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 Abstrakt 
Studien syftade till att ta reda på förskollärares uppfattningar om 

högläsningens funktion i förskolan och förskollärarens roll i högläsning. 

Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare verksamma 

på olika förskolor i en mellanstor kommun. Resultatet visade att förskollärarna 

hade uppfattningen att högläsning var av stor vikt för barn i förskolan. Enligt 

intervjuresultatet  fyller högläsning flera funktioner i förskolan, för 

vila/återhämtning under dagen, barnens språkutveckling samt för barnens 

socioemotionell utveckling. Den traditionella läsvilan dominerade högläsnings 

tillfällena enligt förskollärarna, flera av förskolorna läste dagligen. I resultatet 

framkom att förskollärarens roll och betydelse är stor för hur  

högläsningsstunden blir för barnen. Flera av förskollärarna upplevde att de 

inte hade tid att sätta sig och läsa när barn spontant kom och ville höra på en 

bok.  

 

Nyckelord: barns språkutveckling, förskola, högläsning, läsförebild, läsvila  
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 Inledning 
Den här uppsatsen handlar om högläsning i förskolan, vad förskollärare har 

för uppfattningar om högläsning och vad förskollärare anser att högläsning 

fyller för funktion i förskolan idag. 

 

Informationssamhället vi lever i idag ställer högre krav på oss medborgare än 

tidigare framför allt i fråga om utvecklad läsförståelse samt goda språk- och 

kommunikations kunskaper i stort för att kunna hantera vardagen (Svensson, 

2009). 

Undersökningar visar att läsförståelsen är lägre hos fjärde klassare nu än vad 

resultaten visade på för tjugo år sedan. Det räcker inte med att behärska 

avkodning för att vara fullgod läsare, förståelsen är viktig för att kunna ta till 

sig innehållet och reflektera och dra egna slutsatser. 

Den tidiga språkstimulansen är väsentlig för fortsatt språkutveckling, visar 

tidigare forskning (Ivarsson, 2008). För några generationer sedan var de flesta 

barnen hemma innan de började skolan vid sju års ålder och då var det i 

hemmet som barnen utvecklade tidiga språkkunskaper, oftast var det 

mamman som läste högt för barnen. Nu är barnen på förskola i mycket högre 

utsträckning från tidig ålder. Därmed har förskolan stor betydelse för barns 

språkutveckling. 

Litteracitet är ett begrepp som används inom språkutveckling, det innebär att 

förutom förmåga att kunna läsa och skriva även att tolka och förstå bilder och 

texter, att lära sig olika strategier för att förstå skillnader i textgenrer och 

förhålla sig kritiskt samt kunna dra logiska slutsatser och därigenom utveckla 

sin läsförståelse (Björklund, 2012). Interaktivhögläsning anser Lennox (2013) är 

en högeffektiv aktivitet  för språutveckling. I högläsningsstunden kommer 

barnet i kontakt med skriftspråket och genom att tillsammans med en vuxen 

stanna upp och samtala om texten och förklara ord i utvecklar barn sitt 

ordförråd och förståelse för texters uppbyggnad. 

 

Högläsning har lång tradition inom förskolan och hade i tidigare 

styrdokument för förskolan en mer uttalad plats i verksamheten.  Högläsning 

och litteratur står inte utskrivet i förskolans nuvarande läroplan. Läroplanen är 

utformad med uppdragsbeskrivning och strävansmål men säger ingenting om 

HUR arbetet ska ske, det lämnas till förskolechefer och enskilda förskollärares 

ansvar att tolka och omsätta i verksamheten. Därför är det  intressant att ta 

reda på förskollärares uppfattningar om högläsning i förskolan. Om 

förskollärare anser att högläsning är ett redskap för att kunna uppnå 

läroplansmål eller/ och om högläsning fyller andra funktioner i förskolan. 
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 Bakgrund 
Under denna rubrik kommer först en begreppsförklaring på vad jag avser med 

högläsning samt en förklaring till att jag använder förskollärare. Därefter 

presenteras litteratur och forskning som är relevant för studien. 

  

Begreppsförklaring:  

 Högläsning; med högläsning i denna studie menar jag en läskunnig 

person som läser högt för barn ur en bok eller annan text. 

 Förskollärare; i detta arbete benämner jag alla som arbetar som 

pedagoger i förskolan vid förskollärare, även om de inte har 

förskollärarexamen.   

Vi lever i ett informationssamhälle 

Samhället ställer andra krav på medborgarna idag än tidigare. Vi lever i ett 

informationssamhälle som kräver god läsförståelse samt välutvecklade språk- 

och kommunikations kunskaper i stort (Liberg & Säljö 2012). 

Vårt samhälle är i ständig förändring och har förändrats över tid, de senaste 

decennierna har förändringen skett i allt snabbare takt. Vi har gått från 

jordbrukssamhälle till industrisamhälle vidare till kunskaps/informations-

samhälle på mindre än 200 år. Lundgren (2012) skriver att den nya tidens 

globalisering handlar om tillväxt genom framförallt produktion och 

konsumtion av kunskap och det ställer högre krav på utbildning eftersom 

kunskap ses som ett konkurrensmedel för tillväxt. I PIRLS (Skolverket 2007) 

(Progress in International Reading Literacy Study) undersökningen från 2006 

framgår det att individens läs- och skrivförmåga är viktig för vår 

samhällsutveckling. Graden av individers läs- och skrivförmåga ger en 

fingervisning om ett samhälles/lands välstånd och utvecklingspotential. Den 

senaste tidens samhällsutveckling innebär bland annat att vi använder mer ny 

teknik (för varje generation) informationsflödet är enormt, och 

samhällsprocesser blir mer komplicerade, vilket kräver mer kunskap av 

individen för att fungera som samhällsmedborgare (Lundgren, 2012).  Liberg 

och Säljö (2012) menar att idag kan vi inte särskilja färdigheterna att kunna läsa 

skriva och räkna ifrån vår vardag. Överallt i vår tillvaro stöter vi på 

mediebaserad information i form av text, bilder och andra tecken, det innebär 

att vi måste kunna hantera, sortera och tolka den information vi 

ständigt  möter, därför är läs- och skrivfärdigheter så viktiga. Hoffman (2011) 

menar att det ställs högre krav på förmågan att  läsa nu, vi möter flera olika 

sorters text som man bör kunna tolka och använda olika lässtrategier för att 

förstå. Det räcker inte med enkel läsförståelse utan man behöver kunna tolka 

och förstå hur olika texter är uppbyggda och använda lässtrategi därefter om 

det är fakta, information, instruktion, statistik,  skönlitteratur eller granskning 

som avses.  

Liberg och Säljö (2012) kopplar läs- och skrivförmåga till demokrati och menar 

att ett fullvärdigt liv i ett demokratiskt och informationsrikt samhälle 
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förutsätter att man kan orientera sig i texter och andra källor. De menar även 

att det är medborgarnas rättighet och skyldighet att kunna orientera sig och 

uttrycka sig i skrift.  

Sociokulturellt perspektiv på lärande och språk 

Sociokulturell teori om lärande och utveckling har sitt ursprung i den ryske 

psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) tankar och upptäkter. Det centrala i 

sociokulturell teori om lärande och utveckling är vikten av sociala samspel, att 

lärande och utveckling sker i kommunikation och samspel med andra. Ett 

begrepp som Vygotskij använder som har fått stor betydelse är den närmsta 

proximala utvecklingszonen, med det menar han området mellan det man kan 

och behärskar själv inom en företeelse och det man skulle kunna med hjälp av 

någon annan som har mer kunskap. Man använder (lånar) någon annans 

kunskap i processen att lära sig och erövra kunskapen själv. 

Språk och kommunikation är viktiga begrepp i Vygotskijs sociokuklturella 

teori. Han menar att det är genom det talade och skrivna språket, även bild 

som vi kan  kommunicera  med andra människor i vår omvärld. Det talade 

språket är här och nu och försvinner i stunden, det nedskrivna språket och 

bilder däremot är inte situationsbundet och kan finnas kvar över tid. Mänskligt 

språk ses som redskap, ett flexibelt dynamsikt teckensystem som förändras i 

takt med mänsklighetens utveckling och är kulturellt betingat. 

Vygotskij hävdade att tanke och språk är nära sammanbundna men inte 

samma sak. Det är genom kommunikation med andra som vi utvecklas till 

tänkande individer. Språket använder vi som redskap att kommunicera med 

varandra, då har språket en yttre funktion. När vi tänker så tänker vi med 

språket som redskap och då har språket en inre funktion. Särskilt verbal 

kommunikation med andra formar vårt tänkande. Tänkandets domän 

innefattar även minne, fantasi och estetiska uttryckssätt. (Vygotskij, 2001) 

 

Högläsning för språkutveckling-läsförståelseutveckling  

Vägen till att bli läs- och skrivkunnig är lång och börjar långt innan barnet 

börjar skolan. I hemmet och på förskolan  möts barnet av tillfällen till 

förberedande aktiviteter, som en slags förförståelse för att kunna ta till sig 

skriftspråket (Ivarsson, 2008).  Björklund (2012) menar att barnet socialiseras in 

i den språk- och skriftkultur som barnet  växer upp i och omges av. I skolan får 

barnet sen ta del av formell läs- och skrivundervisning.    

Litteracitet är ett begrepp som används allt mer inom barns språkutveckling. 

Uttrycket  kommer från engelskans literacy, men det finns ingen direkt 

översättning till svenska. Ordet finns inte med i NEO National Encyclopedins 

Ordlista. Wiktionary har denna definition:    

 
”Förmågan att kunna läsa och skriva.  Används idag i samma betydelse som 

engelskans literacy, vilket innebär att det är ett vidare begrepp som kan kombineras 

med andra begrepp som inkluderar förmågan att kunna skapa olika former av 

texter och att förstå och tolka desamma. Som på engelska kan vi således tala om 

exempelvis digital litteracitet och medielitteracitet.”  
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Björklund( 2008) och Svensson(2009)  styrker att begreppet litteracitet har fått 

en utvidgad vidare betydelse genom att även omfatta symboler, bilder och 

musik. Litteracitet begränsas därmed inte till att endast innefatta att kunna läsa 

och skriva utan även att förstå och tolka bilder, texter , filmer, dataspel. De 

menar även att lära sig strategier för att förstå olika textgenrer, att kunna läsa 

mellan raderna, att förhålla sig kritiskt samt att kunna dra logiska slutsatser 

tillhör litteracitets begreppet. 

 

Högläsning är således en aktivitet som faller inom litteracitet. Eriksen Hagtvet 

(2006) förklarar att det är främst ordförråd och begreppsbildning högläsning 

bidrar till i barns språkutveckling.  I högläsningsstunden får barn möta 

skriftspråk och narrativa strukturer tillsammans med en vuxen. När barnet 

lyssnar till böcker får de höra skriftspråket, språkets melodi och nyanser, hur 

ord uttalas och låter. Skriftspråket skiljer sig från talspråk på många sätt. 

Grammatikstrukturen är mer komplex, meningarna är ofta fylligare och mer 

sammanhängande i skriftspråk än talspråk. Dessutom artikuleras orden mer i 

högläsningssituationen än talsituationer.  I skriftspråk används fler ord som 

inte används lika ofta i talspråk, menar Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) 

vilket ger barn möjlighet att lära sig nya ord och därmed öka sitt ordförråd. 

Lundberg (2006) menar att barn i förskoleåldern  har kapacitet att lära sig tio 

nya ord om dagen. 

 

Skriftspråket är rikt på skildringar och beskrivningar för att klä berättelsen 

med ord så att en bild av innehållet träder fram. Skriftspråket är 

dekontextualiserat jämfört med talspråket som är mer situationsbundet här 

och nu (Hagtvet Erikssen, 2006).   Barnböcker är ofta illustrerade med bilder 

för att underlätta förståelsen och göra innehållet i boken mer konkret och 

tilltalande för barnen. Läsupplevelsen och språkutvecklings möjligheten blir 

större för barnen som lyssnar om högläsaren använder illustrationerna i 

samspel med texten istället för att låta bilderna tar över och inte rikta 

uppmärksamhet  mot texten anser Damber, Nilsson och Ohlsson (2013). 

I högläsningsstunden att får barn mycket  grundläggande information samt 

introduktion till böcker och läsning. Läsaren visar till exempel hur man håller i 

en bok, att man bläddrar från vänster till höger, att läsriktningen i vårt system 

går från vänster till höger och uppifrån och ned på sidan. Den som högläser för 

barn kan göra barnen uppmärksamma på titel, författare samt skillnad på text 

och bild. Precis som Björklund (2008) de menar att barn socialiseras in i 

läsbeteende. 

 

Forskning visar att tidigt möte med skriftspråket,  har stor betydelse för barns 

fortsatta läsutveckling (Ivarsson, 2008). Framförallt att barn får en positiv 

upplevelse och bild av läsning, det är en väsentlig faktor till att barn ska vilja 

fortsätta läsa och utveckla eget intresse för böcker och läsning under 

skolåren.  PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en 

internationell undersökning som utförs återkommande med fem-års intervall 

och mäter läsförståelse hos elever i årskurs fyra i grundskolan.  Resultatet från 

PIRLS 2006 (Skolverket, 2007)  visade att läsförståelsen var sämre 2006 än vad 

den var 2001, då Sverige låg i topp. Det var i grupperna bland de starkaste 
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läsarna och näst starkaste läsarna som resultatet försämrats. Som en tänkbar 

orsak framgår att det är färre barn som har läsförebilder hemma samt att det 

egna läsintresset har minskat. 

 

Många av de som forskat om högläsning menar att för att det ska ge något 

språkutvecklingsvärde så måste den som läser vara aktiv och ställa frågor till 

barnen. Det krävs ett samspel mellan den som läser och barnen, enligt Damber, 

Nilsson och Ohlsson (2013) handlar det om att läsa med barnen och inte för 

barnen. Lennox (2013)  har gjort en forskningsöversikt på högläsning med 

inriktning på samspel mellan läsare och barn i förskolan. Av den översikten 

framkommer att det till stor del är lärarens kunskap och interaktion med 

barnen under läsningen som påverkar hur effektiv högläsningsstunden blir. 

Genom att ha en dialog med barnen under högläsningen menar Ivarsson 

(2008) skapas förutsättningar att förstå texten.  I dialogen med barnen samtala 

om hur texten är uppbyggd, att tillsammans med barnen se mönster, att kunna 

förutse vad som ska hända och upptäcka samband. Det kräver mycket övning 

och har stor betydelse för att utveckla sin läsförståelse. Läsförståelsen 

utvecklas hela livet när vi läser. 

  

Pentimonti och Justice (2009) framhåller vikten av att pedagoger i förskolan 

använder sig av stöttande (scaffolding) strategier vid högläsning för att aktivt 

bidra till barnens språkutveckling. De fann i sin studie att en stor del av 

pedagogerna använde sig endast av enkla kontrollfrågor med fokus på rätt 

svar. Det var få av pedagogerna som använde sig av texttolkande och text- 

analyserande redskap under högläsningen. Även Hoffman (2011) menar att 

pedagoger i förskolan behöver arbeta mer aktivt med att tillsammans med 

barnen tolka och analysera texten och visa på kritiskt tänkande och hur man 

kan dra slutsatser. 

 

Litteraturprofessor och barnboks författare Mem Fox (2013) delar inte dessa 

läsforskares uppfattning. Hon anser att det viktigaste med högläsning är att ge 

barnen en total läsupplevelse att barnen får möta litteraturen i sin helhet. Fox 

menar att när man högläser böcker tar  barn till sig skriftspråkets struktur och 

grammatik. Barnen vill höra böckerna lästa om och om och om igen för att få 

smaka på språket och lära känna orden i ett sammanhang som intresserar och 

utmanar dem. Hon menar att man förbiser barnens intelligens om man tror att 

man måste ställa frågor till barnen om boken innan, under och efter läsningen. 

Kindle (2009) talar om att hitta balansen mellan att interagera under läsningen 

utan att förstöra själva läsupplevelsen. Hon anser att forskning fortfarande inte 

kan påvisa vad i interaktionen som gör att barnen lär sig nya ord. Om det är att 

man sätter in meningen i ett annat sammanhang eller om det är barnets eget 

intresse av historien som gör att de lär sig. 

 

 Boksamtal för att utveckla läsförståelse  

Den brittiske författaren och läsinspiratören Chambers (2011)vänder sig främst 

till skolbarn och förespråkar vikten av boksamtal, att tillsammans med barnen 

prata om hur de upplevde berättelsen. Här är det inte fråga om kontrollfrågor 
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för att se hur hörförståelsen och minnet svarar upp mot det lästa. Han menar 

att de viktiga är att ta del av hur barnen uppfattade de lästa och vad de har för 

tankar kring det.  Faktorer som påverkar lässituationen är inre förutsättningar 

och yttre förutsättningar menar Chambers, med inre menar han individuella 

förutsättningar så som förväntningar, tidigare erfarenheter, kunskap, 

sinnesstämning och relation till andra.  Med yttre förutsättningar menar 

Chambers den fysiska läsmiljön till exempel ljussättning, plats, tid och böckers 

exponering. 

I samtal om det lästa har barn möjlighet att använda tidigare insikter för att 

vidga och få en djupare förståelse av det lästa, även de andra barnens åsikter 

och uttalanden bidrar till det. Om barnen har stor kännedom om omvärlden 

blir det lättare att förstå det lästa, ju mer barnet blir läst för så ökar barnets 

kunskap om omvärlden (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006). Damber, 

Nilsson och Ohlsson (2013) använder begreppet textrörlighet och menar med 

det att barnen kan röra sig i tanken i texten. De kan dra slutsatser att det 

kommer att vara på samma sätt, på nästa sida därför att  tidigare erfarenhet 

säger dem det. Chambers menar att läsning är en färdighet som kräver mycket 

tid och mycket övning för att uppnå. Det krävs mycket arbete att gå från 

tidsfördrivs- läsare till att bli en läsare som är uppmärksam och läser med 

koncentration och eftertanke. Han menar att de mönstren att vara en kritisk 

och medveten läsare kan arbetas fram i tidig ålder.  

 

Läsmiljöer i förskolan  

Förskolans lokaler ska rymma många barn och många olika aktiviteter. 

Rummen talar till oss och talar om vad som förväntas av oss och vad som 

förväntas ske i rummet. Ett café och en advokatbyrå sänder olika signaler till 

oss. 

Samspelet mellan barn och den sociala och fysiska miljön utgör grunden för 

barns utveckling och lärande menar De Jong (2010).Vad som är synligt och 

erbjuds är av betydelse för vilka val som står till buds för barnen. Den fysiska 

miljön har betydelse för hur högläsningsstunden påverkas. Hur rummet är 

utformat och ser ut om det är passage genom rummet, finns det dörr så att det 

går att stänga om sig, naturligt dagsljus är exempel på faktorer som har 

betydelse högläsningsstunden.   Soffan är den plats där högläsnings aktiviteten 

oftast tar plats naturligt.  

Viktigt att barn har möjlighet att upptäcka och utforska böcker. 

Begynnande  intresse för böcker  kan vara att bara gå fram till bokhyllan och 

titta på böcker. Att sätta sig ned och bläddra i en bok är aktiviteter som man 

bör uppmuntra och ordna för i förskolemiljön ( Chambers 2011). 

 

 Högläsning och socioemotionell utveckling 

Högläsning har även betydelse för socioemotionell utveckling. Högläsning är 

en social aktivitet och samvaro Körling (2012) beskriver det som att få och dela 

något gemensamt.  Det blir ett gemensamt möte med en vuxen, där tankar och 

idéer kan kopplas till den erfarenhetsvärld som barnet har. Dominkovic, 

Eriksson och Fellenius (2006) menar att högläsning kan hjälpa barn 
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att  utveckla sin identitet genom att  förstå sina egna känslor, då barnet kan 

identifiera sig med figurer i berättelsen och känna igen sig i hur de känner sig 

och hanterar situationer på så vis kan de bearbeta hädelser och upplevelser de 

erfar. När barn lyssnar till böcker kan de tillängna sig kunskap och förståelse 

om sin egen och andras livsvärldar. Böckernas innehåll utgör en gemensam 

plattform som skapar gemenskap mellan generationer och för ett kulturarv 

vidare. Barn lär genom böckernas innehåll känna sin omvärld vilket skapar 

känsla av tillhörighet  i ett samhälleligt och historiskt perspektiv. 

 

När barnen sitter nära en vuxen som läser skapas en gemenskap som ger 

trygghet, speciellt om stunden är lugn och harmonisk. Den positiva känslan 

kopplas då ihop med lässtunden och barnet får en positiv bild av läsning. 

Därigenom är den vuxne en mycket viktig som inspiratör och förebild. 

(Eriksen Hagtvet, 2006).  Det ger trygghet för barnet att sitta nära och ha 

kroppskontakt och även närhet på ett mentalt plan menar Dominkovic, Erisson 

och Fellenius (2006). 

  

 

Högläsning i historiskt perspektiv i förskolan och 
styrdokument 

Böcker och högläsning  kan ses som en traditionell aktivitet i förskolan med 

anor från 1900-talets början. Det var systrarna Ellen och Maria Moberg som 

införde litteratur i dåtidens förskola, barnträdgård (Simonsson, 2004). 

Barnträdgården var inspirerad av Fredrich Fröbels (1782-1852) pedagogiska 

tankar som låg till grund för kindergarten, det tyska namnet för 

barnträdgården. Systrarna Moberg ansåg det viktigt för barn att få ta del av 

böcker och högläsning. Barnen samlades runt den som läste och visade stort 

intresse för böcker. Då var inte tillgången på böcker så stor och det fanns heller 

inga andra konkurrerande medier. Simonson (2004) beskriver att det var 

framförallt sagor  och naturromatiskt illustrerade böcker av till exempel Elsa 

Beskow som ansågs lämpliga för små barn. 

  

Under 1970- talets början togs det fram en arbetsplan för förskolan, 

Barnstugeutredningen. I barnstugeutredningen finns en lång och relativt 

detaljrik beskrivning hur man tänker sig att förskolan ska arbeta med litteratur 

och läsning. Litteratur och bildskapande var två dominerade inslag i 

förskoleverksamheten då. Förskolan skulle ha ett rikt och varierat bokbestånd 

med både skönlitteratur och fakta böcker tillgängligt för barnen (SOU 

1972:26).  I slutet av 1980 –talet kom en ny arbetsbeskrivning för förskolan 

framarbetad utav Socialstyrelsen.  Riktlinjerna pekade på att barn tidigt ska 

stifta bekantskap med det skrivna språket och den rikedom som finns i böcker. 

Berättande och högläsning anses ha stor betydelse för att öka barnens 

ordförråd och ge dem vidgade erfarenheter, kan man läsa i Pedagogiskt 

program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987). Fram till 1996 hade social 

departementet ansvaret för förskolan, då skedde en stor förändring när 

utbildnings-departementet tog över och 1998 fick förskolan en egen läroplan; 

Lpfö 98 som reviderades 2010 (Persson, 2010).  En skillnad i förskolans 
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läroplan mot de tidigare styrdokumenten är att strävansmålen beskrivs men 

inte hur man ska arbeta för att omsätta dem i verksamheten. I  Lpfö 98 rev.2010 

kan man läsa att: 

 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntras och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen. (Skolverket, 2010 s. 7). 

Förskolan ska sträva mot att varje barnutvecklar intresse för bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, 

(Skolverket, 2010 s. 10). 

 

Det står inte uttryckligen att barn i förskolan ska få möta litteratur, böcker eller 

högläsning, utan det lämnas till förskollärarna att avgöra vad de väljer. Det 

kan betyda att förskollärare väljer bort böcker framför andra medier och texter.  

 

 

Förskolans arbete med högläsning i nutid 

I studier gjorda av Damber (2015) och  Svensson (2009) framkommer att 

skillnaderna är stora mellan olika förskolor beträffande hur pedagogerna 

förhåller sig till högläsning, hur högläsningen sker samt hur ofta den sker. 

Vissa förskolor arbetar mycket medvetet och utvecklat med högläsning, andra 

förskolor ägnar mycket lite tid och uppmärksamhet på högläsning. 

Svensson (2009) menar att det är viktigt att varje barn får minst en bok läst för 

sig om dagen och möjlighet att samtala om det lästa. I hennes studie framkom 

att det var knappt en tredjedel av förskoleavdelningarna som dagligen läste för 

smågrupper av barn. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) anser att små 

grupper ger generellt bättre möjligheter för barnen och den som läser att föra 

en dialog under lässtunden. En högläsningstund med många barn tenderar 

kommunikationen att bli enkelriktad, där det endast är den som läser som är 

aktiv och de som blir lästa för är passiva.    

Enligt Svensson (2009) var det  vanligast med högläsning efter lunch, så kallad 

läsvila. Syftet med högläsningen  framstod att lugna barnen, att hålla dem 

tysta och lugna tills att de barn som har sovvila hade somnat. Damber (2015) 

menar att högläsning ses som en traditionell rutinaktivitet som förskollärare 

inte lägger ned tid och engagemang, att högläsning sker utan pedagogisk 

tanke. Högläsning användes också som utfyllnad mellan aktiviteter eller när 

barnen väntar på sina föräldrar innan dagen avslutas var vanligt 

förekommande. 

Damber (2015) menar att högläsningsstunderna inte  hade  anknytning till den 

övriga verksamheten på förskolan utan beskrevs som en isolerad händelse 

utan sammanhang. Fast (2011) anser att det är vanligt att förskollärare inte 

kopplar ihop barnens erfarenheter och livsvärld med dels bokval för 

högläsningen och dels resonemanget kring det lästa. Damber (2015) menar att 

det kan bero på att pedagoger saknar kunskap om hur de kan utveckla 

högläsnings aktiviteten så att den blir pedagogisk och mer stimulerande för 

barnens utveckling. 
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 Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på förskollärares uppfattningar om 

högläsning som aktivitet i förskolan.  

 

Frågeställningar 

 Vad uppfattar förskollärare att högläsning har för funktion i förskolan? 

 

 Hur uppfattar förskollärarna sin egen roll i samband med högläsning? 
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 Metod 
I det här kapitlet beskriver jag hur jag sökt aktuell forskning inom ämnet, vilka 

forskningsmetoder som jag tillämpat för studien, hur jag gjort urvalet samt hur 

intervjuerna genomförts, bearbetning av data samt etiska aspekter som har 

beaktats. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

Litteratursökning 

Jag har sökt efter aktuell forskning i ämnet genom att använda databaser inom 

pedagogik, Eric via EBSCO, Diva, libris och Google Scholar. Jag använde ord 

som högläsning i förskola, read aloud preschool, story reading, läsvila. jag 

hittade inte så många nordiska artiklar men flertal från USA och 

engelskspråkiga länder samt några svenska avhandlingar. 

Metodval 

Jag ville undersöka vilka uppfattningar  som förskollärare har om 

högläsningens funktion i förskolan samt hur förskollärare uppfattat sin egen 

roll i samband med högläsning.  För att ta reda på förskollärares uppfattningar 

och tankar om högläsning har jag valt kvalitativintervju som verktyg för att få 

data till studien. Jag valde semistrukturerade intervjuer med en frågeguide 

som utgångspunkt för intervjuerna. I semistrukturerade intervjuer har jag som 

intervjuare  större möjlighet att anpassa frågorna i den ordning som jag finner 

bäst i intervjusituationen, samt dels för att följa upp med frågor för att få mer 

och djupare information dels så ger semistrukturerade intervjuer 

informanterna större utrymme att delge sina tankar och därmed ökar 

möjligheten att något nytt framträder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Urval 

De jag vänt mig till för intervju är utbildade förskollärare verksamma på 

förskolor. Jag valde att ha  en förskollärare från varje vald förskola. Det kan ge 

större variation  än att fråga flera förskollärare från samma förskola. De 

förskolor jag valt är kommunala förskolor, utan någon specifik pedagogisk 

inriktning. Genom kommunens hemsida fick jag information om vilka 

förskolor som finns och vem som är förskolechef på de olika förskolorna i 

kommunen där jag gör undersökningen. Förskolorna har olika förskolechefer 

och ligger  geografiskt i olika områden men med ungefär lika socioekonomisk 

grund. De förskollärare som ingår i studien har stor spridning i antal 

yrkesverksamma år inom förskolan de befinner sig inom ett spann från ett och 

ett halvt år till 40 års erfarenhet i yrket. Två av dem har mindre än tio års 

erfarenhet och fyra har mer än tjugo års erfarenhet. De jag har intervjuat har 

arbetat med barn i åldrarna från ett och ett halvt till sex år. Fem kvinnor och en 

man. Här följer presentation av informanterna  jag har gett dem fingerade 

namn. Vilken åldersgrupp på barn de arbetar med samt hur många år de varit 

verksamma inom förskolan anger jag endast som information till läsaren, jag 

avser inte att jämföra informanternas år i yrket eller åldersgrupp på barn som 

de arbetar med.  



  

 

11 
 

Tess arbetar på en avdelning med tre- till fyraåringar. Hon har varit verksam 

i  3 år på förskola.  Maria arbetar på en avdelning med tre- till femåringar. Hon 

har varit verksam i 1,5 år i yrket. Louise med 28 år i yrket, arbetar på en 

avdelning med ett- till sexåringar. Sara arbetar på en avdelning med ett- till 

treåringar och har 25 år  i yrket. Monika arbetar på en avdelning med tre- till 

femåringar, 34 år har hon varit verksam i yrket. Karin har 41 år i yrket och 

arbetar på en avdelning med tre- till fyraåringar.  

 

Genomförande 

Jag började med att läsa in mig på litteratur inom området och planerade 

frågor för intervjuguiden Kvale och Brinkmann (2009) menar att en 

intervjustudie kräver noga förberedelser och inte är så enkel att genomföra 

som man först kanske tror. 

Jag genomförde  en pilotstudie för att pröva frågorna och mig själv. Jag kom 

fram till att jag måste  utforma fler frågor till intervjuguiden och tänka på att 

följa upp med frågor för att få fylligare material. Jag noterade även att ska 

tänka på att inte ställa frågorna så tätt inpå varandra utan låta informanten få 

mer tid mellan frågorna, så att jag inte stressar den jag intervjuar.  

Jag kontaktade förskolechefer för de olika förskolorna och informerade dem 

om mitt ärende och bad om tillträde till förskollärare för intervju. Vissa 

förskolechefer gav mig namn och telefonnummer direkt, andra gjorde så att 

intresserade förskollärare  kontaktade mig. Därefter mailade jag missiv till de 

berörda förskollärarna eller fick dem vidarebefodrade av förskollechef.  Alla 

förskolechefer har varit positiva och visat intresse för att låta förskollärare 

delta i studien och många förskollärare ställde sig positiva till att vara med i 

studien. Det var inga problem att få tag på informanter.  I telefonsamtal med 

de berörda förskollärana bokade jag tid för intervju. Förskollärarna fick 

bestämma tid för intervjuntillfället.  Jag har inte haft några bortfall eller 

ombokningar. Alla intervjuer har genomförts som beräknat. 

Intervjuerna har genomförsts på berörd förskollärares arbetsplats, oftast i ett 

rum där vi kunnat sitta ostört. Stukát (2011) menar att det är viktigt för den 

som blir intervjuad att den känner sig trygg och bekväm. Det har varit 

naturligt att göra uppsökande/fältintervjuer på förskolorna, dels för att 

informanten är då i sin yrkesmiljö och det kan göra att det är lättare att relatera 

till frågorna än om vi hade träffats på stan, dels eftersom det tar minst tid från 

arbetet för den som blir intervjuad. 

  

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer,  semistrukturerade med en 

frågeguide som stöd. Fördelen med semistrukturerade intervjuer mot 

standardiserade frågeformulär är att man har möjlighet att anpassa 

frågorna  och ordningen man ställer dem i efter situationen och kan komma 

med följdfrågor (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011). 

  

Intevjuareffekt är något som man bör vara medveten om när man använder sig 

av intervju som forskningsmetod anser Denscomb (2000). Den som intervjuas 

tenderar att svara olika beroende på hur den uppfattar personen som 

intervjuar. Viktigt att intervjuaren är punktlig och artig och försöker skapa god 
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kontakt, lyssnar och visar intresse för att de intervjuade ska känna sig väl till 

mods att berätta (Denscomb, 2000; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Jag har intervjuat  sex förskollärare för att få ett tillräckligt material att arbeta 

med. Jag har varvat transkribering och intervju och transkribering/ 

översiktsanalys för att få en uppfattning under arbetets gång för att se om det 

framkommer mättnad och struktur i arbetsmaterialet ( Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). Det är en omfattande process med intervju som forskningsmetod 

som kräver mycket tid och arbete att planera genomföra och analysera.  

Intervjuerna spelade jag in som ljudfiler på min Ipad och förde 

stödanteckningar med penna och papper vid sidan av för att komplettera de 

icke verbala uttrycken. Innan hade jag kontrollerat batteritid, lagringsutrymme 

samt att ljudet var på. Jag transkriberade intervjuerna samma dag som jag 

hade genomfört dem. I och med transkriberingen fick jag viss kännedom om 

materialet, på så vis påbörjades även analysarbetet. Kvale och Brinkmann 

(2009) ser det som en fördel när man transkriberar sitt material själv. 

  

Bearbetning av data 

Det  transkiberade materialet har jag försökt att skriva så nära intervjusvaren 

som möjligt, har dock inte tagit med hm- anden och eventuella stakningar, 

utlagda citat i texten har jag möjligtvis ändrat så att det blir bra talspråk och 

läsvänligt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att transkribering alltid är en 

varlig balansakt att omvandla muntligt tal till skrift.  För att kunna analysera 

det insamlade materialet har jag läst igenom transkriberingarna flera gånger. 

Därefter  följt de tre stegen i analysarbete för kvalitativa studier som Rennstam 

och Wästerfors (2011) nämner, vilka är sortera ,reducera och argumentera. Jag 

började med att sortera materialet och hitta teman, markerade i texten med 

olika färgkoder det jag tyckte hörde ihop, klippte ut de markerade styckena i 

texten och lade dem i olika högar. Vissa uttalanden  passade till flera 

kategorier, har inte varit helt lätt att välja. Därefter reducerade jag genom att 

välja ut ett fåtal citat ur varje kategori som får belysa mina resultat. Till sist 

argumentera för resultatet av analysarbetet att hitta kopplingar till tidigare 

forskning och belägg för mitt resultat. 

 

Etiska överväganden 

Kontakt togs först med förskolechefer per telefon och presenterade syftet med 

studien samt informerade om att studien kommer att genomföras i enlighet 

med Vetenskapsrådets etiska principer (2002). I ett missiv till de utvalda 

förskollärana presenterade och informerades om syftet med studien samt att 

studien kommer att genomföra i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 

principer (2002). Vilket innebär att  informationskravet och samtyckeskravet 

beaktats genom att  jag har informerat om syftet med studien och att det är 

frivilligt att delta och att förskollärarna närsom helst kan avbryta sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet beaktar jag genom att de i studien 

delatgande förskolornas och förskollärarnas namn inte framkommer. Det är 

inga andra som tillgår intervjumaterialet och det kommer att raderas så snart 
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det inte behövs för studien. Nyttjandekravet beaktade jag genom att 

uppgifterna endast används i denna studie och inte i något annat syfte.     

Metoddiskussion  

Eftersom det var förskollärares uppfattningar som jag var intresserad av för 

studiens syfte så var  intervju ett lämpligt forskningsverktyg att använda för 

att samla data. Det finns olika former av intervjuer, jag valde 

semistrukturerade med intervjuguide. En fördel är att man kan se om 

personen uppfattar frågan rätt, om inte kan man förtydliga eller ställa den på 

annat sätt, det kan man till exempel inte göra i en enkätintervju (Stukát, 2011). 

En annan fördel är att intervjuaren kan anpassa frågorna till stunden och 

behöver inte ställa frågorna i samma ordning i varje intervju och kan ställa 

följdfrågor för att få djupare och mer information. En nackdel med 

semistrukturerade intervjuer är att det är svårare att jämföra intervjuerna 

eftersom frågorna är olika formulerade och följdfrågorna skiljer sig åt mellan 

intervjuerna det gör att resultatet blir svårare att tolka, men med en kvalitativ 

studie  är inte ambitionen att uppnå generaliserbarhet. 

 

När jag valt ut förskolor har jag försökt få spridning på så vis att jag valt en 

förskollärare från en förskola och olika förskolechefer på förskolorna. En 

svaghet i urvalsprocessen är att det är förskolecheferna som har förmedlat 

kontakten och har alltså haft inflytande över vilken person jag intervjuat. För 

att minska det problemet  hade jag kunnat be om tre namn och valt ett av 

dessa. Jag vet inte i vilken utsträckning det påverkar den här studien. När jag 

pratade med förskolecheferna talade jag om att förskollärarna inte behövde 

arbeta speciellt med högläsning utan att det var mer deras uppfattningar jag 

var intresserad av. 

  

Det blev en stor spridning på förskollärarnas antal år i yrket, en förskola 

arbetade väldigt mycket med böcker och högläsning och en förskola hade 

ambitionen men fick inte till högläsning mer än några gånger i veckan. 

Underlaget till studien är sex intervjuer, inte så stort antal men jag upplever 

det ändå tillräckligt dels för att hinna med att analysera materialet dels för att 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att med minst sex personer 

minskar risken att man får en enskild persons säregna uppfattning om något 

och en mer allmängiltig uppfattning kan komma fram.   

Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuer är en aktiv process mellan 

den som intervjuar och den som blir intervjuad. Dessa parter producerar 

kunskap genom sin relation och intervjuaren påverkar situationen i högsta 

grad, dels beroende på sin egen kunskap och förberedelser inför intervjun och 

dels hur skicklig man är i intervjuar rollen. Det har stor  betydelse för resultatet 

av intervjun och validiteten att ställa kontroll frågor under intervjun samt att få 

sina tolkningar verifierade under intervjun genom att med jämna mellanrum 

fråga informanten om man uppfattat deras svar som de menade. Min egen 

insats som intervjuare hade stärkts om jag hade följt upp med fler 

kontrollfrågor.  Ingen intervjusituation är neutral, när man möter människor 

uppstår alltid en bubbla runt om med olika värderingssystem  och annat. 

Intervjuareffekten kan påverka svaren från den man intervjuar till exempel om 
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man intar en dominant attityd eller låter det skyla igenom att man har en viss 

åsikt eller förväntar sig visst svar. Min intention var att skapa goda 

förutsättningar för intervjuerna, att ha en vänlig framtoning, att lyssna väl och 

vara intresserad. 

  

Inspelningssituationer kan också påverka hur människor svarar, det kan bli en 

ökad anspänning och känsla av krav att svara rätt när det spelas in. Några av 

informanterna  uttryckte att de kände sig lite obekväma med att spelas in, men 

efter en stund släppte anspänningen. Jag tycker det var väldigt smidigt att 

använda Ipaden att spela in samtalen med. Dels så är den väldigt enkel att 

använda dels så ”försvinner” synintrycket av inspelningen när man slår igen 

skalet, vilket gör situationen mer avspänd för den som blir intervjuad.  Samt 

att den var lätt att använda vid transkriberingen när man pausar och spelar 

upp. Alla intervjuer blev av på inplanerad utsatt tid,  inga bortfall eller 

ombokningar. 

  

I fråga om analysarbetet så har jag som ”forskare” stor påverkan hur jag har 

tolkat informanternas uppgifter och hur jag framställer det i resultatet. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att resultaten är så korrekta och 

representativa för forskningsområdet som möjligt. 



  

 

15 
 

 Resultat  
Syftet med studien var att ta reda på förskollärares uppfattningar om 

högläsning som aktivitet i förskolan. Här redovisar jag de/teman jag funnit i 

materialet. 

Jag har delat in resultatet i två huvudteman. En stor del av materialet 

rörde  högläsningens funktioner i förskolan, det blev ett stort tema som jag 

delat in i mindre delar som; vila/återhämtning, socioemotionell utveckling,  

språkutveckling. Nästa tema är förskollärarens roll och betydelse, som jag 

delat in i förebild, bokval samt planering/organisering. 

Högläsningens olika funktioner i förskolan 

Vila och återhämtning  

Alla förskollärare i studien berättar att de har ambitionen att högläsa för barn 

varje dag. En bestämd och inplanerad vanlig funktion som högläsningen fyller 

i förskolan är att läsa för barnen efter lunchen, den aktiviteten benämns som 

läsvila. På fyra av de intervjuade förskollärarnas avdelningar läser man efter 

lunch och på två avdelningar läser man innan mellanmålet. Under läsvilan 

delas barnen ofta in i mindre grupper och lyssnar till en pedagog som läser 

högt ur en bok. 

 
”Vi högläser för barnen varje dag, vi har alltid en läsvila.” (Maria) 

 

Högläsning är en daglig återkommande rutinaktivitet i förskolan. 

Förskollärarna i den här studien uppger att läsvilan/lässtunden brukar vara 

mellan tio minuter till trettio minuter, det varierar efter ålder och 

koncentration i grupperna. Läsvilan kan ses som en inplanerad aktivitet men 

ingen särskild planering för aktiviteten kan sägas äga rum. 

 

Förutom efter lunchen så används högläsning även som ett sätt att samla ihop 

barnen för en lugn stund under dagen. Flera av förskollärarna berättar att 

barnen gärna vill lyssna till en bok när de kommer på morgonen, att det blir en 

lugn och bra start på dagen. 

 
”Viktigt för barnen att de får lugna ned sig lite under dagen, att de lär sig att ta det 

lugnt också.”  (Sara) 

 

Det är hög aktivitet på förskolorna och förskollärarna i den här studien 

upplever att barnen behöver varva ned och ta det lite lugnt och att det blir en 

lugn stund då de läser högt för barnen. I Saras citat framgår att sitta stilla och 

lyssna är något man måste träna på. Variationen är dock stor mellan hur 

förskollärarna upplever att de spontant har tid att sätta sig och läsa för barnen. 
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Socioemotionell utveckling 

Högläsningen ses även som en mysig stund för barn och förskollärare 

tillsammans, att det stärker den sociala relationen mellan både barn - barn och 

barn- förskollärare. Förskollärarna ger en sammanhållen bild att barnen 

spontant kan sitta i små grupper om två eller tre och titta i böcker både 

tillsammans och bredvid varandra. 

 
-”Att man tillsammans får en mysig stund och får en relation till kompisen, de har 

ju oftast så roligt och pratar, de kan sitta kvar och titta i böckerna vi läst, de tycker 

det är spännande. Är det fyra, fem stycken så sitter de ofta kvar, de kommer 

varandra närmare socialt, boken ger många olika slags infallsvinklar.” (Karin) 

 

Att man samlas runt något gemensamt och får en delad upplevelse. I exemplet 

ovan berättar Karin att barnen ofta dröjer sig kvar efter högläsningsstunden 

och sitter själva och pratar och skrattar, med boken som de precis läst, som 

gemensamt fokus.  

 

Den bild som framträder när förskollärarna beskriver idealbilden av 

högläsning är en stund tillsammans med barnen vilken präglas av gemenskap, 

ro, närvaro, kvalitetstid. 

 
”man sitter tillsammans, man kan lyssna på varandra, en lugn stund lite närhet att 

tanka lite.” (Maria) 

” Bara att få sitta och vara med tror jag att de tycker är jättemysigt, helst sitta i knät 

,att kunna peka på bilderna och känna sig delaktig.” (Tess) 

 

En av förskollärarna talar om vikten av högläsning för anknytning. Högläsning 

fyller en viktig funktion för ankytning, speciellt för anknytningen när barnen 

kommer ny till förskolan och ska inskolas. 

 
”I början av inskolningen är det otroligt viktigt för anknytningen just den här 

närheten, lugnet och man har något att samtala om.” (Maria) 

 

I högläsningsstunden skapas en sfär av trygghet och närhet i samspel mellan 

den som läser, lyssnar och boken. En relation och gemenskap byggs upp. Läsa 

böcker är något som barnet förmodligen känner igen hemifrån och känner då 

trygghet i att det är en känd situation. 

 

Språkutveckling 

Högläsning som väg in i skriftspråket.  

Små barn socialiseras in i att bli läsare och högläsning kan väcka intresse för 

böcker och att upptäcka denna abstrakta konst som läsning är. Förskollärarna 

betonar vikten av att barn i tidig ålder får komma i kontakt med böcker, att 

väcka läslust och bokintresse. 
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” att redan innan man kan gå, få böcker som man kan bläddra i och ha dem upp 

och ned och bak och fram är jätteviktigt för att man ska våga läsa när man blir 

äldre, att det inte blir något onaturligt och skrämmande.” (Maria) 

 

Maria ger uttryck för att det är viktigt att barn får lära känna och upptäcka 

böcker på sitt eget vis och i sin egen takt. Genom det blir böcker och läsning 

något naturligt som dessutom blir en bestående känsla hos barnet.   

 

Att läsa högt för barn ger barnen tillgång att få lyssna till skriftspråkets 

struktur och satsmelodi. Skriftspråket är ofta mer utförligt och rikare på ord 

och synonymer än talspråk. När barn får höra skriftspråket får de grammatik, 

ett utförligare ordanvändande, skildringar och beskrivningar presenterade.  

 
”Det blir lite speciellt när jag högläser än att bara prata, när jag läser så händer det 

något annat. Barnen märker att det är någon slags förändring när jag har en bok och 

läser från den” (Monika) 

 

Monika ger uttryck för att barnen kan höra skillnad mellan talspråk och 

skriftspråk och att det lockar att få höra skriftspråket.  Att överföra kulturen att 

dessa små krumelurer av olika tecken representerar något och tillsammans kan 

utgöra ord som kan läsas och har en innebörd som kan läsas och tolkas av sin 

mottagare, detta är skriftens makt och magi. 

Högläsning för att utveckla ordförrådet 

En samlad uppfattning var att i högläsningsstunden får barnen höra nya ord. 

Ordförrådet expanderar när barnen får höra nya ord i ett sammanhang.  Skilda 

uppfattningar om betydelsen av att förklara nya ord i högläsningsstunden. 

Karin och Tess tyckte att det viktigaste var att barnen fick höra texten och de 

nya orden och att förstå betydelsen av alla ord  inte inte lika viktigt, till 

skillnad från Louise som arbetade väldigt aktivt med högläsning och berättar 

att hon stannar upp flera gånger för att förklara ord. 

 
”Läser man olika sorters böcker så eftersom så får de lära sig hur olika genrer av då 

utvecklas ordförrådet ännu mera.”  (Tess) 

 

I böcker finns många ord för barnen att ta del av och som jag förstår Tess så 

utvecklas ordförrådet över tid och får barnen möjlighet att höra olika slags 

genrer så utvecklas ordförrådet bredare.  

Högläsning och  läsförståelse 

Förskollärarna i studien ger uttryck för att en del i läsförståelse utvecklingen 

har med repetition att göra. När barnen lyssnar på samma bok flera gånger 

bygger de upp sin förståelse för berättelsen. 
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Förskollärarens roll vid högläsning 

Förskolläraren är viktig på många sätt i högläsningssammanhang. Inte minst 

som förebild, modell och inspiratör för läsning. Förskolläraren spelar en 

betydande roll för högläsningsstunderna, dels att de överhuvudtaget blir av, 

dels när de kan ske och hur länge. Hitta tid och plats för aktiviteten, att få vara 

ostörd är väldigt viktigt för att barnen ska kunna hålla koncentration och fokus 

på det som läses. 

 
”Om man inte sitter på ett bra ställe, kanske där andra barn passerar då är det lätt 

att barnen tappar koncentrationen” (Tess) 

 

Det kan vara en utmaning för förskollärarna att hitta en plats där de kan läsa 

ostört utan att andra vuxna och barn passerar eller påkallar uppmärksamhet. 

 

Även andra aspekter som har betydelse för högläsningen till exempel vilka 

böcker som finns tillgängliga och hur de presenteras för barngruppen. 

Samtliga förskollärare berättar att de lånar böcker från bibliotek eller bokbuss 

tillsammans med några barn per gång. Barnen får välja några böcker var och 

förskollärarna väljer böcker efter barngruppens intressen och tema eller 

projektarbeten. 

 

”Det är upp till pedagogerna att välja bra nivå på boken så att det blir trevliga 

bilder och intressant för deras ålder, det får kanske inte bli för mycket text, en 

enklare kapitelbok kan man ha. (Karin) 

 

Det kräver att förskolläraren har god kännedom om böckerna som väljs samt 

god kännedom om barnens intressen och språkliga nivå. Karin menar att 

boken både ska vara anpassad till barnen ifråga om text och bild för att den ska 

vara intressant att ta del av för barnen. Det innebär ett medvetet val av bok 

inför högläsningsstunden. 

 

Särskilt förskollärarens engagemang framkommer som viktigt för 

högläsningsstundens värde för barnen. 

 
” Att man är engagerad när man läser, att man inte bara läser en bok rakt upp och 

ned.” (Louise) 

 
”Det gäller att man följer med i replikerna och rösterna och låtsas att man är ett 

djur, eller har olika tonläge och lever sig in i det man läser, för det blir så 

spännande och roligt(( för barnen) min parentes) när man läser och dramatiserar 

som vuxen. (Karin) 

 

När den som läser gör det med inlevelse och förstärker där med uttryck och 

mening i boken blir det lättare för barnen att följa med i berättelsen och förstå 

innebörd i orden om den som läser inte bara uttalar ordet utan även sätter en 

känsla eller uttryck till. 
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För att göra berättelsen mer levande och lätt att ta till sig för barnen är det 

viktigt att ge liv till handlingen genom att vara engagerad och dramatisera. 

Genom att som läsare använda röst, mimik och kroppsspråk så hjälper man 

barnen att förstå handlingen och nya okända ord. Ord man kan befästs eller 

kanske får en bredare betydelse från sammanhanget. 

Planering och organisering 

I förskolans vardag uppfattas de spontana högläsningsstunderna som otroligt 

värdefulla både för barn och förskollärare. Stunderna uppkommer inte så 

spontant och ofta som man önskar, det är inte sällan som barnen får vänta eller 

hitta på något annat när de kommer och vill lyssna till en bok. 

 
”Tyvärr är det alldeles för ofta som man inte kan läsa när ett barn spontant kommer 

och vill lyssna till en bok, för man är själv med alla barnen, eller det kommer 

föräldrar som man ska ta emot, då är det inte ens lönt att jag går och sätter mig för 

jag kommer att måsta avbryta hela tiden.”     ( Monika) 

 
” I bland måste men avbryta och ibland så får de sitta kvar och vänta så fortsätter 

man och ibland kan jag känna att tiden inte räcker till.”   (Sara) 

 

Förskollärarna ska hinna med många barn och många situationer som uppstår 

under dagen. Det upplevs som en orsak att det är för få förskollärare (vuxna) 

för att kunna prioritera högläsning spontant. Hur dagen planeras och 

organisation skapar eller hindrar möjligheter till högläsning. 

 

”Jag tycker nog att vi har tid, annars tar vi oss tid även om vi är underbemannade 

så tar vi oss tid att läsa, vi tycker det är jätteviktigt.” (Karin) 

 

Förskollärarnas inställning och intresse för böcker och högläsning spelar också 

roll för hur de prioriterar och planerar i verksamheten. 

 

Organisering och planering skapar eller hindrar möjligheter till högläsning. 

Två av förskollärarna, Louise och Monika berättade att de hade flyttat 

högläsningsstunden från lunchtiden till strax innan mellanmål. Orsaken till att 

man flyttade högläsningen på Monikas  förskola var för att man inte hann läsa 

direkt efter lunchen, då disk skulle tas hand om och pedagoger ha rast och 

planeringstider. I Louise fall var det för att de märkte att barnen inte var 

motiverade att sitta stilla efter lunch och då kom de fram till att barnen sitter 

på samling innan lunch, sedan sitter de ned och äter lunch och då behöver de 

röra sig en stund för att sedan vara motiverade att lyssna på bok. 

Båda förskolorna hade gjort en förändring från det traditionella att högläsa 

efter lunch. De hade dock olika motiv till det.  

 

Möblering och placering av böcker påverkan för högläsning 

 

Läsmiljöerna ser olika ut på förskolorna. Soffan på förskolorna verkar vara 

skriven för högläsning, men även andra ställen som samlingsmattan, ”pöl”, 
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dessutom  små fåtöljer för eget bläddrande i böcker. Hur och var soffan är 

placerad påverkar hur läsintresse och möjlighet att läsa utspelas. 

 
” Vi märker skillnad på hur man möblerar, förrut var soffan vänd mot fönstret, men 

nu när vi har vänt på den så blir det mer att barnen ser att ”sitter ni och läser” så 

kommer de springande. Vi har mer uppsikt och lite koll.”  (Sara) 

 

Det blir tydligt att möblering kan ha betydelse för om lässituationen försvåras 

eller underlättas. Det blir lättare för förskolläraren att läsa för barnen om hon 

samtidigt kan ha lite uppsikt över andra ytor också.  För barnen blev det mer 

tillgängligt eftersom det var lättare att uppfatta att det var läsning på gång. 

 

Soffan ses som en  tydlig plats där en vuxen och några barn ryms tillsammans 

och kan delta i bokäventyret. Men med allt för många i soffan gör att det lätt 

blir oroligt och lite bråk om platsen. 

 
”Soffan är en plats som är lätt att sitta många tillsammans i”  (Monika) 

 
”Hon var lite rastlös och hoppade upp och ned i soffan, då störde hon de andra. 

När man måste tillrättavisa vissa barn förstör man upplevelsen för de andra 

barnen, det är frustrerande”  (Maria) 

 

Soffan begränsar antalet barn att delta i högläsningen, den passar för det lilla 

sällskapet. Ofta så är det flera barn som lyssnar vid till exempel läsvilan, då 

används samlingmattan att sitta på och då försvinner närheten och möjligheten 

att följa med i boken. 

Soffan verkar dock vara hotad och tas bort från förskoleavdelningar i allt större 

utsträckning till förmån för andra aktiviteter. 
 

”Soffor försvinner i nya möbleringar på syskonavdelningar” (Sara) 

 
”Förr kunde man ibland på morgnarna sitta och läsa lite, men vi flyttade in 

lässoffan i ett annat rum” (Monika) 

 

Nya arbetssätt med projektarbeten och byggen tar mycket utrymme i 

förskolan, det gör att många förskollärare väljer bort soffan. 

 

Var och hur böcker förvaras på förskolan är av stor betydelse för bland annat 

användningen. Böcker som förvaras väl synligt och lätt tillgängligt har större 

chans att bli upptäckta och locka till bläddring och högläsning än om böcker 

till exempel förvaras i ett skåp eller högt upp i en hylla. 

 
” man behöver bara röra boklådan så har man fem-sex stycken bredvid sig i soffan” 

(Karin) 

 

Böcker och högläsning har dragningskraft, barnen upplever det positivt att få 

lyssna till en bok tillsammans med en vuxen och kompisar. Det gör stor 

skillnad för att intresset för böcker och läsning ska blomstra att böcker syns väl 

och har en given plats i miljön och verksamheten.  
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Sammanfattning 

Här sammanfattar jag resultatet av studien av sex förskollärares uppfattningar 

om högläsning i förskolan. 

De stora teman jag fann i materialet är högläsningens funktion i förskolan, 

förskollärarens roll för högläsning. Högläsningens funktioner i förskolan kan 

ses som tillfälle till vila och återhämtning under dagen, fyra av de sex 

förskollärna hade läsvila varje dag efter lunch. Högläsning som tillfälle för 

social samvaro visade sig tydligt i resultatet. Alla förskollärarna tyckte att 

högläsning har stor betydelse för barns språkutveckling. Genom högläsning 

får barn ta del av olika skönlitterära- och faktaböckers innehåll av både 

underhållande och upplysande/fostrande karaktär. Förskollärarens roll för 

högläsning handlar om att vara en förebild som läsare, att skapa tid och 

förutsättningar för högläsningen och vara insatt i barnlitteraturen samt att vara 

aktiv och engagerad i läsningen. Trots att alla sex förskollärarna betonade att 

de tycker det är mycket viktigt med högläsning för barn i förskolan  utgör 

högläsningsstunderna i förskolan en väldigt liten del av den dagliga 

verksamheten. Den mest vanliga och frekventa högläsningen var vid läsvilan 

efter lunch. Flera av förskollärarna uttryckte att de inte tyckte att tiden fanns 

till att högläsa när barn spontant kom och ville lyssna till en bok.  
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 Diskussion 
Här i resultatdiskussionen tar jag upp de tre funktionerna vila/återhämtning, 

språkutveckling, socioemotionell utveckling  som förskollärarna i studien hade 

uppfattning om att högläsning fyller i förskolan samt hur förskollärarna 

uppfattar sin egen roll i högläsning. 

Högläsningens funktion för vila och återhämtning i 
förskolan 

Svensson (2009) och Damber (2015) menar att den vanligaste formen av 

högläsning på förskolor är läsvila. Föreliggande studie visar att fyra av de sex 

medverkande förskollärarna uppgav att de hade läsvila inplanerat varje dag 

efter att barnen ätit sin lunch. Damber (2015) menar att högläsning vid 

läsvilan  ses som en rutinaktivitet som inte engagerar eller intresserar 

förskollärare. Resultatet  visar på att förskollärarna menade att ibland uteblir 

lugnet under dessa läsvilor på grund av att förutsättningarna inte är de bästa. 

En vanlig orsak var att platsen för högläsningen som var för trång så att alla 

barn inte fick tillräcklig plats eller inte såg bilderna i boken, en annan att det 

var saker runt omkring som störde koncentrationen. 

 

Där emellan menar förskollärarna i studien att det kan bli en lugn stund när 

barnen spontant kommer och vill lyssna till en bok.  Förskollärarna tyckte att 

det var viktigt att barnen fick stunder av lugn och ro under sin dag på 

förskolan, då de menade att tempot annars var högt och intensivt. 

 

Förskollärarna hade delade uppfattningar om hurvida de hade tid eller inte till 

att sätta sig och läsa för ett eller flera barn spontant. Svenssons studie (2009) 

visar att det inte förekom högläsning i smågrupper eller med enskilda barn så 

ofta. 

 

I Svenssons (2009) studie framkom att pedagoger högläste för barnen mellan 

andra aktiviteter samt medan de väntade på att föräldrar skulle komma och 

hämta barnen. Här kan man se en skillnad att förskollärare i denna studie gav 

uttryck för att de inte hinner läsa i de situationerna. 

Högläsningens funktion i barns språkutveckling 

Resultatet visar att förskollärarna har en sammanhållen bild av att högläsning 

främjar språkutveckling. De har olika syn på hur och på vilket sätt man bäst 

stödjer språkutvecklingen genom högläsning, men i likhet med Hagtvet 

Eriksen (2006) delar alla förskollärarna uppfattning av betydelsen att få höra 

skriftspråket och att det berikar ordförrådet. Förskollärarna har olika 

uppfattningar och kunskap och intresse för läsning. 

 

Jag kom fram till tre inriktningar i hur förskollärarna i denna studie uppgav att 

de arbetade med  språkutveckling och högläsning ; en inriktning mot 
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läsupplevelsen, en inriktning mot läsförståelse och ordförråd samt en 

inriktning utan specifikt språkmål.  

I den första inriktningen att  är det viktigaste med högläsningen att barnen får 

en total läsupplevelse att det är det som är huvudsaken att de får en trevlig och 

spännande stund tillsammans med ett äventyr i en bok och språket får de i sin 

helhet.Det skönlitterära är viktigt och att böckerna är anpassade efter barnens 

intresse och språknivå samt att den som läser gör det med inlevelse och 

dramatiserar. Fox ( 2013) förespråkar högläsning på det sättet. 

Den andra inriktningen lyfter läsförståelse och ordförråd. Att det är 

ordbetydelse och läsförståelse strategier som är i fokus under högläsningen. 

Förskollärarna pratar med barnen om vad orden betyder och pratar mycket 

kring böckerna man läser,  för att skapa förståelse samt hjälper barnen dra 

slutsatser och koppla till egna erfarenheter. I linje med Pentimonti och Justice 

(2009) som menar att för att utveckla läsförståelse är det viktigt att man 

interagerar under läsning med barnen, att man stannar upp och pratar om det 

lästa. Det stämmer överens med uppföljande boksamtal som Chambers (2011) 

förespråkar. I Vygotskijs teori om lärande och språk så framstår högläsning  

som en ultimat situation för språk- och tankeutveckling. Högläsningsstunden 

sker i en social kontext tillsammans med andra, där den som läser har mer 

kunskap och kan mediera den till de som lyssnar. I samtalet om det lästa 

uttrycker den vuxen och barnen tankar och idéer vilka bidrar till att vidga 

deras synsätt.  På så sätt expanderar tankestrukturer samt fantasi att skapa inre 

bilder. 

Den tredje riktningen har inget uttalat specifikt språkmål och har 

högläsning  oreflekterat och sporadiskt trots att förskolläraren anser att 

högläsning är viktigt för barnens språkutveckling. En förskollärare i studien 

berättade de har lässtund med en grupp barn (4-5 stycken) någon/några 

gånger i veckan det kan innebära att det kan gå minst två veckor innan ett barn 

får lyssna på en bok. Den bilden överrensstämmer med bilden som Damber 

(2015) förmedlar att högläsning är en aktivitet som inte intresserar och 

engagerar förskollärare. 

Högläsningens funktion för barnens socioemotionella 
utveckling 

I resultatet framkom att barnen uppskattar att få sitta nära i knät och vara 

delaktig i gemenskapen runt boken precis som Hagtvet Eriksen (2006) och 

Körling (2012) beskriver att högläsningstunden är en social aktivitet, ett tillfälle 

att samlas och dela något gemensamt. Där närhet och gemenskap tillsammans 

med andra utgör en stor del av upplevelsen. Inom förskolan finns lång 

tradition i att samlas runt högläsning, redan i barnträdgården i början av 1900-

talet var böcker och högläsning en samlingspunkt. (Simonsson, 2004) 

Här tycker jag att Karin ger tydligt exempel på den sociala aspekten av vad 

högläsningsstunden kan ge och mynna ut i, att relationer stärks och utvecklas 

genom ett gemensamt fokus som kan uppfattas på olika sätt av barnen och 

därigenom ge dem möjlighet att utforska sina egna och de andras åsikter och 

tankar, precis som Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) beskriver händer 

när barnen får höra berättelser från andra kulturer,  miljöer, och tidsepoker. 

Det gör att barnen socialiseras in i samhällets kultur och värderingar samt att 
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det ger tillfällen att bearbeta egna upplevelser genom att lyssna och identifiera 

sig med andra som upplever samma sak. Relationen mellan barnen utvecklas 

när de har en bok/läsupplevelse att utgå ifrån och dela sina tankar med. Barn 

lär av varandra och stärks i rollen som läsare. 

 

I motsats till vad Damber (2015) fann i sin studie som pekade på att 

högläsningen inte har någon koppling till verksamheten i övrigt så gav 

förskollärarna i denna studie uttryck för att innehållet i det lästa under 

högläsningsstunder ofta har med tema eller projekt att göra som de för 

stunden arbetar med på förskolan. Förskollärarna i denna undersökning gav 

uttryck för att de uppfattar att det är viktigt att barnen får tillgång till olika 

genrer, i Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) skrevs det fram att barnen ska 

få möta olika typer av textinnehåll i böckerna. Innehållet i högläsningen 

speglade även fostran och värdegrundsfrågor. Hur man ska vara för att vara 

en bra kompis och vad som är rätt och fel. Förskollärarna i denna studie tyckte 

att textinnehållet skulle variera från att vara underhållande  till att ge möjlighet 

att möta  känsloregister samt för barnet okända områden. Karin menar att 

boken både ska vara anpassad till barnen ifråga om text och bild för att den ska 

vara intressant att ta del av för barnen. Det innebär ett medvetet val av bok 

inför högläsningsstunden Det överensstämmer väl med vad Fast (2011) menar 

är viktigt för att barnen ska kunna ta till sig och utvidga sin erfarenhets värld. 

 

Förskollärarens roll för högläsning 

I likhet med Svenssons (2009) undersökning visar denna studie på att det är 

stor variation mellan hur förskollärarna ser på högläsning och sin roll och dess 

betydelse. 

I denna studien framkom uppfattning att barns tidiga kontakt med böcker och 

litteratur är mycket betydelsefullt för barn i förskolan.  

Förskollärarens roll och betydelse som förebild för läsning går nog inte att 

överskatta. Björklund (2012) menar att barnet socialiseras in i den språk- och 

skriftkultur som barnet  växer upp i och omges av och att barnen får mycket 

värdefull information om hur man hanterar en bok. Chambers (2011) menar att 

yttre faktorer spelar roll för hur lyckad högläsningsstunden blir för barnen. En 

förskollärare i denna studie beskrev skillnaden i hur ofta de kunde läsa för 

barnen och barnens intresse för att lyssna på böcker ökade när de ställde soffan 

på annat ställe på avdelningen. Dels så hade förskollärarna bättre uppsikt över 

andra ytor på avdelningen än just där soffan stod vilket gjorde att de oftare 

kunde sätta sig för att läsa dels så blev läsningen mer “synlig” som aktivitet 

och lockade barnen till sig. 

 

I motsats till vad Damber (2015) fann i sin studie som pekade på att 

högläsningen inte har någon koppling till verksamheten i övrigt så gav 

förskollärarna i denna studie uttryck för att innehållet i det lästa under 

högläsningsstunder ofta har med tema eller projekt att göra som de för 

stunden arbetar med på förskolan. Förskollärarna i denna undersökning gav 

uttryck för att de uppfattar att det är viktigt att barnen får tillgång till olika 

genrer, i Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) skrevs det fram att barnen ska 
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få möta olika typer av textinnehåll i böckerna. Innehållet i högläsningen 

speglade även fostran och värdegrundsfrågor. Hur man ska vara för att vara 

en bra kompis och vad som är rätt och fel. Förskollärarna i denna studie tyckte 

att textinnehållet skulle variera från att vara underhållande  till att ge möjlighet 

att möta  känsloregister samt för barnet okända områden. Karin menar att 

boken både ska vara anpassad till barnen ifråga om text och bild för att den ska 

vara intressant att ta del av för barnen. Det innebär ett medvetet val av bok 

inför högläsningsstunden Det överensstämmer väl med vad Fast (2011) menar 

är viktigt för att barnen ska kunna ta till sig och utvidga sin erfarenhets värld. 

 

I förskollärarens roll för högläsning ingår även indirekta förberedelser till 

exempel att välja en bra plats för högläsningen och planera den utifrån om det 

är en stor grupp barn eller en liten grupp. Vilken bok som passar för barnen 

och den tid förskolläraren planerar för. I denna studie framkom särskilt 

förskollärarens engagemang och inlevelse i läsningen som viktigt för 

högläsningsstundens värde för barnen. 

När den som läser gör det med inlevelse och förstärker där med uttryck och 

mening i boken blir det lättare för barnen att följa med i berättelsen och förstå 

innebörd i orden om den som läser inte bara uttalar ordet utan även sätter en 

känsla eller uttryck till menar Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) att man 

läser med barnen och inte för och det har stor betydelse för språkutvecklings 

värdet på högläsningen. 

Inte minst i ett politiskt perspektiv har förskollärarna en betydande roll att 

genom högläsning introducera barn för skriftspråket, hjälpa dem att etablera 

läsförståelsestrategier samt vara förebild som läsare. Detta i en tidsera då 

kunskap och läsförmåga utgör mått på konkurrenskraft i ett globaliserat 

samhälle. (Liberg & Säljö, 2012; Lundgren, 2012; Skolverket, 2007) 

 

 

 

Vidare forskning 

 Det skulle vara intressant att göra en studie för att ta reda på hur 

förskolechefer ser på högläsning och hur det påverkar förskolans sätt att arbeta 

med högläsning. 
Det skulle även vara intressant att följa en förskollärares arbete med 

högläsning under längre tid för att få djupare förståelse och exempel på hur 

högläsning används i förskolan.  
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BILAGA 1 – Missiv till intervjupersoner 

Hej  

Jag heter Carina Thörnberg, går sista terminen på förskollärar 

programmet vid Mittuniversitetet (Härnösand). Nu är det dags att 

skriva examensarbete och jag har valt att skriva om högläsning i 

förskolan. Jag vill gärna träffa en förskollärare för intervju, uppskattad 

tidsåtgång är 45 minuter. 

Önskar spela in samtalet på min Ipad för att kunna lättare kunna 

transkribera materialet. I enlighet med Vetenskapsrådets etiska 

principer kommer materialet att avidentifieras så att varken namn på 

förskollärare eller förskola framkommer samt att materialet inte 

kommer att användas för annat syfte än till denna studie, när uppsatsen 

är klar raderas ljudupptagningen. Intervjupersonen kan när som helst 

avbryta samarbetet. 

Har ni frågor kontakta gärna mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning  

Carina Thörnberg 

carina.thornbergxxxxxx  

XXXXXXXX 

 

Mittuniversitetet 

Förskollärarprogrammet 

Handledare Maria Styf 

maria.styfxxxxx 

XXXXXXXXX 
 



  

 

 

 BILAGA 2 – Intervjufrågor  

 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Hur många barn har ni på den här avdelningen? 

Högläser ni för barnen här på förskolan? 

Vill du berätta hur det sker? (planerade stunder, rutin, sporadiskt, för hela 

gruppen ,några få en och en, etc.) 

Varför sker högläsningen så? 

Har ni egna böcker på förskolan, lånar ni på bibliotek med barnen? 

Vad har du för tankar kring högläsning? 

Upplever du att barn är intresserade av böcker och att lyssna till böcker? 

Läser ni om samma böcker flera gånger? 

Hur kommer det sig att ni gör det (eller inte gör det)? 

Är det något du uppfattar som mindre bra med högläsning? 

Vad hoppas du att barnen ska få ut av högläsningen? 

På vilket/vilka sätt tror du barn påverkas av högläsning? 

 


