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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det är idag en förutsättning att kunna läsa och skriva för att fungera i samhället. 
Genom högläsning kan dessa kunskaper uppnås. Det som tidigare varit läsförmåga i vårt 
samhälle har under senare tid kommit att vidgas. Högläsning är något som alltid förekommit i 
förskola och förskoleklass, men i takt med att den nya tekniken, såsom surfplattor, utvecklats 
är det mycket annat som ska få plats inom ramen för dessa verksamheter. 
 
Syfte: Vårt syfte med studien var att undersöka högläsningens betydelse i förskola och 
förskoleklass.  
 
Metod: Vi genomförde en kvalitativ studie och använde oss av fokusgruppsintervjuer. Då vår 
studie utgick ifrån tre olika arbetslag blev det också tre fokusgrupper. Genom detta fick vi 
flera synsätt på högläsning i förskola och förskoleklass. 
 
Resultat: I vår studie kom vi fram till att synen på högläsningen hos pedagogerna främst 
bestod av att väcka ett intresse för böcker och läsning hos barnen. Pedagogerna menade även 
att högläsning är betydelsefull för barn. Det övergripandet arbetet med högläsning innefattade 
främst redskapet bok men även andra uttrycksformer och berättandeformer förekom för att 
barnen skulle ges möjlighet att uppleva berättelsen på flera olika sätt. Vi kunde även se vissa 
variationer mellan förskola och förskoleklass. Pedagogerna i förskolan framhöll högläsningen 
som en viktig avslappning för barnen. I förskoleklass framhölls främst lärandet.   
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Inledning 
Att kunna läsa och skriva är idag en förutsättning för att vara delaktig i samhället. Kåreland 
(2016) menar att litteraturen bör vara ett medel för att lära sig något. Hon framhåller att 
barnboken historiskt präglats av uppfattningen att den ska vara “nyttig” och att barnen ska 
kunna inspireras av den. Vidare betonar Sheridan (2000) tre viktiga anledningar till att man 
ska läsa högt för barn;  
 
1. Litteratur ger en väg in i ett samhälles kultur och pedagoger behöver vara medvetna om att 
olika kulturer har olika berättelser. 
2. Berättelser ger en väg in i skriftspråket och när barn känner glädje över en berättelse 
motiveras dem att läsa och skriva själva samt inser värdet av en skriven text. 
3. Berättelser ger barn en social och kulturell ram där de både lär sig om andra människor, 
andra sätt att leva men också sina egna liv.  
 
Böcker blir då ett sätt att förstå sig på sin omvärld. Läsning har, enligt Heimer (2016), även 
stor inverkan på den personliga, emotionella, kulturella, intellektuella och sociala 
utvecklingen. Det krävs idag däremot mer än att endast kunna läsa och skriva för att vara 
delaktig i samhället. Hon menar att begreppet literacy används för att belysa den bredd som 
läs- och skrivförmågan numera omfattar. Fast (2007) pekar på att literacy handlar om läsning, 
skrivning, muntliga aspekter och multimodala texter. Det är socialt och kulturellt betingat och 
kan till svenska översättas skriftspråkliga aktiviteter. Begrepp som språkutveckling och 
lärande är centrala i både förskolans och grundskolans läroplan vilka bland annat lyfts fram på 
dessa sätt;  
 

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 
kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att 
olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet 
(Skolverket, 2016a, s. 7).  

 
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt 
intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem 
möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra 
typer av texter och händelser (Skolverket, 2016b, s. 21). 

 
I förskola och förskoleklass ska barnen utifrån respektive läroplan få möta språk och utveckla 
sina kunskaper inom detta område. En viktig uppgift för pedagogiska verksamheter är enligt 
Lindö (2009) att hjälpa de barn som har literacyfattiga hemmiljöer att få en rik miljö med 
många möjligheter och material. På så sätt har förskolan och förskoleklassen viktiga uppgifter 
i barns tidiga läs- och skriftspråksutveckling.  
 
 
 



2 
 

Syfte och frågeställningar 
Under vår utbildning har vårt eget intresse för läsning och högläsning med barn stärkts. 
Högläsning är något som alltid förekommit i förskola och förskoleklass, men i takt med att 
den nya tekniken, såsom surfplattor, utvecklats med tekniska strävansmål i läroplanerna är det 
mycket som ska få plats inom ramen för dessa verksamheter. Därigenom är högläsning, de 
tryckta böckerna och den literacyrika miljöns plats i verksamheterna ett ämne vi upplever 
intressant att undersöka närmare och få nya kunskaper om. 
 
Syftet med studien är att undersöka högläsningens betydelse i förskola och förskoleklass. 
Utifrån syftet formulerar vi följande frågeställningar; 
 

● Hur ser pedagoger i förskola och förskoleklass på högläsning för barnen?  
● Hur arbetar pedagoger i förskola och förskoleklass med högläsning? 
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Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för bakgrund och tidigare forskning kring högläsning 
och läsutveckling i relation till förskola och förskoleklass. Delarna som följer är 
Föreställningar om barns läs- och skrivinlärning, Högläsningens betydelse för barns 
läsutveckling, Bokens och samtalets betydelse för barns läsutveckling, Pedagogens betydelse 
och verksamhetens roll i högläsningen samt Variationer av högläsningsmetoder. 
 

Föreställningar om barns läs- och skrivinlärning 
Genom tiderna har det funnits olika föreställningar om hur barn lär sig läsa och skriva. Enligt 
Lindö (2009) är något som envist hållit sig kvar genom historien myten om att barn behöver 
vara sex till sju år för att kunna lära sig detta. Meyer och Wardrop (1994) anser att om ett barn 
har ett begränsat ordförråd eller kämpar med sin förståelse så är det bästa man kan göra att 
läsa för dem. Detsamma om barnet har en bristande motivation till läsning. De framhåller 
även att läsning för barn gör att de lättare får framgång i skolan och lär sig läsa tidigare än 
barn som inte blivit lästa för. Fast (2007), likt Lindö (2009), lyfter fram att skolan enligt 
tradition i Sverige har en formell undervisning av läs- och skrivinlärning med hjälp av 
bokstäver och böcker. Den formella undervisningen kan enligt Fast (2007) delas upp i två 
metoder; den syntetiska metoden och den analytiska metoden. Den syntetiska metoden 
handlar enligt författaren om att en bokstav lärs ut i taget, med ljud och symbol. Allteftersom 
barnen lär sig fler och fler bokstäver kan dessa sättas samman till ord. Dessa ord förväntas 
barnen sedan kunna läsa och skriva. Den analytiska metoden handlar om att man som 
pedagog utgår från en hel text tillsammans med barnen och bryter ner den i meningar, ord och 
bokstäver. Skillnaderna mellan dessa metoder är alltså att i den syntetiska metoden utgår man 
från delar som ska bilda en helhet, medan man i den analytiska metoden utgår från helheten 
och delar upp denna. Metoderna är ett sätt att se på barns läs- och skrivinlärning.  
 
Fast (2007) benämner ytterligare ett sätt att se på barns läs- och skrivinlärning och menar att 
det är att man på olika sätt synliggör skriftspråket för barnen redan från tidig ålder. Barnen 
utvecklar då successivt kunskaper om läsande och skrivande i samspel med andra människor. 
Fast (2007) menar att läsning och skrivning i sociala och kulturella samspel och sammanhang 
kan kallas för literacy. Literacy handlar om, som i inledningen beskrivet; läsning, skrivning, 
muntliga aspekter och multimodala texter. Björklund (2008) lyfter fram att literacy-
utvecklingen börjar under barnets första år, till exempel då de tittar på bilder i böcker 
tillsammans med vuxna. Hon anser att literacy i förskolan kan handla om barns bläddrande i 
böcker och högläsning. Att läsa böcker är enligt Aram och Biron (2004) en vanlig 
literacyaktivitet barn och vuxen emellan. De framhåller den som den viktigaste aktiviteten för 
att barnen ska bygga förståelse och färdigheter som är nödvändiga för läsframgång. 
Föreställningar om tidig literacyutveckling för förskolebarn brukar ofta enligt författarna 
fokusera på att läsa högt och vara i närheten av text. På detta sätt kan literacy kopplas till 
högläsning. Barton (1994), refererad i Fast (2007), menar att literacy baseras på ett system 
symboler som används för kommunikation. Något som är gemensamt för symboler, enligt 
Barton, är att de kan förstås och läsas av andra som har kunskap om samma symboler. 
Symboler kan bland annat vara bokstäver, bilder och siffror. Fast (2007) menar vidare att 
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literacy och symboler betyder olika beroende på i vilken tidsperiod och sammanhang man 
tittar på. Fasts tankar om literacy som kulturellt, socialt och historiskt stämmer överens med 
Björklunds tankar kring samma begrepp. Björklund (2008) använder sig av det försvenskade 
litteracitet, med samma innebörd. Hon menar dessutom att det sker i samspelet mellan barn 
och omgivning. Författaren menar vidare att litteracitet tar sin utgångspunkt i litteracitets-
händelser och sker i en litteracitetspraktik. Litteracitetshändelser är konkreta händelser i 
vardagen som barnen är involverade i och där text är närvarande. En litteracitetspraktik 
innefattar sociala, kulturella och historiska mönster kring till exempel litteracitetshandlingar. 
Dessa handlingar kan vara att titta på bokstäver och att låtsasläsa. I en litteractitetspraktik 
menar Liberg och Säljö (2014) att deltagarna möter text som ska behandlas eller skapas. Det 
finns tre olika kontextdimensioner i detta möte som författarna tar upp. Den första handlar om 
den konkreta sociala situationen där normer och värderingar om hur saker ska gå till påverkar 
mötet. Den andra dimensionen är deltagarnas tidigare erfarenheter av litteracitetspraktiker och 
händelser. Vanorna deltagarna har av läsning och skrivning påverkar vilket förhållningssätt 
och vilka attityder de får i nya litteracitetspraktiker. Den tredje dimensionen handlar om 
deltagarnas kunskaper om ämnet som texten handlar om och om ämnet har en kulturell bas 
som de kan identifiera sig med. Även språklig kompetens påverkar hur deltagarna kan samtala 
och röra sig i skrift- och bildspråksvärldar. 
 

Högläsningens betydelse för barns läsutveckling  
Det finns uppfattningar om att läsning i sig, att läsa bokstäverna, inte är det enda man gör när 
man läser. Chambers (2011) menar att man kan läsa när man bläddrar i boken och tittar på 
bilderna. Det innebär även andra handlingar som Chambers menar kan ses i hans modell, 
läsandets cirkel (se bilaga 1). När man väl börjat med en av de samverkande faktorerna i 
cirkeln är läsprocessen igång. De komponenter som författaren tar upp är “att välja”, “att 
läsa”, “reaktion/respons” samt “vuxenstöd”. Att välja handlar till exempel om tillgång och 
åtkomst till böcker samt att välja en bok. Att läsa handlar om att använda sig av en bok på 
olika sätt, till exempel genom att bläddra, titta på bilder, lyssna på en bok och läsa själv. 
Reaktion/respons handlar om samtal och tankar kring läsningen. Slutligen är vuxenstöd något 
som ska genomsyra de andra faktorerna i läsprocessen. Detta handlar om att vuxna ska hjälpa 
barnen att komma framåt i läsprocessen och vara någon som visar hur man gör. Liberg (2010) 
menar att ett sätt att se på barns läsutveckling är genom olika faser. De tre tidigaste faserna är; 
preläsande, situationsläsning och logografisk läsning. Preläsande är den första fasen och 
innebär enligt Liberg att barnet i början av sin läsutveckling återberättar texter de hört 
upprepade gånger, låtsasläser genom att hitta på eget innehåll som kan tänkas stå i texten samt 
bläddrar i boken när de tycker det passar. Barnet kan även enligt författaren göra skillnad på 
genrer, och använda sig av ett språk som passar genrens form. Dessa former kan till exempel 
vara berättelser på rim. Situationsläsning är, enligt Liberg, den andra fasen i barnets 
läsutveckling. Detta innebär att barnet, utifrån olika situationer, kan känna igen ord som är 
kopplade till den situationen. Hon tar i ett exempel på situationsläsning upp att ett barn kan 
känna igen att det står pappa på skylten ovanför pappans handdukshängare, men inte när det 
står ordet pappa på ett papper. Logografisk läsning är det tredje steget i läsutvecklingen. Detta 
innebär att barnet känner igen hela ord utan att vara beroende av dess sammanhang.  
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Aram och Biron (2004) menar att högläsningen ger barn och vuxen en delad språkerfarenhet. 
Denna gemensamma erfarenhet ger barnen rikare ordkunskaper än det vardagliga samtalet. 
Anledningen till detta är att böcker kan ta upp andra ord än sådana som uttalas i vardagen. 
Författarna lyfter fram att högläsning för yngre barn leder till att de genom historierna lär sig 
att tänka mellan raderna, får allmän kunskap och lär sig om språkets rytm. Fast (2007) 
framhåller vidare att barn “move into literacy” när de lyssnar till en berättelse som kan vara 
såväl berättad som läst.  De lär sig då till exempel hur språket är uppbyggt, hur det låter, ord 
samt begrepp. Chambers (2011) lyfter fram att det vi läser kan lägga en grund för det vi 
kommer att läsa. Ju större variation av ord, meningar och texter man har lagrat i hjärnan desto 
lättare har man att senare förstå nya texter. Även Robbins och Ehri (1994) kom i sin studie 
fram till att barn som blir exponerade för böcker har lättare att ta till sig nya ord. 
 
Ett annat begrepp som kommer fram kring högläsning är textrörlighet. Aminoff (2017) 
beskriver att textrörlighet innebär att samtala, läsa eller skriva om innehållet i en text samt 
röra sig i en text på olika sätt. Hon menar att barns textrörlighet börjar redan innan de själva 
kan läsa och skriva då de har förmågan att förstå texter, vilket också kan ses som en del i 
literacyutvecklingen. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) framhåller att barn mycket 
tidigt kan, genom erfarenheter av lässituationer, få många grundläggande kunskaper. Det kan 
vara kunskaper om hur böcker fungerar, att text har mening och att text och tal hänger 
samman. Dessa lässituationer kan innefatta högläsning. Barn lär sig även tidigt att böckernas 
språk skiljer sig från talspråket. Meyer och Wardrop (1994) menar att barn behöver bli 
introducerade för tryckt text för att bli läsare. Alltså handlar det inte endast om att läsa för 
dem. Barn ska enligt författarna bli involverade i tryckt text och inte endast lyssna till denna 
för att bli läsande människor. Dominković et al. (2006) påpekar att högläsning även är ett sätt 
att introducera barn i att förstå en berättelses komponenter som karaktärer, upplägg och 
händelseförlopp.  
 
Bokens och samtalets betydelse för barns läsutveckling  
Meyer och Wardrop (1994) menar att det inte är tillräckligt att endast låta barn ta del av ett 
rikt utbud av böcker för att högläsningen ska gynna deras språkutveckling, utan böckerna 
behöver också bearbetas. Bearbetningen sker främst genom samtal kring böckerna vars syfte 
är att föra en dialog mellan barnet och pedagogen. Ett sätt att se på valet av bok är enligt 
Chambers (2011) att grunden till läsning och högläsning börjar med att välja en text. Bokval 
kan enligt författaren ses som en slags makt. Den bok som väljs påverkar vad man kan 
samtala om, i till exempel ett boksamtal. Heimer (2016) menar vidare att det är en utmaning 
att hitta rätt bok. Det finns ett stort utbud och risk att välja en för enkel eller en för svår bok. 
Om texten i boken är för enkel kan det hända att barnen tappar intresset, medan om texten är 
för svår kan det hända att barnen inte förstår. En lagom svår text menar hon är när barnen 
förstår ungefär 90 procent av bokens ordförråd. Detta kan ses i relation till det som Robbins 
och Ehri (1994) tar upp om att högläsningen endast blir effektiv om böckerna som läses 
innehåller några ord vars betydelser är okända för barnen, men inte så många att det begränsar 
deras uppfattning om berättelserna.  
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Samtal om texten respektive bilden 
Läsmotivation menar Heimer (2016) kan skapas genom att låta barnen få möjlighet att dela 
med sig av sina läsupplevelser och samtala kring dem. Att göra detta är det Chambers 
definierar som boksamtalets grunder. Författaren menar att ett boksamtal kan fördjupa 
textförståelsen, utveckla tankegångar och föreställningar. Lindö (2009) menar vidare att det är 
i samtalet kring boken som det ges möjlighet att utmana barnens tankar och fördjupa 
läsförståelsen av texten. Det leder också till att barnens föreställningar kan utmanas och till att 
förståelsen av det lästa blir mer utvecklad. Ett boksamtal är däremot enligt Chambers (2011) 
komplext och innebär inte att man endast samtalar tillsammans om en bok. Detta samtal 
innebär att samtliga deltagare lyssnar aktivt på de andras tankar och kommer med egna 
bidrag. Målet är att deltagarna gemensamt hjälps åt att förstå texten och tillsammans reder ut 
oklarheter.  
 
Boken ska enligt Heimer (2016) kunna knyta an till barns tidigare erfarenheter, men också 
bjuda in till diskussion och reflektion som kan ge nya erfarenheter. Dessutom menar Kåreland 
(2016) att det i skolsituationer är av stor betydelse hur pedagoger ser på litteraturen och hur de 
väljer att presentera den. Detta förklarar Lindö (2009) och framhåller att innan läsning av en 
ny bok är det viktigt att man först väcker nyfikenhet för handlingen, vilket kan ske genom att 
titta på och samtala om bokens omslag. Barnen kan gissa vad boken kommer att handla om 
och på så sätt kan en nyfikenhet för boken väckas. Författaren lyfter fram att när barn får möta 
olika textgenrer i naturliga sammanhang kan de kommunikativa egenskaperna av texterna 
träda fram för dem. Aspekterna träder fram när man ser hur olika genrer vill kommunicera 
saker och alltså ser likheter och skillnader. Aminoff (2017) menar att det är språkets innehåll 
som är i fokus då pedagogen ställer frågor till barnen om berättelsens handling. Jönsson 
(2016) anser dessutom att texter som läses högt har innehållet i centrum, och om läsningen 
samtidigt inkluderar samtal om förståelse för olika texter blir det en positiv effekt som 
inspiration till barnens individuella läsande och språkutveckling. De frågor som pedagogen 
enligt Aminoff (2017) ställer ger barnen olika möjligheter och pedagogen skapar på så sätt 
olika förutsättningar för att besvara frågorna. Öppna frågor ger möjlighet till längre 
berättande, medan ledande frågor begränsar barnen till enstaka ord. De olika sätt som 
pedagogen ställer frågor på gör att barnen kan röra sig både framåt och bakåt i berättelsen. 
Genom att pedagogen även visar bilder ur boken riktas barnens uppmärksamhet mot att se 
relationen mellan text och bild. Vidare menar författaren att när pedagogen ställer frågor om 
olika ords innebörder och de tillsammans reder ut dem så tillämpas ytterligare en strategi för 
att ge barnen möjlighet att förstå en text.   
 

Pedagogens betydelse och verksamhetens roll i högläsningen 
Jönsson (2007) menar att, oberoende ålder, kan läsning tillsammans vara en ingång till att 
skapa gemensamma upplevelser. Detta ses som högläsning. Kåreland (2016) framställer 
högläsning med en rekreativ och socialiserande funktion. I sin forskning fann hon att 
pedagoger i förskolan främst läste högt för att skapa lugn, ro och en trevlig stund tillsammans. 
Både pedagogerna och miljön som barnen involveras i spelar stor roll för lärandet. Lindö 
(2009) anser att det förhållningssätt en pedagog har som läsare påverkar barnens intresse och 
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förhållningssätt. Norling, Sandberg och Almqvist (2015) pekar även på att pedagoger bör vara 
flexibla för barnens intressen och använda en mängd modaliteter och material för att stimulera 
barns deltagande och engagemang i aktiviteter som rör tidig läskunnighet i förskolan. De 
framhåller vidare att pedagogers arbetsmetoder och verksamhetens kvalitet och utformning 
har en stor betydelse för framväxten av läskunnighet. Nilsson och Damber (2014) menar att 
barn behöver ha interaktion för att kunna lära sig läsa. Denna interaktion kan vara högläsning 
mellan pedagog och barn. Pedagoger som har kunskap om hur man läser hjälper barnet att 
tillägna sig ny kunskap och lånar på ett sätt ut sitt kunnande och sin färdighet till barnet 
genom högläsningen. Även Lindö (2009) påpekar vikten av att barn involverar mycket 
imitation av äldre genom att lyssna och observera. 
 
Literacymiljöer 
Guo, Justice, Kaderavek och McGinty (2012) menar att man kan tala om en psykologisk 
respektive fysisk literacymiljö som påverkar hur lärande kan ske. Den psykologiska 
literacymiljön innefattar bland annat strukturella faktorer i verksamheten och interaktioner 
mellan människor. Den fysiska literacymiljön handlar bland annat om böcker, skrivmaterial 
och arrangemang av dessa för barn i till exempel ett klassrum. I klassrum, eller pedagogiska 
rum överlag, med psykologiskt rika literacymiljöer är pedagogerna positiva, ger barnen 
feedback och arbetar tillsammans med barnen för att utveckla deras förmågor och kunskaper. 
Detta leder i sin tur till en stöttande lärmiljö. Ett sätt att skapa en språkstimulerande miljö är 
enligt Norling et al. (2015) att pedagoger skapar lärtillfällen, uppmuntrar barnen att använda 
språket på många olika sätt samt att de är delaktiga i aktiviteter som barnen startat. Dessa 
lärtillfällen kan bland annat vara högläsningsstunder. En literacyrik miljö med böcker och 
skrivmaterial hjälper enligt Guo et al. (2012) barn att skapa intresse. Dessutom skapas en 
naturlig ingångsväg och tillvaro till och om skrift. Det räcker däremot inte, enligt författarna, 
att endast ha en bra och utvecklad fysisk literacymiljö för att barnen ska lära sig. Miljön kan 
inte av sig själv utveckla språkkunskaperna hos barnen. Pedagogerna måste använda sig av 
miljön för att tillsammans med barnen komma framåt i deras språkutveckling och 
språkmedvetenhet. Den psykologiska literacymiljön blir på så sätt enligt författarna viktigare 
än den fysiska literacymiljön när det gäller barns utveckling av språkkunskaper. 
 

Variationer av högläsningsmetoder 
Barns hela språkutveckling gynnas av högläsning (Dominković et al., 2006; Lindö, 2009; 
Heimer, 2016; Aminoff, 2017). När man ska läsa högt kan man gå tillväga på olika sätt. 
Sundmark (2014) belyser två förhållningssätt inom högläsning; dialogisk högläsning och 
performativ högläsning.  
 
1. Dialogisk högläsning handlar i kort om att analysera och omtolka texten. Den som läser 
högt kan ses som en analytiker i detta tankesätt som ska lyssna på barnens tankar och ändra 
till exempel svåra ord till något på barnens nivå. Dialogisk högläsning kan även kallas för 
pratläsning, alternativt som Kåreland (2016) beskriver samtalsbaserad högläsning eller 
bilderbokssamtal. I den dialogiska högläsningen är högläsaren och lyssnaren med i texten och 
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gör på så sätt att texten ändras i det sociala och kulturella samspelet. Barnet lär sig även av 
den vuxne läsaren hur man kan fundera och fantisera om en text. 
2. I performativ högläsning är man mer ute efter att utveckla en språkmedvetenhet, känna 
glädje över böcker och känna igen bilder. Performativ högläsning handlar i korta drag om att 
den som läser högt ses som en förmedlare av texten, och ska läsa det som står. Författaren är 
den som står för texten och högläsaren ska endast förmedla den till lyssnaren på ett sätt som 
matchar dynamiken i texten. Barnen ska i den performativa högläsningen också reflektera 
själva (Sundmark, 2014).  
 
Beroende på vilket högläsningssätt, dialogisk eller performativ högläsning, barnen får vara 
delaktiga i får barnen olika kunskaper och sätt att tänka på. Den kultur som barnen är 
delaktiga i påverkar deras möjligheter. Det blir olika literacy practices, som Fast (2007) 
förklarar, innebär sociala och kulturella sammanhang kring de olika literacysituationerna och 
aktiviteterna. Högläsning kan även innefatta användandet av karaktäriseringar för att skapa 
mening i texten och gjuta nytt liv i en skriven text för att engagera barnen och skapa 
meningsfull läsning. Detta kan vara att gestalta karaktärer med rösten, mimiken och gester 
(Sundmark, 2014).  Även Lindö (2009) tar upp vikten av meningsskapande inom högläsning 
och menar att högläsningen blir meningsfull när högläsaren läser in sig på texten flera gånger 
innan han eller hon läser för barnen. Björklund (2008) framhåller att det också är bra för barn 
att upprepat läsa samma bok. En berättelse som barnen är bekanta med kan de gå djupare ner 
i, som att ställa fler frågor, än i en berättelse de inte har någon relation till. En berättelse de är 
bekanta med kan de även samtala mer om samt se mer på språket och språkets form, till 
skillnad från om de är upptagna med att lyssna på berättelsen för första gången. Ju mer man 
läser desto fler läserfarenheter får man. Detta kan ses i relation till det som Dominković et al. 
(2006) tar upp, barn som får höra en bok flera gånger kan analysera bokens innehåll ur olika 
perspektiv och tolka fler detaljer. På så sätt uppmärksammar barn fler och fler detaljer i 
skriftens symboler och bildernas innehåll. Även Chambers (2011) tar upp att man behöver 
läsa en text mer än en gång för att kunna få en djupare förståelse. 
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Teoretiskt perspektiv  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det teoretiska perspektiv vi finner relevant för vår 
studie samt några centrala begrepp vi har valt att använda oss av. Säljö (2014) framhåller att 
det sociokulturella perspektivet handlar om att lärande sker i sociala och kulturella 
sammanhang. Dessa sammanhang menar vi kan vara högläsningsstunder där pedagoger och 
barn ingår. Vi har därför valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet. 
 
Sociokulturellt perspektiv 
Den sociokulturella traditionen har enligt Säljö (2014) sitt ursprung i utvecklingspsykologen 
Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och språk. Vygotskij intresserade sig för 
människans utveckling både ur ett biologiskt men också sociokulturellt perspektiv och ville 
undersöka hur dessa samverkar (ibid). Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle, vilket har 
bidragit till att det sociokulturella perspektivet lyfts fram mer de senaste åren då det betonar 
det sociala samspelet där kommunikation och interaktion blir centrala för lärandet. Ur den 
pedagogiska aspekten handlar det om att organisera och skapa ett fungerande socialt samspel 
mellan pedagoger och barn där lärandet får en möjlighet att växa (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2016). Jakobsson (2012) menar att samspelet mellan människor är en central del av 
det sociokulturella perspektivet då detta samspel ger en möjlighet att analysera, förstå och 
lösa problem i omgivningen med hjälp av språk, teorier och begrepp. Säljö (2014) lyfter fram 
att människor använder redskap för att förstå sin omgivning och kunna agera i den, vilket 
inom det sociokulturella perspektivet benämns mediering. Redskap kan både vara 
intellektuella och fysiska. Intellektuella redskap är symboler, tecken och teckensystem som 
används för kommunikation medan fysiska är konkreta material. Kulturella egenskaper som 
redskapen har förs vidare genom generationer, vilket gör att människans uppfattningar aldrig 
kan vara neutrala, de påverkas alltid av något. På så sätt kan inte heller ett barns uppfattningar 
vara neutrala utan påverkas av den sociala och kulturella kontext denne befinner sig i. Vidare 
menar Säljö att en bok är både ett intellektuellt och fysiskt redskap. Boken bygger på att det 
både finns intellektuella redskap, som till exempel alfabetet, och fysiskt material på vilket 
man kan fästa dessa symboler. Det kan vara svårt att skilja på intellektuella och fysiska 
redskap då de ofta hänger samman och kan då istället benämnas kulturella redskap. Ett annat 
begrepp som används för att förstå och beskriva lärande inom det sociokulturella perspektivet 
är appropriering. Genom appropriering lär sig människan att använda de intellektuella och 
fysiska redskapen för att förstå hur de ska mediera (ibid). Mediering sker hela tiden, inte bara 
i undervisning. Lärande och kunskap kan på samma sätt framkomma i det sociala samspelet 
mellan till exempel pedagoger och barn (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016).  
 
Den närmaste proximala utvecklingszonen hänger samman med Vygotskijs sätt att se på 
lärande och utveckling som konstant pågående processer (Säljö, 2014). Vygotskij menade att 
när människor väl behärskar en viss kunskap, är de även mycket nära att behärska en ny 
kunskap. Den proximala utvecklingszonen är alltså, utifrån vår studie, vad ett barn dels 
behöver en mer kompetent person för att klara av och dels vad denne kan klara själv utan 
stöd. Med stöd från till exempel en pedagog kan ett barn gå från en utvecklingszon till nästa. 
Genom att en vuxen delar med sig av sin egen kunskap utmanas barnet att fundera och söka 
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lösningar som utvecklar ett lärande. Barnet får även möjlighet att iaktta hur pedagogen gör. 
Detta benämner Säljö scaffolding. Barnet kan till en början behöva mycket stöd men ju mer 
denne utvecklar sin kunskap kan stödet minska till barnet förstått och då gått in i en ny 
utvecklingszon (ibid). 
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Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt metodval och studiens tillvägagångssätt. 
Undersökningen vi valt att göra är en kvalitativ studie, där vi har samlat in vårt material med 
hjälp av fokusgruppsintervjuer. Materialet har vi sedan bearbetat genom transkribering och 
kodning. 
 
Kvalitativ studie 
Kvalitativ forskning har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 
aspekter av en persons livsvärld, denna forskning arbetar, till skillnad från kvantitativ 
forskning, med ord och inte med siffror (Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet med kvalitativ 
forskning är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den personens eget perspektiv 
(ibid). Vi har valt att göra en kvalitativ studie då vi vill ta reda på hur pedagoger tänker och 
diskuterar kring högläsning i förskola och förskoleklass. 
 
Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgrupper är en kvalitativ datainsamlingsmetod. Vi har använt oss av ostrukturerade 
fokusgruppsintervjuer vid produceringen av vårt material. Att använda sig av fokusgrupper 
handlar enligt Stewart och Shamdasani (2015) om att man har en liten grupp människor som 
under en viss tid ska diskutera ett givet ämne med hjälp av en samtalsledare, eller moderator, 
som ger startfrågor och tar upp nya aspekter av ämnet när och där det behövs. Fokus ligger 
inte på att det är moderatorn som ska intervjua deltagarna fråga till fråga, utan att deltagarna 
ska diskutera ämnet sinsemellan. Moderatorn startar upp och hjälper diskussionen att 
utvecklas. Detta menar Wibeck (2010) är en ostrukturerad fokusgruppsintervju. Något som 
skiljer fokusgruppsintervjuer mot intervjuer är att olika gruppdynamiska faktorer kommer att 
finnas och påverka hur människor beter sig. Interaktioner mellan deltagarna, likväl innehållet 
i deras åsikter och funderingar i en fokusgrupp utgör data som forskaren kan få fram och 
använda sig av. 
 
Vi valde att använda fokusgruppsintervjuer då vi ville ta reda på hur pedagoger ser på och 
arbetar med högläsning i förskola och förskoleklass. Även för att pedagogerna skulle kunna 
samtala med varandra, och att vi på så sätt skulle kunna få deras gemensamma diskussioner 
kring ämnet. I en fokusgrupp, menar Stewart och Shamdasani (2015), kan områden och 
aspekter dyka upp kring ämnet som forskaren inte tänkt på vilket då blir ett större 
upptäckande och djup i och kring människors tankar. Både forskare och deltagare utforskar 
djupet och kontexten i upptäckterna i ämnet och ger sin tolkning av vad som kommer upp till 
diskussion. Fokusgruppsmetoden kan leda till att man får en djupare förståelse för människors 
erfarenheter och funderingar.  
 

Urval 
Vi ville intervjua personal inom förskola och förskoleklass, vilket medförde att vi tog kontakt 
med pedagoger inom dessa verksamheter. De pedagoger vi valde att kontakta hade vi ingen 
relation till, däremot visste vi var dessa verksamheter var belägna innan kontakten skedde. Vi 
ämnade att intervjua tre olika arbetslag som respektive arbetade på yngrebarnsavdelning, 
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äldrebarnsavdelning och i förskoleklass. Detta ser vi som ett strategiskt urval enligt Wibecks 
(2010) beskrivning. Wibeck menar att ett strategiskt urval är då deltagare i en forskning väljs 
ut för att de anses vara lämpliga för forskningens mål. Dessa deltagare anser forskaren kan 
bidra med en djupare inblick på ämnet. Eftersom alla deltagarna arbetar i en pedagogisk 
verksamhet kan vi även relatera det till Wibecks beskrivande av homogena grupper som 
innebär att alla i gruppen har något gemensamt. Detta är att föredra då deltagarna i de 
respektive arbetslagen har delade erfarenheter.  
 
I vår studie deltog totalt tio pedagoger, fyra från förskoleklassen samt tre från vardera 
förskoleavdelning. Dessa verksamheter är belägna på en kommunal skola och två fristående 
förskolor. De tre arbetslagen arbetar även i samma stad men i olika områden. Grupperna med 
pedagoger från yngrebarnsavdelningen respektive äldrebarnsavdelningen är pedagoger från 
samma arbetslag. Pedagogerna i förskoleklass är ett arbetslag men har två och två varsin 
klass. De samarbetar med upplägg och har vissa gemensamma lektioner. Anledningen till att 
vi valde att ha tre respektive fyra deltagare i grupperna var för att arbetslagen var i denna 
storlek och vi hade för avsikt att intervjua tre arbetslag. För att ingen person eller plats ska 
kunna identifieras har vi i resultatet valt att använda oss av fingerade namn på verksamheterna 
och pedagogerna.  
 

Verksamhet Ålder på 
barnen 

Fingerat namn på 
verksamhet 

Fingerade namn på 
pedagoger 

Yngrebarnsavdelning 1-3 år Smultronet Susanne, Sandra, Sofie 

Äldrebarnsavdelning 3-5 år Hallonet Hanna, Helen, Hilda 

Förskoleklass 6 år Jordgubben Jeanette, Jenny, Julia, Jonna 
 
Vi har även valt att benämna alla deltagare i studien pedagoger då det har varit arbetslagens 
diskussioner och gemensamma erfarenheter i förskola och förskoleklass vi velat undersöka. 
 
Genomförande 
Vi tog kontakt med en pedagog på respektive förskoleavdelning och rektorn på en skola via 
mejl för att se om det fanns intresse av att delta i vår studie. Dessa blev i sin tur ombedda att 
fråga sitt arbetslag alternativt lärare i förskoleklass om de var villiga att delta i en 
fokusgruppsintervju. Vi fick svar från en pedagog i förskoleklass att hennes arbetslag ville 
ställa upp. Detsamma svarade pedagogen på en av förskoleavdelningarna. Den andra 
förskoleavdelningen fick tyvärr lämna återbud på grund av tidsbrist, vilket gjorde att vi fick 
söka nya deltagare. Vi tog då kontakt med flera förskolechefer som skickade oss vidare till 
olika arbetslag. Till slut hörde vi av oss till ett arbetslag via telefon och de var intresserade av 
att ställa upp.  
 
Ett missivbrev (se bilaga 2) skickades ut till deltagarna, samt rektor och förskolechefer. Efter 
att de skrivit på att de har tagit del av informationen i missivbrevet bestämdes tid och plats. 
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Under tiden vi väntade på svar från eventuella deltagare formulerade vi frågor som skulle 
användas under fokusgruppsintervjuerna. Frågorna var uppdelade i olika teman och varje 
tema hade olika underfrågor (se bilaga 3). För samtliga grupper avsattes tid för intervju under 
planeringstid. Enligt Wibeck (2010) är platsen betydelsefull vid fokusgruppsintervjuer. För att 
diskussionerna ska bli spontana och livfulla krävs att platsen är välbekant för deltagarna, 
därför lät vi också pedagogerna själva få välja denna. Vi valde att spela in intervjuerna med 
hjälp av våra mobiltelefoner. Wibeck menar att ljudinspelning är lämpligt att använda vid 
fokusgruppsintervjuer då deltagarna för det mesta kan tänka bort inspelningen och samtala 
som om den inte vore där. Intervjuerna startades sedan upp med en fråga där alla skulle få 
möjlighet att svara innan vi tog den vidare genom att ställa diskussionsfrågor. Frågan vi 
ställde handlade om att varje deltagare skulle få säga något, vilket vi tänker kan göra att alla 
börjar fundera kring ämnet och kommer igång med diskussionen. Mellan diskussionsfrågorna 
fick pedagogerna samtala tillsammans om frågans ämne till vi upplevde att samtalet avtog och 
vi gick vidare till nästa. Vi avslutade intervjuerna med att låta deltagarna berätta om det var 
något de ville ta upp som vi inte fått med genom våra frågor.  
 
Analys 
Det sätt vi valt att analysera vårt insamlade material är med kodning. Först transkriberades 
inspelningarna vilket resulterade i cirka trettio datorskrivna sidor material. Stewart och 
Shamdasani (2015) menar att det första steget till att använda sig av kodning är att gå igenom 
det transkriberade materialet och identifiera det som är relevant för ens frågeställningar. Vi 
började var för sig att läsa transkriberingarna och skriva nyckelord till deltagarnas uttalanden. 
När vi skrev nyckelord tog vi ut det som uttalandet handlade om, det vill säga det centrala 
innehållet i det som personen sagt. Dessa nyckelord kunde vara till exempel språkutveckling. 
Stewart och Shamdasani nämner sign-vehicle som något som bär en betydelse, dessa kan vara 
till exempel ord och meningar i ett transkriberat material. Vi ser våra nyckelord som sign-
vehicles. Vi tittade sedan gemensamt på vad vi tolkat i uttalandena genom våra funna 
nyckelord i det transkriberade materialet. När vi var överens om tolkningarna började vi 
försöka se ämnen som pedagogerna talade om. Efter det började vi använda oss av Scissor-
and-sort tekniken. Stewart och Shamdasani förklarar att Scissor-and-sort tekniken går ut på att 
man antingen på papper eller i datorn klipper ut och sorterar in de olika ämnen man hittat till 
en tillhörande kategori. Uttalandena i varje kategori vi fick utgjorde sedan en gemensam bild 
av tankarna från de tre olika fokusgrupperna. Vi har i resultatet valt att låta användning av 
citat variera mellan enskilda och flera i följd. Då det är flera citat i följd är det olika 
verksamheter som samtalar om liknande ämnen som uppkommit under intervjuerna.  
 
Giltighet och tillförlitlighet 
Näst intill hela arbetet har vi genomfört tillsammans. På grund av att vi valt att göra en 
kvalitativ studie där det handlar om att tolka ett datamaterial kan resultatet inte bli samma för 
alla som analyserar det. Detta är vi medvetna om. Dessutom menar vi att om vi skulle gått ut 
och intervjuat samma pedagoger en gång till hade vi troligen inte fått samma material som det 
vi fått i denna studie, på grund av att det handlar om pedagogernas gemensamma diskussioner 
vid ett specifikt tillfälle. För att få hög giltighet, att mäta det man ska för sitt syfte, intervjuade 
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vi pedagoger som arbetar i förskola och förskoleklass. Vi arbetade även med intervjufrågorna 
innan vi gick ut och använde dem. Frågorna ämnade vi att formulera utan ledande frågor för 
att vi under intervjun inte skulle styra deltagarnas svar i för stor utsträckning. Dessutom skrev 
vi samtliga frågor utifrån vårt syfte och våra frågeställningar för att kunna få svar på det 
studien syftade till. Intervjufrågorna provades även innan intervjuerna på utomstående 
personer för att höra deras åsikter om frågorna och hur de var formulerade. Detta för att 
minimera risken för misstolkningar och obesvarade frågor vid tillfällena för intervjuerna.  
 
Tillförlitlighet handlar om att mäta noggrant. Båda skribenter var med under varje intervju för 
att kunna diskutera transkriberingarna utifrån eventuella tankar som kom upp under dessa 
tillfällen. Vid transkriberingarna lyssnade vi upprepade gånger till det inspelade materialet för 
att försäkra oss om att allt stod ordagrant. Enligt Stewart och Shamdasani (2015) kan 
tillförlitligheten ökas genom att man har vissa regler om hur man placerar 
transkriberingsenheterna i kategorier. Vi bestämde att vi skulle använda oss av nyckelord på 
varje uttalande i transkriberingarna samt titta på i vilket sammanhang uttalandet var i för att 
minska risken att något uttalande tolkades fel.  
 
Analysen genomförde vi tillsammans och en fördel med att göra detta som vi kunde se var att 
vi kunde diskutera våra respektive tankar. Detta ledde även till multipla tolkningar som gav en 
granskad bild av materialet. Wibeck (2010) menar att detta leder till en så kallad inter-
kodarreliabilitet, eller forskartriangulering, vilket innebär att man stämmer av sin kodning 
med andra. Då vi upptäckte att vissa nyckelord och uttalanden inte passade in i en viss 
kategori läste vi igenom dem igen och flyttade dem till en mer passande kategori. Stewart och 
Shamdasani (2015) menar att en fördel med att vara flera som analyserar ett material är just 
att man kan jämföra de olika analyserna. 
 

Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) har fyra allmänna forskningskrav som tillsammans ska skydda 
individerna i en forskning, ett individskydd. De fyra kraven är; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har förhållit oss till dessa 
krav genom att informera deltagarna om fokusgruppsintervjun samt studien och dess syfte. 
Nedan kommer vi att redogöra för vart och ett av dessa krav.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte samt 
deras uppgift i studien. Innan fokusgruppsintervjuerna skickade vi ut ett missivbrev till 
respektive kontaktperson i arbetslagen där vi informerade om vad studien skulle handla om. 
Vi skickade även ut missivbrevet till rektor och förskolechefer. 
Samtyckeskravet används för att deltagarna ska ha rätt att bestämma över sin egen medverkan. 
I brevet informerade vi om att deltagarnas medverkan var frivilligt och att de när som helst 
under studiens gång kunde avbryta sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet avser att allt material som samlas in ska behandlas konfidentiellt.  För 
deltagarna förklarades i brevet att det material som samlats in under fokusgruppsintervjuerna 
skulle hanteras på ett sådant sätt att ingen person eller plats kunde identifieras. 
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Nyttjandekravet innebär att forskaren ska informera deltagarna att det insamlade materialet 
endast kommer att användas för forskningsändamål. Deltagarna informerades om att 
materialet inte skulle användas eller utlånas för kommersiellt bruk. 
 
Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie med hjälp av fokusgruppsintervjuer i förskola och 
förskoleklass. Vi hade tre respektive fyra deltagare i grupperna. Dunbar (1997), refererad i 
Wibeck (2010), menar att den övre gränsen för hur många människor som samtidigt kan delta 
i ett samtal går vid fyra personer. Om gruppen är större är det svårt att behålla allas 
uppmärksamhet. Vidare menar däremot Wibeck (2010) att en fokusgrupp inte ska ha färre än 
fyra och inte fler än sex personer. Trots att två av arbetslagen endast bestod av tre pedagoger 
menar vi att det fortfarande förekom innehållsrika samtal. Däremot var vi medvetna om att det 
vid en fokusgruppsintervju kan vara svårt för alla att komma till tals och att det oftast finns 
någon eller några deltagare som tar över samtalet. Detta upplevde vi även vid våra intervjuer. 
Vi försökte då att ställa frågor som hur specifika deltagare upplevde ämnet som diskuterades 
för att få in allas tankar i samtalet.  
 
Då vi skulle formulera frågor till intervjuerna försökte vi att göra detta utan ledande och 
värderande frågor. Detta märkte vi däremot efteråt var problematiskt då vi uppfattar att en del 
av svaren vi fått måste ha kommit från ledande och värderande frågor. Formuleringen av 
frågorna kunde därför ha gjorts på annat sätt. Vid transkriberingen av de olika intervjuerna 
upplevde vi att det var svårt att sila bort det oväsentliga ur materialet vi fått vilket också ledde 
till att kodningen blev något komplicerad. För att fastställa att kategorierna stämde överens 
med vårt innehåll fick vi ändra dessa flertalet gånger. Vi provade även uttalandena under varje 
rubrik genom att flytta runt dem till de fick en plats som stämde överens med uttalandets 
innehåll. Många av citaten passade dessutom in på flera ställen vilket vi löste genom att lägga 
citaten där vi upplevde citatets huvudsyfte var. Till exempel om en pedagog talade om både 
lärande och intresse men vi upplevde att det huvudsakliga syftet i citatet var lärande hittas 
citatet på delen om lärande. Att vi var två som kodade materialet och sedan sammanställde 
dessa till ett gjorde det enklare att se det huvudsakliga syftet genom att diskutera det. 
Materialet vi fick av fokusgrupperna upplevde vi kunde uppfylla vår studies syfte och svara 
på frågeställningarna. 
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Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat. Resultatet består av två delar för att 
svara på respektive frågeställning. Delarna är Pedagogers syn på högläsning och Pedagogers 
arbete med högläsning. Syftet med studien är att undersöka högläsningens betydelse i 
förskola och förskoleklass. Utifrån syftet formulerar vi följande frågeställningar; 
 

● Hur ser pedagoger i förskola och förskoleklass på högläsning för barnen?  
● Hur arbetar pedagoger i förskola och förskoleklass med högläsning? 

 
Pedagogers syn på högläsning 
Här redogör vi för hur pedagogerna ser på högläsning i förskola och förskoleklass. Ur 
materialet har vi identifierat kategorierna; Högläsning för lärande av språk och 
samhällskunskap, Högläsning för lärande av finmotorik, Högläsning för lärande av 
matematik, Högläsning för att väcka ett bokintresse, Pedagogers och barns bokval, 
Högläsning som avslappning samt Högläsning som frivillig aktivitet. Dessa kategorier 
presenteras nedan med utdrag ur våra intervjuer.  
 
Sammanfattning  
Pedagogerna ser högläsning som något barnen kan lära sig av. Vid intervjuerna uppkommer 
olika saker pedagogerna anser att barnen kan lära sig, vilka är bland annat att hantera böcker, 
koppla text till bild, lära om omvärlden samt matematik, teknik och färger. Uteslutande är 
språkkunskaper något alla pedagogerna framhåller att barnen kan få med sig av en 
högläsningsstund. Böcker ska även vara något roligt och spännande enligt samtliga 
pedagoger. Att använda högläsningen som en avslappning finns inom förskolans 
verksamheter som ett syfte med högläsning. Detta syfte kan inte ses på samma sätt i 
förskoleklassen. Pedagogerna vill inte tvinga fram ett intresse för läsning utan låter 
högläsningsstunden vara frivillig. I förskoleklassen ser pedagogerna vikten av att ge barnen 
läsmöjligheter. Dessa gör att barnen får välja mellan egen läsning, lyssna på en pedagog som 
högläser eller ljudbok. För att väcka ett intresse menar några av pedagogerna att man kan 
ändra berättelsens handling samt dess karaktärer till något barnen kan relatera till. På så sätt 
skapas även ett igenkännande vilket pedagogerna framhåller som viktigt för intresset. Barnen 
får vara delaktiga i att välja böcker till den dagliga högläsningen. Dessutom får barnen i de 
yngre åldrarna utifrån sitt intresse höra samma bok flera gånger på rad. I förskoleklassen 
påverkar synen på genus deras bokval. De vill även ge barnen en bokskatt med klassiska 
böcker vilket gör att de fått pendla mellan dessa. Att välja böcker utifrån ett innehållsligt syfte 
är något vi inte kan se inom de andra verksamheterna. 
 
Högläsning för lärande av språk och samhällskunskap 
Pedagogerna talar om högläsning som något de tycker är viktigt för barn. Ett sätt att se på 
högläsning är att betona dess betydelse för lärande. När pedagogerna samtalar om högläsning 
framhåller de lärandet av språk. Dessutom har vi uppfattat att de även talar om samhälls-
kunskap i termer av lärande. 
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Sofie: [...] det liksom är tonfall, att man liksom får höra, det är ju känslor, det är ju 
identifiera sig med olika karaktärer, lite här, språkutveckling är ju en jättestor del! Sedan 
kunskap om världen, alltså saker som händer runtomkring, och hur olika saker fungerar 
(Smultronet). 
 
Julia: Jamen de att man diskuterar och läser, vad tror vi ska hända, varför tror vi, alltså 
att vi fördjupar oss. Och får upp såna här, jag tror det och jag trodde det. Jag trodde det 
var en kille, och jag trodde det var en tjej. Jaha, varför? Ja alltså, man får lära sig 
jättemycket. Liksom spräcka… 
Jeanette: Fördomar (Jordgubben). 

 
Pedagogerna ser vikten av högläsning för att främja barns språkutveckling men även att de 
kan få andra användbara kunskaper. Böckerna kan, enligt pedagogerna, hjälpa barnen att 
utvecklas som individer i samhället och få kunskaper om närmiljön. Pedagogerna på 
Jordgubben framhåller även ett sätt att se på högläsning och böcker som redskap för att 
spräcka fördomar genom diskussion och samtal. Genom att vrida och vända på det man läst 
väcks frågor och funderingar. Fördomar kan enligt pedagogerna spräckas genom att samtala 
tillsammans med barnen om varför något kanske inte är som det verkar, att göra barnen 
medvetna om att allt inte endast behöver ses ur ett perspektiv, utan att man ibland måste 
samtala för att komma fram till flera olika synvinklar och ett lärande kring dessa. Högläsning 
kan även handla om att man vill få barnen att lära sig läsa. 
 

Jenny: Högläsning inspirerar ju eleverna till läsning och ökar ordförrådet, eh, syftet är ju 
att eleverna ska lära sig läsa (Jordgubben). 

 
Helen: Det ska skapa intresse för att fortsätta själva sen och läsa, för det är ju bra både 
för som jag sa fantasi och även språkutveckling. 
Hilda: Stavning och allt, lär man sig läsa så ser man ju förhoppningsvis [...] att man ändå 
lär sig stava och så genom läsningen och som sagt böcker ska vara intressant 
fortsättningsvis också (Hallonet). 

 
Av citatet från Jordgubben kan vi utläsa att pedagogerna ser högläsning som något 
inspirerande som kan göra barnen till läsare. Läsning av böcker framhålls även som ett 
hjälpmedel för barn att utöka ordförrådet. Böcker kan innefatta fler kunskaper än endast 
läsning av bokstäver. På Hallonet menar pedagogerna att barnen kan lära sig stava, vilket 
också är ett sätt att se på högläsningen som språkutvecklande.  
 
Högläsning för lärande av finmotorik 
I samtliga grupper har talet om högläsning som ett verktyg att gynna barnens lärande en 
framträdande roll. En tidig kunskap barn får av böcker är, enligt pedagogerna på Smultronet, 
hur man hanterar dem. 
 

Susanne: Så kan man välja de här böckerna som är lite stadigare kartong, eller att till och 
med vi har ju några som är lite gummi, men det är ändå berättelser i dom eller bilder och 
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så, så att, men de är lite tåligare så att de ändå kan lära sig att det är så man gör, man 
bläddrar liksom sidor och så… 
Sofie: För det är ju det som ska komma in, hur gör man? Gör man så eller gör man så 
(Smultronet). 

 
Av citatet kan vi se att pedagogerna väljer böcker i kartong eller gummi på grund av det tåliga 
materialet. Barnen kan då hantera böckerna utan att det finns en risk att de går sönder. Dessa 
innehåller som andra böcker berättelser, men fokuset ligger på att barnen ges möjlighet att 
lära sig att hantera böcker och bläddra i dem.  
 
Högläsning för lärande av matematik 
Barn kan även, enligt pedagogerna nedan, lära sig mycket annat av böcker än språkkunskaper 
och hur man hanterar dem. Pedagogerna beskriver främst den viktiga matematiken medan 
lärande av teknik och färger endast nämns kort. 
 

Sofie: [...] alltså det finns ju så mycket även för små barn också, alltså jag menar du kan 
få samma bok på flera sätt, [...] du kan använda så mycket saker och du får ju in så 
mycket som vi säger former, teknik, färger, alltså allting. 
Sandra: Stor och liten och. 
Sofie: Så mycket saker som man inte tänker på som kommer in, alltså hur mycket matte 
finns det i en bok, vi kommer in i ett rum, alltså många, alltså som man inte tänker på 
som kommer in ja (Smultronet). 

 
Hilda: Men jag menar det finns ju alltid, för det första kopplar de ju texten till bilden. 
Och sen så kanske det är ramsor som i “Tass- tass- tass-, smyg- smyg- smyg-”… där vet 
jag inte hur många gånger man räknar hönsen. Jag menar då lär de sig ju räkning, även 
om det bara är från ett till sex. Så är det ju ändå, de lär sig nåt där. Sen finns det ju säkert 
en miljard andra grejer de lär sig… (Hallonet). 

 
Barnen kan lära sig olika saker beroende på bokens innehåll samt hur den är upplagd. De kan 
även få matematiska kunskaper och begrepp med hjälp av böcker. På förskoleavdelningarna 
framhåller pedagogerna att böcker innehåller en mängd olika matematiska möjligheter, som 
räkning, former och storleksord vilka förmedlas till barnen. 
 
Högläsning för att väcka ett bokintresse 
Att barnen ska få ett intresse för böcker är något pedagogerna framhåller som betydelsefullt 
för att de ska vilja ingå i en högläsningsstund och läsa böcker. Detta intresse kan växa, menar 
pedagogerna nedan, genom att förmedla en speciell känsla eller leva sig in i berättelserna.  
 

Jenny: Så det blir det viktigaste liksom, att förmedla sugenheten. 
Jonna: Den goa känslan ja. 
Jenny: Tänk om dom till och med blir så sugna så dom går hem och ber om en 
godnattsaga fastän dom inte brukar få det. Och så börjar dom med det. Det hade varit helt 
fantastiskt. Tänk om! För det spelar jättestor roll också. Det har vi förstått också 
(Jordgubben). 

 



19 
 

Hilda: Böcker är kul, det kan ju va asroligt med böcker, spännande också… Ja, och kan 
dom böckerna så är det ju lättare att leva sig in i dom, så “Mamma Mu” och dom här, 
dom har man ju ofta läst så många gånger, och “Pettsson” och, så där är det ju lättare att 
ändra röst för att man kan dom lite utantill, så man vet att… hur man ska göra. Jag 
försöker leva mig in i böcker så mycket som möjligt, så mycket jag kan. Som den jag sa 
förut, “Tass- tass- tass-, smyg- smyg- smyg-” den är en utav mina absoluta favoritböcker 
att läsa för barnen för det är så mycket man kan leva sig in i, ljud och… (Hallonet). 

 
Ett sätt att se på högläsning är som intresseskapande. Pedagogerna på Jordgubben menar att 
högläsningen har en stor betydelse för att barnen ska bli sugna på att läsa böcker. De vill även 
förmedla en positiv känsla till barnen via högläsningen. På Hallonet framhåller pedagogerna 
vikten av att ha läst boken själv innan för att kunna karaktärisera och levandegöra den så bra 
som möjligt för barnen. Att levandegöra texten ses som, enligt pedagogerna, viktigt för att få 
barnen intresserade. Pedagogen Hilda berättar om att hennes favoritböcker är just de som har 
multipla möjligheter till inlevelse. För att få barnen intresserade i högläsningsstunden kan 
man även ändra berättelsens handling eller karaktärer. 
  

Sofie: [...] gör om berättelsen så att istället då, om det, istället för Leo så kan det vara att 
det handlar om just det barnet, att man ändrar namnen, eller att det kanske är barnets 
namn och lillebror istället för Emma och lillebror, ett exempel. Alltså för det är ju också 
igenkännande, att det är nånting som de känner igen. 
Susanne: Eller man vet kanske att det barnet har en katt hemma som den pratar om, och 
då tar man kanske den boken och men titta här, kom får du se, det finns en katt med här, 
vi sätter oss och läser lite om den (Smultronet). 

 
Att göra en bok intressant kan ske genom att bland annat ändra namn på karaktärer så att 
boken handlar om det specifika barnet som ska läsas för. Ett annat exempel som ges är om 
barnet har något specifikt intresse. Barnets intresse kan då hjälpa pedagogerna att hitta en bok 
som kan intressera barnet. Något som ses viktigt för barnen är igenkännande. Igenkänningen 
kan skapa trygghet vid högläsningsstunden. Pedagogerna nedan visar på effekter av vad ett 
intresse för högläsning kan leda till men också om man låter barnen vägleda.  
 

Julia: Om vi bara lyckas skapa lusten till lärande då kommer dom vilja göra det dagen 
efter eller tillsammans med mamma och pappa, eller nästa läsår (Jordgubben). 

 
Susanne: [...] det är ju ändå barnens intresse som ska ändå vägleda oss var vi, var vi 
hamnar. Så det kan ju hända att det blir väldigt mycket om, kanske om katten eller bara 
gubben, det vet vi inte… (Smultronet). 
 

Vi ser det som att pedagogen Julia ser till den framtida effekten av ett tidigt intresse för 
böcker och läsning, men samtidigt annat lärande. Pedagogen Susanne beskriver ett temaarbete 
med boken “Kackel i grönsakslandet” som snart ska startas i verksamheten. Hon menar att om 
barnens intressen vägleder arbetet med en bok framåt kan det komma att handla om precis vad 
som helst. 
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Pedagogers och barns bokval 
Bokvalet upplevs av pedagogerna som en betydelsefull del i hur man stärker barns intresse för 
böcker. I den här meningen är bokval både barnens och pedagogernas val av böcker. För 
samtliga pedagoger är det en självklarhet att barnen ska få välja vilka böcker som ska läsas i 
den dagliga verksamheten. Då pedagogerna väljer böcker handlar det främst om böcker som 
ska vara till temaarbeten. I citaten nedan handlar det om bokval på biblioteket. Dessa böcker 
läses sedan i verksamheterna. Barnen får välja böckerna, men pedagogerna går in och 
vägleder barnen om de väljer för många böcker, för svåra böcker eller om innehållet är 
opassande.  
 

Hanna: De får ju vara med men inte alla böckerna. Men de går ju och hämtar dom och 
tycker man att den är… då självklart tar vi den. 
Hilda: Visst säger man nej till vissa för de kommer ju med femtioelva böcker och det går 
ju inte.  
Hanna: Och vissa böcker, innehållet ibland är det lite i texten, alltså det gäller att man 
läser lite eller går igenom, bläddrar igenom, innan man, för vissa böcker, alltså ord eller 
och då kan… Men det får de faktiskt, dom får ju välja (Hallonet). 

 
Jenny: Vi styr och ställer inte jättemycket men jag brukar säga till om dom väljer typ, 
alltså det finns kapitelböcker med drakar på, jag kommer inte ihåg vad dom heter, dom är 
rätt avancerade. Det vet jag att våra barn inte kan läsa så då frågar jag liksom om mamma 
ska läsa den för dom hemma eller nämen ja annars är det bättre att du väljer en annan 
bok. Lite sådär att man hamnar rätt (Jordgubben). 

 
Ur citaten kan vi se att pedagogerna låter barnen välja mestadels fritt bland böckerna som 
finns tillgängliga. Att pedagogerna beskriver att de går in och vägleder ser vi däremot inte 
som något negativt. Istället tänker vi att de då vägleder barnen inom, för dem, den relativt nya 
bokvärlden, stöttar deras tankar och visar hur man går tillväga när man väljer för att få en så 
passande bok som möjligt. Pedagogerna blir då ett stöd för barnens val. Vissa böcker tycker 
barnen om mer än andra. Nedan beskriver pedagogerna sitt temaarbete som uppkommit på 
barnens initiativ.  
 

Sofie: Sen kan de ju just nu som vi ser de här Babblarna, vi har ju köpt en del Babblar-
böcker och de sitter uppe på kanten och vi har en fokuslåda med Babblarna. Alltså de kan 
ju allt, och de älskar, alltså du vet när man tar fram den här “Babbas väska” så kan de ju 
hela boken utantill. Men vi ska gärna läsa den fem gånger i rad i alla fall. Men det är 
liksom såhär, kan det va någon annan som fått detta halsbandet nu eller är det fortfarande 
Babbas halsband? (Smultronet). 

 
De yngre barnen vill enligt pedagogerna se om berättelsen är densamma vid nästa läsning, 
även om de kan bokens innehåll både utan och innan. Vi kan se att pedagogerna uttrycker 
vikten av upprepning för barnen och utför upprepningarna för barnens intresse, men också för 
deras lärande och trygghet. Barnens bokval förekommer då i termer av upprepad läsning av 
favoritböcker. Bokvalen kan även innebära att böcker väljs i ett specifikt syfte. Pedagogen 
nedan beskriver sitt arbete med olika böcker som läses i verksamheten. 
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Jeanette: Jag har upptäckt att många barn inte har den där självklara bokskatten när dom 
kommer till oss. Så min tanke är att man under höstterminen läser bilderböcker och att 
man då försöker att förmedla den där bokskatten, Elsa Beskow och Sven Nordqvist och 
sådär som jag känner är viktigt [...] men jag försöker klämma in lite nytt också men ofta 
så på höstterminen, och sen på vårterminen nåt lite djupare. Nån kapitelbok eller nåt sånt 
(Jordgubben). 
 

Ett sätt att se på högläsning är som kulturbärare. Pedagogen Jeanette väljer böcker hon anser 
kan ge barnen en bokskatt. Bokskatten är något alla pedagoger på Jordgubben vill förmedla 
till barnen. De äldre böckerna har enligt pedagogerna ett kulturellt värde och ska ses som 
något barnen bör ha. Däremot har dessa böcker även äldre könsroller. För att spräcka 
fördomar om detta behöver man enligt pedagogerna blanda de äldre böckerna med litteratur 
som bland annat vrider på stereotypa könsroller. 
 

Julia: Alltså vi vill ju gå ifrån, till exempel genus är ett stort ämne för oss liksom, för vi 
vill ju bilda människor som kan bli vad som vill, alltså vi vill inte ha dom här fördomarna 
att killar inte kan pärla liksom till exempel, men då måste vi också läsa böcker på killar 
som gör finmotoriska saker. Vi vill ha tjejer som säger till från magen, och inte tjejer som 
säger till ”sluta sluta...” utan liksom ”lägg av!”  liksom. Och då måste vi också liksom 
läsa böcker där tjejer säger så. Där tjejer räddar och löser situationer liksom 
(Jordgubben).  

 
Av citatet kan vi utläsa att pedagogerna väljer böcker utifrån ett specifikt syfte. Böckerna kan 
skapa möjligheter för barnen att bli vilka de vill genom att se varierande könsroller i 
litteraturen. I detta avseende kan böcker ses som ett verktyg att skapa individer som inte ska 
styras av könsroller och få möjligheten att se variationer av sätt att agera på. Böcker kan då 
väljas utifrån olika syften som inte behöver jämföras på så sätt att något av dessa ses som mer 
värdefullt. Pedagogerna vill både ge barnen en bokskatt genom klassiska böcker och dels nya 
med genustänk. Vi kan på så sätt se att pedagogerna vill ge barnen en omfattande och 
flersidig bild av litteraturens värld. Något vi också kan se är att pedagogerna på Jordgubben 
har fler tankar kring val av böcker med specifika syften än de övriga pedagogerna.  
 
Högläsning som avslappning 
Ett sätt att se på högläsning är som avslappnande. Pedagogerna i förskolan beskriver att 
barnen ofta inte känner att de behöver varva ner, men att pedagogerna märker att de behöver 
det.  
 

Hilda: Dom får ju varva ner om inget annat, det kanske de inte får, känner själva att de 
får tillfälle för annars för att de ska leka. En del säger jag nu, inte alla, men en del barn 
har ju faktiskt svårt att varva ner om de inte har något sånt att göra. Eller om de inte blir 
tvingade till att de ska vila, sova. Så är det svårt att komma ner (Hallonet). 

 
Pedagogen Hilda menar att barn kan ha svårt att slappna av om det inte finns en planerad 
aktivitet då barnen ska varva ner. Pedagogerna vill inte tvinga barnen att sitta och lyssna, 
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vilket vi kommer tillbaka till i nästa del, men i citatet ovan kan vi se att detta ibland, enligt 
pedagogerna, kan vara nödvändigt för barnens skull. Vi kan i citatet se att pedagogernas och 
barnens viljor då kan krocka. Högläsning kan, enligt pedagogerna nedan, även ses som något 
trivsamt och meningsskapande. 
 

Sofie: Jag tänker lite, gemensam upplevelse. Att man har, ja det kan ju vara ett minne, 
något man förknippar med annat, alltså det kommer ju mera ord…  och att det är en skön 
stund, en mysig stund. 
Sandra: Ja men att det är just en positiv känsla, kanske trygghet, man känner att han är 
lite trött, ja men vi sätter oss och läser en bok, liksom mys. 
Susanne: Mysigt och positivt, det får man hoppas att de får med sig. 
Sofie: En bra avkoppling (Smultronet). 

 
En anledning till att högläsa kan vara att barnen ska få känna trygghet. Vi kan även se att 
pedagogerna använder högläsningen för att skapa en slags stämning. Denna stämning kan ses 
ur det pedagogerna berättar om en skön och mysig stund samt positiv känsla, vilka är saker 
som gör att barnen blir involverade i en lugn atmosfär. På Jordgubben talar inte pedagogerna 
om högläsning i termer av avslappning. Det kan ses som ett uttryck för att förskoleklassen 
ingår i skolans värld som kan ha andra tankar kring meningen med högläsning, det vill säga 
kanske främst som lärtillfälle.  
 
Högläsning som frivillig aktivitet 
En gemensam tanke kring högläsning är att pedagogerna inte vill tvinga barnen till något, utan 
istället låta intresset för läsning få tid att växa fram av sig själv. De menar även att intresset 
för böcker och läsning kan förloras om barnen tvingas delta. Detta är ett sätt att se på 
högläsningen som en frivillig aktivitet då högläsningen sker på barnens initiativ. Pedagogerna 
nedan förklarar att alla barn inte alltid har ro att sitta och lyssna på en berättelse, men att man 
kan försöka få barnen intresserade på ett lugnt sätt som samtidigt involverar barnen. 
 

Susanne: Sen kan det vara vissa barn som man märker ibland som kanske inte har den 
där ron eller liksom som är lite mer såhär rundgående så, det kanske är något som 
behöver brytas på det sättet, eller att det behöver vara något lugnt, då kanske man också 
bjuder in till det. Att kom vi sätter oss och tittar i den här, och sätter barnet med sig och 
sen så kanske inte det går den gången men ibland så gör det ju ändå det och då har man ju 
ändå påvisat att du får gärna komma och så sitter vi och tittar en stund. 
Sofie: Och samtidigt är det som så här, det är som när vi sjunger, sitter inte alla i ringen 
med en gång eller om man leker, alltså de hör ju att vi läser under tiden som de leker, så 
ofta så kan de ju, de kan ju börja borta i ena änden och sen så är det ju något som 
intresserar dom, dom kommer ju närmare och närmare. Men det är ju såhär, jag menar har 
du inte haft det hemifrån så kanske de inte vet, alltså det blir en invänjning (Smultronet). 

 
Ur citatet kan vi se att pedagogerna är flexibla i sitt arbetssätt för att få barnen involverade i 
högläsningsstunder utan tvång. Barnen tvingas inte sitta bredvid pedagogen och kan avsluta 
aktiviteten om intresset avtar. Pedagogerna uppfattar däremot att om det är något som fångar 
barnens intresse så kommer de närmare och närmare. Oavsett om barnen sitter nära eller långt 
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ifrån menar pedagogerna ändå att barnen kan lyssna uppmärksamt medan de leker och på så 
sätt bli engagerade och delaktiga i aktiviteten. Att låta läsning vara frivilligt är något som 
pedagogerna ser som viktigt för intresset.  
 

Julia: Inte tvinga dom. Vi tror ju verkligen att om vi ska vara väldigt fyrkantiga och säga 
att nu ska alla läsa böcker, alltså såhär, om vi ska va, alltså så. Då tror vi liksom att vi 
kommer förlora barnen. Dom kommer inte vilja läsa (Jordgubben). 

 
Pedagogen Julia menar att om barnen blir tvingade till att läsa kommer intresset och viljan 
snabbt att tappas. Frivillighetsaspekten kan då ses som en möjlighet att ha inflytande över sin 
egen situation. Denna frivillighet kan sedan stärka intresset på ett naturligt sätt. Pedagogerna 
framhåller att det är viktigt att möta varje barn där just det barnet befinner sig och se till det 
enskilda barnets intressen för att skapa ett bra läsklimat för alla. Barnen erbjuds därför 
valmöjligheter vilka beskrivs nedan. 
 

Julia: Sen upptäckte vi också att vissa ville inte riktigt läsa efter maten, och då börja vi 
läsa med några, att vi liksom ger dom flera alternativ, att det kanske är lite, alltså såhär 
man kanske inte varje dag vill sätta sig med en bok och verkligen försöka eller du vet 
sitta med en kompis. Att man faktiskt bara kan få lyssna på ljudbok eller på en fröken 
som läser högt. Att det också är en typ av läsning (Jordgubben). 

 
Av citatet kan vi utläsa att pedagogerna ser högläsningen som en alternativ aktivitet då barnen 
inte vill läsa själva. Detta kan ses som ett sätt för pedagogerna att skapa olika läsmöjligheter i 
klassrummet. Läsmöjligheterna kan ha olika vägar in i skriftspråkets värld. Att barnen ska 
sitta och försöka läsa själva är något som förekommer enligt citatet ovan. Pedagogerna menar 
däremot att läsning inte behöver ses som endast egen läsning. De vill att barnen läser och för 
att möta barnens behov ger dem möjligheten att välja en annan läsmetod, vilket de inte menar 
påverkar lärandet. Detta kan ses som en kompromiss mellan pedagogerna och barnen.  
 
Pedagogers arbete med högläsning 
Här redogör vi för hur pedagogerna arbetar med högläsning i förskola och förskoleklass. Ur 
materialet har vi identifierat kategorierna; Högläsning som organisation, Högläsning som 
form, Högläsning som utgångspunkt för samtal samt Att uppleva berättelsen på olika sätt. 
Dessa kategorier presenteras nedan med utdrag ur våra intervjuer.  
 
Sammanfattning 
Pedagogerna i samtliga verksamheter har en lässtund åtminstone en gång per dag. Barnen har 
olika tillgång till böckerna där pedagogerna antingen låter barnen ha tillgång under vissa tider 
eller fri tillgång hela dagen. För de yngre barnen förekommer böckerna inte i barnens höjd 
vilket kräver pedagogens närvaro. Det förekommer variationer kring hur platsen för 
högläsning används. Förskoleklassen har skapat särskilda läskojor för att ge barnen ett mysigt 
ställe att läsa på. Pedagogerna i förskolan menar att läsmiljön kan variera från soffa till matta 
på golvet och vid matbordet. De beskriver inte att de skapat någon specifik läsmiljö såsom 
förskoleklassen. I sitt arbete med högläsning använder pedagogerna olika material. 
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Förskoleklassen arbetar bland annat med storbok, där barnen har små böcker, och smartboard 
där bilderna från boken läggs upp. De beskriver även sitt arbete med en fantasivärld. 
Pedagogerna för de yngre barnen menar att de använder sig av ett slags arbetssätt där de låter 
barnen styra vad som ska ske i boken genom pekande och pratande. Att samtala med barnen 
var något samtliga pedagoger tog upp som en viktig del i högläsningen. Förskoleklassen 
samtalar mycket om de olika budskap som finns i böckerna och problematiserar dem. I 
förskolans verksamheter handlar samtalen främst om att förklara svåra ord och tala om bokens 
handling. Dessa samtal kan förekomma både under och efter läsningen. Samtliga 
verksamheter arbetar även för att barnen ska få uppleva berättelsen på olika sätt. Dessa sätt 
kan vara bordsteater, drama, flanosaga samt att barnen ska få möjlighet att leka karaktärerna 
och skapa sina egna berättelser.  
 
Högläsning som organisation 
Organisatoriska faktorer som innefattas här är tid, tillgång till böcker och plats. Utifrån 
intervjuerna framkom att pedagogerna i förskolan läser högt för barnen åtminstone en gång 
varje dag, samt vid lediga tillfällen då barnen initierar det. I förskoleklassen finns det lästid en 
gång per dag. En förklaring till att högläsningen inte blir av så ofta som de önskar i förskolan 
är brist på tid. Med anledning av andra uppgifter som är viktigare att hinna med under en dag 
påverkas möjligheten att sätta sig ner och läsa med barnen mer frekvent. En faktor som 
påverkar läsmöjligheterna i förskoleklassen är deras lektionsliknande arbetspass. 
 

Hilda: De har ju hela dagarna på sig egentligen att läsa, för de har ju fri tillgång till 
böckerna, sen är det ju många moment som ska hinnas med på dagen. Så man skulle 
gärna vilja sätta sig oftare, det vill man ju. Men det ska kläs på och bytas blöjor, det 
ska… så man hinner ju inte alltid (Hallonet). 

 
Jenny: Varje dag. Efter maten. Eller i samband med maten läser vi. Och vi har ett litet 
förråd i klassrummet (Jordgubben). 

 
Sofie: Det är ju när det passar, alltså torsdagar har vi ju biblioteket då. Och sen är det ju, 
alltså ibland är det ju när vissa barn leker så sätter man sig i soffan och kollar i en bok 
eller läser. De vet ju var böckerna finns så de kommer ju och pekar och vi får ju ta ner 
böckerna, och är det inte rätta boken så blir de ju vansinniga, så får man ta ner tio böcker 
innan man hittar rätt bok. Vilken är det du ska ha då? Och så lyfter man upp dom och 
så… ja men den är det (Smultronet). 

 
Tillgången på böcker varierar mellan verksamheterna. Barnen på Hallonet har tillgång till 
böcker under hela dagen medan Jordgubbens barn endast har tillgång till böckerna kring 
lunch. Barnen på Smultronet får främst läsa när det passar och pedagogerna tar ned böckerna 
åt dem. Böckerna förekommer då inte i barnens höjd för att många av barnen är vårdslösa 
med dem enligt pedagogerna. Istället för att ha en fri tillgång rent fysiskt får barnen peka på 
den bok de vill ha så tar pedagogerna ner böckerna till barnen. Ur samtliga citat kan vi se att 
barnen har fria bokval på så sätt att de får välja vilken bok som ska läsas. Att pedagogen Sofie 
menar att barnen blir ”vansinniga” vid fel nedtagen bok kan vi se som ett uttryck för att 
kommunikationen mellan pedagog och barn inte alltid fungerar. Barnen kan ännu inte 
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uttrycka i ord vilken bok de vill ha utan måste peka, vilket gör det svårt för pedagogerna att 
förstå. Platsen för läsning och högläsning i verksamheterna varierar från soffa, till matta på 
golvet, vid matbordet eller i en så kallad läskoja. Detta beskrivs i citaten nedan. 
 

Sofie: Det mesta är vi i soffan men vi kan lika gärna sitta på golvet, ibland kan ju någon 
komma med nån bok. Det är samma som vi sjunger överallt, det är ungefär samma sak, i 
alla tillfällen. Och rätt som det är så kommer dom. Och ja visst ja vi ska ta den. Det 
liksom de kommer med tecken och grejer och de vill, ja, vi är här och nu. Så att det kan 
vara precis överallt. 
Sandra: Likaväl som i soffan kan man sitta vid bordet i köket och läsa (Smultronet). 

 
Hanna: Oftast vill man gärna sitta, dom får sitta i soffan och vi sitter på en stol mittemot 
så, ja. Men är det lite barn, det beror på, då händer det att vi sitter bredvid dom, på mitten 
där så sitter alla tillsammans (Hallonet). 

 
Jenny: Ja, vi har en madrass under ett bord och så kan man lägga på ett tyg och så är det 
en läskoja. Men vi hade även en rund koja, men den fick vi ta ner när dom renoverade, 
men det var typ som att lampan här och så ett tyg över, men det var en annan rund grej. 
Alltså att dom kunde dra sig undan och samtidigt inte, fortfarande vara i rummet liksom. 
Och kanske sitta två och två, tre och tre såhär. 
Julia: Lite mysiga miljöer såhär. 
Jenny: Sen är det klart att det blir lite annat prat också, men det blir en positiv stund 
(Jordgubben). 

 
Platsen kan utifrån ovanstående citat ses som ett slags verktyg för att stärka barnens intressen 
för böcker och läsning. Barnen på Jordgubben behöver inte sitta på sina stolar, utan kan 
variera kroppsposition och plats. Pedagogerna påpekar vikten av att barnen ska få möjlighet 
att dra sig undan lite men ändå vara kvar i klassrummet, och att detta ger upphov till mysiga 
miljöer. De anser även att det blir en positiv stund och att det inte gör så mycket att det blir 
lite annat prat. Detta kan även förstås som en handling i att låta läsningen komma till barnen 
och att vid tillfällen för högläsning inte endast fokusera på just läsning, vilket istället kan leda 
till att det blir en negativ stund. Pedagogerna ser vikten av miljön för läsningen och låter 
barnens miljö passa dem. Hos de två förskolegrupperna är platsen inget som ses bestämd, utan 
kan variera. De beskriver däremot inget om att de utformat specifika läsmiljöer såsom 
Jordgubben.  
 
Högläsning som form 
Vi har märkt att det finns olika sätt att utföra en högläsningsstund på. Dessa variationer är 
bland annat högläsning med storbok, högläsning med bilder på smartboarden och högläsning 
med pekande och pratande. Pedagogerna ser både text och bild i böcker som lika viktiga.  
 

Jeanette: Ibland har jag ofta tagit kort på bilderna i boken så att jag kört upp dom på 
smartboarden så alla kan se bilderna ordentligt, så att man slipper förstöra sagan med “jag 
såg inte”. 
Jenny: Och sen har vi kört storboksläsning. Så läraren har stor bok och barnen har små 
böcker så man hänger med (Jordgubben). 
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Sofie: Är det texten som är viktigast eller är det bilderna? Det är ju barnen som 
bestämmer det egentligen, för att man börjar ju kanske och så hinner man läsa två ord och 
så pekar de på nånting, ja då får man ju bryta läsningen och så pratar man om bilden 
istället. Det är läsning på deras nivå (Smultronet). 

 
Ur citaten kan vi se att pedagogerna låter barnen få ta del av materialet för att kunna följa med 
i det som händer i boken. De talar om vikten av att alla ska få vara delaktiga i materialet som 
något stort och bra. På så sätt blir även barnen en del av läsningen. Pedagogerna lyssnar in 
barnen och låter deras intressen och avsikter styra vad som ska hända i och med boken som 
läses. Genom att bryta läsningen på barnens initiativ och tala om bilden istället för att läsa 
texten framhåller pedagogen Sofie som läsning på barnens nivå. Pedagogerna ser även läsning 
som något med olika definitioner. Läsning behöver inte vara att läsa orden, utan att titta på 
bilderna kan likaväl vara läsning. I citatet nedan beskriver pedagogen Julia en aktivitet där 
barnen får följa med på en fantasiresa. 
 

Julia: Jag pratar med fantasivärld och då ska de bara lyssna och tänka själva att dom 
reser nånstans, att dom får ta med någon kompis, och såhär meditation. Och då ska dom 
vara tysta och så får dom efteråt dela med sig om vem dom till exempel tog med sig, och 
vart dom åkte (Jordgubben). 

 
I denna aktivitet är barnen både passiva och aktiva i olika skeden. Under lyssnandet är de 
passiva utåt men samtidigt aktiva i tänkandet. När de efteråt får möjligheten att dela med sig 
av vad de varit med om är de aktiva och lyssnar aktivt på de andra barnens berättelser. Barnen 
ska använda sin fantasi och skapa sig en inre bild av det som pedagogen berättar. Detta ser vi 
som en form av högläsning.  
 
Högläsning som utgångspunkt för samtal   
Samtal kring böckerna och i samband med läsningen ser olika ut i de tre grupperna. 
Pedagogerna menar att högläsning för barnen inte endast handlar om att läsa orden, utan 
också om att läsa bilder och berätta om dem. De menar att högläsning även kan leda till 
diskussion om till exempel vad som händer i boken, och kan vara ett sätt att fördjupa sig i 
berättelsen.  
 

Jenny: I samtalen kring högläsning har vi tillfälle att tyda inferenser, outtalade 
budskapet, och den här typen av, ja om man pratar om, det kan va Pricken om 
vänskapstema. Att man stannar till och undrar hur känns det för den, vad kan man göra 
istället? Va tror ni den andra känner? 
Jeanette: För jag har börjat läsa. Först så läste vi “Klas Klättermus och alla de andra 
djuren i Hackebackeskogen” som handlar väldigt mycket om att vara vänner oavsett 
vilken sorts djur man är. Man är vänner allihop och man hjälps åt och man samarbetar. 
Och då har vi gått över till ”Folk och rövare i Kamomilla stad” [...] så konstapel Bastian 
gör ju inte riktigt så man förväntar sig av en polis [...], sådär känner jag att det också är att 
man förmedlar ett budskap. Det är ju inte bara det att det blir en häftig läsupplevelse, utan 
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där är det också ett budskap om gemenskap. Och såna tankar. Som man kan diskutera 
sen. Som underlag för vidare diskussion, kompis-diskussion (Jordgubben). 

 
Ett sätt att se på högläsning är som inspiration för vidare samtal. Enligt pedagogerna kan det 
ta lång tid att läsa en bok, för att diskussionerna som sker under läsningens gång leder till 
innehållsrika samtal. Pedagogerna tar upp att de läser böcker för att bland annat, som tidigare 
nämnts, förmedla ett budskap. Detta budskap kan vara både synligt och outtalat i texten. Att 
läsa böcker för att förmedla budskap är något som inte syns inom de andra verksamheterna. 
Om man ställer frågor under eller efter högläsningen varierar mellan pedagogerna. Något de 
är överens om är däremot att bokens innehåll påverkar om man bryter med samtal och frågor.  
 

Hanna: Jag brukar göra det efter att jag har läst. Då brukar jag ställa lite frågor. 
Helen: Det händer ibland att jag ställer frågor mitt i boken. Det är faktiskt lite olika. Jo, 
men då blir de lite intresserade sådär och stannar upp och svarar kanske på om man har 
ställt någon fråga då va. 
Hilda: Jag är nog som dig, jag brukar nog också kunna mitt i, ibland, eller förklara när 
jag känner själv att det är stora ord som kommer, det är lite vuxnare ord, att man får 
förklara vad det betyder, för det kan ju vara svårt… Och ibland är det ju barnen som 
bryter och ställer frågor, vad är det och så (Hallonet). 

 
Ur citatet kan vi se att pedagogerna har ett syfte med sina samtal kring boken som läses. 
Pedagogerna i citatet bryter bland annat läsningen om det är svåra ord som behöver förklaras. 
Ett sätt att se på varför de förklarar dessa ord är för att de kanske inte vill byta till ett enklare, 
utan utmana barnens ordförråd och kunskaper. De påpekar även att barnen ibland själva bryter 
läsningen för att berätta något eller ställa någon fråga om handlingen. Barnen uppmuntras att 
svara på frågorna de får ställda till sig. Pedagogerna framhåller även att om man bryter rakt i 
boken kan man skapa ökat intresse genom att skapa variation. Samtal kring högläsning kan 
även handla om en återkoppling av vad barnen fått med sig från högläsningsstunden. 
 

Sofie: [...] och sen när man liksom sitter till exempel vid matbordet, det gör vi oftast 
allihopa, då återkopplar man ju vad har hänt under dagen. Och då kan man säga, kommer 
ni ihåg, vi läste den och vad hände? Då berättar man bara olika fragment, eller barnen 
lyssnar på det, de får ju höra det på många olika sätt (Smultronet). 

 
Samtalet kan utifrån pedagogen Sofies beskrivande ses som en respons till barnen, att man tar 
upp det lästa till samtal ett tag efter läsningen. Barnen får genom detta en möjlighet att 
komma ihåg delar ur den lästa texten, eller komma tillbaka till den som en sammanfattning av 
läsupplevelsen. 
 
Att uppleva berättelsen på olika sätt 
Alla tre arbetslag använder sig på ett eller annat sätt av andra uttrycksformer och 
berättandeformer än böcker när de samtalar om högläsning. Att uppleva en berättelse på 
många olika sätt samt följa upp den framhåller pedagogerna som betydelsefullt. I citatet nedan 
beskriver pedagogerna bland annat bordsteater som ett sätt att väcka lekfullhet kring 
berättelsen.  
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Sofie: Alltså de får uppleva sagan genom många olika, plus att vi har den här, den här… 
sagoteater, alltså vi spelar sagan för barnen, bordsteater. Så att man liksom får det inom 
många olika sätt, för det är ju det som får sagan att komma in. Och när vi var i skogen så 
lekte vi Bockarna Bruse, de hamnade på tåget helt plötsligt! 
Susanne: Och men just det att de gör mycket med kroppen, de här små, för att kunna 
kanske förstå vad bilderna betyder och vad de här figurerna betyder (Smultronet). 

 
Ur detta citat kan vi utläsa att det är viktigt för pedagogerna att barnen inte endast ska få höra 
en berättelse, utan att de också ska få känna hur det känns att vara med i den, agera med 
kroppen, spela karaktärerna och att se situationen ur många olika perspektiv. En berättelse blir 
på så vis inte endast en tryckt text som läses. På Jordgubben förekommer berättandeformen 
drama med syftet att väcka funderingar kring könsroller, som tidigare nämnts. 
 

Julia: Imorgon ska vi göra drama. Vi ska göra Snövit. Och så byter vi kön på alla [...]. Vi 
tänker att det inte ska vara en drottning som vill bli vackrast utan det ska vara en kung 
liksom. Eeh, och Snövit ska vara en kille liksom, och sen så tänker vi att vi får en 
diskussion efter det… (Jordgubben). 

 
Genom drama får barnen med sig flera olika sätt att uppleva berättelsen på. Dramatiseringarna 
ger även pedagogerna möjlighet att utmana könsroller och skapa diskussion med barnen. 
Genom byte av kön på karaktärer i klassiska, och för barnen välkända, sagor får barnen delta i 
situationer som leder till nya tankar. På Hallonet använder pedagogerna flanosagor som 
berättandeform. Dessa används för att ge barnen möjligheter att själva agera berättare. 
 

Helen: Men jag vet att jag låtit några barn ibland få berätta någon flanosaga då som man 
har haft och då kan det bli liksom en liten annan historia, ja deras egen fantasi då. Man 
använder bilderna och så blir det en ny historia av en annan saga, en gammal saga. Och 
det kan också vara lite roligt ibland [...]. Det är inte alla barn, men vissa barn, vissa av 
våra äldre barn tycker detta är jätteroligt, då blir det en annan form av Hans och Greta 
eller Alfons eller vad det nu kan vara för någonting (Hallonet). 

 
Vi kan se det som att pedagogerna ser nöjet med läsning och berättande och att barnen känner 
nöje av att få berätta på sitt eget sätt. Barnen får vara delaktiga och aktiva i aktiviteten och 
skapa en berättelse utifrån sina egna tankar.  
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till tidigare forskning och utifrån 
det sociokulturella perspektivet. Syftet med studien var att undersöka högläsningens betydelse 
i förskola och förskoleklass. Utifrån syftet formulerade vi följande frågeställningar; 
 

● Hur ser pedagoger i förskola och förskoleklass på högläsning för barnen?  
● Hur arbetar pedagoger i förskola och förskoleklass med högläsning? 

 
Avslappning och lärande 
Det övergripande syftet med högläsning enligt pedagogerna i förskolan och förskoleklassen är 
att ge barnen ett intresse för böcker och lusten att vilja fortsätta använda sig av dessa. 
Däremot fann vi även variationer i syftet med högläsning mellan förskola och förskoleklass, 
detta i form av högläsning som avslappning och lärande. Jönsson (2007) menar att högläsning 
kan vara en ingång till att skapa gemensamma upplevelser, oberoende barnens ålder. Han 
pekar på att dessa upplevelser kan vara både i avslappnade och lärande syften. Detta kan även 
ses i relation till vårt resultat där pedagogerna beroende på barnens ålder väljer vad de ska 
fokusera på. Pedagogerna för de yngsta barnen vill till exempel att barnen ska lära sig att 
hantera böckerna medan pedagogerna i förskoleklass vill att barnen ska börja lära sig läsa, 
vilka blir olika delar i en literacyutveckling. Vi ser det då som att barnen ska appropriera olika 
kunskaper. Synsättet med avslappning hör främst hemma i förskolans verksamheter i studien 
och vi uppfattar det som att barnen först måste skapa sig ett intresse för böcker som senare 
kan utvecklas vidare till ett mer aktivt lärande, vilket även pedagogerna framhåller. Kåreland 
(2016) beskriver att läsning främst har en rekreativ och socialiserande funktion. Hon fann i sin 
forskning att pedagogerna i förskolan läste högt för att skapa lugn och ro och en trevlig stund 
tillsammans med barnen, vilket liknar det resultat vi funnit. En av pedagogerna på Hallonet 
beskriver att barnen ibland har svårt att varva ner om ingen planerad aktivitet finns för detta 
ändamål. Detta kan då ses som ett syfte med högläsningen, vilket även kan skapa trygghet. 
 
På Jordgubben talar inte pedagogerna om högläsning i termer av avslappning, utan snarare 
som ett aktivt lärande. Vi kan då se att pedagogerna med hjälp av högläsningen och barnens 
egna läsförsök vill hjälpa barnen att appropriera kunskapen att kunna läsa själva. Detta kan 
även ses som ett uttryck för att förskoleklassen ingår i skolans värld och inte har samma 
läroplan som förskolan att följa. I förskoleklassens del av läroplanen, Skolverket (2016b), 
uttrycks att undervisningen ska bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling 
och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Barnen på Jordgubben ska alltså 
få undervisning gällande läs- och skrivkunskaper som hjälper dem i den fortsatta 
utbildningen, i hemmet och senare i livet. Förskolans läroplan, Skolverket (2016a), framhåller 
vidare att verksamheten ska lägga grunden till ett intresse hos barnen för att de på sikt aktivt 
ska delta i samhällslivet. Beroende på vilken pedagogisk verksamhet barnen ingår i kan de få 
olika möjligheter att utveckla kunskaper. Båda läroplanerna är även satta i relation till att 
kunna ge barnen möjligheter att bli delaktiga i samhället. 
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I samtliga verksamheter förekommer läsning en gång per dag, men pedagogerna på 
Jordgubben skapar även olika läsmöjligheter för barnen när de inte vill läsa själva. Dessa 
alternativ kan vara att lyssna på en pedagog som högläser eller ljudbok. Barnen har då, på sätt 
och vis, inte frivillig läsning eftersom alla ska ingå i en situation av berättande. Det som är 
frivilligt är valet av berättande. Pedagogerna ser läsningen som ett viktigt lärande. När de har 
olika slags läsning har de även olika slags redskap, intellektuella och fysiska, som de 
använder sig av för att mediera. Med ljudbok erbjuds barnen det intellektuella medan 
högläsning av pedagog och egen läsning erbjuder båda redskapen, intellektuella och fysiska. 
Om barnen däremot ser denna sortens läsning som ett tvång, trots läsmöjligheterna, kan vi se 
det som en konsekvens för högläsning som ett lärande. Pedagogernas vilja att skapa ett 
läsintresse kan påverkas om barnen ser negativt på att tvingas läsa varje dag. Ett bokintresse 
behövs således för att skapa motivation. 
 
Beroende på hur pedagogerna ser på boken får barnen olika kunskaper. Om boken ses som 
något som ska lära barnen krävs andra kunskaper än om man sett boken som något endast för 
nöjes skull. Hur barnen möter text beror, enligt Liberg och Säljö (2014), på i vilken 
litteracitetspraktik de tidigare varit involverade i. Beroende på barnens tidigare normer, 
erfarenheter, läsning och kulturella bas kan deras attityder och sätt att se på text även påverka 
deras syn på böcker. Barnens språkliga kompetens och färdighet i att fundera och samtala 
påverkar även det hur mötet av en text går (ibid). En skillnad mellan olika litteracitets-
praktiker kan vara om barnen är aktiva eller passiva i högläsningsstunden. Vi kunde av vårt 
resultat se att pedagogerna i förskoleklassen hade mer aktiva lässituationer än pedagogerna i 
förskolan. Om högläsningen syftar till att skapa en mysig och avslappnande stund blir barnen 
mer passiva än om syftet är att de ska lära sig något och samtala om det. Chambers (2011) tar 
upp att barnen ska vara aktiva i sin egen läsprocess och ha vuxenstöd genom den, vilket kan 
kopplas till scaffolding av Säljös (2014) beskrivning. När barnen i vårt resultat till exempel 
var med och valde böcker, samtalade och lyssnade på högläsning var de aktiva i sin egen 
läsprocess. Enligt Meyer och Wardrop (1994) behöver barnen mer än bara högläsning för att 
bli läsare. De behöver bli introducerade för och involverade i text. Chambers (2011) menar att 
samtal kring boken kan leda till att textförståelsen utvecklas och även ens tankegångar. 
Samtal ses då som en stor del i läsutvecklingen. Barnen behöver vara aktiva, lyssna och tänka 
under högläsningen för att kunna samtala om texten efteråt. Detta kan vi se som en 
konsekvens för högläsning som avslappning då barnen kanske inte blir lika involverade i 
samtal vid en sådan situation.  
 
Psykologisk och fysisk literacymiljö 
I vårt resultat har vi uppmärksammat att när det gäller den fysiska verksamheten handlar det 
främst om böckerna och tillgången till dem som pedagogerna tänker på. Barnen får på olika 
sätt läsa under dagen, och böcker är något som finns i deras närhet. Pedagogerna på 
Smultronet har däremot inte böckerna i barnen höjd, vilket, utifrån Chambers (2011), kan ses 
som att barnen har tillgång till böcker men inte åtkomst till dem. Detta på grund av att 
pedagogerna vill att de ska lära sig hantera dem innan de får fri åtkomst. Tillgång till böcker 
handlar om att man har böcker i närheten, men att man inte får eller kan röra och läsa dem när 
man vill. Åtkomst till böcker handlar om att man kan ta en bok när man vill (ibid). När man 
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har läs- och skrivmaterial, läsplatser samt ger barnen tillgång till dessa är det enligt Guo et al. 
(2012) en stark fysisk literacymiljö. Vi kan även se att Jordgubben arbetat med den fysiska 
literacymiljön i termer av olika läsplatser. De har byggt läskojor som enligt pedagogerna ger 
barnen en miljö som uppmuntrar till läsning, vilket inte kan ses på samma sätt i resterande 
grupper.  
 
Det mest framträdande resultatet är pedagogernas tankar om det egna förhållningssättet kring 
böcker och högläsning. Det kan ses som det Guo et al. (2012) menar är den psykologiska 
literacymiljön som handlar om interaktionen mellan pedagog och barn och att pedagogerna är 
positiva, samtalar och ger barnen feedback i deras läs- och skrivutveckling. Vi menar att 
denna literacymiljö används när text uppmärksammas och används i verksamheten av 
pedagoger och barn. Det kan även ses som att pedagogerna, de mer kompetenta, hjälper 
barnen att nå nästa utvecklingszon eller fas i läsutvecklingen genom scaffolding, alltså 
stöttning. Pedagogerna i vår studie talar om läsning, samtal, andra texter än böcker och 
nämner skrivning kort. Dessa delar tar Fast (2007) upp som literacy, skriftspråkliga 
aktiviteter, och menar att literacy agerar i sociala och kulturella sammanhang. Lindö (2009) 
menar dessutom att pedagogens förhållningssätt till böcker och som läsande människa 
påverkar barnens förhållningssätt. Pedagogerna påverkar och utvecklar även den fysiska 
literacymiljön, vilket i vår studie syns när pedagogerna beskriver hur de väljer läsmaterial. På 
Jordgubben talar pedagogerna om att ge barnen en bokskatt. En bokskatt kan se olika ut 
beroende på i vilket kulturellt sammanhang man är i. De böcker som ses som värdefulla för 
oss kan vara mindre värda i en annan kultur med andra böcker. De val pedagogen gör av 
böcker är en makt som leder till vad läsningen kommer att formas till. Chambers (2011) 
menar att bokvalet är en makt genom att den påverkar samtalets möjligheter och innehåll. På 
så sätt påverkas också ens möjligheter att mediera. Säljö (2014) menar att boken både är ett 
intellektuellt och fysiskt redskap, och att de kan vara svårt att skilja på dessa redskap då de 
ofta hänger samman. De kan då enligt Säljö benämnas som kulturella redskap.  
 
Hur man arbetar med intellektuella och fysiska redskap och hur man medierar sig i 
omvärlden, påverkas av den kringliggande sociala och kulturella kontexten. På Hallonet 
beskriver en pedagog en bok som hon tycker mycket om att läsa för barnen och att denna har 
lästs flertalet gånger. Beroende på vad pedagogerna ser som värdefull, bra och viktig litteratur 
påverkas barnen. De får se och möta den litteratur som förskolan och förskoleklassen visar 
upp av bokvärlden. Pedagogerna på Jordgubben väljer förutom klassiska böcker litteratur som 
tar upp fördomar och könsroller, då de ser detta som något barnen ska samtala om och lära sig 
av. I detta avseende kan det kulturella redskapet bok och främst den intellektuella delen, ses 
som ett redskap för att lära sig något. Jakobsson (2012) lyfter även fram att samspelet mellan 
människor är en central del av det sociokulturella perspektivet då detta ger en möjlighet att 
analysera och förstå problem i omgivningen med hjälp av till exempel språk. Att välja en bok 
för att lära barnen något specifikt var det endast förskoleklassens pedagoger som beskrev i 
denna studie. 
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Dialogisk och performativ högläsning 
Beroende på vilket sätt pedagoger arbetar med högläsning får barnen olika möjligheter att ta 
sig an en text. På Hallonet förklarar till exempel pedagogerna svåra ord i böckerna istället för 
att byta till enklare. Nilsson och Damber (2014) tar upp att pedagoger som har kunskap om 
hur man läser hjälper barnet att tillägna sig ny kunskap och lånar på ett sätt ut sitt kunnande 
och sin färdighet till barnet genom högläsningen, vilket vi kan se som scaffolding. Vi anser att 
detta är något pedagogerna arbetar med då de förklarar svåra ord för barnen vid högläsningen. 
Med stöd från en pedagog, menade Vygotskij, kan ett barn gå från en utvecklingszon till nästa 
(ibid). Vi ser det då som att barnen kan lära sig orden i sina sammanhang, begripa dess 
innebörd och kunna använda sig av dem. Pedagogerna på Jordgubben tar i sin tur upp att 
högläsning är ett sätt för barnen att utveckla sitt ordförråd. Detta kan ses i relation till Robbins 
och Ehri (1994) som i sin studie kom fram till att barn lättare tar till sig nya ord om de blir 
exponerade för böcker. 
 
Samtliga pedagoger anser att böcker och högläsning är viktigt, men att högläsningen kan ske 
på olika sätt. Sundmark (2014) benämner två olika högläsningssätt. Dessa sätt kan vi se finns 
representerade i vårt material. Sundmark menar att ett högläsningssätt är den dialogiska 
högläsningen där analysering och omtolkning av texten står i centrum. Vi menar då att 
pedagogerna och barnen tillsammans medierar sig i omvärlden med det kulturella redskapet 
bok och samtalar om denna. Genom samtalet påverkas barnen av den sociala och kulturella 
kontext de befinner sig i. Detta kan innefatta individernas medvetna och omedvetna 
förhållningssätt gentemot bokens innehåll som framkommer i samtalet och analyseringen. När 
pedagogerna och barnen samtalar och analyserar en text tillsammans kan pedagogen även 
stötta barnet framåt i sina tankar och utveckla sitt sätt att tänka om texter, vilket även här kan 
ses som scaffolding. Det andra högläsningssättet benämner Sundmark performativ högläsning 
där den som läser högt läser precis det som står i boken. Barnen ska i detta högläsningssätt 
reflektera själva. Vi menar att barnen då på egen hand ska mediera sig med hjälp av boken 
som redskap. I detta högläsningssätt uppfattar vi heller inte att barnen påverkas lika mycket av 
pedagogens tankar kring bokens innehåll. 
 
Vi kan se att pedagogerna i förskolan och förskoleklassen arbetar med båda högläsnings-
sätten, men i olika stor utsträckning och med olika syften. I förskolegrupperna anser vi av 
pedagogerna att deras högläsning till största del handlar om att omtolka texten till något på 
barnens nivå när det gäller ord, intresse och karaktärer. De samtalar även om bilderna och 
ställer frågor till barnen då det passar. Vidare ser vi det som att pedagogerna i förskolan 
främst genomför dialogiska högläsningar. Däremot uppfattar vi att på högläsningsstunderna 
som syftar till att slappna av och mysa även förekommer performativa högläsningar, på så sätt 
att det handlar om att barnen ska vila och lyssna på berättelsen. I förskoleklassen anser vi att 
båda högläsningssätten förekommer på jämbördigt sätt. De har dels högläsning där barnen ska 
vara tysta och lyssna medan pedagogen läser, vilket kan ses som performativ högläsning 
enligt Sundmarks beskrivning. Det förekommer även högläsning där diskussion och frågor 
kring handlingen i boken framgår som en framstående del i högläsningsstunden, vilket kan ses 
som dialogisk högläsning. Barnen i förskoleklassen får även samtala med varandra i 
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kamratdiskussioner kring till exempel ämnet genus i böcker. Det kan ses som en slags 
performativ läsning med dialogiska samtal efteråt.  
 
Fortsatt forskning 
När vi nu forskat kring och intervjuat pedagoger om högläsningens betydelse i förskola och 
förskoleklass samt hur pedagoger arbetar med detta, har vi blivit mer intresserade av att även 
titta på hur detta arbete ser ut i verksamheterna. I denna studie har vårt fokus inte varit att titta 
på hur en högläsningsstund ser ut vilket hade kunnat vara en fortsättning på vår forskning. 
Vid denna forskning hade vi valt att använda oss av observationer av några 
högläsningsstunder inom varje verksamhet. En kompletterande metod till detta hade kunnat 
vara barnintervjuer för att även få syn på högläsningen ur barnens perspektiv.  
 
Vårt fokus i denna studie har varit tryckta böcker. En annan aspekt som hade varit en 
intressant fortsättning på vårt arbete hade kunnat vara uppkomsten av den nya tekniken. Detta 
är något som finns i vår vardag, och idag använder pedagoger ofta surfplattan som ett 
pedagogiskt verktyg. Hur kan pedagoger använda sig av digitala verktyg för att väcka intresse 
för högläsning och digitala böcker för barnen? Skulle det ha samma syfte som traditionellt 
tryckta böcker? Dessa tankar får bli framtida forskningsområden. 
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Bilaga 1 - Läsandets cirkel av Aidan Chambers (2011) 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 - Missivbrev 
 
Trollhättan 2018-04-04 
 
Hej! Vi heter Amanda Sundström och Johanna Näverå och studerar till förskollärare på 
Högskolan Väst i Trollhättan. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete. Vi har valt att 
fördjupa oss inom högläsning och är nyfikna på hur pedagoger arbetar med detta i förskola 
och förskoleklass.  
 
För att undersöka hur pedagoger arbetar med högläsning har vi tänkt att använda oss av 
fokusgruppsintervjuer. Det innebär att man låter en grupp personer samtala tillsammans om 
ett givet ämne som de är insatta i. För det här samtalet kommer vi, Amanda och Johanna, att 
fungera som samtalsledare. Vi kommer att leda samtalet och eventuellt ställa följdfrågor som 
bidrar till att utforska ämnet. Samtalet kommer att spelas in och det inspelade materialet 
kommer att transkriberas. Detta kommer att utgöra basen i ett examensarbete som kan komma 
att läggas ut i ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser, DiVA. I vårt 
arbete kommer både ni och förskolan/skolan att vara anonyma och få fingerade namn. Din 
medverkan är frivillig, och du kan när som helst under studiens gång avbryta deltagandet. Om 
du/ni har några frågor, hör gärna av dig/er. Vi hoppas att du vill delta i vår studie. 
 
Med vänliga hälsningar 
Amanda Sundström och Johanna Näverå 
 
(mejladresser: amanda.sundstrom@student.hv.se; johanna.navera@student.hv.se) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Jag har läst brevet och deltar gärna i studien: 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
  
Öppningsfråga: 
Ser ni er själva som läsande personer? Motivera gärna  
 
Introduktionsfråga: 
Hur skulle ni beskriva innebörden av begreppet högläsning? 
 
Nyckelfrågor: 
Vad innebär högläsning för er? 
På vilka sätt menar ni att barnen kan lära sig något av att höra en bok? 
På vilka sätt menar ni att barnen kan känna nöje av att höra en bok? 
 
Hur arbetar ni med högläsning? 
Har högläsningen stor betydelse i er verksamhet? 
Hur tänker ni kring kvalitet och kvantitet med högläsning, till exempel att läsa många olika 
böcker eller att gå in djupare på en bok? 
Hur arbetar ni vidare med böcker? Samtalar ni med barnen om böckerna under tiden ni läser 
eller efter att ni har läst? I vilket syfte gör ni det? 
Har barnen inflytande över vilka böcker som ska läsas? Hur? 
Vilken slags roll tänker ni att barnen har i högläsningen? Aktiv eller passiv? 
På vilket sätt har barnen tillgång till böcker? 
När finns det tid för barnen att läsa själva? Hur uppmuntras det? 
Hur stärker ni barnens intresse för böcker? 
Vilka genrer av böcker används och vilka finns tillgängliga? 
Hur får ni böckerna till förskolan/förskoleklassen, till exempel från bibliotek/bokbuss/ 
skänks? Vem väljer böckerna på biblioteket/bokbussen? 
Vid vilken tidpunkt läser ni? 
Var brukar ni läsa med barnen? 
Tror ni att ni skulle arbeta på samma sätt om ni hade haft barn 1–3 år, 3–5 år och 6 år? 
 
Vilket syfte har ni med högläsning? 
Är alla barn med på högläsning? Läser ni för alla barn samtidigt eller delas dem upp i 
grupper? 
Vad tänker ni att barnen ska få med sig i bagaget efter att ha läst en bok?  
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