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 Abstrakt 

Syftet med denna studie var att redogöra hur pedagoger på två förskolor 

arbetar, tolkar och använder sig av fenomenet högläsning i sin pedagogiska 

verksamhet. Studiens material är insamlat genom fokussamtal/intervju vars 

grund utgjorts från dagboksanteckningar. Dagböcker fördes av nio pedagoger 

varav endast tre pedagoger möjliggjordes för fokussamtal/intervju.  

Studiens resultat presenteras i fem teman; struktur för högläsningens 

organisation, högläsningens syfte, språkligutveckling och 

verklighetsförankring, utveckling av verksamheten och skillnader mellan 

studiens institutioner. Resultatet från studien visar att pedagogerna ser 

högläsning som en bra metod för att utveckla barns intresse för böcker och 

utveckla barns språkliga- och kommunikativa förmågor såväl som barns 

förmåga att fantisera. Det blir också tydligt att högläsning trots dess lärande 

förmågor i många fall används som metod vars huvudfokus är att ge barnen 

avkoppling – en omsorgsbit.  De pedagoger som intervjuats är eniga om att 

högläsning är något njutbart men att den pedagogiska tanken bakom 

högläsningens utförande samt bokval blir något i skymundan – men den 

pedagogiska underliggande tanken tonas fram och synliggörs allteftersom 

under våra samtal... 

 

 

Nyckelord: Högläsning, läsvila, boksamtal, bokdiskussion, böckers förmåga. 
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 Inledning  
De förskolor jag varit i kontakt med innan och under min utbildning har gett 

mig intrycket att bokläsning i dagens förskola är något som görs som en 

utfyllnad och inte som inplanerad pedagogik i verksamheten. Det har framstått 

som att det sällan var någon bakomliggande tanke med bokvalet och inte heller 

tycktes det var något planerat vidarearbete rörande bokinnehållet som 

exempelvis bokdiskussion. Detta fastän många av läroplanenens mål och 

riktlinjer (Skolverket, 2011, s. 8-12) tycks möjliga att fylla genom bokarbete och 

högläsning (Tin, Nonis, Lim & Honing, 2013).  

Genom att bygga föreställningar med grund i högläsning menar Jönsson (2007) 

att barn skapar föreställningar och med dem en fördjupad förståelse för 

böckernas innehåll, föreställningarna fungerar som en meningsskapande bro. 

Det tydliggörs genom barnens verbala språkbruk, gester, rörelser och lek samt 

att det ibland färgar in på barns estetiska skapande. Jönssons (2007) avhandling 

lyfter fram hur litteraturpedagogiska redskap så som högläsning och boksamtal 

fungerar som stöd för meningsskapande arbete och menar att de båda är i 

anslutning till varandra samt att man genom lyssnande och samtal utgör 

grunden för den kommande läsningen och skrivningen.  

 

Idag högläser föräldrar i hemmen mindre än vad de gjorde för 10 år sedan, enligt 

Barnbarometern som presenteras i Lund (2003, s. 21), såväl påpekar Fast (2007) 

att det finns en saknad av högläsning i både hem och förskola. Bergvall (2008) 

tror att avsaknaden av bokläsning i hemmen kan ha en socioekonomisk 

koppling där lågutbildade föräldrar läser mindre för sina barn än vad 

välutbildade föräldrar gör och påpekar därför också att det idag är av större vikt 

att barn får ta del av högläsning på förskolan – för att kompensera bristen på 

högläsning i hemmen. Bergvall (2008) tycks dock inte se den mångfald av 

pedagogik som högläsning möjliggör eftersom hon skriver att högläsning inte 

kommer på tal förrän vad hon benämner som riktig undervisning är klar. 

Bergvall (2008) och Fast (2007) presenteras mer ingående i början av 

bakgrundskapitlet. 

 

Mitt intresse för hur bokläsning arbetas,  tolkas  och  används  i den pedagogiska  

verksamheten grundar sig i att jag upplever att högläsningstillfällen varit glesa 

och sällan tycks ha fyllt något (för mig synligt) planerat syfte. Högläsning har i 

dessa fall mer tycks fungerat som ett uppsamlings- eller nedvarvningstillfälle. 

En mellanlandning av planerad aktivitet A och planerad aktivitet B.  

 

Jag kommer därför ägna denna studie åt att undersöka hur pedagoger på två 

förskolor arbetar med högläsning, deras tolkning av högläsning samt vad de 

anser är syftet med högläsningen de för i sin pedagogiska verksamhet. 
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 Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag presentera tidigare forskning och forskningsresultat 

som innefattar högläsning.  

 

Studier som undersökt hur högläsning praktiseras i 
hemmen respektive förskolverkssamheten  
Fast (2007) har i sin avhandling och Björklund och Lindstrand (2016) i sin 

sammanställning påvisat att högläsning inom skolväsendet många gånger 

fungerar som en tidsutfyllnad. I Björklund och Lindstrands (2016) 

sammanställning av hur förskolan kan bidra till barns språkutveckling tyder det 

på att högläsning i förskolan ofta fungerar som en tidsutfyllnad och som en 

disciplinär åtgärd för att samla eller lugna barnen samt att urvalet av böcker ofta 

är begränsade. De har i sin sammanställning kommit fram till att såvida 

pedagoger inte väljer att bygga sin pedagogik och högläsning på barnens egna 

erfarenheter och intressen riskerar de att inte locka barnen att investera sitt 

engagemang i att lära sig läsa eller skriva samt att om det som högläses har för 

stor distans från barnens vardag riskeras det att väcka motstånd istället för 

intresse för litterära aktiviteter. Pedagoger måste därför se barnets eget intresse 

och deras ambitioner för att med dem som grund kunna utveckla en förståelse 

för böckers kommunikativa förmåga, menar Björklund och Lindstrand.  

Taube (2007) menar att man som pedagog också bör visa barnen att man 

uppfattar deras tankar samt visa att man ser deras intresse och att det är något 

som är viktigt. Barn som får sina intressen bekräftade kan bli mer benägna att 

samtala om dessa vilket möjliggör för pedagogen att tillsammans med barnet 

vidga dessa tankar till en ännu bredare förståelse.  

 

Det framgår i Fast (2007) studie att föräldrar och pedagoger anser att högläsning 

är viktigt men säger samtidigt att de inte högläser nog ofta. Lund (2003, s. 23) 

presenterar ett projekt namngett barnbarometern som under en längre period 

genom mätningar kartlagt de svenska barnens mediala konsumtion i hemmet 

och ur det materialet presenteras bland annat avvecklingen av bokläsning i 

hemmet.    Mätningen är gjord genom telefonintervjuer med föräldrar. 1984 var 

det 85% av studiedeltagarna som uppgav att de läste för sina barn i snitt  

32 minuter per dag. 1999 uppgav 70% av studiedeltagarna att de i snitt läste 16 

minuter per dag. 

Bergvall (2008) anser att utvecklingen av högläsning i hemmet kan bero på att 

klyftan mellan nutidens småbarnsföräldrar har resulterat i att lågutbildade 

föräldrar läser mindre för sina barn än vad högutbildade gör. Fast (2007) skriver 

i sin doktorsavhandling att hon under sina sjutton besök i förskoleklasser endast 

hörde högläsning vid två tillfällen, fastän pedagogerna under intervju sagt att 

de ofta läser för barnen på daglig basis. Ur hennes doktorsavhandling 

framkommer det att högläsning inte kommer i större utsträckning förrän den 

obligatoriska skolan påbörjas – då det blir planerad högläsning. De 

högläsningstillfällen som omnämns i Fasts (2007) avhandling var menade att 

barnen skulle inta en mer passiv roll än en aktiv roll. Att högläsning görs inför 

barn som intagit en passivroll  är något som Björklund och Lindstrand (2016) 
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resonerar kring. De menar att momentet högläsning ofta benämns som läsvila 

vilket i sig är något som indikerar att åhöraren ska vara en passiv åhörare. 

Björklund och Lindstrand (2016) anser därför att namnet läsvila inte bör 

användas och istället namnges till något som inspirerar barnen att vara en aktiv 

deltagare. Björklund och Lindstrand anser att den tidpunkt högläsning används 

är helt felplacerad och av fel orsak. Det är mycket vanligt att högläsning tas i 

bruk efter lunch och att det därför är en aktivet som hålls för mätta och trötta 

barn vilket medför en degraderaring av aktiviteten och därmed sänker dess 

kvalitet.  

 

Fast (2007) avslutar sin doktorsavhandling med att studien innefattar en liten 

grupp, deras familjer och deras skolverksamhet vilket innebär att resultatet från 

hennes studie inte kan generaliseras till alla barn, förskoleklasser eller familjer. 

Vilket innebär att strukturen för högläsning skiljer sig från institution till 

institution och att högläsning i vissa av dessa har ett planerat pedagogiskt syfte.  

 
Högläsning i förskolan kan fungera som ett stort stöd för 
barns språkutveckling  

Taube  (2007) menar oavkortat att högläsning i förskolan kan spela en mycket 

stor roll för barns utveckling av ordförråd, ordförståelse och förmåga att 

uttrycka tankar och känslor. Enligt Taube  ska barn uppmuntras att utforska och 

utveckla sin språkliga förmåga vilket till en början görs genom att ge barnen 

förtroende för sitt sätt att uttrycka sig. Barn kan genom det förtroendet ges en 

känsla av att deras nuvarande språk räcker och därmed ges stöttning att bruka 

sitt språk i större utsträckning och därigenom utveckla sitt språk.  

Enligt Ziolkowski och Goldstein (2008) kan man med litteratur och högläsning 

öka barnens intresse för språk och viljan att utforska det och speciellt fånga upp 

de barn som ligger i riskzon med försenad språkutveckling. Resultatet från 

Ziolkowski och Goldsteins studie visade att barnen utvecklade sin fonologiska 

medvetenhet – språkets form, rytm och ljud, drastiskt på de 13 veckor som 

studien pågick. Låg fonologisk medvetenhet kan tyda på framtida skriv- och 

lässvårigheter menar Ziolkowski och Goldstein. De klargör även att barn som 

riskerar att hamna i skriv- och lässvårigheter i skolan och som upptäcks tidigt 

och får det stöd de behöver kan vara avgörande för barnens fortsatta skolgång.  

 

Nyttan av att fånga intresset vid högläsning 

Björklund och Pramling Samuelsson (2013) menar att det finns tre förhållanden 

som är absolut viktigast vid högläsning vilket är delad uppmärksamhet, 

inspirera till diskussion som exempelvis boksamtal och ett speciellt avskilt rum 

för lärande. För att fånga barns intresse kan man låta barnen försöka identifiera 

sig med berättelsernas karaktärer – då har man som högläsare lättare att behålla 

barnens fokus. Björklund och Pramling Samuelsson (2013) anser att samtala om 

historieinnehållet ger barnen förståelse för historiens budskap och genom att 

föra diskussionerna får barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att 

argumentera. Chambers (1998) menar att i högläsning är det boken som är i 

fokus. Under högläsning får man i grupp tillsammans uppleva något som ligger 

utom sig själv. Den text och de figurer som är trycka på sidorna har något att 
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säga till lyssnarna. Högläsning, menar Chambers, ligger nära det tänkande och 

reflekterande – bygga inre bilder. Chambers (1998) likt Björklund och Pramling 

Samuelsson (2013) påpekar att historier och sagor ofta ligger nära identifikation 

och igenkännande. Samtal om historieinnehållet anser Björklund och Pramling 

Samuelsson (2013) är grundläggande för att lära sig föra metakognitiva dialoger 

och med dem utveckla sin förmåga till problemlösning. Det bearbetas genom att 

barnen får vara med och hjälpa karaktärerna ur historierna att lösa problem som 

uppstår. Genom att låta barnen lösa problemen tillsammans stimuleras barnens 

vilja att hjälpa till, tilltro till den egna förmågan samt att tydliggöra sina tanka.  

 

Tin, Nonis, Lim och Hong (2013) gjorde en studie innefattande pedagoger och 

deras arbete med högläsning inom skolinstitut. Pedagogerna fångade barnens 

intresse och inspirerade dem för nya historier och berättelser genom lekfulla 

former för att skapa ett intresse hos barnen. Pedagogerna använde sig också av 

rollspel för att utveckla och återskapa sagornas innehåll eftersom de ansåg det 

värdefullt för barnen att få uppleva historier i mer än text.  

 

Boksamtalets bidrag till barns personliga utveckling   

Böcker och högläsning är något som enligt Gunnestad, Mørreaunet och 

Onyango  (2015) inom skolvärlden är en välanvänd metod vid arbeten som rör 

moraliska dilemman, frågor vad som är rätt och fel samt att böcker är ett bra 

hjälpmedel att bearbeta och bekanta sig med känslor. Dock tycks den inte vara 

lika väl planerad i förskolan som i skolan (Fast, 2007). Gunnestad et al. (2015) 

syfte med studien var att undersöka hur barnen fick en djupare förståelse av 

fenomenet förlåtelse och använde sig då av historieberättande som 

huvudmetod. Gunnestad, et al. (2015) genomförde en studie med fokus på vad 

historieberättande kan tillföra i skolan och som utfördes på förskolor i 

Trondheim (Norge, 5 olika förskolor med uppskattningsvis 6-10 barn per 

barngrupp), förskolor i Swaziland (Sydafrika,  

3 skolenheter med 25 elever i vardera barngruppen) och förskolor i Kenya 

(Östafrika, 4 förskolor med 30 eller fler barn per barngrupp). Ur studien 

framkom det att historier som rörde den egna kulturen var något som fångade 

och höll kvar intresset vilket forskarna menar berodde på att de kulturella 

historierna låg nära barnens vardag och att det gjorde att de enkelt kunde 

koppla till dem. Då Gunnestad et al. (2015) presenterade en ny berättelse för 

barnen i studiegrupperna fann de att det var vanligt att barnen i sina 

bokrelaterade diskussioner lät varandras resonemang utgöra grunden för andra 

barns fortsatta resonemang. Barnen lät varandras tillägg fungera som en vidare 

påbyggnad på varandras tankegångar.  

Gunnestad et al. (2015) fann det intressant att se att barnen inkluderade sådant 

som ses som viktigt ur barnens egen landskultur. Det synliggjordes en markant 

skillnad mellan de nordeuropeiska och de afrikanska barnens värderingar som 

vägde in under de bokrelaterade diskussioner de förde vilket berodde på den 

egna kulturen och sådant som värdesätts ur den. 
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Taube  (2007) menar att barns språk utvecklas i samband med deras 

ordförståelse och att böcker är ett bra medel i deras språkutvecklingsprocess då 

det i böcker används ord som barnen sällan möter i vardagligt tal med varandra 

eller vuxna. Högläsning kan göra barn intresserade av bokstäver och få 

förståelse för bokstävers kommunikativa funktion. Taube anser att barnen på 

förskolan måste få möjlighet att den som högläser boken för barnen stannar upp 

och samtalar med barnen om det lästa, vilket kan utebli i hemmen då böcker i 

många fall fyller funktionen som en gemensam mysstund innan läggdags, 

menar Taube. Allard, Rundqvist och Sundblad (2001) påstår att högläsning gör 

att barn lär sig berättelsers uppbyggnader och de som får mycket böcker lästa 

för sig når en större möjlighet att tidigt få förmågan att läsa själv. Högläsning 

med böcker som lockar till samtal och med en uppläsare som ger barnen 

möjlighet att samtala är enligt Taube (2007) något som kan resultera i att barns 

lust till att lära sig läsa träder fram och med det utvecklar förståelse för tolkning 

av texter och bokstävers kommunikativa funktion. Thomas (1993) visar ett 

lärande som kan utformas genom läs och pratstunder där barnen uppmuntras 

att berätta vad de ser i böckerna och tillåts på egen hand att bläddra i böckerna 

för att under tiden diskutera innehållet. Thomas menar att ett underliggande 

syfte som stöttas och uppmuntras av pedagoger kan hjälpa barnen att utveckla 

sitt litteraturläsande på ett roligt och inspirerande sätt. Benckerts, Håland och 

Wallin (2008) anser att man som pedagog måste ta vara på de tillfällen som ges 

att samtala och reflektera tillsammans med barnen och även erbjuda olika 

kombinationer av faktorer såsom olika barn och vuxna att samtala med eftersom 

barn ständigt gör nya upptäckter i sin omvärld. Och just bokläsning öppnar upp 

för många olika ämnen att vidröra och diskutera, såväl skönlitteratur som 

faktaböcker. Det är lätt att som pedagog gå miste om dessa tillfällen om man 

underskattar barn och inte låter barnen vara med på aktiviteter som för tillfället 

är utom räckvidden av deras förståelse.  

 

Förståelse för fenomen 

Gunnetad et al. (2015) resultat visade att ett längre arbete med fokus på 

högläsning kan ge en större förståelse för fenomen, i detta fall förlåtelse, dess 

funktion och hur det kan användas i vardagen. I resultatet fastställer Gunnestad 

et al. att historieberättande och dess bearbetning inte är en given lösning på att 

lära ut ett fenomen som förlåtelse. Vissa barn i studie hade svårt att i ord 

beskriva förlåt och förlåtelse men det tydliggjordes däremot i deras sociala 

samspel med varandra vilket synliggjordes genom att barnen vid studies slut 

hade lättare att godta en ursäkt och låta en lek fortgå, som tidigare skulle 

avbrutits vid osämja. Gunnestad et al. menar att man som pedagog ibland måste 

anpassa historier och historieinnehåll till barngruppens ålder med exempelvis 

förenklat språk och att man portionerar ut historien i flera högläsningstillfällen 

istället för en enda lång sittning, eftersom Gunnetad et al. menar att barnen 

måste orka sitta still under historien men också få tid att ta in och bearbeta 

historiernas innehåll. Så även att dramatisering kan öka förståelsen ytterligare 

då barnen på ett tryggt sätt kan få agera ut bokinnehållet som känslor i en 

dramatiserad miljö. Slutresultatet på Gunnestad et al. studie visade att 

barngrupperna fick en djupare förståelse för förlåt och hur det tillämpades i 
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vardagen. Ordet förlåt fick en större och djupare innebörd vilket gjorde att 

dagarna i förskolorna i Swaziland som tidigare varit relativt hårda med fysisk 

osämja ledde till en mjukare och trivsammare vardag, fastän det emellanåt 

uppstod fysisk osämja. 

 

Social och emotionell utveckling 

Betawi (2015) vars studie undersökte barns sociala och emotionella utveckling 

genom bokläsning. Studien innefattar 10 barn (6 pojkar och 4 flickor) som var 

mellan två till tre år från tre olika förskolor. Studien utgörs med pre- och post-

tester vid bokläsningstillfället. Syftet var att undersöka hur bokläsning kan 

påverka social och emotionell utveckling på småbarn. Betawi som med hjälp av 

ett frågeformulär med känslostämningar (emotion) - (”Enjoys laughter with 

others, says thank you when needed, shares with others”, för att nämna tre), för varje 

emotion användes det ett poängssystem (1-3 där 1 är sällan och 3 är alltid). 

Studien genomfördes genom att pedagoger assisterade barnen med att fylla i 

formulären vid pre-test och post-test med tre veckors mellanrum. Under 

studiens gång högläste lärarna varje morgon för barnen. Lärarna började med 

att visa bokens framsida, läste bokens titel och berättar sedan vad historien 

handlade om. Under högläsningstillfället diskuterade förskolläraren med 

barnen om bokens innehåll, vad som syns på bilderna samt att pedagogen 

blandar in och kopplar barnens egen vardag till bokinnehållet, exempelvis om 

barnen kan göra som de gör i boken och om man får bete sig som karaktärer i 

berättelsen gör, som då visar ett oönskat beteende. För att klargöra om barnen 

uppfattade och tagit in sensmoralen i historierna så högläste pedagogerna i 

studien historien på nytt, fast med utfall från deras konversationer. Då 

synliggjordes om om historien höll ihop och om barnen skulle reagera på det 

nya slutet på historien och även för att klargöra om barnen senare förstod sådant 

som vid första lästillfället var svårtytt. Resultatet från Betawis (2015) studie 

påvisar att de deltagande barnens emotionella förmågor utvecklades och att det 

signifikant påvisade att bokläsning påverkade barnen i studien positivt på 

sociala och emotionella plan. Gunnestad et al. (2015) menar att bokläsning är 

något som är väl använt i skola och förskola för att bland annat bearbeta känslor. 

 

Högläsningens roll och potential i pedagogisk verksamhet 

Tin et al. (2013) - Myanmar (Asien, Burma) gjorde en studie i syfte att undersöka 

vad förskollärare ansåg om bokläsning i kombination med de mål och riktlinjer 

som deras pedagogiska institut följde och vad pedagogerna ansåg att det fanns 

för förtjänst i högläsning. Den innefattade 23 lärare (snittålder 30) där studien 

var både kvalitativ och kvantitativ i form av observation, intervju och 

frågeformulär. 

 

Studiens samtliga lärare ansåg att högläsning borde ta en större del i förskolans 

planering eftersom barn finner glädje i att få höra berättelser och att de genom 

berättelserna får en bättre förståelse för världen och hur den fungerar. Historier 

hjälper barn hantera och bearbeta sina känslor och problem.  

Lärarna i studien använde högläsning som en del av verksamheten i syfte att 

förbättra barnens läsförståelse, lära ut normer och värderingar, främja barns 
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lärande och utveckling, uppfatta sin omvärld (spatiala förmåga) samt 

utveckling av identitet och kultur. Hälften av pedagogerna i studien föredrog 

att läsa sagor och historier med lyckliga slut medan en tredjedel tyckte att man 

även bör inkludera sagor och historier som reflekterar och utforskar negativa 

känslor såsom ilska och sagor som har olyckliga slut – eftersom pedagogerna i 

studien ansåg att det bjöd in till utvecklande diskussioner. Pedagogerna såg 

även fördelar att även få en mild känsla av rädsla och till viss del bus eftersom 

pedagogerna ansåg det viktigt att även ventilera sådana känslor.  

 

Tin et al. (2013) kom i studien fram till att pedagogernas tillvägagångssätt för att 

inspirera barnen att läsa var framgångsrik. Pedagogerna använde sig till viss del 

av högläsning samt att pedagog med barngrupp besökte teaterföreställningar 

vars pjäser spelade upp historier de läst. Kombinationen av att få höra och se 

sagan gav barngrupperna inspiration till vidarearbete i bild såväl som att de 

gjorde egna dramatiseringar på sina verksamheter.  

Utifrån Tin et. al bör pedagoger använda olika typer av böcker eftersom 

pedagogerna i studie påvisar att det främjar och utvecklar barns olika 

egenskaper och på så vis når olika läromål – en variation av böcker kan fler fält 

träffas vilket kan berika barnens olika egenskaper såsom logiskt tänkande, 

värderingar samt social- och emotionell utveckling. 

 

Pedagogerna i Tin et al. (2013) påvisar att barnens beteende och tänkande fått 

en märkbar positiv utveckling och pedagogerna anser att deras bokarbete gjort 

en spännande utveckling i barnens vardagliga liv. Övervägande 

studiedeltagarna ansåg att historier utvecklar barns förmåga att fantisera och de 

anser att barn kan lära sig mer om sin omvärld genom bilderböcker i form av 

vad föremål och djur heter samt vart olika länder ligger på kartan.  

Anledningar till att låta högläsning ta större plats är enligt pedagogerna i 

studien att det är ett effektivt och njutbart medel för att hjälpa barnen utveckla 

sin förmåga att tänka själv, tillit till den egna förmågan, trygghet i sig själv och 

utveckla sin förmåga att lösa problem.  Språklig utveckling i form av 

ordförståelse, tal och skrift. Personlig utveckling genom att ta del av socialt och 

emotionellt bokinnehåll, lära sig bygga relationer och få en känsla av att vara en 

älskvärd person.  Hantera problem och rädslor i det dagliga livet. Kulturell 

utveckling genom läran om världen med ett ökat medvetande om den egna och 

andras kultur. Överföring av kunskap. Mer än en femtedel av studies 

deltagande pedagoger upplevde även att bokstunderna hjälpte barnen till 

avkoppling. 
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Sammanfattning 

Här kommer jag kort sammanfatta några av de större bitarna som blir viktiga i 

mitt arbete. 

 

Det är synligt ur Fast (2007) studie och Björklund och Lindstrand (2016) 

sammanställning att högläsning i skolverksamheter idag ofta används som en 

omsorgs- istället för en pedagogisk aktivitet, såväl som Fast (2007) visar att 

läsning ofta uteblir i hemmen. Björklund och Lindstrand pekar även på att 

högläsning ofta används som en mellanlandning och inte en aktivitet med ett 

fokuserat pedagogiskt mål.  

Taube (2007) och Allard et al. (2001) är eniga om att barn som får ta del av 

högläsning har en större chans att tidigt utveckla sin egen läsförmåga. Allard 

et al. menar att högläsning ger barn en förståelse för hur historier är 

uppbyggda vilket i sin tur underlättar barnens förmåga att lära sig läsa 

medans Taube menar att barn genom högläsning kan få intresset och viljan att 

själv lära sig läsa. Taube (2007) menar att högläsning spelar en stor roll för 

barns utveckling av ordförråd och ordförståelse vilket de får genom 

litteraturen som högläses eftersom det i böcker ofta förekommer ord och 

meningsbyggnader som vanligtvis inte används i dagligt tal i hemmen eller på 

förskolan, såväl att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och 

känslor. Betawi (2015) påvisar i sin studie att småbarn kan utveckla sina sociala 

och emotionella förmågor genom att få lyssna till böcker och att samtala och 

resonera om böckernas innehåll.   Ziolkowski och Goldstein (2008) anser också 

att högläsning ökar barns intresse för böcker men poängterar främst att 

högläsning tidigt kan fånga upp barn som ligger i riskzon med försenad 

språkutveckling. De poängterar också att en tidig upptäckt kan vara 

avgörande för barnets fortsatta skolgång.   Björklund och Pramling 

Samuelsson (2013) menar att barnens förståelse för bokinnehållet, bokens 

sensmoral, budskap och dilemman kan tydliggöras och förklaras genom 

bokrelaterade diskussioner samt att barns förmåga att lösa problem kan 

stimuleras med högläsning. Chambers (1998) och Björklund och Pramling 

Samuelsson (2013) pekar på att historier ofta ligger nära identifikation och 

igenkännande. Gunnestad et al. (2015) menar att högläsning är en välanvänd 

metod för att bearbeta med moraliska dilemman och att det ur deras studie 

bevisar att barn får en högre förståelse för förlåtelse. 
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Syfte och Metod 
I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt metodval och dess utgång. Vad 

som bidragit och vad de olika delarna haft för inverkan på min slutprodukt tas 

i metoddiskussionen.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tre arbetslag på två förskolor 

upplever och arbetar med högläsning i sin pedagogiska verksamhet.  

 

Metodval 

I denna studie har jag använt dagboksmetoden (Jern & Hemel, 2002) samt 

fokusgruppintervjuer (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2009).  

 

Dagboksmetoden framtagen av Jern och Hempel (2002) beskrivs som en metod 

där arbetande grupper gemensamt antecknar dagshändelser som de sedan 

arbetar till en kollektiv produkt som färdigställs till en rapport. Färdigställs av 

mig i detta fall.  De menar att dagboksmetoden kan öka medvetenheten om 

pågående processer i gruppen. För att dagboken ska bli lätthanterlig krävs det 

att den avgränsar/fokuserar sig på ett arbetsmoment och/eller tid, ett visst 

moment väljs ut och dokumenteras under en viss tid.  

 

För att komma fram till ett för mitt syfte lämpligt tillvägagångssätt för att samla 

den tilltänkta informationen så sökte och jämförde jag olika intervju- och 

samtalstekniker och kom fram till att ett fokusgruppssamtal i kombination med 

dagboksanteckningar vore en intressant och givande kombination. 

Dagboksanteckningarna som främst skulle fokusera på pedagogens upplevelser 

skulle skapa en stabil och träffsäker grund för mina fokusgruppssamtal. 

 

Dagboksmetoden 

För att dagboken i min studie skulle fungera som bäst i mitt arbete så blev den 

kollektiv där den pedagog som nyligen läst en bok skriver i dagboken – eftersom 

det är ett sekundärt moment som i möjligaste mån måste överensstämma med 

arbetsgruppens normala dagsrutiner. Till dagboken gavs stödpunkter (se bilaga 

2) som var ämnade att hjälpa pedagogen som dagboksantecknade och hålla 

anteckningarna inom en viss ram. Mitt syfte med dagboksmetoden var att få en 

inblick i hur deras vardag med fokus på högläsning kan se ut och att jag ur deras 

dagboksanteckningar kunde lyfta veckans högläsningserfarenheter vid 

fokusgruppsintervjun.  

 

Fokusgruppsintervjuer 

Enligt Kvale et al. (2009) är fokusgruppsintervjuer inte ämnade att användas för 

att nå ett totalt samförstånd utan istället för att få fram studiedeltagarnas olika 

uppfattningar i frågan. Kvale et al. menar att den atmosfär som uppstår i ett 

fokussamtal kan leda till att det känns mer tillåtande – ett samtal där det inte 
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finns något rätt eller fel utan det är samtalsdeltagarnas åsikter och upplevelser 

som är det viktiga. De menar dessutom att den atmosfär som uppstår i ett 

fokussamtal kan leda till att det som sägs känns mer tillåtande – ett samtal där 

det inte finns något rätt eller fel utan det är samtalsdeltagarnas åsikter och 

upplevelser som är det viktiga. 

 

Urval 

Jag jämförde olika förskolor under fliken Skola på kommunens Internetsida och 

fastnade för  två förskolor vars utförande och praktik skilde sig från varandra 

samt att jag inte haft något arbets- eller skolrelaterad kontakt med dem. Ena av 

förskolorna är en kommunal verksamhet som funnits länge och den andra är ett 

föräldrakooperativ. På den kommunala förskolan var det förskolans ålder som 

intresserade mig, eftersom likt Jensen (2007) menar att all ny kunskap 

nödvändigtvis inte behöver leda till nya vanor – de upplägg som tidigare rått 

råder fortfarande. Jag valde föräldrakooperativet eftersom föräldrar på ett 

kooperativ förväntas ha en större delaktighet och så även större insikt gällande 

val av förskolepedagogik. Och att det vore intressant att se om de olika 

aktörerna hade olika tillvägagångssätt. 

 
Kooperativet 

På kooperativet var det fyra pedagoger som förde dagboksanteckningar men 

endast en av dessa som jag fick möjlighet att intervjua vid intervjutillfället. 

Intervjupersonen som möjliggjordes är en man som har mer än 20 års erfarenhet 

inom småbarnspedagogik och som varit verksam övervägande delen av sitt 

yrkesliv på föräldrakooperativet. Under intervjun fokuserades därför denna 

pedagogs erfarenheter och tolkningar. Pedagogen går under det fingerade 

namnet Tägtgren i studien. 

 

Kommunala förskolan 

På den kommunala förskolan var det fem pedagoger som förde 

dagboksanteckningar och två av dessa som deltog i fokusgruppssamtalet. Den 

första av de intervjuade pedagogerna är en man som är verksam på en 

avdelning för yngre barn och som tillsammans med sina tre medarbetare fört 

dagboksanteckningar. Han har tidigare länge varit verksam inom 

fritidspedagogik men nyligen övergått till småbarnspedagogik och går under 

det fingerade namnet Vikernes i studien. 

 

Den andra pedagogen på den kommunala förskolan är en kvinna som är 

verksam på en annan avdelning med äldre barn. Hon har mångårig erfarenhet 

inom småbarnspedagogik och är ansvarig för en individanpassad 

högläsningsgrupp och som därför har fört egen dagboksanteckning. Den 

kvinnliga pedagogen går under det fingerade namnet Holt i studien. 
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Genomförande 

Kontakt togs med förskolecheferna för de valda förskolorna genom ett 

telefonsamtal och mejlade sedan denne mitt missiv och dagboksmaterial. Efter 

förskolechefens godkännande besökte jag personligen förskolorna för att räcka 

över mitt missiv och dagböcker samt presentera mig för de deltagande 

arbetslagen med handslag. Min avsikt med ett personligt besök innan 

intervjutillfället blev för mig ett sätt att visa dem att jag är tacksam för deras 

deltagande i min studie och att jag genom ett besök i person kan avdramatisera 

den senare kommande intervjun – eftersom jag är någorlunda bekant och en 

personlig förbindelse då de får träffa personen som ligger bakom deras ålagda 

extra arbetsuppgift. Dessutom har jag tidigare upplevt att det kan leda till ett 

större engagemang från pedagogerna då mitt besök ger ett för arbetet seriöst 

intryck samt att jag får möjlighet att svara på direktfrågor rörande arbetet om 

något vore oklart.  

 

Dagboken vara konstruerad med stödpunkter inom högläsning för att 

underlätta dagboksantecknandet för pedagogerna samt min möjlighet att tolka 

den.  

 

Innan fokusgruppsamtal/intervju påbörjades bad jag återigen om pedagogernas 

godkännande till ljudupptagning vilket de medgav. Innan ljudupptagningen 

påbörjades förklarade jag att det som var intressant för min studie var 

pedagogernas uppfattningar om högläsning hur de använder den i sin 

pedagogik och jag upplever att det medförde att pedagogerna var mer öppna 

och gav mig sin uppfattning och tolkning av högläsning och dess utförande 

under våra samtal. 

 

På kooperativet möjliggjordes endast en intervjuperson och därför 

omvandlades den tilltänkta fokusgruppsintervjun till en en-personsintervju. 

Tägtgren som var min intervjuperson från kooperativet var den pedagog som 

antecknat flest lästillfällen och som därmed var den pedagog som var av störst 

intresse för min studie. Jag upplever att vår intervju blev lyckad och gav bra 

utdelning. Det faktum att vi gavs mer tid att diskutera Tägtgrens tankar och 

upplevelser gjorde också att vi gled ut på närliggande ämnen vilket också gav 

utdelning. Under intervjun satt vi i förskolans före detta målarrum vilket 

pedagogerna numer har som fikarum. Barnens målarrum är flyttat till ett annat 

rum med mer dagsljusinsläpp. Intervjun pågick i 45 minuter och spelades in på 

min mobil och jag tog några korta anteckningar under intervjun. 

 

På den kommunala förskolan möjliggjordes endast två av totalt fem 

dagboksantecknande pedagoger. Dock var mina två intervjupersoner 

huvudpersoner under två olika rutinplacerade lästillfällen. Under vår intervju 

var det mycket sällan som Vikernes på den yngre avdelningen och Holt på den 

äldre avdelningen staplade sina svar på varandras – för att ge ett så ”korrekt 

svar” som möjligt, och jag uppfattar därför att den information jag delgavs var 

fokuserad på pedagogernas arbetsverksamma utföranden och uppfattningar 

rörande högläsning. Under intervjun satt vi vid ett matbord på Vikernes 
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avdelning. Båda pedagogerna satte sig på samma sida av bordet och vinklade 

stolarna något så att de kunde se varandra. Denna intervju krävde mer fokus 

och jag antecknade därför inget som var intervjurelaterat. Intervjutillfället tog 

50 minuter. 

 

Bearbetning av datamaterialet 

Intervju/fokusgruppsamtal 

Jag gjorde en intervju per dag för att fokusera på det material som utvanns ur 

intervjun och transkriberade ljudupptagningen under samma dag som 

intervjutillfället. Under transkriberingen fick jag likt Ahrne och Svensson (2015) 

skriver lära känna mitt material och kunde redan under transkriberingen sortera 

mindre mängder av materialet. Det tyngre arbetet med att sortera och gruppera 

intervjumaterialet gjordes i flera steg och olika delar av de transkriberade 

intervjuerna sorterades under grovdragna kategorier som skapades efter 

likheter och som därefter skrevs ut för att få en bättre överskådlig blick av 

materialet för att sedan finkategorisera och särskilja intervjuerna mer ingående 

– likheter och olikheter.  

 

Transkriberingen av ljudfilerna resulterade i det närmsta ordagrant med såväl 

upprepningar och gester. Under transkriberingsfasen från ljudfil till första 

texten tecknade jag informanterna med ett eget tecken för att snabbt urskilja vem 

av informanterna som sagt vad. Efter grovtranskriberingen av intervjun 

finslipades den med stavfel och att ge intervjupersonerna namn för att därefter 

sortera de båda färdigtranskriberade intervjuerna i samma dokument för att 

lättare kunna göra fynd. Allteftersom tonades det fram en viss tematik som jag 

följde och som resulterade i tre teman. Första temat blev struktur för högläsning 

där jag presenterar och samlar förskolornas upplägg för och under högläsning, 

andra temat är högläsningens syfte där jag presenterar pedagogernas erfarenhet 

och tankar rörande högläsning. Samt tredje temat som är utveckling av 

verksamheten där jag samlar pedagogernas arbetssätt och tankar på hur de 

utvecklar och kan utveckla sin högläsning. 

Dagbok 

Arbetet med att tyda och sammanställa dagböckerna gjordes med papper och 

penna där jag radade upp de antecknande pedagogerna och skrev under deras 

namn antal lästillfällen, längd på lästillfälle, bokval och vad som grundade 

bokvalet, vad som skedde under lästillfället, samtal som hölls/uppstod samt 

pedagogernas syfte. Denna sammanställning utgjorde senare grundmallen till 

mina punkter att använda under intervjun (se Bilaga 3). 

 

Etiska överväganden 

De fyra Etiska huvudkraven för god forskningssed (Bryman, 2011)  

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet har tillämpats 

i arbetet med datainsamling. De intervjuade pedagogerna har fått kännedom 

om min studie och att deras deltagande är anonymt och frivilligt. De har fått 

kännedom om sin möjlighet att avbryta sin medverkan om de inte längre vill 
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fortsätta sitt deltagande, samt att den information som lämnats endast kommer 

att användas till denna studie och att det insamlade materialet kommer att 

förstöras efter ett godkännande betyg satts på uppsatsen. Och slutligen att det 

material som de bidragit med att utvinna kommer att anonymiseras. 

 

Metoddiskussion 

Här kommer jag presentera hur mitt metodarbete har gått under min studie med 

både nackdelar och fördelar. 

 

Nackdelar 

Dagboken blev något rörig och i vissa fall sämre utförd och det har jag mig själv 

att skylla eftersom jag av för pedagogerna praktiska skäl valde att dagboken 

skulle vara kollektiv. Det tycks ha medfört att det fanns de som antecknade i 

dagboken utan att ha läst mitt missiv och därför inte lagt någon extra tanke på 

anteckningarna vilket ledde till att några anteckningar var anonyma, kortfattade 

och i vissa fall utgått från tidigare anteckningar. Det har medfört konsekvenser 

för min studie i form av att jag inte kan placera de antecknade tankarna på en 

pedagog. Under min intervju på den kommunala förskolan frågade jag Holt och 

Vikernes om hur veckans dagboksantecknande gått och de gav två väldigt 

skilda svar. Det kan ha berott på att samtliga av studies deltagande pedagoger 

inte delgivits den information jag presenterade muntligt och i pappersformat. 

För Holt som var en av pedagogerna som närvarade då jag presenterade mitt 

arbete muntligt och räckte över mitt material fick jag ”Jo för mig gick det jättebra, 

jag skrev ner direkt jag var klar. Så då klev jag upp och gjorde lite anteckningar och då 

gjorde jag dom efter dina frågor (stödpunkter) som du hade.” till svar. Medan Vikernes 

som arbetar på grannavdelningen till Holt kände att han blev informerad sent 

och fick därför improvisera i antecknandet, men tillägger att han mindes det 

mesta. 

 

Stödpunkterna tycks i vissa fall ha färgat av sig på pedagoger som efter att ha 

läst mitt missiv samt stödpunkter väckt nya tankar rörande bok- och högläsning 

hos sig själv. Exempelvis Tägtgren berättade att han under denna period har 

ägna fler tankar kring valet av bok ”Varför läser vi den här boken? Vad ger denna 

bok barnen?”. Vilket kan ha medfört att några informanters utförande rörande 

högläsning kan ha frångått tidigare rutiner och mer anpassats efter dagbokens 

stödpunkter. Grundtanken med stödpunkterna till dagboken var att de skulle 

fungera som stöd för att underlätta pedagogernas dagboksanteckningar och att 

det inte skulle fungera som en mall – vilket de tyvärr tolkades som. Det ledde 

till att några av dagboksanteckningarna blev kortfattade och det riskerar att 

sänka trovärdigheten i min studie.  
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Fördelar 

Användningen av dagböcker gav mig möjligheten att få en glimt av hur 

förskolornas dagliga högläsning kan se ut – vilket jag inte skulle fått ut av endast 

intervjuer samt att det grundade mitt intervjumaterial.  Det faktum att Vikernes 

inte tog del av missiv och mina stödpunkter kan faktiskt ha gjort Vikernes 

dagboksanteckningar till det bättre eftersom andra pedagoger som deltog i 

studien lät mina stödpunkter fungera mer som en mall än stöd. 
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 Resultat  
I detta kapitel kommer jag att presentera det material som utvunnits ur 

dagboksanteckningar och intervjuer vilket presenteras under tre kategorier – 

struktur för högläsningens organisation, högläsningens syfte, språkliga 

utveckling och verklighetsförankring, utveckling av verksamheten och 

skillnader mellan studiens deltagande institutioner. Tematiseringen av 

kategoriseringen utgör sig i det sorteringsarbete som gjordes vid bearbetningen 

av studiens data. Samt en kort återintroduktion av mina intervjupersoner.  

Tägtgren är verksam på den kooperativa förskolan och har mångårig erfarenhet 

inom den svenska förskolan. Vikernes är verksam på en avdelning för yngre 

barn på den kommunala förskolan och som tidigare har varit verksam inom 

fritidsverksamhet. Holt är också verksam på den kommunala förskolan och har 

mångårig erfarenhet inom den svenska förskolan. 

 

Struktur för högläsningens organisering 

I snitt läser de på båda förskolorna 20 minuter. Högläsningen sker på båda 

förskolorna varje dag och fastän det inte omnämns i någon planering så anser 

pedagogerna att den mer eller mindre är planerad eftersom det är en aktivitet 

som dagligen görs och det högläses också spontant om barnen visar intresse för 

det. I studiens deltagande förskolor sker högläsningen oftast efter avslutad 

matsituation och på Holts avdelning även inför de yngsta barnen som ska vakna 

till efter tupplur, då pedagogerna på småbarnsavdelningen känner att det är ett 

trevligt sätt att få vakna till på och återaktivera hjärnan, som Holt uttrycker. 

Samtliga pedagoger i studien är eniga om att det är viktigt att som pedagog 

kunna leva sig in i böckerna för att på så vis kunna locka med sig barnen i 

sagospänningen, vilket enligt dem kan göras med exempelvis olika 

berättarröster. Ur dagboksanteckningarna framgår det att det i många fall är 

barnen som väljer böcker och det pedagogiska syftet med bokläsningen blir 

därför sällan avsiktligt kopplat till något specificerat läromål ur Lpfö98. 

 
”Den är planerad i tid och alla ska vara med, sen är det ju inte alltid att man 

har planerat innan vilka böcker man läser.” (Holt) 

 

Då avdelningarna lånar böcker från bokbussen  är det enligt pedagogerna 

viktigt att ha variation på böckerna och de brukar därför låna både sagoböcker 

och faktaböcker i olika utföranden. Bokbussen är en tjänst som 

kommunbiblioteket erbjuder kommunens alla förskolor. Där är böckerna 

sorterade i olika genrer och är åldersindelade för att underlätta bokvalen för 

barn och pedagoger. Pedagogerna menar att det krävs variation på böcker 

eftersom samtliga barn är unika individer med olika intressen och variationen 

utökar möjligheten att hitta böcker som tilltalar deras varierande intressen. Då 

bussen stannar till utanför förskolorna är det alltid två barn från respektive 

avdelning som får följa med den specifika avdelningens pedagog för att vara 

med och välja och påverka vilka böcker som ska finnas tillgängliga på sin 

avdelning. Pedagogerna kan behöva vara inblandade i barnens val av böcker för 

att säkerställa att böckerna är på en lämplig nivå för barnen. Syftet med att låta 

barnen vara med och besluta om vilka böcker som ska lånas bygger på att de 
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bland annat ska få ett intresse för att delta under högläsningen men också för 

introducera de barn som inte besöker biblioteket med sina föräldrar.  
 

”Barnen plockar ju bäst dom vill och jag väljer också några. Man visar ju att 

här finns det böcker för de små barnen, så där får dom ju välja helt själva och 

plocka upp böckerna. Jag brukar ju ha en sån här stor hög med mig (illustrerar 

med händerna), jag väljer ju ut böcker som jag tänker att den här blir rolig att 

läsa för dom. Jag brukar ta så många jag kan bära i princip.” (Holt) 

 

 

Pedagogen Vikernes som har hand om de lite äldre barnen menar att man kan 

resonera med de äldre för att locka fram spännande och utvecklande samtal om 

varför barnet vill låna en specifik bok och om bokens innehåll är något som 

intresserar barnet, men även för att motverka att de barn som följer med bara 

tar böcker för tagandets skull. Pedagogerna anser att det för barnen kan vara 

spännande att vara med och välja böcker samt att det för barnen känns lite 

speciellt när deras valda bok är den som pedagogen högläser. Även att intresset 

för att vara med på högläsningen ökar då barnen får vara med och göra skillnad 

och få sin önskan tillgodosedd. Genom att fånga barnens intresse för böcker så 

kan pedagogerna locka barnen att utveckla sin läslust och då måste det finnas 

boktitlar som för barnen är tilltalande. Pedagogerna menar också att bredden på 

böcker ger barnen möjligheten att hitta nya intressen och barnen får möjlighet 

att dela med sig av och diskutera om sitt/sina intressen. 

 

Läsplatsernas utformning är relativt densamma på förskolorna där de har en 

standardiserad lässtation i form av läsrum och soffor som främst är avsedda för 

högläsning. På kooperativet brukar de högläsa sittandes i en soffa som står med 

soffryggen mot en vägg i ett relativt öppet rum och ger därför en vy ut över 

rummet, vilket Tägtgren ibland kan se som problematiskt eftersom de barn som 

får en saga högläst därför kan bli distraherade från högläsningen. På 

kooperativet har de även liggläsvila där barnen får lyssna på en pedagog som 

högläser eller på en ljudkassett med en inläst saga. På den kommunala förskolan 

menar Holt att de allra yngsta i många fall blir utan högläsning på förskolan och 

Holt tar därför – om resurser tillåter, tillfället i akt att läsa för dessa barn vid 

tillvakning efter deras tupplur och då brukar de läsa sittandes i en mindre soffa. 

Holt anser att det i många fall är en mysig stund för barnen och att den brukar 

ge positiv respons. På den yngre avdelningen finns det även en L-formad soffa 

som är avsedd för större läsgrupper och som då står i ett av avdelningens hörn.  

 

Vikernes ansvarar för en egen läsvila som hon benämner som liggläsvila. 

Hennes läsgrupp består alltid av samma barngrupp och har alltid samma 

procedur.  Vikernes anser att det bestämda upplägg de har under sin läsvila kan 

vara något som gör att barnen känner sig trygga i sin läsgrupp vilket också 

resulterar i att barnen i större utsträckning vågar uttrycka sina bokrelaterade 

tankar. Under Vikernes läsvila kan bokvalet vara avgörande om läsvilan ska 

fungera eller inte och hon måste därför hitta böcker som lämpar sig till 

läsgruppen. Bokvalet är avgörande eftersom böckerna måste locka med så 

många av barnen som möjligt – vilket gör att barnen engagerar sig mer i 
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böckerna och att bokläsningen därför ger en större utdelning. Under vilan börjar 

Vikernes alltid med att visa bokens framsida, presentera namnet både boken och 

författaren. Författarnamnet är något som Vikernes ser som viktigt och ser det 

som något som kan gagna barnen då barnen handlar böcker tillsammans med 

sina föräldrar men även att det kan vara ett gott bidrag till skolstarten.  

 

 

Högläsningens syfte  

Till en början i intervjuerna så verkar det pedagogiska syftet med högläsning 

lite diffust. Högläsning verkar i många fall fungera som en metod för att lugna 

barnen och hjälpa dem koppla bort från verkligheten för en stund – vilket är 

något samtliga pedagoger i studien känner är viktigt, men också i syftet att 

skapa en vi-känsla i barngruppen. Fokus läggs därför på att ge barnen en bra 

läsupplevelse istället för på det pedagogiska innehållet och högläsningstillfällen 

benämns och specificeras därför också som läsvila.  

 
”Jag försöker nog att sträva efter att ge dom en så bra 

läsupplevelse som möjligt… […] Det är väl mitt främsta mål 

tänker jag, för det andra får man ju på köpet.[…] Sen tycker 

jag det är gemenskap, lite mysfaktor när man sitter där om 

man hittar en bra bok så blir dom ju fångade och det blir skratt 

sådär, då blir det ju en liten höjdpunkt för dom sådär, lite 

roligt. (Tägtgren). 

 

Pedagogerna på den kommunala förskolan anser att högläsning på förskolan är 

viktig eftersom det i föräldrasamtal framgått att det i hemmen inte läser speciellt 

mycket böcker tillsammans. Pedagogerna menar att det har skett en förändring 

på de senaste 5-10 åren och att barnens dagliga samtal och lekar mest baseras på 

TV-program. Det gör att pedagogerna känner en större plikt att låta barnen ta 

del av högläsning. De har även tagit omtag på högläsningen på den yngre 

avdelningen på den kommunala förskolan eftersom pedagogerna efter 

diskussion i arbetslaget kommit fram till att de själva upplevde att de tidigare 

inte läste nog mycket för barnen.  

 
”Sen är det väldigt viktigt det här med högläsning eftersom det är många som 

inte får det där hemma. […] för nu har vi haft samtal med föräldrarna och jag 

har ju hört på mina samtal att det inte är många som läser böcker för sina barn 

på kvällarna. För vi har pratat mycket om det nu under samtalen eftersom barn 

är intresserade av att lyssna.” (Vikernes) 

 

Allteftersom vårt samtal fortlöper, med utgångspunkt ur deras 

dagboksanteckningar, kommer pedagogerna fram till att det förekommer 

mycket pedagogiskt i högläsning fastän man som högläsande pedagog inte 

tänker på eller omsätter det pedagogiska under högläsningstillfället. 

Pedagogerna ser böckernas pedagogiska innehåll som något man får på köpet. 

Pedagogernas tankar om vilka läroämnen som egentligen förekommer i 

högläsning och hur de förekommer växer nu fram. De menar att utöver språket 

och att skapa inre bilder, som var två mål som omnämndes i dagböckerna, så 

kommer pedagogerna fram till att högläsning också innefattar  mycket 
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matematik med räkneramsor och positionsord samt moraliska värderingar. 

Tägtgren som är verksam på kooperativet ser också att högläsning kan ge 

mycket socialt såsom hur man är en bra kompis och gemensam lek. 

 
”Med vanliga böcker såhär som man läser har man inte direkt något mål. Utan 

då är det bara att de ska få bättre fantasi, det kan ju vara ett mål i sig, och att 

man ska kunna använda det i leken, det kan ju vara ett mål.” (Tägtgren) 
 

Dock upplever pedagogerna på den kommunala förskolan att det roliga i 

högläsning kan försvinna om man som högläsare skulle lägga för stort fokus på 

det pedagogiska och att man skulle riskera att förlora den rogivande 

sagostämningen. Pedagogerna i studien anser att högläsning kan vara väldigt 

bra för den språkliga utvecklingen och då främst för de nysvenska barnen.  
 

”För de barn som inte har svenskan, som är lite svagare i svenskan som kom hit 

nyligen då, för dom tycker jag, det är ju språkträning. Sen tycker jag det är 

gemenskap, lite mysfaktor när man sitter där om man hittar en bra bok.” 

(Holt) 

 

Språklig utveckling 

Vikernes som är ansvarig för den individanpassade läsgruppen tydliggör 

språkutvecklingen med att beskriva ett av barnen i hennes läsgrupp. Det är i 

den läsgruppen en flicka med utländskt ursprung vars svenska tidigare varit 

mycket begränsad. Denna flicka har under läsvilan haft för vana att under 

pågående högläsning resa sig för att peka ut föremål som avbildats i böckerna, 

oftast pekar hon ut samma föremål, och säger sedan föremålens namn på 

svenska. De båda började på avdelningen vid samma tidpunkt och i början 

kunde flickan knappt någon svenska överhuvudtaget. Vikernes menar att 

flickans svenska har utvecklats enormt mycket under deras gemensamma 

halvår på avdelningen och tror att högläsningen och de boksamtal de fört i 

läsgruppen kan ha skapat flickans intresse för böcker och det svenska språket. 

Flickan har under deras läsvila fått möjlighet att utveckla sin svenska i en trygg 

miljö och flickan är idag jätteintresserad av böcker och bläddrar gärna ensam i 

dem och säger gärna högt namnen på föremålen som avbildats i böckerna. 

Vikernes anser att hon som har en mindre läsgrupp som alltid består av samma 

barn kan resultera i att barnen blir trygga i sig själv och just med tanke på 

gruppstorleken så finns det alltid tid att stanna upp och reflektera kring frågor 

som uppstår och bokinnehållet i sin helhet.  
 

”Om jag tänker för dom här tvåspråkiga som vi har, så tror jag just det här 

igenkännande ordet, att de lär sig nya ord att man har möjlighet att förklara om 

de frågar, att man, för det, oftast det, för nu vet inte jag hur många ni har i era 

grupper (pekar på Holt) för vi som har lite färre i gruppen när vi läser så har vi 

ju ändå lite extra tid att vänta upp och reflektera och ställa frågor.” (Vikernes) 

 

På den individanpassade läsvilan finns det också en pojke som spontant citerar 

fraser ur böcker även utanför läsvilan vilket är något som Vikernes om möjlighet 

ges ta tillvara på. Pedagogen brukar ställa följdfrågor för att få pojken att 

utveckla sin fantasi och sin slutsatsförmåga. 
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Holt som är verksam på den yngre avdelningen tror också att det kan vara 

viktigt att lära barnen sära på böcker och verklighet, han upplever att sagor 

ligger väldigt nära barnens världar. Han gör jämförelsen att det för ett barn inte 

behöver vara helt osannolikt att en varelse ur en saga plötsligt skulle gå förbi 

förskolan. 

 
”Barn har inte så tydligt begrepp om vad som är verkligt och overkligt - vad 

man kan göra och inte göra. För dom flyter det lite. Så att, för dom är det inte 

så svårt att tänka sig en drake (pekar ut genom fönstret) som kommer gåendes 

här. För det är ju liksom, då kan det ju samtidigt bli lite läskigt. För tänk såhär 

om den där draken vi nu har läst om kommer här mellan husen. Alltså det 

ligger ju nära deras fantasivärld det här med sagorna.” (Holt) 

 

 

Utveckling av verksamheten 

I arbetslagen på båda förskolorna förekommer utvärdering av högläsningen och 

om konstellationer av läsgrupper fungerar samt vilka böcker som för tillfället 

intresserar barnen. Om det på den kommunala förskolan uppstår oroligheter i 

någon av läsgrupperna så löser pedagogerna problemet genom att försöka 

anpassa sin högläsning för att fungera med barngruppen – vad pedagogerna 

kan göra för att få dem att lyssna och koncentrera sig bättre samt vara delaktiga. 

De fördrar att involvera och anpassa istället för att göra så att något av barnen 

ska behöva byta läsgrupp.  

Pedagogerna på den kommunala förskolan känner en saknad av en tjänst 

biblioteket tidigare tillhandahöll. Biblioteken plockade efter egen kunskap ihop 

säsongslådor med böcker som var termin- och åldersanpassade. Den tjänsten 

var enligt pedagogerna fenomenal eftersom den gjorde att de automatiskt 

frångick sina gamla tidigare invanda spår och kunde öppna upp nya ämnen och 

författare för barngruppen. 

 

”Jag känner ju att jag gärna tittar på samma böcker ja. Genom boklådor 

fick man ju en bredare variation” (Vikernes).  

”De var jättebra och gjorde så man inte bara gick på dom säkra korten” 

(Holt). 

  

Något som skulle kunna förbättras på föräldrakooperativet enligt Tägtgren vore 

att skapa en läshörna som är inredd för specifikt sagoberättande och högläsning, 

eftersom då de läser för vissa i soffan kan det vara distraherande när andra barn 

gör någon annan aktivitet i närheten. Tägtgren menar att man skulle kunna göra 

hörnan lite mysigare med exempelvis dämpad belysning och borde ligga mer 

avskilt. Han nämner att det är något de måste se över tillsammans med 

föräldrarna i kooperativet. 

Vissa av pedagogerna på kooperativet har gått vidareutbildningar i 

sagoberättande där de bland annat har fått lära sig att memorera några äldre 

sagor som de kan berätta direkt ur minnet. Just denna typ av högläsning är lite 

Waldorf-inspirerad menar Tägtgren. Han anser att det är ett väldigt spännande 

sätt att berätta en saga eftersom berättaren illustrerar, göra miner och är 
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närvarande och kan därför använda barnens reaktioner till sagan för att göra 

barnen mer delaktiga i berättandet. Denna form av sagoberättande brukar 

resultera i mycket livat innehåll med glada och ivriga hopp från barnen. 

Tägtgren och hans pedagoger anser det viktigt att fysiskt få uppleva det 

stimulerande och roliga som en historia kan innehålla och tror det kan locka till 

ett fortsatt intresse för sagor, historier och böcker. 

 

 

Skillnader mellan studiens deltagande institutioner  

Något som skiljer sig mellan förskolornas utförande är att den kooperativa 

förskolan gärna läser utomhus – såväl sommar som vinter. Vid utomhusläsning 

har de en bänk som står mot en husvägg vilket är en perfekt plats att sitta och 

slappna av lite i eftermiddagssolen menar pedagogen. På den kooperativa 

förskolan är det något mer fritt för barnen att vara med eller avstå från att delta 

i högläsningen om den sker utomhus. Högläsning på den kooperativa 

avdelningen kan också användas för att lugna barnen om de är för uppjagade 

och livliga, säger Tägtgren. På den kommunala förskolan är högläsningen mer 

av en obligatorisk aktivitet och barnen ska vara med vid läsningstillfället. Om 

det är barn som har svårt att varva ner och slappna av under högläsningstillfället 

ledda av Holt så brukar han välja att korta ner lästillfället – eftersom barnen inte 

ska se högläsningen som någon bestraffning. Högläsning ska kännas mysig och 

rolig menar Holt och anser därför att det är viktigt att lyssna in sig på barnens 

dagsform och läsa av hur barnen reagerar när man läser för dem. Läsningen 

fortsätter för de barn som vill fortsätta lyssna på sagan fastän något av de andra 

barnen lämnar läsvilan.  

 

I stora drag upplever samtliga pedagogerna att deras högläsning fungerar bra 

och de ser alla högläsning som något som är viktigt och som det måste avsättas 

tid för att hinna med. Pedagogerna upplever också att det egna engagemanget i 

högläsningen påverkar kvaliteten på högläsningen och att barn som har svårt 

att komma till ro eller egen trötthet kan påverka utförandet negativt.  

Holt som arbetar på den yngre avdelningen anser att det är viktigt att man 

utvecklar och gör något mer av de väldigt enkla böckerna och han brukar därför 

lägga till följdfrågor som exempelvis – ser ni katten? vad gör katten? vart är katten? 

och menar att just sådana frågor som har enkla svar kan spinna igång intressanta 

diskussioner mellan barnen. I många fall väljs pekböcker eller böcker med 

enklare text, men det händer även att Holt väljer bilderböcker för äldre barn som 

har välillustrerade bilder som är tätt tecknade. Då lägger Holt inget fokus på 

boktexten utan fokusera mest på bilderna. Holt har genom åren som 

fritidspedagog lärt sig att hålla böckerna till barnens nivå oavsett bokens 

egentliga tilltänkta ålder. Holt kallar det att skala av böckerna vilket då innebär 

att historien berättas på ett förenklat sätt där historiens huvuddrag fokuseras. 

Förenklingen tillämpas för att inte riskera att de yngsta barnen ska tappa 

intresset då pedagogen sitter och läser massa text som de ännu inte riktigt 

förstår, vilket pedagogen menar är lätt om bokinnehållet är för svårt. 
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Slutsats 

Jag kommer här kort att sammanfatta mina slutsatser ur mitt resultat. 

 

Pedagogerna i min studie kommer fram till att man genom högläsning utöver 

språket kommer i kontakt med andra pedagogiska fält såsom matematik med 

bland annat räkneramsor och positionsord såväl som normer och moraliska 

värderingar. Pedagogerna anser att högläsning kan fungera som ett mysigt 

nedvarvningstillfälle där man kan skapa en vi-känsla och tillsammans få dela 

på uppmärksamheten. De ser högläsningen som ett redskap för att hjälpa 

barnen utveckla sin fantasi och skapa egna inre bilder. Genom böcker får 

barnen ta del av ett skriftspråk som skiljer sig från vardagligt tal och att de 

med sina nyvunna ord får en bredare bas att göra sig förstådda. Dock framstår 

högläsning till större delen som en omvårdnadsaktivitet som är ämnad att ge 

barnen ro.  
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 Diskussion 
Syftet med denna studie var att redogöra hur pedagoger på två förskolor arbetar 

och använder sig av högläsning i sin pedagogiska verksamhet eftersom min 

nyfikenhet till studiens ämne kom ur upplevelsen att högläsning var något som 

gjordes i förbifarten. I det här kapitlet kommer jag att diskutera några av de 

fenomen som går att tyda ur mitt resultat. 

 

Att tänka till och våga utmana barngruppen 
I min studie framgår det att de pedagogiska arbetsfält som högläsning möjliggör 

sällan ägnas speciellt mycket tanke och därför inte omsätts i den utsträckning 

den möjligtvis skulle kunna. På förskolorna i min studie tycks högläsning ej 

verka som en tidsutfyllnad, vilket är något som Björklund och Lindstrand (2016) 

ofta menar att högläsning har som funktion i barninstitutioner. Högläsningen 

på mina informanters institutioner kan vara spontana men fortfarande med ett 

syfte som i många fall är att ge barnen avkoppling från vardagen. Något som 

både Fast (2007)  i sin avhandling, och Björklund och Lindstrand (2016) i sin 

sammanställning menar är att högläsning ofta fungerar som ett 

nedvarvningstillfälle för barnen. Fast (2007) tydliggör det med att påvisa att det 

i hennes resultat inte omsätts som en inriktad lärande aktivitet och att 

högläsning sällan var något hon märkte av på förskolorna som Fast gjorde sin 

avhandling på. Björklund och Lindstrand (2016) menar att högläsning ofta ses 

som en degraderad aktivitet som fungerar som en uppehållsaktivitet för passiva 

barn. Jag anser att simplifiering av högläsning är något som kan leda till att ett 

barns chans till vidareutveckling i exempelvis ordförståelse sker i lägre takt än 

vad det skulle behöva, då jag utgår från Benckerts, Håland och Wallin (2008) 

som menar att man inte bör underskatta barns förmåga och låta barnen delta i 

sådant de ännu inte riktigt behärskar. Benckerts, et al. (2008) förespråkar 

skiftande läsgrupper med variation och vidareutveckling som grund. Skiftande 

konstellationer på läsgrupperna kan vara utvecklande eftersom Benckerts et al. 

menar att barn ständigt gör nya fynd och genom att få ventilera sina nya 

upptäckter kan leda till ytterligare upptäckter. De menar att man därför inte bör 

simplifiera eftersom man då riskerar att berövar barnen deras lärande.  

 

Den berättarteknik som Vikernes presenterar, där han skalar av och anpassar 

sagan/orna till barnens förmåga, skulle kunna vara både givande och 

hämmande. Det skulle kunna göra att barnen inte får nå den där gränsen mellan 

tidigare känt och upptäckten av något nytt. Dock kan en sådan teknik fånga 

uppmärksamheten och med lite modifikation göra att sagan ligger närmre 

barnens verklighet än vad ursprunghandlingen i sagan gör. Det gäller här att 

väga vilket som känns mest lämpligt – ny kunskap eller att locka med sig så 

många som möjligt. Mycket likt det som framkom under våra intervjuer var att 

väldigt mycket pedagogiskt växer automatiskt fram under högläsningstillfället 

– fastän man inte ägnar det så mycket tanke. Det är i dessa fall en rotation som 

Benckerts et al. (2008) förespråkar som skulle kunna vara givande – då får 

barnen också chansen att hitta den läsgrupp som de trivs bäst i och barnen får 

möjlighet att ta del av något de ännu inte har full förståelse för. På så vis skulle 
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man likt det Björklund och Lindstrand (2016) menar på ett lättare sätt fånga 

barnens intresse och allteftersom visa böcker och bokstävers kommunikativa 

förmågor. Men jag anser ändå att barnens ålder kan vara avgörande om det är 

möjligt att tillämpa den växling på läsgrupp som Benckerts et al. (2008) 

förespråkar, eftersom jag har svårt att se en treåring uppfatta högläsning med 

samma stimuli som en femåring och vice versa. En väldigt åldersblandad 

högläsning skulle visserligen kunna inspirera de äldre barnen att assistera de 

yngre medan de yngre inspireras av de äldres engagemang.  

  

Att fokusera och bygga på barns intressen 
Studiens resultat visar att det genom att involvera barn i bokvalen kan det leda 

till att barn blir mer benägna och får ett ökat intresse av deltagande vid 

högläsningstillfällen samt att deras intresse kan göra barnen aktivare i 

boksamtalen. Björklund och Lindstrand (2016) påvisar att pedagogik som byggs 

på barnens intressen lockar barnen till att investera sin tid i sådana aktiviteter 

vilket leder till att bokrelaterade läromål utvecklas.   Genom att delta i boksamtal 

menar Björklund och Pramling Samuelsson (2013) att barnen utvecklar sin 

förmåga till att föra metakognitiva dialoger – hur de finner lösningar på problem 

som de ställs inför, vilket också är något Tin et al. (2013) styrker.  

 

Jag förmodar att den av barnet valda boken på något sätt gör att barnet kan 

identifiera sig med boken – att barnen känner igen sig i något av bokinnehållet 

och att bara det ökar barnets intresse för boken vilket kan låta något som är 

personligt och speciellt bearbetas. Chambers (1998), Edwards (2008) menar att 

barn gärna kopplar det egna livet till historier och att de låter sin egen miljö 

återskapas i historierna. Därför kan det för en del barn vara svårt att skilja på 

fantasi och verklighet och Holt poängterar därför att det kan vara tryggt för 

barnen om man som pedagog hjälper dem reda ut vart gränsen går. Exempelvis 

att drakarna i sagorna inte kommer att gå förbi på vägen utanför förskolan. 

Chambers (1998) poängterar också att högläsningen ligger nära identifikation 

och igenkännande. Med pedagogernas hjälp och engagemang i att läsa litteratur 

orienterade till ett barns intresse kan man hjälpa barn stimulera sina intressen.  

 

Resultatet i min studie visar att pedagoger kan hjälpa barn utveckla sina 

bokrelaterade tankar genom uppmuntran och involvera barnen i boksamtal, 

både i och utanför läsgruppen. Barnen förvärvar genom böcker ett utökat 

ordförråd och därmed en högre utveckling på talspråket – vilket speciellt 

synliggörs på de nysvenska barnen på den kommunala förskolan som deltog i 

min studie. Ziolkowski och Goldstein (2008) menar att intresset för språk går att 

öka med hjälp av högläsning vilket blir synligt i min studies resultat i läsvilan 

med flickan som tidigare haft en knapphändig svenska och som enligt Vikernes 

på bara ett halvår markant utvecklade sin svenska. 

Ur Ziolokowski och Goldsteins studie synliggörs det att barns utveckling av 

fonologiskmedvetenhet – språkets form, rytm och ljud effektivt kan utvecklas 

med hjälp av böcker och högläsning. Ur resultatet från min studie går det att 

synliggöra att uppmuntran och engagemang av pedagoger kan likt Taube (2007) 

menar,  öka barnens förtroende till det egna språket och sin egen 

kommunikativa förmåga. Och mycket väl som både Taube (2007) och 
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Ziolokowski och Goldstein (2008) antyder att högläsning och litteraturarbete 

kan ha en avgörande roll för den kommande mer strukturerade skolan. Genom 

högläsningen förvärvar barn möjligheten att utveckla sin fonologiska 

medvetenhet, sitt ordförråd och att uttrycka känslor och tankar. Ett barn som 

riskerar att utveckla skriv- och lässvårigheter under sin skolgång kan enligt 

Ziolokowski och Goldstein med hjälp av högläsning i förskolan upptäckas tidigt 

och en tidig upptäckt kan vara avgörande för hela den kommande skolgången. 

Allard, Rundqvist och Sundblad (2001) som menar att de barn som får lyssna på 

mycket böcker får en ökad förmåga att tidigt lära sig själv att läsa – vilket delvis 

görs med hjälp av att intressera barnen för böcker. 

 

I studiens resultat framkom det att det också anses vara viktigt att barn får 

uppleva historieberättande i skiftande form och utförande – dels för att locka 

och inspirera men också för omväxlingen och spänningens skull och för att nå 

en annorlunda stimulans. Det blir lite av en kombination av bokläsning, äventyr 

och lek. Vilket också kan ha samband till Tin et al. vars studiedeltagande 

pedagoger upplevde det rogivande för barnen att få uppleva känslor av mild 

rädsla och bus och att de såg en pedagogisk poäng med dessa känslor, såsom att 

de får känna på och smaka på dessa känslor och bokinnehållet i en trygg miljö. 

På sådant vis kan barnen få ta del av och stimulera ännu fler förmågor och 

känslor. Genom att låta barnen blanda in sin egen vardag i historierna, vilket är 

något Gunnestad et al. (2015) ser som viktigt, får barnen en möjlighet att dela 

med sig- och ta del av varandras kulturer. De får på ett lättsamt sätt berätta för 

varandra vad de värdesätter och varför. 

 

Omsorg istället för aktivitet med fokus på lärande 
Jag anser att det kan vara vanligt, som pedagogerna i min studie gav uttryck för 

att pedagoger hellre ser högläsning som en mysstund och att fokus därför inte 

läggs på det pedagogiska – att inte förstöra sagostämningen som Vikernes 

menar. Det tyder på att fenomenet högläsning i regel ofta ses som omsorg istället 

för som pedagogik, vilket kan tyckas vara synd.  
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Förslag på vidare forskning 

Det skulle behöva tydliggöras vilka pedagogiska egenskaper högläsning 

faktiskt rymmer för att öppna förskollärares syn för högläsningens lärande 

förmågor och just därför borde högläsning vara något som borde få ta större 

plats i de lärarlyft som Skolverket erbjuder. Granström (2013) påvisar vilken 

djungel det är för att se vem som är ansvarig för de strategiska lösningar som 

ska tillämpas i verksamheterna. Skolverket hävdar att det är huvudmannen som 

bär ansvaret. Huvudmannen hävdar i sin tur att det är rektorn som bär ansvaret. 

Rektorn lyfter vidare ansvaret och hävdar att det faktiskt är lärarna som bär 

ansvaret, vilket lärarna slutligen säger att de inte har tid med. Här behövs det 

därför utarbetade strategiska riktlinjer rörande högläsning som skulle kunna 

vara till fenomenal hjälp för att nå en mer pedagogiskt inriktad arbetsstrategi 

för högläsning och det är här Skolverket måste assistera och i min mening 

utöka/effektivisera sina lärarlyft. Granström (2013) menar att precis som barnen 

behöver lärare forskningsstöd för att hjälpa dem både utveckla och utmana sina 

nuvarande tankemönster. Att utmana tankemönster är något som måste göras 

för att bryta de gamla högläsningstraditionerna som idag råder på många 

förskolor.  
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BILAGA 1: Missiv  

Hej och tack för att ni vill medverka i min studie om 

högläsning. 
 

Jag heter Henric och går sista terminen på förskollärarutbildningen med 

säte på Mittuniversitetet i Härnösand. Mitt examensarbete inriktar sig 

på pedagogers uppfattning om högläsning i förskolan, vad högläsning 

har för syfte och hur det används i verksamheten. Och jag är intresserad 

av hur just ni arbetar med högläsning. 

För detta arbete behöver jag er att skriva dagböcker om dagens 

högläsningstillfällen. Dagboksanteckningarna ska ske löpande dag för 

dag under en veckas arbetstid (eller motsvarande 5 dagar) som sedan 

kommer utgöra grunden för vårt gruppsamtal som vi kommer att hålla 

veckan därpå. Vårt samtal är beräknat att hållas inom en timme. Jag 

önskar få er tillåtelse att spela in vårt gruppsamtal eftersom det skulle 

underlätta mitt vidare arbete med att analysera vårt samtal. 

Jag bifogar även min dagboksmall som ni gärna får se över och kontakta 

mig om något känns oklart. 

Forskningsetiska principer kommer att tillämpas vilket innebär att ni 

kommer att vara anonyma, platsangivelser uteblir och att ert deltagande 

är frivilligt. Om omständigheter skulle råda vilket gör att ni vill avbryta 

deltagandet i forskningsstudie så är det bara att kontakta mig. Det 

material som växer fram från ljudupptagning, anteckningar från 

gruppsamtal samt de dagböcker ni skriver kommer endast användas till 

denna studie och efter att Mittuniversitetet satt ett godkännande betyg 

kommer de förstöras alternativt returneras till er. 

Har ni frågor så kontakta mig gärna! 

Ha en fortsatt bra dag! 

 

Med vänliga hälsningar Henric Olofsson,  
 

Kontaktuppgifter: 

Mejl heol1207@student.miun.se,  

Telefonnummer 070-***. 

 
 



  

 

 

 BILAGA 2: Dagbok 

Meddelande bifogat med dagboken. 

 

 

Jag är medveten om att det emellanåt kan bli tidspress i verksamheten och har 

full förståelse för det. Men jag ber er ändå att ägna en stund åt att skriva om era 

lästillfällen eftersom det kommer att vara givande material som vi kommer att 

bearbeta under vårt gruppsamtal. Samt att jag genom era anteckningar kan 

upptäcka ämnen som jag tidigare kanske inte ägnat så mycket tankar åt. 

Fundera gärna igenom frågorna innan ni skriver och att ni skriver så mycket 

som ni hinner med. Här finns det inget rätt eller fel utan det är era upplevelser 

och tankar som är det viktiga i arbetet. Skriv gärna på ett för er lämpligt separat 

papper. Ni får gärna numrerar era anteckningar efter mina dagboksstödfrågor 

som kommer här under. Hur ni skriver är inte så noga så länge de är numrerade. 

Om ni under skrivandet kommer på mer som kunde ha gått under någon av de 

tidigare stödfrågorna så numrera gärna det nyskrivna stycket istället för att fylla 

på den tidigare numreringen.  

 

Hoppas ni är lika taggade som mig och lycka till! Jag ser fram emot vårt samtal. 

 

Med vänliga hälsningar Henric Olofsson 

Kontaktuppgifter: 

Mejl heol1207@student.miun.se,  

Telefonnummer 070-***. 

 

 



  

 

 

  

1 
 Vem högläste? 

Vilken bok läste ni? 
Har boken lästs tidigare? 

Hur lång tid tog 
uppskattningsvis 

lästillfället? 

2 
 Fanns det någon idé med 

bokvalet? 

3 
Berätta hur det gick. Vad 
tror du bidrog till att det 

gick som det gick? 

4 
 Berätta om barnen under 
läsningen. Vad gjorde de? 

5 
 Hur upplevde du 

lästillfället? 

6 
Någon övrig kommentar? 

Tidpunkt, Dag, mellan klockslag, lästillfälle (1/2/3) 



  

 

 

 BILAGA 3: Intervjuguide 

 

 

Introduktion 

1. 1 Hur har ert arbete med högläsning under veckan gått? 

- Har nya tankar kring ert arbete med högläsning dykt upp? 

 

 

2. 1 Hur ser era lässtationer ut? 

- Hur stor barngrupp 

- Vilken tid brukar ni läsa 

- Vart sitter ni när ni läser 

- Är vilan obligatorisk 

- Är er läsvila planerad 

 

 

3. 1 När ni högläser, strävar ni efter något speciellt mål? 

- Vad gör ni för att nå målen 

 

 

4. 1 Hur förbättrar ni er högläsning? 

- Diskuterar ni högläsning i arbetslaget 

- Gör ni vidareabeten med sagor 

- Utvärderar ni 

- Utbildning / Vidareutbildning 

 

 

5.1 Finns det något som kan förbättras i er högläsning? 

 

 


