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Abstrakt 

Det övergripande syftet med denna studie var att få fram förskollärares syn på högläsning i 

förskolan och hur förskollärare använder både spontan och planerad högläsning. Studien gjordes 

genom semi-strukturerade intervjuer och deltagarna som intervjuades var fyra förskollärare som 

jobbade inom samma kommun. Resultatet visade att förskollärare som deltog i studien tyckte att 

högläsning är viktigt för språkutveckling liksom bokvalet. Resultatet visade även att användningen 

av planerad högläsning kunde kopplas till pågående projekt och läsvilan. Den spontana 

högläsningen användes mest som ett tillfälle att låta barnens inflytande gå igenom och även som ett 

tillfälle att läsa böcker på ett mer ingående sätt. Avslutningsvis visar studien att pedagoger kan se på 

högläsning som en viktig del i förskolans verksamhet och inte bara som en rutin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Högläsning, förskolepedagoger, lärande, böcker, språkutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1 Inledning       1 

1.1 Syfte och frågeställning     2 

2 Litteraturgenomgång      3 

2.1 Bakgrund      3 

2.2 Tidigare forskning      4 

2.2.1 Högläsning i förskolans vardag     4 

2.2.2 Pedagogers användning av högläsning    6 

2.2.3 Sammanfattning      7 

3 Teoretiska utgångspunkter     8 

3.1 Centrala begrepp      8 

4 Metod       10 

4.1 Insamlingsmetod      10 

4.2 Urval       10 

4.3 Analysmetod      11 

4.4 Etiska övervägande      12 

4.5 Metoddiskussion      13 

5 Resultat       15 

5.1 Högläsning som en viktig del av förskolans verksamhet   17 

5.2 Planering av högläsning     19 

5.3 Spontan högläsning      23 

5.4 Valet av böcker och boktillgänglighet    24 

6 Diskussion       25 

6.1 Resultatdiskussion      25 

6.2 Sammanfattning      28 

6.3 Möjliga konsekvenser av min forskning    29 

6.4 Fortsatt forskning      30 

6.5 Betydelsen studien kan ha för framtida yrkesutövning   30 

Referenser       31 

Bilagor        

Bilaga 1 Informationsblad     ___________ 

Bilaga 2 Samtyckesblankett      

Bilaga 3 Intervjuguide       

Bilaga 4 Ordlista       

 



1 
 

1 Inledning 
 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn: … utvecklar intresse för bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” (Skolverket, 2016a, s. 

9–10). 

När jag gick de sista åren i förskolan hade förskolans läroplan Lpfö98 nyss skrivits och strävansmål 

som det ovan började användas i förskolans verksamhet. Jag kommer själv ihåg att vi läste några 

böcker vid vilostunden. Men i dagens förskola är högläsning mer i fokus som en viktig del av 

förskolan än den säkert var på min tid. I den nya utgåvan av läroplanen (Skolverket, 2016a) finns 

flera ”mål” för förskolan som tar upp ämnen som går att koppla till språk och högläsning. Som 

dyslektiker och Harry Potter-fan har jag både haft svårigheter och djupt engagemang för att läsa 

sedan jag var väldigt ung. Jag har också genom mina VFU-perioder de senaste åren fått uppleva 

olika förskolors och deras pedagogers sätt att genomföra och använda högläsning. Att läsa för barn 

är en del av vardagsrutinen på många förskolor i Sverige. Den generella synen på högläsning är att 

den skapar lugn i barngruppen, barnen får öva sin koncentration men också sin språkförståelse. Att 

språkförståelse är viktigt inom skolundervisningen är lätt att förstå, men inom skolväsendet 

inkluderas också förskolan i dagens samhälle. Detta innebär att även barn i förskolan ska erbjudas 

språkutvecklande situationer. Dock visar undersökningar, som t.ex. PISA 2009, att barns 

språkförståelse minskat i Sverige de senaste åren (Skolverket, 2016b). Detta är inte uppmuntrande 

och politiker är måna om att ändra denna trend för att öka Sveriges ranking gentemot resten av 

världen. Som bokälskare och blivande förskollärare bryr jag mig mer om att barnen lär sig att ha 

intresse för läsning och ord. När jag började söka på högläsning inför denna studie valde jag att 

kolla på all forskning om högläsning till att börja med. Det finns en del forskning från skolans 

kontext och en del från förskolan. Men den mesta forskningen, oavsett skolform, kom från 

internationellt håll och fokuserar ofta på böckernas innehåll. Studier om genusperspektivet på 

böckerna förekom ofta. Denna internationella forskning kommer från en annan skolform än den 

svenska, vilket gör den svårare att använda i vår förskola. Eftersom det tycks finnas få forsknings-

studier på både svenska och engelska som fokuserar på planering av högläsning och pedagogers 

användning av högläsning i förskolan, valde jag att studera detta. I min studie har jag genomfört 

fyra intervjuer med pedagoger i två förskolor i en kommun. Dessa intervjuer ligger till grund för 

den analys jag har gjort och som presenteras i resultatdelen. Denna studie hade som syfte att 

undersöka dels hur pedagoger använder högläsning i förskolan, dels vilken syn pedagoger har på 

högläsning. Med min studie önskar jag bidra med en inblick i detta område. 

 

 



2 
 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger i förskolan 

uppfattar och använder högläsning, som spontan och planerad aktivitet i verksamheten. Mitt syfte är 

att få pedagogernas berättelser om hur de ser på högläsning och även hur de använder högläsning i 

förskolans kontext. 

 

I studien har jag utgått från följande frågeställningar: 

– Vilken syn har pedagoger på högläsningens roll i förskolans verksamhet? 

– Hur planerar pedagoger högläsning? 

– Hur använder pedagoger spontana och planerade högläsningsstunder? 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Bakgrund 

Det finns många olika sätt att jobba med högläsning i förskolan. En del pedagoger jobbar med 

rollspel utifrån böcker och använder karaktärerna för att koppla böckerna till andra aktiviteter 

utanför högläsningen. Ett exempel som Orre (2016) skriver om är ett projekt på en förskola där 

pedagoger klär ut sig och spelar karaktärer från böcker. Dock var fokus i detta projekt just nu inte så 

inriktat på språkutveckling utan mera på läsupplevelser. Detta projekt har dock olika fokus under 

olika terminer. Ett annat sätt att se på högläsningens plats i förskolan kan ses i Nordling (2015), 

som är ett bra exempel på hur forskningen i Sverige lägger fokus på större områden som språkmiljö. 

Högläsning nämns som en del av språkmiljön men inte många artiklar skrivs om bara högläsning. 

Forskaren tar upp pedagogers syn på förskolans språkmiljö, men högläsning nämns bara i delar om 

den planerade vilostunden efter lunch, vid samling eller annan planerad aktivitet. Forskaren tar även 

upp att pedagoger själva känner att de inte har tillräckligt med kunskaper för att uppfylla målen som 

är framskrivna i läroplanen (a.a.). Högläsning blir mer och mer komplicerad ju mer man söker på 

vilka delar den innehåller. Det är inte bara en aktivitet där en person läser en bok rakt upp och ner 

utan många olika faktorer och delar gör högläsning till en språkutvecklande aktivitet. Sundmark 

(2014) beskriver att det inte bara är det talade ordet som har betydelse i högläsning utan rösten är en 

viktig del. Han tar också upp att högläsning är en kollektiv upplevelse där det talade ordet knyter 

samman deltagarna i aktiviteten. Vidare tar han upp att den som högläser kan läsa på olika sätt, läsa 

exakt vad som står i boken eller läsa ungefär vad som står och omtolka texten så att den stämmer 

med ens uppfattningar och barnen som lyssnar. Rao, Newlin-Haus och Ehrhardt (2016) konstaterar 

att många personer har uppfattningen att barn lär sig läsa i den formella skolan, efter 6 års ålder. 

Men detta stämmer inte helt eftersom tidig literacyutveckling börjar redan vid födseln (Björklund, 

2008). Literacy är ett begrepp som beskriver verksamheter som tillhör skrivande och läsande och 

som börjar hos barn redan i förskolan. Barn lär sig genom interaktion med vuxna och när dessa 

vuxna är medvetna om detta kan de ge barnen bra stöd i deras literacyutveckling (a.a.). Rao, 

Newlin-Haus och Ehrhardt (2016) tar upp tekniken RIR-A, som står för Repeated Interaktive Read-

Aloud. Inom denna teknik används objekt som relaterar till olika koncept och karaktärer i hög-

läsning. Vidare används bland annat frågor till barnen kring saker i boken, låta dem återberätta 

handlingen och prata om ord och deras betydelse. I Laster, Ortlieb och Cheeks (2009) studie 

beskrivs högläsning som en grund för tidig literacy, som bl a innebär att barnen får kunskap om vad 

läsning och skrivning innebär. Detta indikerar att det inte bara är i Sverige som tyngd läggs på 

högläsning som en språkutvecklande aktivitet. I de länder där den organiserade verksamheten för 

barn under den officiella skolåldern har ändrats från lekbaserad till ”real school” läggs även vikt på 
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högläsningens betydelse. Literacy och högläsning är viktiga i fler länder än USA och Sverige, och 

vikten av att kunna läsa i dagens samhälle går inte att komma ifrån något som alla forskare numera 

är överens om. Högläsning är inte bara läsvila som genomförs en gång per dag och literacy är inte 

bara att kunna läsa en text. De är delar av barns språkutveckling och är så mycket mer viktiga för 

barns utveckling. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Jag kommer här att presentera svenska och internationella forskningsstudier kring högläsning. Det 

finns en hel del forskning om högläsning men dessa har ofta fokus på bokinnehåll eller genus. För 

min studie hade jag svårt att hitta relevant forskning men alla de studier jag hittade redogör jag för 

nedan. Dessa studier presenteras genom generella teman i underrubriker. De två underrubriker jag 

har valt att ha är 2.2.1 högläsning i förskolans vardag och 2.2.2 pedagogers användning av 

högläsning. Efter det kommer en kort sammanfattning av studierna. 

 

2.2.1 Högläsning i förskolans vardag 

Svensson (2009) har gjort en studie om hur ofta högläsning förekommer i den svenska förskolan 

samt i förskoleklass. Denna studie tog även upp hur barngrupperna organiseras under högläsningen. 

Utifrån enkäter, som förskollärarstudenter på en högskola svarade på efter sin VFU, fick forskaren 

in ett material om högläsning för barn mellan 1–6 år. Studenterna som hade VFU i förskolan bidrog 

till materialet som analyserades och som visade att högläsning inte är lika vanligt som förväntat i 

förskolan. Medianvärdet visade att i förskolor läser pedagoger 1–2 gånger i veckan för hel 

barngrupp. Detta är mindre än i förskoleklasserna, där lästes ca 4 gånger i veckan i hel barngrupp. 

Dock lästes det dagligen i förskolan för mindre grupper av barn. Flera förskollärarstudenter 

kommenterade i enkäten att läsning dagligen förekom efter lunch, denna kallades ofta för läsvila 

och var därigenom planerad av pedagoger. Läsvila är en aktivitet som ofta genomförs runt lunch. 

Under läsvila kan barnen t.ex. ligga på madrasser, sitter i en soffa eller på en matta och lyssnar på 

när en pedagog högläser böcker. Antingen ska barnen somna eller så ska de vara stilla/ligga ner 

medan högläsningen pågår. Att läsa för individuella barn, mer spontana inslag av högläsning, 

förekom ca 2 gånger i veckan enligt denna studie. I stort sett alla studenter i denna studie såg någon 

form av högläsning dagligen. Svensson (2009) konstaterar dock att även om medelvärdena visade 

ett medelmåttigt antal högläsningsstunder så var variationen mellan olika förskolor stor. Högläsning 

i stora barngrupper förekommer även i andra länder för barn under 6 år. En annan studie som är 

gjord av Dynia och Justice (2015) studerade högläsning i Early Childhood Special Education 
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(ECSE) och Early Childhood Education (ECE) klassrum i USA. ECSE är en skolform för barn som 

är under 7 år och som har speciella behov, t.ex. diagnoser. ECE är också en skolform för barn under 

7 år, och båda skolformerna är för barn innan de börjar i kindergarten (se bilaga 4), vid 4–5 års 

ålder. Barnen i denna studie var mellan 3–6 år. Resultaten visade att barnen i studien bara fick 

högläst ca 3–4 böcker per vecka i ECSE klassrum. I ECE klassrum höglästes ca 5 böcker per vecka. 

Dock är detta en annan skolform än den svenska förskolan och i USA är dessa barn i mer 

traditionella klassrum snarare än i rum utformade för lek, som i Sverige. Detta gör självklart att 

högläsningen organiseras på ett annat sätt än i Sverige. 

En annan studie som är gjord i Sverige, Damber (2015), hade som ansats att beskriva hur 

högläsning användes i förskolan. Denna studie gjordes på 39 förskolor i norra och södra delarna av 

Sverige. Precis som Svensson (2009) samlade högskolestudenter från förskollärarprogrammet in 

materialet som analyserades av Damber (2015). Studiens frågor fokuserade på organisationen kring 

högläsning, t.ex. vem börjar en högläsning, hur långa är högläsningarna, var/när sker högläsning 

och fanns det uppföljningsaktiviteter. Resultat visade bland annat att det fanns en stor variation i hur 

tillgängliga böcker var för barnen samt hur stort urval av böcker som fanns på förskolorna. Det 

fanns förskolor där inga eller få böcker förekom medan andra förskolor hade många bokhyllor 

fyllda med böcker. När det kom till hur ofta högläsning förekom fick studien fram medelvärdet 6 

högläsningar per vecka. Oftast förekom högläsning en gång per dag och var inte planerad och 

böckerna valdes slumpmässigt. Högläsning förekom dock mellan 0–16 gånger i veckan beroende på 

vilken förskola som var i fokus. Det var oftast barnen som valde boken som skulle läsas, medan 

initiativet till högläsning togs av lärarna 60 % av tiden. Högläsning förekom oftast runt måltider och 

under läsvilan som förekom varje dag. Som medel var högläsningsstunder mellan 5 och 10 minuter 

långa, men högläsningsstunder kunde även vara upp till 45 min långa. Under högläsning förekom 

dialog mellan pedagog och barn, denna dialog fokuserade ofta på ord. Det var sällan som 

högläsningsstunder kopplades till andra aktiviteter, t.ex. målning eller lek i utklädningsvrån. När 

högläsning kopplades till andra aktiviteter valdes böckerna av pedagogerna, eftersom boken då 

skulle vara en del i det aktuella temat som pågick. Högläsning beskrivs av Damber (2015) som en 

rutin i de flesta förskolorna. Den slutsats som kunde dras i studien vara att högläsning i dessa 

förskolor primärt hade ett disciplinärt fokus, att hålla barnen lugna, och inte ett språkutvecklande 

fokus. 
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2.2.2 Pedagogers användning av högläsning 

Pentimonti och Justice (2010) genomförde en studie om pedagogers användning av högläsning i 

USA’s ”Head start” program. Studien hade som syfte att kategorisera pedagogernas användning av 

scaffolds inom högläsning för hel barngrupp. Scaffolds är ett begrepp som innebär en process där 

lärare ger barn stöd för att de ska klara av en uppgift eller aktivitet som barnet inte själv kan klara 

av. Forskarnas material i studien bestod av videoinspelningar av observerad högläsning och enkäter. 

Videoinspelningarna gjordes på högläsningsstunder med barn ca 4 år gamla och det var 17–18 barn 

per klassrum. Enkätsvaren kom från de 5 pedagoger som höll i högläsningsstunderna i de olika 

klassrummen. Utifrån materialet kom det fram att 96 % av de scaffolds som användes av 

pedagogerna var ”lågt hjälpsamma” scaffolds. Låga scaffolds klassades som mindre hjälpsamma för 

barns språkutveckling och dessa var: generalisering, resonera och förutspå. Utifrån enkäten som 

pedagogerna besvarade kunde forskarna se att pedagogernas egna uppfattningar av sin användning 

av scaffolds inte stämde överens med den praktik som fångats på inspelningarna. ”Högt 

hjälpsamma” scaffold-tekniker förekom sällan, dessa var: deltagande, minska valmöjligheterna och 

framlocka. Pedagogerna svarade dock att högt och lågt hjälpsamma scaffolds förekom lika ofta. 

Den slutsats som kunde dras av materialet var alltså att pedagogernas uppfattningar av sin egen 

praktik inte överensstämmer med vad de i verkligheten gjorde. 

I en annan studie från USA skriver Gonzalez et al. (2010) om effekterna av WORLD-interventioner 

under högläsning. Denna studie gjordes i pre-kindergarten och ”Head start”-klassrum i Texas. 

WORLD är ett språkprogram som betyder Words of Oral Reading and Language Development och 

som ska hjälpa till att lära barn ordförståelse. Studien gjordes genom observationer i nio klassrum 

och i studien delades klassrummen in i två olika grupper. Den ena gruppen högläste med WORLD 

och den andra gruppen högläste som vanligt, alltså att denna grupps pedagoger läser som de 

vanligen gör. Studiens resultat visade att generellt sett hade WORLD-interventionen en effekt på 

barnens inlärning. Dock krävs det enligt forskarna mer än bara högläsning för att barn med låg 

språkförmåga ska lära sig lika mycket som andra barn. I en annan studie, som är gjord i Australien, 

har man forskat om dialogläsnings-”prompts” (se bilaga 4) under högläsning i barnomsorgen 

(Cohrssen, Niklas & Taylor, 2016). Undersökningarna gjordes på två ”long-day Care Centres” (se 

bilaga 4) och metoden som användes var videoinspelning. Denna videoinspelning gjordes på två 

högläsningsstunder med två olika pedagoger och barn som var 1–5 år gamla. Resultaten visar att 

pedagogerna använder olika strategier under högläsningen. Strategi 1 gick ut på att barnen skulle 

fylla i slutet på en mening, ”complete the blank”. Strategi 2 gick ut på att fråga barnen saker under 

tiden pedagogen läste så att fokus låg på innehållet i boken för att barnen skulle kunna återberätta 

boken. Strategi 3 och 4 handlade om att ställa öppna frågor samt vad, varför, när, var och hur-frågor 
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till barnen. Den sista strategin (5) som Cohrssen, Niklas och Taylor (2016) såg i materialet var att 

länka bilderna och orden till barnens egna upplevelser. 

I ännu en amerikansk studie hade Dennis och Horn (2014) som syfte att se vad mejlade 

”Professionella utbildnings”-paket tillsammans med feedback via e-mail hade för resultat på de 

deltagande pedagogernas beteende. Pedagogerna använde det som fanns i paketen under högläsning 

med barn mellan 3–5 år i Child Care klassrum (se bilaga 4). Tre pedagoger observerades och 

intervjuades och varje lärare hade mellan 10–20 barn i sina klassrum under studien. Dennis och 

Horns (2014) resultat blev att alla pedagoger visade ökad användning av strategier från den 

professionella utbildningen. Vidare visades att utbildningen producerade ändringar i pedagogernas 

beteende under högläsning. Det som speciellt sågs i resultatet var pedagogernas implementering av 

specifika evidensbaserade högläsningsstrategier i sin verksamhet, d v s strategier som i 

forskningsstudier visat sig ha positiva effekter. 

 

2.2.3 Sammanfattning 

Forskning om högläsning visar att även om högläsning förekommer ofta i förskolan är det inte lika 

frekvent som man tror. En gång per dag av planerad läsning för små grupper av barn är det som 

tycks vara normen utifrån den svenska forskningen. I den internationella forskningen är högläsning 

i helgrupp normen och även denna är planerad. Den spontana läsningen får litet utrymme enligt den 

befintliga forskningen. Spontan högläsning förekommer oftast inom svenska förskolan, men det 

varierar kraftigt mellan förskolor inom Sverige och mellan den svenska förskolan och den 

internationella förskoleformen för barn 1–6 år. Planerad högläsning är inte alltid planerad mer än att 

den ofta genomförs på läsvila efter lunch och barnen väljer oftast vad som läses. När det kommer 

till hur pedagogerna läser så tar de hjälp av olika tekniker. Dessa ger olika resultat och pedagogerna 

spelar en stor roll i hur mycket dessa tekniker används i förskolan. Pedagogerna har i studierna den 

största rollen när det kommer till högläsning. De planerar när högläsning pågår, de väljer att ta tid 

att läsa spontant om barnen vill få en bok läst och pedagogerna styr läsningen under högläsningen. 

Hur interaktiv högläsningen blir styrs även av pedagogerna och det varierar, visar den 

internationella forskningen.  

 

 

 

 

 



8 
 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkter som jag har använt i studien. 

Jag kommer dessutom att ta upp några centrala begrepp som är viktiga att ta med och jag förklarar 

även vad de betyder. 

Det teoretiska perspektivet som denna studie utgår ifrån är socialkonstruktionismen, vilket innebär 

att kunskap och samhälle är något som konstrueras av människor i samspel med andra (Burr, 2003). 

Den socialkonstruktionistiska teorin innebär i korthet att vår uppfattning av världen inte är något 

objektivt, istället är den en konstruktion. I denna teori anses att den kulturella och historiska kontext 

vi lever i bestämmer hur vi förstår världen. Språket är viktigt eftersom tanke och språk är beroende 

av varandra, språket är grunden till tankar och genom det kan vi kategorisera erfarenheter. De 

tankar som perspektivet bygger på är att forskare inte kan observera fram hur ett samhälle är 

uppbyggt eller hur kunskap skapas. Om en forskare ska kunna få en bild av något måste hen 

intervjua människor, något som jag anammat i mitt syfte och i min insamlingsmetod. Med 

utgångspunkt i detta perspektiv har jag lagt upp mitt syfte för att fokusera på hur pedagoger ser på 

och hur de organiserar högläsning. Perspektivet styrde min insamlingsmetod, jag valde att intervjua 

pedagoger och därigenom få kunskap om hur de ser på högläsning. 

 

3.1 Centrala begrepp 

Ett centralt begrepp för denna studie är literacy. Björklund (2008) beskriver vad olika forskare 

menar att literacy är. I överordnad mening används begreppet för verksamheter som kopplas till 

skrivande och läsande eller för något som går att översätta till att innefatta tal, tecken, symboler och 

bilder och har en indirekt eller direkt relation till text i någon form. Mihai et al. (2015) tar också upp 

att barn lär sig literacyförmågor långt innan den formella utbildningen börjar. Skälet till att 

begreppet är viktigt är att barn socialiseras in i skriftspråket vid låg ålder genom ”sina föräldrar, 

syskon och andra närstående” (Fast, 2008, s. 8). Detta citat pekar mest på personer som barn möter 

under sitt första år i livet. Men det går även att tolka som att alla andra närstående har betydelse i 

barnets liv, innan den officiella skolåldern är inne. Pedagoger spenderar ibland hela arbetsdagar 

med barnen i förskolan, redan från 1 års ålder, på grund av föräldrarnas arbetstider. Detta gör 

pedagogerna till mycket viktiga i barnens utveckling. Därigenom kan även pedagoger i förskolan 

klassas som andra närstående som kan socialisera barn in i skriftspråkets värld. Detta redan innan 

barnen ens blivit gamla nog att skriva bokstäver av eget intresse eller innan pedagoger normalt 

uppmuntrat barnen att skriva. Björklunds (2008) egen forskning visar att det finns många olika 

händelser där literacy uppkommer i förskolan, t.ex. bläddrande, läsande i portfolio, ritande och 
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berättande. Ett begrepp som är viktigt är fonologisk medvetenhet när det kommer till literacy och 

högläsning. Enligt Mihai et al. (2015) är fonologisk medvetenhet barns förmåga att identifiera och 

känna igen ljud runt omkring sig, t.ex. talade ord. Denna förmåga är kopplad till att senare i livet 

kunna knyta ihop ljud i talspråket med den skrivna texten. Inom literacy är fonologisk medvetenhet 

en av de tidiga förmågorna som barnen lär sig. 
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4 Metod 

I denna del av texten presenteras min studies metod. Presentationen är uppdelad i underrubriker för 

att klargöra hur studien genomfördes. Dessa underrubriker är insamlingsmetod, där valet av 

insamlingsmetod och hur jag genomförde insamlingen presenteras. I nästa underrubrik, urval, 

presenterar jag urvalet av informanter, det vill säga de personer som intervjuades i studien. Notera 

att alla namn som nämns är fiktiva namn. Vid nästa underrubrik, analysmetod, går jag igenom min 

analysmetod och därefter följer etiska överväganden, där jag beskriver hur jag förhåller mig till 

dessa överväganden i studien. Jag avslutar med en metoddiskussion, där jag tar upp studiens 

tillförlitlighet. 

 

4.1 Insamlingsmetod 

I denna studie valde jag att använda mig av kvalitativ insamlingsmetod, då mitt syfte var att 

undersöka pedagogers uppfattningar och användande av högläsning. Utifrån mitt syfte valde jag 

även att intervjua pedagoger genom semi-strukturerade intervjuer, för att samla in data som kunde 

ge mig en bred bild av pedagogernas syn. Enligt Bryman (2011) genomförs semi-strukturerade 

intervjuer med en intervjuguide som har förbestämda frågor. Men den som intervjuar behöver inte 

följa denna intervjuguide punkt för punkt. Följdfrågor och hoppande i intervjuguiden är något som 

ingår i att ha en semi-strukturerad intervju, deltagarens svar styr vart intervjun går. Jag valde att 

söka på andra studenters examensarbeten som handlade om liknande studier kring högläsning och 

läsa deras intervjuguider som inspiration. Sedan skrev jag en egen enkel intervjuguide som jag 

sedan utgick från i mina intervjuer med pedagogerna, se bilaga 3. Under intervjuerna lade jag till 

frågor och hoppade över vissa frågor från guiden, beroende på hur intervjuerna gick. Intervjuerna 

genomfördes i ett lugnt rum på förskolorna där förskollärarna jag intervjuade jobbade. Intervjuerna 

spelades in med min mobiltelefon. Sedan transkriberades dessa innan jag analyserade svaren. 

 

4.2 Urval 

Jag valde att i denna studie använda mig av ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Konkret innebär 

det att jag valde att söka deltagare till min studie för att kunna svara på mina forskningsfrågor 

istället för att slumpmässigt välja ut deltagare. Mitt urval blev även ett bekvämlighetsurval, 

eftersom de få deltagare jag fick tag i var de som hade tid och var logistiskt tillgängliga för mig. 

Enligt Bryman (2011) används bekvämlighetsurval oftast i intervjustudier. Jag tog kontakt med 

många förskolor, som jag tidigare haft praktik på samt deras förskolechefer. På detta sätt kom jag i 
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kontakt med många olika förskolor, dock fick jag av många svar att de inte hade tid. Valet av enbart 

fyra informanter kan först av allt kopplas till tidsbrist, då jag inte skulle hinna med fler intervjuer 

eftersom insamling och transkriberingen tog lång tid. Den andra anledningen var att antingen fick 

jag inget svar från många chefer och förskolor eller så fick jag svaret ”vi har för tillfället tids- och 

personalbrist och kan inte delta”. Skälet till att jag inte gjorde alla mina intervjuer på samma 

förskola och samma avdelning är att jag kände att det inte skulle ge mig tillräckligt med data att 

analysera i min studie. Till slut fick jag dock göra en intervju på en för mig okänd förskola samt tre 

intervjuer på en före detta praktikplats. Totalt fyra förskollärare med olika bakgrunder som jobbade 

på tre olika avdelningar hade tid att delta i min studie. 

Den första förskolläraren jobbar på en resursavdelning med barn mellan 1–5 år på en förskola i en 

medelstor stad. Hon har jobbat i denna förskola sen hon blev förskollärare för över 35 år sen. På 

avdelningen finns färre barn än på andra avdelningar eftersom det är en resursavdelning och har tre 

pedagoger plus en extra personal. Förskolläraren har fått vidareutbildning inom språk, t.ex. en om 

talspråk och kommunikation. I texten kallas hon Ella. De andra tre förskollärarna jobbar på en 

förskola med två avdelningar i en liten ort i samma kommun som Ella. En av förskollärarna jobbar 

på en avdelning med barn 1–3 år och hon har varit förskollärare i över 25 år, men har jobbat på 

denna förskola i ca 20 år. Hon har fått en del vidareutbildningar inom språkutveckling, t.ex. om 

”språkpåsar”. I denna text kallas hon Freya. De andra förskollärarna jobbar med barn 3–5 år. Den 

ena har jobbat ca 31 år som förskollärare och på denna förskola har hon varit i ca 15 år. Hon har fått 

vidareutbildningar inom språk men även varit med i lärarlyftet. Hon kallas i texten för Tove. Den 

andra förskolläraren, som jobbar på samma avdelning som Tove, har jobbat 3 år som förskollärare 

och har varit på denna förskola i ca 5 månader. Hon har inte fått någon vidareutbildning inom språk 

och hon är långtidsvikarie. I texten kallas hon Trine. I studien nämns förskollärare som pedagoger 

eftersom detta ord fungerar bättre att använda i löpande text. 

 

4.3 Analysmetod 

Den analysmetod som jag valde att använda i denna studie är tematisk analys. Denna analysmetod 

har varit grunden för att analysera mitt material. Denna metod hjälper till att systematiskt analysera 

data från intervjuer och skapa teman och underteman (Bryman, 2011). Braun och Clarke (2006) 

beskriver att tematisk analys innehåller hittande, analysering och synliggörande av teman från data. 

Denna analysmetod fungerar med min insamlingsmetod och mitt syfte eftersom jag genom tematisk 

analys kan få fram pedagogers synpunkter och åsikter kring högläsning. Valet att spela in 

intervjuerna grundade jag i att inom tematisk analys bör man kunna gå tillbaka till materialet många 
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gånger för att söka teman och underteman. Forskare behöver enligt Bryman (2011) kunna gå in och 

söka teman i materialet. Detta kunde jag eftersom jag spelade in och transkriberade intervjuerna. 

Jag tog tid på mig att lyssna på intervjuerna och valde att transkribera dem tillräckligt noga så att 

deltagarens ord tydligt kom fram. När alla intervjuer var klara och transkriberade, läste jag in mig 

på min analysmetod. Sedan läste jag igenom alla intervjuer och började leta teman och underteman. 

Jag använde mig av ett Exceldokument för att kort skriva ner vilken intervju, vilka teman jag hittat 

och var i intervjun jag hittat dessa teman. Jag hittade 13 st underteman och 4 st övergripande teman. 

Dessa övergripande teman blev sedan grunden till de underrubriker som jag använde i resultatdelen 

där jag presenterar resultatet av min analys. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Jag har i min studie förhållit mig till de fyra etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 

innebär att jag förhöll mig till samma principer som forskare och professorer på högskolor måste 

följa när de gör undersökningar och forskningsprojekt (Löfdahl, 2014). Jag valde att vara noga med 

att mitt syfte inte inkräktade på områden som jag som högskolestudent inte får forska om. Med 

utgångspunkt i detta valde jag att undersöka pedagogers åsikter om högläsning bara för den 

professionella delen av personernas liv. De etiska principerna förhöll jag mig till genom att vara 

tydlig med vad deltagandet i studien innebär samt hur deltagarnas identitet och åsikter skulle 

behandlas. 

Informationskravet, den viktigaste delen, innebär att jag som forskare informerar deltagare om vad 

syftet med studien är, att deltagande är frivilligt och att deltagare kan dra sig ur när de vill (Löfdahl, 

2014, Bryman, 2011). Deltagare kan i ett senare skede av studien dra sig ur när de redan bidragit 

med material till studien. All denna information ska enligt Löfdahl (2014) förmedlas både muntligt 

och skriftligt för att deltagare ska kunna gå tillbaka och läsa om t.ex. studiens syfte. Jag valde att 

redan vid förfrågan om deltagande beskriva kort min studie och lite om deltagarnas rättigheter 

enligt informationskravet. Vid denna förfrågan skickade jag med en bilaga med längre information 

om alla etiska principer (se bilaga 1) och om studiens syfte samt en samtyckesblankett (se bilaga 2). 

Denna blankett skrev alla som deltog på för att visa att de läst och förstått sina rättigheter i studien. 

Här kommer samtyckeskravet in och detta innebär att alla som deltar i studien samtycker till att de 

är med (Löfdahl, 2014). Alla som jag fick kontakt med samtyckte till att delta eftersom de själva 

valde att svara på min förfrågan men jag såg till att alla även skrev på samtyckesblanketten i alla 

fall. Eftersom jag valde att bara intervjua pedagoger behövde jag inte fråga vårdnadshavare om 

medgivande att deras barn deltog i en studie. Enligt Bryman (2011) är både vårdnadshavare och 
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barnets egna medgivande viktigt vid studier av barn. Jag valde på grund av tidspress och 

inriktningen på mitt syfte att inte intervjua barn och hade istället ett pedagogperspektiv i min studie. 

När det kommer till hanteringen av intervjuerna med pedagogerna var konfidentialitetskravet viktigt 

att tänka på. Detta krav innebär att deltagarnas uppgifter i en studie ”ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet” (Bryman, 2011, s.132). Enligt Löfdahl (2014) ska deltagarnas identiteter 

skyddas och ska inte synas i t.ex. en students examensarbete. Alla som deltar i en studie garanteras 

att vara anonyma i en text och det är forskarens ansvar att uppfylla detta. I transkriberingsprocessen 

valde jag att inte skriva ner namn på barn, kollegor och förskolan som pedagogerna nämnde i 

intervju eftersom de inte var relevanta. Vidare gav jag alla fyra pedagoger fiktiva namn i en andra 

version av transkriberingen som jag använde till analysen. När citat och annat från intervjuerna 

skrevs in i resultatdelen och diskussionen nämns alla pedagoger med dessa fiktiva namn. Alla 

personuppgifter ska även förvaras så att ingen annan kan komma åt dem (Bryman, 2011), vilket jag 

har gjort. Här bör jag även ta upp att nyttjandekravet innebär att allt material jag samlat in och 

uppgifterna om pedagogerna inte ska sparas efter publiceringen av detta examensarbete (Löfdahl, 

2014). Alla transkriberingsversioner och ljudfilerna samt anteckningar på papper kommer att 

raderas och förstöras så att ingen annan kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär också att alla 

data jag samlat in bara ska användas till denna studie och ingen annan studie (Löfdahl, 2014; 

Bryman, 2011). Denna hantering av uppgifter och data skrev jag även om i mitt informations-

papper, som alla som deltog i min studie tog del av. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Validitet kan göras synonymt med giltighet inom forskning, om en metod verkligen undersöker det 

som är tänkt att undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014). Validitet kan även förklaras som en sorts 

bedömning av om slutsatser från en studie hänger ihop med studien eller inte (Bryman, 2011). Min 

undersökning speglar genom intervjuer med pedagoger deras syn på och praktik kring högläsning 

som spontan och planerad aktivitet i förskolans kontext. Jag transkriberade intervjuerna noga och så 

nära verkligheten som möjligt. Eftersom inspelningarna höll hög ljudstandard var det lätt att höra 

vad som sades. Transkriberingen kompletterades med några korta förklaringar av vad deltagaren 

visade upp eller pekade på för att pedagogens faktiska mening skulle synas tydligt. Därför kan jag 

säga att studien lever upp till validitetskraven. Generalisering av resultaten, eller extern validitet 

som Bryman (2011) tar upp, är svårare att bedöma. Eftersom mina intervjudata bara kommer från 

fyra pedagoger som alla bor i samma kommun i Sverige är min studie inte lika generaliseringsbar 

som större studier. 
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När det gäller mitt val av metod känner jag att utifrån syfte och frågeställningar var intervju bäst. 

Dock skulle jag nog få fler och mer varierade svar om jag skickat ut enkäter till många olika 

förskolor i olika kommuner. Jag tycker trots det att jag skulle kunna få mindre bra svar och färre 

djupgående svar, som jag känner att jag fick med intervjuerna. En annan sak är att i enkäter kan 

förskollärare vara mer ärliga om de får anonymitet när de svarar, dock anser jag att även här kan de 

bre ut sanningen. Jag kände tre av mina intervjupersoner och den jag inte kände fick jag en bra 

kontakt med redan innan jag mötte henne. Jag fick intryck av att hon ville delta, även när jag bara 

hade emailkontakt med henne. Hon sa även att hon är väldigt passionerad när det gäller högläsning 

och hon var jätteglad att få delta i min studie när jag intervjuade henne. De andra pedagogerna, som 

jag har träffat under min praktik på förskolan, var alla medvetna om att jag varit på båda 

avdelningarna och haft praktik med två olika handledare. Flera av dem ville berätta om saker som 

de kunde göra bättre och att de inte hade lika mycket erfarenhet som andra. Detta gör att jag anser 

att även om någon kan ha varit lite nervös gav de mig alla sanningsenliga svar som reflekterade vad 

de själva tyckte och hur de faktiskt agerar kring högläsning. Man skulle också kunna argumentera 

att jag skulle kunnat observera. Men det skulle göra att det var jag som sedan skulle ha tolkat vad 

jag såg. Jag skulle då inte få kunskap om hur pedagogerna själva faktiskt tänker och hur de själva 

ser på hur de gör högläsning. Utifrån min teoretiska utgångspunkt skulle detta inte passa in, 

eftersom jag vill ha deras uppfattning av högläsning. 
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5 Resultat 

I denna del presenterar jag mitt resultat genom underrubriker. Dessa underrubriker utgår från de 

övergripande teman som uppkom i analysen av mitt insamlade material. Underrubrikerna är: 

Högläsning som viktig del av förskolans verksamhet, Planering av högläsning, Spontan högläsning 

och Valet av böcker och boktillgänglighet. I analysen finns några citat från mina fyra intervjuer 

med. Eftersom jag ändrat namnen på intervjupersonerna använder jag vid varje citat dessa fiktiva 

namn för att visa vem som sa vad. Dessa fiktiva namn är: Ella, Tove, Trine och Freya. 

 

5.1 Högläsning som en viktig del av förskolans verksamhet 

Under den här rubriken redovisar jag pedagogernas åsikter om högläsning och varför pedagogerna 

själva tycker att högläsning är viktig. Vidare tar jag upp sådant som pedagogerna fann mindre bra 

med att genomföra högläsning samt deras resonemang kring barnens intresse. Pedagogerna i studien 

beskrev på olika sätt hur de såg på högläsning och vad högläsning enligt dem ger barnen i 

förskolan. De flesta nämnde hur viktigt det är med högläsning och att högläsning utvecklar barnen 

språkligt. Språkutveckling är det stora, övergripande begrepp som kom upp i alla intervjuer som det 

som barnen får vid högläsning. Ordförråd togs även upp i intervjuerna som en stor del av varför det 

är viktigt att läsa för såväl små som stora barn i förskolan. Nedan beskriver Ella och Trine några av 

de saker som högläsning ger barn enligt dem. 

Och jag tror alltså att språkutveckling, det är att få ett stort ordförråd, det är ju, det är ju bara 

att utgår från sig själv att läser du mycket så lär du dig många nya ord. Så är det. (Ella) 

Ja, det är ju den här språkuppbyggnad och samspelet också, lära sig och ja lyssna, lyssna på 

varandras reflektioner. Och ja allt det här grammatiska också och hur man läser från vänster 

till höger … brukar dom följa med så att dom liksom förstår hur språket är uppbyggt, alltså 

skrift, skriftligt också. … det är mycket som är språkets och uppbyggnad, mening byggnader och 

fonologi och allting… (Trine) 

En annan pedagog tog upp att det är viktigt att så tidigt som möjligt läsa för barn, för att även 

väldigt små barn får ut något av högläsning. Fonologi och de andra delarna av literacyutvecklingens 

nämns i citatet ovan, som hur man läser bok från vänster till höger. Literacy är inte bara att läsa och 

skriva utan dessutom att förstå och kunna återberätta en saga. Tidig literacy består även av att som 

barn hantera en bok, veta hur man tittar på en text för att kunna läsa den och bläddra i böcker 

(Björklund, 2008). Fonologisk medvetenhet är en av de sakerna som har betydelse för att barn ska 

lära sig läsa själva, och är även en del av tidig literacy. Men Trines citat ovan beskriver mer 

ingående vad språkutveckling genom högläsning betyder för henne. Hon tog även upp samspel som 
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något som barn övar på under högläsning. Tove, som jobbar tillsammans med Trine, beskriver att 

språkförståelse och kommunikation är vad barnen får ut av högläsning. Hon är en av pedagogerna i 

denna studie som går in på hur hon läser för barnen och hur detta påverkar vad barnen får ut av 

högläsning. I intervjun beskrev hon att genom högläsning får barnen tillfälle att diskutera innehållet 

i en bok och vilka olika dilemman som tas upp. Detta är bara ett exempel på hur man läser med 

barnen i förskolan för att deras språk ska utvecklas, liksom deras kommunikationsförmåga och 

samarbetsförmåga. 

Ett annat exempel är att använda läsfixarna (se bilaga 4) för att öka språkförståelsen hos barn (”En 

läsande klass”, 2017). Läsfixarna är en grupp figurer som har olika funktioner. De har utgångspunkt 

i lässtrategier för elever för att öka förståelse för text. Figurernas funktioner relateras till olika 

moment av bokläsning som ordförståelse, innehållsförståelse och andra delar. Enligt Ella är att läsa 

en bok en sak men läsförståelse är en helt annan sak. Igenom läsfixarna ger hon barnen möjlighet att 

undersöka böcker på djupet, undra om svåra ord och lära sig att förespå samt att återberätta en saga 

efter högläsning. Att jobba på liknande vis tog även Trine och Tove upp. Men de använde inte 

läsfixarna utan arbetade mer fritt utifrån samma delar som att undersöka boken och prata om svåra 

ord mm. Freya, som är den enda som jobbar på en ren 1–3 åringsavdelning, berättade att ibland kan 

man inte jobba på djupet med böcker. Under högläsning med barn i denna ålder var det enligt henne 

inte alltid lämpligt att diskutera ord eller prata om vilka bilder som är med i boken. I stället beskrev 

Freya att om en pedagog har få barn, två barn t.ex., kan pedagogen sitta och högläsa och diskutera 

boken med barnen. 

Andra pedagoger i studien tog upp att det är viktigt att tänka på hur man läser en bok och att det inte 

alltid är lämpligt att läsa böcker som de beskrev, alltså på djupet. Ella beskrev till exemplet att 

läsfixarna använde hon med 6-årsgruppen men på läsvilan med alla barn gjorde hon inte det. Hon 

beskrev att hon inte ville tjata sönder läsfixarna så att barnen känner att de inte orkar med dem 

längre. Hon berättade dock att om barnen är villiga kan någon del av läsfixarna vara med även 

under läsvila. Men att alltid använda dem är inget alternativ, ansåg Ella. Barns intresse vid 

högläsning är avgörande, tycker Ella och flera av pedagogerna i min studie. Ella tog upp att mognad 

och att hitta nivå på högläsning var svårt. Det gäller att hitta böcker och en högläsningsnivå som 

passar alla barnen. Om pedagogerna lägger nivån för högt riskerar de att tappa barnens intresse. Inte 

bara barns intresse i stunden utan även intresset för att lyssna på och själv läsa böcker. Att något 

skulle kunna vara mindre bra med högläsning ansåg inte Tove men de andra pedagogerna ansåg 

högläsning kan vara mindre bra om pedagogerna inte kan fånga barnens intresse. Vid högläsning 

ansåg de att barnens intresse var viktigt. 
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Ja, det kan ju var dom här stunderna när man märker att barn inte är intresserade till exemplet 

om man säger, nu får du sitta och lyssna. Det ger ju ingenting, de blir ju bara tjatigt. … ska 

försöka tvinga dom till att lyssna på en bok som dom inte är intresserade av då blir det ju 

nästan motsatt effekt att kanske inte vill, alltså att de blir ointresserade av böcker istället. Så 

tänker jag. (Trine) 

Freya resonerade om liknande saker som Trine i citatet ovan. Att ha barn mellan 1 och 5 år, som 

Ella hade, ger många utmaningar när det gäller att fånga barnens intresse. Hon berättade att hennes 

avdelning hade 6-årsverksamhet en gång i veckan, en högläsningsstund i veckan för de mindre 

barnen och en läsvila per dag. Genom denna indelning kunde hon och hennes kollegor anpassa 

nivån på böckerna och hur de läser till barnen men även ha samlade situationer med hela gruppen 

där nivån är svårare att hålla. Spontanläsning var även ett sätt att hålla kvar barnens intresse för att 

läsa. Spontan läsning är en form av högläsning där barn eller vuxen under t.ex. fri lek väljer att läsa 

en bok. Denna planeras inte och kan då uppkomma när som helst, oftast när barnen själva vill läsa 

en bok. Freya tog upp under intervjun att på hennes avdelning har de inga högläsningsstunder som 

är planerade just nu. Avdelningen hade istället extremt mycket spontan högläsning. Vid spontan-

läsning var det oftast barnen själva som valde böcker. Detta betyder att det är barnens intresse som 

styr den spontana högläsningen. Freya beskrev en typisk spontan högläsningssituation som något 

som barnen driver på med att ge henne en ny bok varje gång hon är klar med en annan. 

.... man kan hålla på, kan ju säkert läsa en åtta, tio böcker utan problem, så. Oftast brukar det 

va så att det inte finns några fler böcker att ta fram som sätter, eller någon annan tidsrymd som 

gör att Oj, oj oj nu hinner vi inte mer. Men oftast är det att böckerna tar slut, så avslutat det. 

(Freya) 

Freya beskrev även att rösten är viktig för att hålla barnen intresserade av böckerna de läser. Att 

bara läsa rakt upp och ner utan att ändra rösten är inget hon gjorde eller tycker var särskilt bra. Hon 

läste böckerna genom att ändra tonfall för att göra boken mer spännande och göra olika röster för 

olika karaktärer. Detta är något som också Ella tog upp att rösten är en viktig del av hur man håller 

intresset för boken hos barn. Även kroppen var enligt Ella viktig att tänka på som förskollärare när 

de läser högt för barn, för även kroppen är ett instrument att fånga barns intresse med. 

 

5.2 Planering av högläsning 

I denna del tar jag upp pedagogernas syn på hur de planerar och vad för sorts högläsning som 

planeras. Jag redogör också för hur samarbetet sker inom arbetslagen enligt pedagogerna samt annat 

material som kan användas. Planering av högläsning sker inte i verksamheten utan är ofta något 
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som görs i ett personalrum tillsammans i ett arbetslag. Ett arbetslag består ofta av tre pedagoger och 

det gjorde arbetslagen på de intervjuade pedagogernas förskolor. Ibland har pedagogerna jobbat 

tillsammans länge och är alla fast anställda. Eller så har de bara jobbat tillsammans i några månader, 

en eller två kan vara vikarier. Oavsett hur länge de har jobbat, samarbetar de i planeringen av 

högläsning som rutinen läsvila, planeringen av projekt där högläsning är en del och vilket material 

som kommer att behöva användas. Tove och Trine jobbade tillsammans med en tredje pedagog på 

ett projekt som utgår från barnens intresse kring vulkaner. I detta projekt blir högläsning av 

faktatexter från böcker och internet en del av projektet. 

…. nu har vi ju projektet med vulkaner som nu tänker vi låna in böcker med vulkaner. (Trine) 

Spontan läsning av texter om vulkaner och sökning på Ipad förekom även inom deras verksamhet. 

På samma förskola, men på småbarnsavdelningen, jobbade Freya och hennes två kollegor väldigt 

sällan med högläsning i planerade projekt. Freya konstaterar dock att när de gör det kan det vara att 

de på en samling läser en bok som på något sätt kopplar till pågående projekt, eller så väljer 

pedagogerna böcker att ha framme för spontan läsning som är kopplade till projektet. Ella beskrev 

att hon tillsammans med ”Läsrörelsen” (se bilaga 4) hade jobbat i ett projekt kring högläsning. 

Detta projekt avslutades för ett tag sen men hon hade tillsammans med kollegorna fortsatt i samma 

stil som under nuvarande projektet och i resten av verksamheten. De jobbade också aktivt med 

”läsfixarna” för 6-åringarna. De hade verksamhet för de yngre barnen och de skrev i en läslogg för 

båda grupperna. Ella berättade att de involverade föräldrarna som fick läsa samma bok hemma med 

barnen. Under nästa år skulle de även starta upp ett projekt där barnen själva ska få ta med en bok 

till förskolan, vilket ska göras från början av vårterminen förhoppningsvis. Detta är bara ett sätt som 

man kan jobba med högläsning i planerad form. 

Freya tog upp att arbetslaget är viktigt att man samarbetar med för att göra högläsning bra. Att ha 

ett samarbete med ordinarie personal uttrycker hon är lättare än med vikarier när det kommer till 

högläsning. Vikarier kan man prata ihop sig med men när man jobbat tillsammans ett tag har man 

tid att prata ihop sig mer. Freya säger angående detta att om pedagogerna under längre tid diskuterar 

bokval och inställningar gör det att de kan göra likadant allihop. Trine, en långtidsvikare, beskriver 

att hon inte har varit med på att organisera hur de på avdelningen planerar och läser böcker för 

barnen. Hon fick beskrivet för sig hur avdelningen gjorde och valde att följa detta. Hon är dock nu 

med i hur de driver projektet som pågår och är med i valet av böcker som ska användas i 

högläsning. Tove, som är fast anställd, har sedan länge jobbat på samma sätt men hon är nu ensam 

ordinarie på sin avdelning. Hon tar därför mer ansvar för att styra upp på avdelningen. 
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Det beror på vilken personal som arbetar, om det är vikarier så där så är det inte lika lätt att 

kanske ha samma förhållningssätt så är det ju, även om man försöker liksom prata om det 

sådär, så blir det ändå de två, två eller dom som är ordinarie som liksom får styra upp det lite 

grann kanske. (Tove) 

Trots detta ansåg både Tove och Trine att de och deras kollega gjorde på samma sätt vid 

högläsning. De hade planering i ett arbetsrum tillsammans varje vecka, där de hade tillfällen att 

prata ihop sig och samarbeta kring planeringen av högläsning. Ella, som jobbade på en helt annan 

förskola beskriver också att de arbetade tillsammans i arbetslaget kring högläsning. Ella var dock 

den som var mest drivande när det kommer till högläsning. Enligt henne är det dock bättre att man 

kompletterar varandra än att man är exakt lika engagerade i högläsning. Hon tar upp att det är bra 

att reflektera tillsammans efter att högläsningsstunder har genomförts för att alla ska veta var barnen 

ligger i nivå och vad de har gjort i 6-års och de yngre barngrupperna. 

Det finns många viktiga delar att tänka på när pedagoger planerar högläsning. Freyas avdelning har 

haft planerad läsvila men inte just nu, medan Ellas avdelning har läsvila varje dag. Denna planerade 

högläsning sker vid ca 12:00 hos Ella, medan Toves och Trines avdelning har den efter lunchen, ca 

14:00. Dock organiseras de på liknande vis. Alla barn ska delta i högläsningen, det sker på 

bestämda platser och böckerna kan väljas av barnen eller av pedagogerna. Detta beroende på om 

pedagogerna har en bok planerad eller om det är något som hänt i förskolan som de vill ta upp 

genom en bok. Ett exempel, som Trine tog upp, är när en kompisbok väljs att högläsas eftersom 

ämnet i boken går att koppla till saker som händer i barngruppen. En kompisbok är en sorts bok 

som speciellt är utformad för att användas i arbetet kring kamratskap, de är ca tio böcker om olika 

aspekter av kompisskap. Eftersom Ella är på en resursavdelning har hon färre barn och kan läsa för 

alla samtidigt, medan Trine och Tove delar på barngruppen, ca sju barn på två pedagoger. Trine och 

Tove berättade att en grupp barn sitter på samlingsmattan och den andra sitter i Vita rummet, två 

rum bort, för att inte störa varandra när de läser. 

Ella tog upp en viktig sak som hon tänker på och som är kopplad till förskolans läroplan. Det är att 

förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Med detta förklarade hon att hon menade att om 

barnen läser mycket Disney hemma ska förskolan erbjuda andra ämnen på böcker. Tove tog även 

hon upp förskolans läroplan och säger att det är självklart att de kopplar högläsning och projekten 

till läroplanen. Men hon betonar att barnen ibland också måste få känna lite lugn och ro, att det är 

bra att ha dessa lugnare stunder i en väldigt hektisk förskolemiljö. Det kan handla om att känna att 

pedagogen är där i stunden och att ha diskussioner där man går in i boken. Detta sker enligt henne 

under läsvilan som är inplanerad varje dag efter lunch på avdelningen. Ella beskrev att hon 
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tillsammans med sina kollegor planerar högläsningen och högläsning ska i hennes avdelning 

genomsyra verksamheten. 

Så vi jobbar så att det genomsyrar så att säga den övriga verksamheten också inte enbart de 

här stunderna utan man försöker att få in skapande saker också. (Ella) 

Ella planerar tillsammans med sina kollegor in hur de skulle använda högläsning med annat 

material som magneter och figurer. I Trines och Toves avdelning är planeringen av högläsning mer 

valet av böcker att läsa och hur högläsning ska vara en del i projektet om vulkaner. Även om Freya 

inte läser på planerat vis beskrev hon hur arbetslaget planerar för att den spontana högläsningen ska 

vara så enkel som möjligt att genomföra. Hon förklarade att bokvalet är viktigt, att se till att 

böckerna är tillgängliga och att pedagogerna ska kunna sätta sig var som helst och läsa utan att 

behöva göra något mer. Denna planering sker, precis som de andra pedagogernas, i ett personalrum 

en gång i veckan. 

Hur pedagogerna högläser varierar från avdelning till avdelning men det finns några likheter som 

jag tar upp här. Att läsa böcker högt utan extra material är normen utifrån min analys. Dock är Ella 

ett exempel på att inte följa normen. När hon läser böcker med t.ex. 6-åringarna använder hon sig av 

läsfixarnas figurer. Innan hon börjar läsa visar hon upp boken de ska läsa, visar bilderna, läser titel 

på boken och låter barnen spåna vad boken kan handla om. Detta är figuren spågumman Julia (vars 

bild sitter på väggen i bokrummet tillsammans med de andra läsfixarna) som spår i en kula. Den 

andra figuren som används vid högläsning är Frågeapan. Han är nyfiken och ställer frågor när man 

stannar upp i läsandet och undrar ”varför” om saker som händer. En annan figur som hjälper till 

under läsandet är Doris detektiv, som stannar vid svåra ord eller ord som är dubbelgångare. 

Exempel är ordet ro - är det att ro en båt eller ha lugn och ro? Den sista av läsfixarfigurerna som 

Ella använder (det finns fler) är Cowboyen. Han fångar in berättelsen med ett lasso och här får 

barnen öva på att återberätta boken de läst. Ella berättar att de använder material när de läser för de 

yngre, om t.ex. ”babblarna” (Se bilaga 4). Då har de en magnettavla där de sätter upp babblarna och 

barnen får även vara med och flytta på dem under sagans gång. 

…. man kanske har magnetsaga, man läser boken man kanske har den tredimensionellt, man 

låter barnen va med och flytta figurer. Har man babblarna när det är på, i och under så kanske 

dom, man tar in en stol och dom får göra dom här olika sakerna och så även i skapande då att 

det går igen att nu gör vi babblarnas hus håller vi på med och ska försöka möblera. (Ella) 

Tove tar upp att Ipads är ett pedagogiskt redskap som hon använder när hon tillsammans med 

barnen söker fakta om vulkaner, då läser hon högt för barnen vad de hittat. Eftersom Tove och 

Trine jobbar på samma avdelning är det möjligt att Trine också gör detta även om hon inte nämnde 
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det i intervjun. Både Trine och Tove beskriver att de brukar visa upp böckerna de ska läsa för att 

barnen ska få reflektera över vad boken kan handla om. Vidare beskriver båda att de läser på 

liknande sätt som Ella gör med läsfixarna. Tove och Trine visste dock inte vad läsfixarna var när jag 

frågade dem. Freya och hennes kollegor försöker, när tillfällen inträffar, att läsa böcker på liknande 

sätt som Ella gör med läsfixarna. Detta inträffar, menar Freja, när hon bara har ett eller två barn som 

är intresserade av att läsa en bok. Även barnens ålder och mognad dikterar om de kan läsa boken 

mer på djupet genom läsfixarnas tekniker. Freya tar upp att hennes förskola har ett material som 

kallas sagopåsar, men att de tyvärr inte används längre. De har blandats ihop av barnen och ingen 

verkar ha tid att ställa dem tillrätta just nu. I dessa påsar finns figurer och annat material som hör till 

vanliga sagor som pedagoger och barn ofta kan utantill. 

 

5.3 Spontan högläsning 

Alla pedagoger i denna studie beskrev att spontan högläsning förekom och i detta avsnitt tar jag upp 

hur pedagogerna ser på den spontana läsningen i sin verksamhet, var spontan läsning genomförs 

och när den förekommer. På Freyas avdelning förekom bara högläsning spontant just nu och ingen 

planerad. Det gick inte en dag utan att Freya läste böcker spontant för barnen i hennes avdelning. På 

Trine och Toves avdelning förekom spontan högläsning inte lika ofta. Spontan högläsning förekom 

oftast när barnen själva kom med en bok de valt eller tagit med sig hemifrån. Det som hindrade att 

mer spontan högläsning förekom var att pedagogerna oftast inte hade tid att sätta sig. Detta problem 

hade även Ella men hon hade också en extra personal utöver de ordinarie tre pedagogerna på 

avdelningen. På frågan om spontan högläsning förekom svarade hon: 

Ja, det är ju dagligen. … vi är ju tre personal men sen har vi en, jag vet inte om du vet vad Fia 

verksamhet är för något. Det är Fungera I Arbetslivet, vi har en tjej som har en måttlig till 

lindrig utvecklingsstörning som man inte märker och hon läser ju och såna saker men hon har 

gått på gymnasiesärskola. Och henne är ju väldigt bra så där, henne kan man säga så där 

ibland att den och den skulle behöva att någon sitter och läser enskilt med den. (Ella) 

Denna extra person kan få vad Ella kallade ”guldtillfällen vid högläsning”, något som hon själv inte 

tycktes få lika ofta. Alla pedagoger i denna studie använde sig av stubbe- och löparsystemet på sina 

avdelningar. Detta system innebär att en pedagog i arbetslaget svarar i telefon, pratar med föräldrar 

och byter blöjor mm. Detta medan de andra två pedagogerna i arbetslaget då är i barngruppen. När 

Freya är stubbe sitter hon på golvet med 1–3-åriga barn och på så sätt är det lätt för barnen att 

komma med en bok och fråga om hon kan läsa. Trine och Tove, som jobbar med 3–5-åringar, sitter 

i sin avdelning ofta på stolar nära barnen eller sitter med när barnen bygger på samlingsmattan. 
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Detta kan inbjuda barnen att gå och hämta en bok och fråga om pedagogerna kan läsa boken. 

Eftersom Ellas avdelning har barn i alla åldrar har hon båda sorters tillfällen tillgängliga för sig och 

sina kollegor. Platsen för högläsning varierar alltså beroende på var pedagogerna sitter i stunden. 

Men på golvet, på samlingsmatta, soffa, framför magnettavlan och varhelst barnen och pedagogen 

kan sätta sig och läsa, det är där högläsning sker spontant. Freya berättade att golvet är bra för 

högläsning i hennes verksamhet. 

Vi har ju liksom inte någon myssoffa eller nånting sånt som vi kryper upp i. Vi sitter ju på golvet 

o läser på barnens nivå. Och det gör ju också att många barn kommer, det finns ju alltid plats 

för fler, golvet är ju ganska stort. (Freya) 

Hos Ella förekommer högläsning mellan en pedagog/annan personal och ett eller flera barn, det 

beror helt på ålder, boken och var de sitter på avdelningen. Vid högläsning hos Freya kan halva 

avdelningen sitta med och lyssna på en bok. Ibland är det ett barn och oftast kommer och går barnen 

under högläsning. På den andra avdelningen, hos Trine och Tove, förekommer spontan läsning 

mellan en pedagog och ett barn oftast, även om spontan läsning för fler också förekommer. Trine 

beskriver att på eftermiddagen när hennes och Freyas avdelningar slås ihop i Trines avdelnings 

lokaler är ofta de små barnen (1–3 år) lite mer stökiga och trötta än de äldre barnen. Vid dessa 

tillfällen berättar hon att hon erbjuder dessa barn (oftast ca 2–4 barn är kvar vid ihopslagningen) att 

läsa en bok med henne. 

 

5.4 Valet av böcker och boktillgänglighet 

I denna del beskriver jag hur pedagogerna väljer böcker, hur tillgängliga böckerna är för barn och 

pedagoger, och även för föräldrar. Som jag tidigare i resultatet har skrivit är valet av böcker en del i 

planeringen av högläsning och i intervjuerna har alla pedagoger tagit upp valet av böcker som en 

viktig sak. 

Ella säger att det är viktigt att tänka på vad man väljer för böcker, eftersom barnen befinner sig på 

olika nivåer. Ibland behöver man välja böcker speciellt för vissa barn. Ella beskriver även att hon 

väljer böcker tillsammans med sina kollegor, utifrån ämnen som är aktuella och vad barnen visar 

intresse för. Böckerna väljs även utifrån tanken att barnen inte läser dessa böcker hemma och då 

kan förskolan vara ett komplement till hemmet. Tove tar upp att hon väljer böcker utifrån pågående 

tema/projekt, alltså böcker om vulkaner just nu. Hon berättar att på hennes avdelning kan de böcker 

hon väljer vara faktaböcker eller annan litteratur. Sagoböcker är exempel på detta. Trine beskriver 

att pedagoger speciellt väljer böcker för att barnen ska få ta del av dem vid olika tillfällen. Hon 
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säger att valet av bok kan kopplas till kompisskapet, som avdelningen jobbat med, och att de böcker 

som kallas kompisböcker kan väljas ut till samlingsstunden. Även om pedagogerna väljer vilka 

böcker som ska finnas i verksamheten är det ändå barnen som oftast väljer bland dessa böcker vid 

de spontana högläsningsstunderna. Vid läsvila har barnen ganska stor makt över vilka av böckerna 

som ska läsa. 

Vi har ju en stund på dagen som vi brukar avsätta för högläsning, och det är efter lunchen. Och 

då har vi en liten grupp barn, man är en pedagog med en liten grupp barn … och antingen är 

det barnen som väljer en bok eller så är det någon av pedagogerna som väljer ut en bok som vi 

tycker är lämplig. (Trine) 

Freya trycker mycket på vikten av att vara medveten om vilka böcker vi som pedagoger för in i 

verksamheten. Majoriteten av böckerna i hennes avdelning kan bli lästa under en enda spontan 

högläsningsstund. 

Det är inte bara ämnet i böckerna som är viktigt, enligt pedagogerna i denna studie. Var böckerna 

finns och hur tillgängliga de är har också betydelse. På alla avdelningar där intervjupersonerna 

jobbar finns böcker tillgängliga på barnens nivå. Hos Ella har alla barn från 1 år och uppåt tillgång 

till ett stort antal böcker i ett rum med en soffa. Ella beskriver att även om små barn inte alltid är 

lika försiktiga med böckerna som äldre barn jobbar de aktivt med att uppmärksamma barnen på hur 

värdefulla böcker är och att det inte är kul om böckerna går sönder. På deras förskola finns ett 

hallbibliotek där pedagoger kan gå och välja böcker till sin avdelning. Även barnen kan få gå dit 

med en pedagog och välja böcker. Förskolan ligger nära biblioteket i kommunen och därför kan hon 

tillsammans med barnen gå och låna böcker till sin högläsning där. Ella beskriver att de har ett 

samarbete med biblioteket där någon från biblioteket kan välja bok och planera högläsning för en 

grupp barn från Ellas förskola. Trines, Toves och Freyas förskola ligger utanför staden där Ellas 

förskola ligger och de har då ingen chans att gå och besöka biblioteket. Dock har kommunen där 

förskolorna ligger ett interagerande bibliotek med en bokbuss som kommer så ofta som två gånger i 

veckan. I denna bokbuss finns många olika böcker för många olika åldrar. Där kan pedagoger även 

beställa böcker så att de kan få dem skickade från det kommunala biblioteket i stan via bokbussen 

så att de kan hämta dem när bussen kommer. På Trines, Toves och Freyas förskola finns redan 

många böcker och i arbetslagen bestämmer de om de måste köpa in fler böcker eller om de böcker 

de behöver redan finns på förskolan. Denna förskola har ett minibibliotek på varje avdelning. I detta 

bibliotek finns böcker på svenska och polska som föräldrar och barn kan låna hem till sig om de 

vill. Några av barnen på förskolan talar polska hemma och därför erbjuder förskolan familjer att 

låna böcker på detta språk. När det kommer till var böckerna placeras i de två avdelningarna är det 

skillnad på hur Trine och Tove och Freya har placerat böckerna. Freyas avdelning har i det stora 
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rummet en smal hylla där kanske åtta böcker får plats samtidigt. Denna hylla når alla barn och det 

finns även en liten låg plattform under för att barnen ska se bättre vilka böcker som står där. Denna 

avdelning har även en annan hylla i vuxen höjd. Bara de frågar så får de böckerna. På Trines och 

Toves avdelning står mer än 30 böcker i en låg, stor hylla som är cirka 30 centimeter hög. Denna 

hylla står centralt i det största rummet på avdelningen. 
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6 Diskussion 

Jag diskuterar här mina resultat och kopplar mina frågeställningar till resultaten, och relaterar 

resultaten till den tidigare forskningen. Därefter tar jag upp vad mina resultat kan ha för 

konsekvenser i förskolans verksamhet och hur den fortsatta forskningen kan se ut. Avsnittet 

avslutas med ett stycke om vilken betydelse denna studie kan ha för yrkesutövningen inom 

förskolläraryrket. 

6.1 Resultatdiskussion 

Pedagogers syn på högläsning 

Utifrån frågeställningen om pedagogers syn visar min analys att alla pedagoger i min studie tyckte 

högläsning var viktig. Utifrån den teorin som jag valde att använda i denna studie, socialkonstruk-

tionismen (Burr, 2003), fick jag fram pedagogernas syn på hur de ser på högläsning. Pedagogernas 

syn är inte något objektivt utan den är en konstruktion, alltså har jag fått fram pedagogernas upp-

fattning och inte min egen i denna studie. Enligt pedagogerna medverkar högläsning till att utveckla 

barnens språk och det var även viktigt att introducera högläsning tidigt för barn i förskolan. Enligt 

Burr är språket viktigt inom socialkonstruktionismen, eftersom språk och tanke gör att en person 

kan ge sin uppfattning av något. Samspel och kommunikation togs även upp i min studie som delar 

av varför pedagogerna tycker att högläsning är viktig i förskolan. Språkutvecklingen som barnen 

fick från högläsning togs upp som det som var viktigast. Den språkutveckling som pedagogerna tar 

upp går att koppla till barns literacyutveckling, eftersom denna har med läsande och språket att göra 

(Björklund, 2008). En av pedagogerna beskrev att begreppet språkutveckling innehöll många delar 

som barnen kan få genom högläsning, t.ex. ordförråd, språkuppbyggnad och grammatik. Fonologi 

togs även upp som en del av språkutveckling. Detta går att koppla till Mihai et al. (2015) som 

kopplar fonologi till barns tidiga literacyutveckling i sin studie. 

 

Alla pedagoger i studien är utbildade förskollärare, antingen nyutbildade eller utbildade för mer än 

20 år sen. Men de tog ändå upp saker från både tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

som är nyligen gjorda och alltså relevanta i dagens förskola. Vidare i resultatet fick jag fram att 

pedagogerna ansåg att hur de läser en bok hade betydelse. En pedagog ska exempelvis inte läsa med 

entonig röst, inte läsa hela boken utan att låta barnen säga något och inte glömma bort att relatera 

innehållet till barnen. Istället ska pedagogerna ändra rösten när de läser, de ska läsa böckerna på 

djupet och använda t.ex. läsfixarna i högläsningen. Pedagogerna tryckte dock på att det inte alltid 

var lämpligt att läsa med läsfixarna. En pedagog ansåg att om barnen var för små kunde de tappa 

intresset för läsning. Barns intressen och situationen tog pedagogerna upp som två viktiga faktorer 
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som de tycke att pedagoger skulle förhålla sig till när de läser högt. Detta går att koppla till 

Pentimonti och Justice (2010) som till exemplet tog upp de scaffolds, eller stöttningar, som 

pedagoger använder. De liknar de hjälpmedel som pedagogerna i min studie beskrev att de använde. 

Pedagogens agerande under högläsning som en viktig del går att koppla till Gonzalez et al. (2010) 

som i sin studie beskriver WORLD-interventioner som pedagoger kan använda under högläsning. 

Liknande resultat visar även Dennis och Horns (2014) – ju mer medvetna och utbildade 

pedagogerna är när det gäller hur de kan använda högläsning och vad de ska göra, desto bättre blir 

de. Några av pedagogerna i min studie hade tidigare fått någon form av vidare utbildning inom 

språk och högläsning. Annan forskning som tar upp pedagogers agerande är Cohrssen, Niklas och 

Taylor (2016). De beskriver fem strategier som pedagoger kan använda sig av under högläsning. 

Exempel är att hjälpa barn att kunna återberätta boken och som pedagog lägga fokus på innehållet i 

boken. Detta resultat liknar det jag hittat i min studie, exempelvis ”läsfixarna” och att läsa en bok på 

djupet med liknande tekniker (som läsfixarnas). Dialogen som skapas mellan barnen och pedagogen 

nämns av Damber (2015), som skriver att det ofta pågår en dialog mellan barn och pedagog under 

högläsningsstunder i förskolan. 

 

Hur pedagoger planerar högläsning 

Enligt de intervjuade pedagogerna skedde planering i ett arbetsrum varje vecka. I arbetslagen 

arbetade tre pedagoger tillsammans med planeringen av läsvilan, hur högläsning skulle kunna 

användas i det pågående projektet och vilka böcker som skulle användas och vara tillgängliga i 

verksamheten. Oavsett om böckerna var sagoböcker eller faktaböcker berättade pedagogerna att de 

var medvetna om varför de valde böckerna de hade i verksamheten. En pedagog kunde under en 

lässtund läsa majoriteten av böckerna som var tillgängliga för barnen, över tio böcker. Därför var 

valet av böcker som var tillgängliga extra tydligt i hennes barngrupp. Barnens intresse kom även 

upp här, och det aktuella projektet influerade ofta bokvalen. Nivån på böckerna var även en faktor 

som togs upp, böckerna skulle anpassas till barnens ålder och mognad. Att ha tillgänglighet till 

böcker var en standard i de förskolorna som pedagogerna jobbade på. I tidigare forskning är detta 

dock inte alltid fallet. Dambers (2015) forskning visar att det finns förskolor helt utan böcker medan 

andra har hyllor fulla med böcker. Urvalet av böcker varierar också enligt forskarens studie. Att ha 

böckerna på barnens höjd så att de är tillgängliga fysiskt för barnen verkade vara en självklarhet när 

jag intervjuade pedagogerna i min studie. De fyra intervjuade pedagogerna berättade att även 1-

åriga barn kunde nå alla böcker på deras avdelning, bara ett undantag fanns. På den avdelningen där 

undantaget fanns behövde barnen fråga pedagogerna för att nå några böcker som fanns uppe på 

högre nivå. Alla avdelningar hade på olika sätt tillgång till böcker från kommunens bibliotek, 
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antingen genom närhet eller genom bokbuss. Förutom böckerna som viktigt material för högläsning 

togs läsfixarna, magnettavla och Ipad upp som delar av det material som planerades in att användas 

i verksamheten. 

 

Hur pedagogerna använder planerad högläsning 

Alla pedagoger beskrev att högläsning ofta kopplades till pågående projekt. Detta går att likna vid 

Dambers (2015) resultat där högläsningsstunder sällan kopplades till andra aktiviteter om de inte 

kopplades till ett projekt. Detta fann även jag i min studie: pedagogerna planerade i arbetslag in 

högläsning i verksamheten genom projektet. Det samarbete som pågick i arbetslaget togs upp av 

pedagogerna i min studie som en viktig del av arbetet för att såväl planerad som spontan högläsning 

skulle fungera bra. Pedagogerna menade vidare att det var svårare att jobba med vikarier än med 

ordinariepersonal. Dock tog de upp att de på avdelningarna pratade ihop sig och att de gjorde på 

liknande sätt när de läste högt för barnen. En pedagog ansåg att det var viktigt att man kompletterar 

varandra och inte är exakt likadana när man jobbar på en förskola. Samtidigt menade hon att det är 

bra att samarbeta och tillsammans diskutera vad man gjort under högläsning för att den fortsatta 

högläsningen ska fungera. Högläsning kan ibland vara en aktivitet som inte behöver kopplas till 

projektet. En pedagog hade exempelvis varje vecka en bokläsning med läsfixarnas figurer för en 6-

årsgrupp och en för de yngre barnen. Samtliga pedagoger i min studie berättade att de läste varje 

dag. De som hade en planerad lässtund runt lunch berättade att denna gick till på liknande sätt. Alla 

barn deltog, ofta valde barnen böcker och stunden kallades läsvila. Det som skilde var att på en 

avdelning satt alla barn tillsammans och på den andra delades barnen upp i två mindre grupper. 

Under dessa planerade stunder lästes böckerna på djupet och läsfixarna kunde figurera, men det 

varierade beroende på pedagogen, bokvalet och barngruppen. Liknade resultat kom fram i 

Svenssons (2009) studie som visade att högläsning förekommer dagligen i mindre grupper i svenska 

förskolor, medan Dambers (2015) studie visade att i medeltal förekommer högläsning förekommer 

sex gånger i veckan. Detta indikerar att mitt resultat kan vara i linje med forskningen. Den pedagog 

i min studie som inte har ”läsvila” läser dock spontant flera gånger per dag och läser då mer än fem 

gånger i veckan. Den planerade läsningen i Svensson (2009) och Damber (2015) var också ofta 

kopplad till vad de kallar läsvila, precis som i mitt resultat. Dynias och Justices (2015) studie gällde 

bara planerad högläsning, men där höglästes planerat ungefär lika mycket i de vanliga klassrummen 

som i min studie. 
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Hur pedagoger använder spontan högläsning 

Spontana högläsningen använde sig alla pedagoger i min studie av dagligen. En pedagog sa att hon 

inte gick en dag utan att läsa högt för barnen. På hennes avdelning, 1–3 år, förekom mycket spontan 

högläsning men i samma förskolas 3–5 årsavdelning förekom högläsning inte lika ofta. I motsats till 

min studie visar Svenssons (2009) studie att spontan högläsning bara förekom ca två gånger i vecka. 

I mina informanters förskolor förekommer högläsning mycket mer än så. På en avdelning kunde ca 

tio böcker läsas i ett svep under en högläsningsstund. Tiden för högläsning varierar men långa 

högläsningsstunder förekommer inte bara på denna förskola utan även i tidigare forskning. Ett 

exempel är Dambers (2015) studie där högläsningsstunder kunde pågå upp till 45 min men vanligen 

pågick de mellan 5–10 min. Svensson (2009) beskriver dock att i hennes studie varierade spontan 

högläsning mellan olika förskolor och i min studie varierade det mellan små- och stora-

barnavdelningar. Spontan högläsning var något som oftast genomfördes för att barnen ville det 

enligt pedagogerna i min studie. Men ibland frågade pedagogerna barnen om de ville höra en bok. 

Även Dambers (2015) resultat visar att det oftast var barnen som valde böcker och då även att 

högläsning skulle påbörjas. Pedagoger valde även böcker i Dambers studie. Precis som under den 

planerade högläsningen förekom läsfixarnas figurer men här användes de mera sällan. Samtliga 

pedagogers avdelningar använde sig av ”stubbe och löparsystemet”, vilket de sa var ett sätt att göra 

så att de två som var ”stubbar” den dagen var i verksamheten mera. På detta sätt kunde barnen få 

fler tillfällen till högläsning, eftersom pedagogerna då var mer tillgängliga. Ett exempel är Freya 

som beskrev att hon satt på barnens nivå, på golvet, vilket gjorde högläsande lättare eftersom alla 

barn kunde delta om de ville. Golvet är väldigt stort till skillnad från en soffa, vilket gör att många 

barn kan delta i högläsningssituationer. På de andra avdelningarna fanns stolar att sitta på eller en 

soffa, vilket gjorde högläsningen mer inriktad på högläsning en och en eller högst fyra barn åt 

gången och en pedagog. Även samlingsmattan togs upp som ett ställe där högläsning förekom i 

pedagogernas verksamhet. 

 

6.2 Sammanfattning 

En utgångspunkt för denna studie var att högläsning är en viktig del av förskolans verksamhet vilket 

jag själv menar men även utifrån min utbildning till förskollärare. Pedagogerna i denna studie ansåg 

även detta och de tog upp att språkutveckling har många delar som barn får genom högläsning. 

Samspel med andra och hur man läser för barn är andra viktiga aspekter enligt pedagogerna. Att 

läsa på djupet och att anpassa sig efter barnen tog pedagogerna fram som delar i hur de ansåg att bra 

högläsning borde utformas för barns språkutveckling. Bokvalens betydelse var en av de större 

delarna som pedagogerna la vikt på. Innan denna studie hade jag inte lika stor förståelse för varför 
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bokval kom upp i så många forskningsartiklar. Jag tyckte inte att fokus skulle ligga så mycket på 

bokvalet utan på hur högläsning organiseras och genomförs. I och med denna studie fick jag dock 

en större förståelse för denna sneda fördelning. Alla intervjuer tog upp vikten av böckerna och den 

stora del som böckerna har i högläsning som utvecklande aktivitet. Jag skulle säga att jag var 

omedveten om böckernas betydelse och hur medvetna pedagoger faktiskt var när det kom till 

bokvalen de gjorde. Jag upptäckte även att planering inte bara gäller planerade högläsningstillfällen 

utan spontanläsning genom bokval och hur de spontan så enkelt som möjligt ska kunna genomföras. 

Högläsning, mest den planerade, användes för att vara en del i ett projekt men även som en del av 

den dagliga rutinen, läsvilan. Att arbetslaget gjorde lika lades vikt vid men även att pedagoger är 

olika och att man kompletterar varandra. Den spontana högläsningen förekom dagligen och styrdes 

ofta av barnen. Den spontana läsningen användes inte alltid som mer än för att låta barnens vilja gå 

igenom. Men ibland togs den in i projektet och ibland användes den för att läsa böcker på djupet 

precis som under den planerade högläsningen. Mycket av det jag läste i tidigare forskning stämde in 

på det jag fick fram i denna studie. Även om delar av den tidigare forskningen inte är svensk kunde 

jag ändå se många likheter mellan min studie och de internationella. Dock förekom spontan läsning 

ganska ofta i min studie men inte så ofta i den tidigare forskningen. Den planerade högläsningen 

användes mer än bara till att läsvila. 

 

6.3 Möjliga konsekvenser av min forskning 

Det är svårt att veta vilka möjliga konsekvenser en studie kan ha men nedan beskriver jag några 

tänkbara konsekvenser som denna studie kan ha. Studien kan exempelvis bidra till att andra 

pedagoger kan se sin egen användning av högläsning som positiv. Med det menar jag att min studie 

visar att pedagoger själva har åsikter om hur viktig högläsning är och hur den används. Genom detta 

kan andra pedagoger och blivande förskollärare se sina egna åsikter återspeglade och deras egen 

användning av högläsning som liknande andras. Pedagoger kan se det jag lyft fram, t.ex. läsa på 

djupet, och se vad de själva gör som de kanske inte tyckte var så speciellt viktigt men som faktiskt 

har många fler sidor än de trodde innan. Min studie kan även visa pedagoger hur mycket andra 

pedagoger läser, vilket förhoppningsvis inspirerar andra att läsa mer och vara mer medvetna om 

varför de läser och vad de läser för barnen i förskolan. En konsekvens kan även bli att den som läser 

denna studie ser vikten av bokval och att ha många böcker tillgängliga för barn. Den dagliga 

läsvilan är nästan helig men att läsa spontant kan vara precis lika viktigt att ha i sin verksamhet. 

Men den största konsekvens, som jag ser det, är att förskollärare genom denna studie blir mer 

medvetna om sin egen användning av högläsning. 

 



30 
 

6.4 Fortsatt forskning 

En fråga som kom upp när jag gjorde detta examensarbete var varför det finns så lite forskning om 

spontan högläsning. Spontan högläsning pågår hela tiden i vissa förskolor men inte i andra. I min 

studie förekom spontan läsning varje dag. Utifrån detta skulle framtida forskning kunna fokusera 

just på detta område för att se hur spontan högläsning används men även hur den organiseras på 

djupet. Även bokval som ett sätt att planera för den spontana högläsningen kom upp men vad som 

mer påverkar den spontana högläsningen har jag inte fått fram i den här studien. Här kan framtida 

forskning fortsätta undersöka vad som ingår i spontan läsning. 

 

6.5 Betydelsen studien kan ha för framtida yrkesutövning 

Den betydelse som den här studien kan ha för den framtida yrkesutövningen inom förskolläraryrket 

är att medvetenheten kring planering av både planerad och spontan högläsning kan öka. Betydelsen 

av att tänka på hur man läser en bok och vilken bok man väljer och varför har blivit mer tydligt för 

mig igenom denna studie. Som helhet skulle denna studie kunna ha som betydelse att visa mig själv 

och andra förskollärare att det inte går att ignorera att högläsning inte bara är en rutin i förskolan. 

Den är så mycket mer än bara en stund efter maten då barnen väljer en bok och en pedagog läser för 

att barnen ska vara stilla. Högläsning kan genomsyra hela verksamheten, den kan vara planerad i 

olika grad. Det betyder inte att spontan läsning är oviktig. Vad min studie avslutningsvis visar är att 

all högläsning har betydelse. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsblad 

Nedan kommer lite information om min undersökning och andra saker som du som deltar kan 

behöva veta. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar och använder 

högläsning som spontan och planerad aktivitet. Mitt syfte går alltså ut på att få pedagogernas 

berättelse om hur de se på högläsning och hur de använder högläsning i förskolan. Intervjuerna 

kommer att spelas in och en intervju bör inte ta mer än en timme. Intervjuerna görs på plats i 

pedagogernas förskola, t.ex. i ett tyst personalrum eller annat rum. 

Eftersom alla som gör studier måste förhålla sig till de etiska principerna kommer jag nu att ge dig 

som vill medverkan en kort information om ditt deltagande och vad jag förhåller mig till. (Har du 

undringar om detta eller något annat kan du e-maila mig *se kontaktinfo nedan*. Du kan även läsa 

på denna hemsida: http://www.codex.vr.se/ eller i denna pdf fil: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf om du vill fördjupa dig om etiska principer.) 

Deltagande i denna studie är helt frivilliga och deltagande kan avslutas när som helst, även i senare 

skede av mitt examensarbete. Alla som deltar garanteras total anonymitet, det inkluderar även att 

inga riktiga namn på deltagare, kollegor eller förskolor kommer att finnas med i mitt 

examensarbete. Alla uppgifter om alla personer som deltar i studien kommer att behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. 

Alla uppgifter jag kommer samla in kommer att förvaras säkert och sedan kommer det material som 

mitt examensarbete bygger på att raderas för att säkra att ingen annan än jag kan använda det. Jag 

garanterar även att det jag samlar in under min studie bara kommer användas i mitt examensarbete. 

Efter examination av examensarbetet kommer jag att radera de filer som innehåller dessa data samt 

slänga ev. pappers anteckningar på passande sätt så att ingen annan kan komma åt dessa data. 

Examensarbetet kommer att publiceras genom Liu’s E-press. 

På sid 2 finns ett samtyckespapper som du som är villig att delta ska skriva på så att jag vet att du är 

villig och att du är informerad om de etiska principerna som jag måste förhålla mig till. På skriven 

lapp ska ges till mig i hand vid intervjutillfället eller skannas in och e-mailas till min Email. 

Tack i förhand för att du tar dig tid att läsa och delta, snabba svar är uppskattade eftersom jag har 

väldigt lite tid på mig att intervjua pedagoger och skriva mitt examensarbete. 

Med vänliga hälsningar Jennifer Johansson, sista års student på förskollärarprogrammet, Liu, 

campus Norrköping. 

Kontaktinfo: Min skol Email: XXXX 

Mobilnummer: Ger jag ut om någon känner att de behöver ha det. 

Min handledare: Cecilia Axell 



 
 

Bilaga 2 Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 

[_] ”Jag samtycker till att delta i denna studie och intervjuas om mina erfarenheter utifrån mitt 

arbete i förskoleverksamhet.” 

 

[_] ”Jag har läst informationen om studien.” 

 

 

Mitt namn:_______________________________________________________ 

 

Min arbetsplats(Förskolans namn):____________________________________ 

 

Ort och datum:____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 Intervjuguide 

Utbildning/erfarenhet 

-Hur länge har du jobbat i förskolan? (Denna förskola och i förskolor generellt.) 

-Vidareutbildning/kompetensutveckling, inom barnlitteratur/högläsning/samtal med barn? 

 

Generellt om läsning i din verksamhet? Beskriv kort. 

 

Högläsning 

Var sker högläsning? 

När sker högläsning? 

Är högläsningen något som ni planerar in i verksamheten? 

- Om nej, varför? 

- Om ja, hur tänker ni? 

Hur planerar ni? 

- (Görs planeringen i verksamheten eller i personalrum?) 

Vad är syfte med högläsningen i förskolan? /Har ni någon pedagogisk tanke när ni läser? 

- Vilken pedagogisk tanke har ni då? 

Hur går en högläsning till i din förskola? 

 

Barnen och böckerna 

Kan barnen i er verksamhet nå böckerna? 

Läser ni böcker spontant i er förskola? 

Vem väljer att spontant läsa en bok, barn eller pedagog? 

 Om spontana högläsningsstunder uppstår, hur används dessa tillfällen? 

 Om spontana högläsningsstunder inte förekommer, varför? 

 

Pedagogens åsikter 

Vad tror du att högläsningen ger barnen? 

 Använder du själv högläsning som disciplin eller som utvecklande aktivitet? 

Vad har du som pedagog för tankar kring högläsning som språkutvecklande aktivitet? 

Är det något du uppfattar som mindre bra med högläsning? 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 Ordlista 

Här finns översättningar och förklaringar till några ord och företeelser som förekommer i min text. 

 

- ”Babblarna”: Språkpedagogiska barnfigurer som används för att träna barn i de olika språkljuden. 

Utarbetat av Anneli Tisell utifrån ”Karlstadsmodellen” (www.hattenforlag.se) . Se även wikipedia. 

 

- Child Care: Övergripande benämning på anordningar för att ta hand om och ha tillsyn över barn, 

vanligen mellan 6 månader och 13 år. Kan vara barnvaktning, förskolan eller annan form av tillsyn 

för unga barn. 

 

- Kindergarten: Innebär olika saker i olika länder. I USA betyder det oftast en skolform där barnen 

går i ett år vid 5-6 års ålder och är i de flesta delstater obligatorisk. Motsvarar ungefär vår 

förskoleklass. 

 

- Long-day Care Centers: Kallas också Child Care Centres, kan divas av privata personer, lokala 

eller kommunala organisationer, företag eller ”non-profit” organisationer. Vanligen öppna 07–18, 

barnen är mellan 6 mån till fem år. Motsvarar ungefär det vi tidigare kallade barndaghem. 

 

- Läsfixarna: Ett begrepp som används av Martin Widmark på internetsajten ”en läsande klass”; 

läsfixarna är de karaktärer som representerar olika strategier som kan användas för att träna 

läsförståelse. Barbro Westlund var den som myntade begreppet ”Läsfixarna”. 

 

- Läsrörelsen: En ideell förening som bildades 1999, deras motto: ”Ge dina barn ett språk.” 

Läsrörelsen driver bland annat ett projekt tillsammans med McDonalds, som går ut på att 

McDonalds Happy Meal innehåller en bok. 

 

- Prompts: synonymt med - suggestion, förmå någon att göra något. I det här sammanhanget betyder 

det också att ge ledtrådar för att komma på rätt spår. 

 


