekström (2004) menar 
att det är viktigt att ha en bestämd plats där högläsning sker, eftersom det ska skapa 
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en positiv känsla och där barnen får sitta bekvämt. Däremot förespråkar Vygotskij (I 
Strandberg, 2006) att både lärarna och barnen tillsammans borde renovera och 
möblera om ett rum, eftersom då får barnen möjlighet till att reflektera och lära sig 
hur miljön påverkar deras inlärning. 

I förskolan kopplar lärarna barnens erfarenheter till en bok de har läst. Till exempel 
om boken handlar om känslor som att vara arg eller samtala om döden. I skolan fick 
barnen inte tillfälle att koppla bokens innehåll till sin vardag, däremot anser lärarna 
att det är viktigt att barnen får relatera till sig själva i en bok. Både Kåreland (2001) 
och Lindö (2009) skriver att en barnbok ska anpassas till barnen, till exempel att 
barnen kan relatera till figuren i boken.  

Några förskollärare benämner vikten av högläsning att de bland annat är ett bra 
tillfälle för barnen att vila samt koppla av. Skolan påpekade inget liknande utan 
menade att högläsningen är ett tillfälle för barnen att skapa samhörighet. Ekström 
(2004) anför att högläsning skapar gemenskap eftersom barnen får någon form av 
social tillhörighet tillsammans. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) kom fram till att 
de flesta förskolorna har högläsningen som en läsvila, vilket kan ge konsekvenser 
eftersom barn kan uppfatta litteratur som ett sömnmedel istället för en 
kunskapskälla. Vi kunde utläsa att i förskolan var det vissa barn som somnade under 
högläsningen, dock förekom detta inte i skolan. Vidare berättar lärarna i skolan att 
högläsning är en trevlig stund där det bildas ett möte mellan läraren och barnet, 
vilket en lärare anser bidrar till deltagande. 

5.3. Diskussion 
 

Under arbetets gång har vi funderat på hur lärarna arbetar kring högläsning samt hur 
läraren fångar barnens uppmärksamhet. Som blivande lärare har vi tänkt igenom om 
miljön kan påverka barnens uppmärksamhet, till exempel ljudnivån där barnen 
småpratar eller möbleringen. Alltså kan läraren utvärdera högläsningen för att se vad 
som kan hindra barnens lärande och utveckling. Vi menar att barnen inte kan ta in 
den kunskapen som de bör kunna ta till sig under högläsningen när det finns 
störande moment. För att minska de störande momenten använder lärarna i skolan 
och förskolan sig av inlevelse, ögonkontakt och rösten för att få barnen engagerade. 
Vi anser att barnen även ska få möjlighet till att vara delaktiga i hur möbleringen ser 
ut vid högläsningen.  

I vår studie har vi kommit fram till att lärarna både i förskolan och skolan försöker 
engagera barnen genom kroppsspråk samt rösten. Men självklart kan det hända 
ibland att barnen tappar koncentrationen och bidrar till småprat istället. Ett bra sätt 
att arbeta med för att fånga barnens uppmärksamhet är att använda sig av olika 
material där barnen får möjlighet till att känna sig engagerade i högläsningen. 

Lärarna och förskollärarna har idag olika metoder för hur de kan forma högläsningen 
för att göra den stimulerande för barnen. Dels har de i förskolan mer användning av 
material som sagopåsar, språkpåsar och flano men i skolan använder de sig bara av 
smartboard för att stimulera barnen. I skolan borde lärarna ta mer till sig vad 
förskolan gör eftersom i skolan finns det fortfarande lite ifrån den traditionella 
undervisningsformen där barnen inte blir delaktiga. Vi menar att barnen genom att 
de sitter på sina platser vid bänkar blir deras uppgift enbart att lyssna på läraren. Kan 
det bero på att läraren vill förberedda barnen för framtida studier? Vi tycker att det är 
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viktigt som lärare att utifrån den traditionella pedagogiken lära sig från andra 
verksamheter och nyare forskning.  

Eftersom samhället utvecklas ständigt och barnen bland annat behöver känna att 
högläsningen är betydelsefull samt rolig, då krävs det att läraren utvecklar sig i takt 
med samhällsutvecklingen för att främja barns lärande. Ett bra sätt att utveckla 
undervisningen är att följa med populärkulturen menar Lindö (2005). Detta är bra 
för att förstå barns vardag och därmed fånga barnens intressen under högläsningen.  

Vi tycker att förskolan ska se högläsningen mer än bara vila. Högläsningen bör vara 
en källa till kunskap där barnen får lära sig till exempel hur man ska vara en bra 
kompis. Vi tror att när högläsning tas på allvar redan i förskolan så tar barnen till sig 
det när de blir äldre, därför bidrar det till i dagens samhälle att fler människor läser. 
Även i skolan bör lärarna uppmuntra barnen till att läsa, men mer på ett 
stimulerande sätt för att få kunskap genom drivkraft. Med det menar vi att barnen 
och lärarna ska tycka att de är roligt samt betydelsefullt att läsa böcker.  

Att följa upp högläsningen anser vi är viktigt för att kunna engagera barnen och att de 
får möjlighet att reflektera om bokens innehåll. Detta har vi fått sett att alla lärare i 
både förskolan och skolan gör. Vi menar att barnen får tillfälle att kunna samspela 
med varandra genom att de då kan utbyta sina upplevelser tillsammans. Genom detta 
blir då högläsningen mer värdefull för barnen och vill då lyssna på fler högläsnings 
böcker.  

6. Nya forskningsfrågor 
 

I vår studie har det lett till nya intressanta frågor som samverkan mellan förskolan, 
skolan och hemmet. Men även om att högläsning kan bidra till språkutveckling. 

- Hur ska samarbetet ske mellan föräldrar och lärare, samt vad har de för uppfattning 
kring det? 

- Hur kan samverkan bidra till barnens språkutveckling? 

- Hur kan högläsning främja barns språkutveckling ytterligare? 
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Bilaga 1 Missiv brev 

Hej, 

Vi är två lärarstudenter Rebecca Torgrimsson och Kima Shamuon från Mälardalens 

högskola i Södertälje, som ska skriva ett examensarbete om högläsning i förskolan 

och skolan. Vi kommer att under vecka 45 observera i barngruppen hur en 

högläsnings situation kan se ut under ett pass samt intervjua läraren som kommer att 

ta cirka 30 minuter. Under passet kommer vi att föra anteckningar som vi sedan tar 

med oss till vårt examensarbete. Till grund för vårt arbete har vi tagit del utav 

forskningsetiska principerna. Vi behöver veta innan den 1/11 i fall just Ditt barn inte 

får vara med i observationen, i fall ni inte vill att Ert barn ska observeras kontakta 

verksam lärare eller maila till xxxxxxxx@student.mdh.se  

 

 

Allt material som samlas in kommer endast att 
användas till vår examens arbete.  Barnens och 
lärarens namn kommer att vara fiktiva, vilket 
menas med att dem rätta namnen inte nämns. 
Förskolan och skolans namn kommer att vara 
anonyma, vilket innebär att det inte kommer att 
nämnas i arbetet. 

                                                                                                                                                             
     http://lifnews.se/nyfiken-pa-nicke/ 

   

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar  

Rebecca Torgrimsson och Kima Shamuon   
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Bilaga 2 Observationsschema 

 

- Hur ser miljön ut? 

- Finns det störande moment? 

- Sitter alla bekvämt? 

- Var utspelar sig högläsningen? 

- Vilken tidpunkt sker högläsningen? 

- Hur lång är högläsningsstunden? 

 

- Hur framför läraren högläsningen? 

- Hur använder läraren sin röst? 

- Hur använder läraren kroppsspråket? 

- Läser läraren med inlevelse? 

- Ställer läraren några frågor till barnen? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

 

1. Vad är högläsning för dig? 
2. Vilka högläsnings böcker brukar du välja? Varför väljer du just den 

boken/böckerna? 
3. Hur fångar du barnens uppmärksamhet under högläsningen? 
4. Hur följer du upp högläsningen? 
5. Hur förbereder du dig inför en högläsning? 
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Bilaga 4 Arbetsprocess 

Vi har fördelat arbetsuppgifterna genom att Rebecca intervjuade och observerade 6 
förskollärare i tre förskolor, och Kima intervjuade och observerade 5 klasser i en 
grundskola. Därefter sammanställde vi resultatet tillsammans. För att öka samarbetet 
turades vi om att skriva samt kom fram till alla beslut gemensamt. Det tycker vi är ett 
bra samarbete.  

 


