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Abstract 

The studie was written with the purpose to increase the knowledge of what the function of 

reading aloud is within the pre-school. This has been investigated through an qualitative 

comparative analysis with semi structured interviews with four pre-school teachers and 

analysis was made with a sociocultural theory. The study results are reported in thematic 

departments; relaxations reading, reading aloud as developing knowledges, reading aloud as a 

performative art form and reading aloud as introduction to play. The survey shows that 

reading aloud are used daily by pre-school teachers for several purposes. In general it is used 

to create a moment of closeness with the children, to encourage the language of the individual 

child or as an introduction to play.  
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Sammanfattning 

Denna studie skrevs i syftet att öka kunskapen om högläsningens funktion i 

förskoleverksamheten. Detta har undersökts genom en kvalitativ jämförande studie med 

semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare och sociokulturell teori användes för att 

analysera empiri. Studiens resultat redovisas i tematiska avdelningar; avslappningsläsning, 

högläsning som kunskapsutveckling, högläsning som performativ konstart och högläsning 

som intro till lek. Undersökningen visar att förskollärare dagligen använder högläsning i olika 

syften men framför allt för att skapa en stund för närhet med barnen, att främja det 

individuella barnets språkutveckling eller som introduktion till lek.  

  

Nyckelord: Högläsning, förskola 
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1. Inledning med syfte och 

frågeställningar 

Undersökningsområdet högläsning utgår från mitt personliga intresse för litteratur och under 

den verksamhetsförlagda utbildningen samt som vikarie i förskoleverksamheten har jag 

observerat att högläsning oftast används för avslappning. Det kan vara när högläsning äger 

rum under vilan eller som ett medvetet verktyg för att barnen ska lära sig att slappna av. 

Många studier visar hur centrala de tidiga årens språkutveckling är för barns generella 

utveckling och att språkutvecklingen kan stimuleras genom högläsning. Eftersom jag 

observerat att högläsning framförallt används i avslappningssyfte vill jag fördjupa kunskapen 

om högläsning i förskoleverksamheten. Utbildningsdepartementet påvisar vikten av att barn 

vill kommunicera när de har någon som lyssnar och något att kommunicera om. Barn 

behöver därför bli välförsedda med upplevelser av händelser och situation att tala om 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 7). Samtidigt förekommer det enskilda barnets 

språkutveckling i förskolans styrdokument som formulerar att ”förskolan ansvara för att 

arbetet i barngruppen genomförs så att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2016. s. 

11). Syftet med min undersökning är därför att bidra till att öka kunskapen om högläsningens 

funktion i förskoleverksamheten. Detta syfte försöker jag besvara genom följande 

frågeställningar; använder förskolläraren högläsning i förskoleverksamheten och i så fall 

varför och hur?   
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2. Forskningsgenomgång 

För att skapa en förförståelse för min undersökning presenterar jag i detta avsnitt den 

forskning och de teorier som min studie tar stöd av. Jag kommer även att diskutera begrepp 

som är väsentligt för mitt arbete liksom en presentation av studiens teoretiska utgångspunkt. 

Det är för att få en förståelse och teoretisk grund inför analys och diskussionen.  

2.1 Barnets kontakt med litteratur 

Flera forskare påvisar ett samband mellan högläsning och barns utveckling av språk och 

fantasi. Pedagogik forskaren Maria Simonsson nämner att tillgången till böcker gör att barn 

använder sig av bilderböcker som redskap för att främst realisera sina samtal, relationer och 

lekar för att upptäcka erfarenheter och ge kontext till sin omvärld. I användningen av böcker 

framkom det tydligt i Simonssons studie att barnen är kompetenta att använda och upptäcka 

böcker på egen hand även om de tidvis har behov av att dela upplevelsen med såväl andra 

barn och vuxna. Simonsson kommenterar hur barnen tillägnar sig det höglästa genom att 

försjunka sig i berättelsen: “När någon vuxen berättar en berättelse från en bok innebär det att 

barnet tillåter sig själv att försjunka sig i sina egna tankar, i sin egen fantasi samtidigt som 

högläsaren läser”. Detta menar Simonsson skapar situationer där barnen och den vuxne kan 

förstärka varandras närhet och kroppsliga välbefinnande. De situationerna utgör 

omsorgssituationer där man lägger märke till och accepterar varandras behov (Simonsson, 

2004, s. 203-209). Under de tillfällena anser litteraturvetaren Ulla Rhedin att det är väsentligt 

att ta sig tid och läsa högt för sitt barn eftersom det är ett makalöst sätt att få och ge en närhet 

mellan barnet och den vuxne (Rhedin, 2013, s. 167-183) samtidigt menar pedagogikforskaren 

Elisabeth Björklund att berättelser berikar barnens fantasi (Björklund, 2008, s. 136).  
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2.2 Högläsning och transaktion 

Rhedin menar att högläsning är en performativ konstart och förklarar det närmare som att 

högläsningen blir ett levande möte här och nu mellan boken och läsaren. Till beskrivningen 

tillför Rhedin med Judith A. Langers skildring; att under högläsning bygger den vuxne och 

barnet tillsammans upp föreställningsvärldar som kontinuerligt vidgas och förändras. När vi 

gång på gång läser samma bok och samtalar om den ändras föreställningsvärlden och när vi 

läser nya böcker influerar världarna varandra. På så sätt sker allt här och nu och barnet blir 

tidigt delaktig i samspel med en vuxen som tar på sig rollen att läsa bokens text utan att göra 

avbrott (Rhedin, 2013, s. 167-183). Simonsson anser att när vuxna erbjuder barnen dialog och 

berättande under högläsning bidrar dessa tidiga interaktioner till att barnet samlar på sig 

erfarenheter. Hon påvisar forskning som visat att barns eget bokläsande och högläsning hör 

ihop med barnets språkutveckling senare i livet under sin skolgång (Simonsson, 2004, s. 203-

209). Pedagogikprofessor Eva Johansson instämmer med Simonsson eftersom hon påpekar 

att en dialog kan uppstå när vuxna läser för de yngsta barnen. Tillsammans reflekterar och 

kommenterar de om bokens bilder och innehåll samtidigt som pedagogerna utvidgar bokens 

innehåll genom att fråga barnet frågor som relaterar till barnets egna erfarenheter (Johansson, 

2011, s. 105).  

 

Detta sätt har Rhedin tidigare observerat i undersökningar och kallar det för dialogisk 

högläsning för små barn eftersom de använder dialog, samtal och turtagning. Rhedin anser 

att barn behöver och mår bra av närheten till en högläsande vuxen samtidigt som de behöver 

läsandets reflektion och avkoppling. Rhedin fortsätter genom att beskriva sin tolkning av 

högläsning som ett rumsligt sceniskt uppförande och att uppförandet är en performance. Med 

performance menar Rhedin läsning med inlevelse och att vara ”här och nu” som innebär att 

den ena högläsningsstunden av en text inte är den andra lik. Berättarens röst kan ses som den 

sceniska förutsättningen för högläsningen och den vuxnes inlevelse skapar förutsättningar för 

de som lyssnar och beaktar. I och med detta påvisar Simonsson att barnen själva bjuds in och 

visar sig förhandla för att tolka bildens möjligheter, innehåll och mening med varandra bland 

annat genom “att stiga in i dem” (Rhedin, 2004, s. 174). Rhedin hävdar att det kan handla om 

att barnen identifierar sig med huvudpersonen eller istället att barnet känner igen det som 

händer karaktären, en identifikation med situationen. Författaren menar att det rentav kan 

handla om en djupare igenkänning av sig själv. Ibland kan det vara att boken gjorde så att 

barnet tog emot handlingen med alla sinnen och det blev “ett möte mellan världarna”. Hon 
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påstår att den vuxne högläsaren aldrig kan förutspå om en bok öppnar ett enskilt barns dörr 

till barnets djupare igenkänning av sig själv, alltså begreppet litteracitet. Rhedin beskriver vad 

som sker i mötet mellan boken och läsaren i högläsningen med egna ord som en transaktion.  

 

Transaktionen gör det möjligt att centralisera på det ständigt ömsesidiga, spiralformade, icke 

linjära och ständigt fram-och-tillbaka-gående mellan text och läsare under skapandet av 

mening. Rhedin har erfarenhet av att barn stegvis behöver inspiration vad gäller känsliga, 

spännande och komplicerade ämnen vid högläsning. Hennes uppfattning är att barnen ger 

signaler vare sig de vill höra boken flera gånger eller om de inte vill höra alls. Hon anser att 

den vuxne ska lita på barnet och att barnet är kompetent nog att sköta detta själv. Hon vill 

också att läsaren ska ha i åtanke att barnen bearbetar sina erfarenheter och litteraturen under 

lång tid eftersom barn är olika. Barnets respons kan ske direkt och ibland uppenbara sig efter 

en lång tidsperiod (Rhedin, 2013, s. 167-183). I och med att barnet behöver bearbeta litteratur 

och sina erfarenheter kring litteraturen nämner flera forskare lekens betydelse. Till exempel 

menar pedagogikforskaren Gunilla Lindqvist att leken blir ett möte mellan den yttre 

verkligheten och barnets inre tankar och känslor som i det ögonblicket omskapar fantasi till 

handling genom en omvandlingsprocess. I processen får föremål och handlingar en ny 

innebörd och språket blir ett viktigt redskap i leken för att kommunicera. Lindqvist anser att 

om leken får vara kärnan i förskolans pedagogiska verksamhet blir både vuxna och barn 

medvetna om att skapa nya uppfattningar om sin omvärld (Lindqvist, 1996, s. 70-81). 

Pedagogen Therese Welén har studerat leken och dess betydelse och instämmer med 

Lindqvist samt tillägger att leken bör betonas som en angelägen del i barns lärandeprocess för 

att främja lärande och utveckling (Welén, 2003, s. 47-51).  
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2.3 Teoretiska överväganden 

Här presenteras studiens teoretiska utgångspunkt vilket är ett sociokulturellt perspektiv. Lev 

Semënovic Vygotskij (1896-1934) är teoretikern bakom utvecklingen av den kulturhistoriska 

dialektiska teorin som idag ofta uttrycks i begreppet ett sociokulturellt perspektiv. Teorin 

beskriver människans kulturella utveckling och hur människan med hjälp av tecken och språk 

tolkar och förstår sin omgivning (Lindqvist, 1995, s. 7-10).  

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Kunskapsprocessen om hur vi tolkar, skapar och gestaltar vår omvärld beskriver Vygotskij 

som en relation mellan kreativitet och reproduktion. Han anser att alla människor, barn som 

vuxna är kreativa. Reproduktion hör ihop med minnet och är en kvalifikation för tänkandet, 

men det är när människan gör något kreativt som den kan skapa något nytt. Den kreativa 

förmågan kallar Vygotskij för fantasi och det finns ingen motsats mellan fantasi och 

verklighet utan de hör ihop. Är personen rik på fantasi ger det mer potential till verkligheten, 

och tvärtom. Han anser att vårt medvetande binder ihop en känsla till en mening och 

betydelse, vilket innebär att känsla och tanke hör ihop. Samt att det är genom fantasin som 

erfarenheter och känslor tolkas. Vygotskij ansåg därför att barnets skapande ständigt finns i 

leken eftersom det är i leken barnet översätter sina upplevelser för att beskriva en historia 

(Lindqvist, 1995, s. 7-10). Det Vygotskij menar är att det är i leken som barnet återskapar det 

de hört och sett genom en kreativ bearbetning av sina upplevda intryck (Vygotskij, 1995, s. 

15).  

 

Pedagogikprofessor Roger Säljö tolkning av teorin är att sociokulturellt perspektiv på lärande 

har en utgångspunkt som handlar om mänskligt tänkande och handlande, genom hur grupper 

och individer tillägnar sig kunskap och hur samspelet mellan individer är i fokus (Säljö, 2010, 

s. 18-22). Litteraturvetaren Sten-Olof Ullström bekräftar Säljös tolkning och tillägger att 

lärandet är kollektivt och att människor är “flockdjur och lär genom andra människor; vi 

skapar våra föreställningar om oss själva i världen genom att leva och handla i en relation till 

de andra i ett socialt och kulturellt rum” (Ullström, 2004, s. 14). På grund av detta anser 

Ullström att språket blir vår mest betydande redskap vid lärande och kommunikation. 

Ullström menar att skapar förskollärare goda lärandemiljöer bidrar det till förståelse och 

kunskap som samtidigt blir en central faktor för förskolans kvalité eftersom lärande är socialt 

(Ullström, 2004, s. 14-23). Säljö nämner begreppen verktyg eller redskap och tolkar dem som 
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språkliga, fysiska eller intellektuella resurser vi har tillgång till och som vi använder för att 

förstå och agera i vår omvärld. Genom att tillägna oss kunskapen om vår omvärld förs 

kunskap och färdigheter vidare genom samspel i interaktion med andra människor (Säljö, 

2010, s. 18-22). Ullström tillägger att en förståelse av interaktionens betydelse krävs för att 

barnen ska kunna lära sig och utvecklas (Ullström, 2004, s. 13). Säljö och Ullströms 

föreställningar över stämmer med Lindqvist tankar om det sociokulturella perspektivet, att 

det är först i samspel med en närvarande pedagog eller ett annat barn som barnet utvecklar sin 

förmåga (Lindqvist, 1995, s. 7-10). 

 

Ullström poängterar det sociokulturella perspektivets syn på lärande utifrån den proximala 

utvecklingszonen, eller som han föredrar att kalla det, den potentiella utvecklingszonen. Han 

tolkar begreppet utvecklingszon som den aktuella utvecklingsnivån barnet befinner sig på, 

vilket bestäms med hjälp av uppgifter som denne på egen hand löser. Inom utvecklingszonen 

ryms också den nivå barnet inte kan åstadkomma på egen hand utan i samarbete med en 

vuxen eller med någon som har högre kompetens inom området. Det barnet är kapabel till att 

utföra med stöd och hjälp av att en vuxen skapar scaffolds (byggnadsställningar), vilket gör 

att barnet på egen hand klarar av det efteråt. Ullström påvisar vikten av att vara medveten om 

att inte bara vuxna utmanar barnen, utan barn utmanar också varandras utvecklingszoner. Det 

är för att de är olika, de hör och har sett olika saker samt har olika erfarenheter vilket gör att 

de har utvecklat olika förmågor inom olika områden. Ullström menar att vi ofta pratar om att 

återskapa något “normalt” och att alla ska vara lika, något man inom förskolan kallar 

homogenisering. Ullström poängterar att lärande, inlärning och utveckling är en process som 

utgår ifrån skillnader och obalanser samt att språket har avgörande betydelse för processen. I 

tal blir individens tänkande kommunicerbart med andra människor i den sociala arenan, 

vilket jag här benämner som förskolan (Ullström, 2004, s. 14-23). 
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3. Metodologisk ansats och val av metod 

Här presenteras undersökningens val av metod, etiska ställningstaganden och hur studien är 

genomförd. Här värderas studiens reliabilitet såsom tillförlitlighet och noggrannhet samt 

studiens validitet, vilket är det insamlade datas giltighet. 

3.1 Metodval 

I denna undersökning har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerad intervjuform 

valts. Valet föll på denna metod för att en semistrukturerad intervju ger en flexibel 

intervjuprocess där frågornas ordningsföljd kan varieras och forskaren kan ställa följdfrågor. 

Det ges även utrymme för respondenten till personliga och utförliga svar samt låta deltagarna 

med egna ord beskriva hur de arbetar med högläsning (Alan Bryman, 2011, s. 413-431).  

3.2 Urval  

För att synliggöra skillnader och likheter i användandet av högläsning valde jag inför 

undersökningen att intervjua fyra stycken examinerande förskollärare fördelat på fyra olika 

förskolor geografiskt centrerade över mellersta Sverige. Respondenterna är alla kvinnor 

mellan 30-60 år och har förskollärarexamen samt arbetar nuvarande på 1-3 och 3-6 års 

avdelningar inom förskolan.  

3.3 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades ett flertal förskolechefer och förskollärare genom mailkontakt. När 

det var tillräckligt med respondenter som godkänt att delta i studien planerade jag 

tillsammans med respondenterna in när intervjuerna skulle äga rum. Efter detta planerades 

intervjufrågorna efter studiens syfte och frågeställningar. Samtidigt skrevs en 

samtyckesblankett (se bilaga) med information om undersökningens syfte, hur intervjun 

skulle gå till, hur materialet skulle behandlas samt kontaktuppgifter till mig och min 

handledare. Samtyckesblanketten togs med till varje intervjutillfälle och innan intervjun 

började fick respondenterna läsa och godkänna med sin underskrift.  

 

Studien utfördes med direkta intervjuer, ansikte mot ansikte. Till hjälp under intervjuerna 

användes en detaljerad intervjuguide eller frågeguide som enligt Staffan Stukát är en 

checklista över ämnen som ska beröras. Det är när man utgår ifrån ett antal huvudfrågor som 
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ställs lika till alla respondenter och deras svar följs upp av individuella följdfrågor för att få så 

mycket och djup information som möjligt (Stukát, 2011, s. 44) Intervjuguiden bidrog till min 

undersöknings slutgiltiga resultat. Efter varje intervju analyserades, renskrevs och 

transkriberades det material som samlats in, genom att skriva ner hela intervjun ord för ord av 

mig. Sedan sorterade jag texten utifrån vilken frågeställning citaten besvarade och markerade 

i materialet. Bryman antyder att materialet så snart som möjligt efter intervjun ska bearbetas 

eftersom inte materialet ska bli ointaglig (Bryman, 2011, s. 413-432). Därefter skrevs 

studiens resultat och analys som är en sammanfattande redogörelse av mitt insamlade 

material. Resultatet och analysen är kopplat till syfte, frågeställningar och de teoretiska 

utgångspunkter jag omnämnt.   

3.4 Etiska överväganden 

Undersökningen utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och för att kunna 

utföra undersökningen på ett genomtänkt, etiskt och lagligt sätt måste forskaren ha en god 

kännedom av relevant lagstiftning (Vetenskapsrådet, 2011, s. 117) samt ta hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenten om undersökningens 

syfte. För samtyckeskravet har respondenten rätt till samtycke samt har själv rätt att 

bestämma om fortsatt deltagande i undersökningen och har rätt att avbryta sin medverkan. 

För konfidentialitetskravet krävs det att den ansvariga för undersökningen förvarar uppgifter 

otillgängligt för obehöriga. I nyttjandekravet krävs det att undersökaren visar hänsyn till att 

all insamlat material endast används i forskningens syfte samt transkriberade materialet vid 

avslutat arbete (Bryman, 2011, s. 131-132). I samtyckesblanketten som innan intervjuerna 

skickats till respondenterna innehöll de etiska forskningskraven. Samtyckesblankett togs med 

till varje enskild intervju för respondenten och mig att skriva under som ett avtal mellan oss. 

Jag har under hela arbetets gång valt att benämna respondenterna med fiktiva namn för att ta 

hänsyn till intervjupersonernas anonymitet. Förskollärarnas fiktiva namn är Caroline, Lena, 

Malin och Monica. 
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3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 44) ska resultatets tillförlitlighet och trovärdighet i 

undersökningen bedömas. Det är del av undersökningen och är en väsentlig aspekt på 

undersökningens kvalitet. Bryman benämner resultatets betydande tillförlitlighet för 

reliabilitet. Reliabilitet är huruvida resultaten från undersökningen blir densamma om 

undersökningen skulle göras om på nytt. Bryman nämner även att undersökningens 

trovärdighet för validitet. Validitet är bedömningen om undersökningens slutsatser hänger 

ihop eller inte samt hur trovärdig resultatet är. Forskaren ska sträva efter att arbetets 

reliabilitet och validitet är av högsta kvalitet (Bryman, 2011, s. 49-50) vilket jag anser denna 

studie har. Studiens reliabilitet anser jag vara hög eftersom de fyra respondenterna fick 

samma frågor att utgå ifrån samt följdfrågorna som ställdes var enbart om svaret hade behov 

av att utvecklas. Studiens validitet är hög eftersom resultatet av arbetet svarat på studiens 

syfte. Samt att svaren av respondenterna blev likvärdigt utan att de haft någon kännedom av 

varandra och arbetar på olika förskolor. 

 

3.6 Metoddiskussion 

Valet av metod till den här uppsatsen anser jag bidragit till att få fram relevant information 

för vad som efterfrågas i studien och som kan ge svar på studiens syfte och frågeställningar.  

Jag valde att intervjua fyra olika förskollärare som arbetar på avdelningar med yngre och 

äldre åldrar. Vilket jag ser som något positivt för att synliggöra skillnader och likheter i 

användningen av högläsning i förskolans verksamhet. Det framkommer i studien att det 

insamlade empiri inte påverkas av barnens åldrar utan av respondenternas egna erfarenheter 

av högläsning. Hade tiden varit obegränsad till detta examensarbete hade jag önskat att ha 

fler respondenter i min undersökning. Fler intervjuer hade förmodligen bidragit med 

ytterligare bredd till materialet och mer variation i formuleringar eller liknande. Samtidigt är 

det en kvalitativ uppsats med tanken att inte generalisera slutsatser kring resultatet utan 

genom metoden förstå respondenternas egna erfarenheter. Det hade varit intressant att 

kombinera mina intervjuer med att observation. Detta för att kunna se hur förskollärarna 

använder sig av högläsning praktiskt i verksamheten. I intervjuerna får jag reda på 

förskollärarnas tankar kring deras erfarenheter av högläsning. En kombination med 

observationer hade tillfört att jag med egna ögon fått se hur de går tillväga i den dagliga 

verksamheten i förskolan.  
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4. Resultat och analys  

4.1 Avslappningsläsning 

Det framkommer i undersökningen att alla respondenter använder sig av högläsning i 

förskolans dagliga verksamhet. Vilket troligen beror på förskollärarnas eget brinnande 

intresse för högläsning och litteratur som de nämnt för mig att de har. En del använder det 

mer och andra mindre. En av anledningarna att de använder det mindre anser förskollärarna 

många gånger vara att inte tiden räcker till på grund av de andra strukturerade rutiner som 

förekommer i förskolan som exempelvis aktiviteter och utevistelse. När högläsningen äger 

rum är det för enskilt barn, för mindre grupper eller för hela barngruppen vilket förenar det 

sociokulturella perspektivet i och med att under högläsning interagerar barnet med en vuxen 

och andra barn. Samtidigt är det vanligt att förskollärare främst i grupper med äldre barn 

använder högläsning ur en bok vid den planerade vilan efter maten. Det kan bli ett 

förgivettagande att läsning är ett medel för avslappning istället för något annat. Tillslut ägnar 

man sig inte en tanke åt att fundera på andra alternativ till vilan eftersom det är något 

obligatoriskt. En av respondenterna ifrågasätter starkt att högläsa under vilan och skulle själv 

inte arbeta på detta sätt. Förskolläraren Malin nämner att istället för att använda högläsning 

som ett sätt till avslappning kan barnen exempelvis bara ligga och vila eller sitta och rita. Det 

kan vara vad som helst bara man skapar den där lugna stunden tillsammans med barnen.  

 

Studien visar att användningen av högläsning huvudsakligen sker spontant under dagen 

tillsammans med en pedagog och ett enskilt barn. För att väcka nyfikenhet och ett intresse 

hos barnet menar alla att det är viktigt att låta barnens intresse styra och att barnen erbjuds 

mycket tid för läsning. Respondenterna menar att är barnen intresserade av högläsning 

speglas det i vilken utsträckning högläsningen används i förskolans verksamhet. 

Respondenterna poängterar vikten av att högläsa ur en bok är för att skapa lugn stund 

tillsammans med barnet, vilket de många gånger anser är högläsningens funktion och syfte. 

Det är exempelvis på morgonen när vårdnadshavare lämnar barnet, efter vilan eller när barnet 

själv vill. Den lugna stunden finner de bidra till en nära kontakt vilket ger barnet trygghet, 

stimulans och avslappning i en omsorgssituation. Förskolläraren Monica uttrycker att den 

viktiga kontakten går förlorad när en del barn själva får lyssna på en inspelad saga på band 

eller skiva när de ska lägga sig för kvällen. Hon tycker att det är dåligt eftersom barnet går 



 

 

Therése Damberg 

 

11 

 

miste om närhet och kontakt med en vuxen. Förskolläraren Caroline bekräftar Monicas tankar 

och uttrycker sig följande; 

 

[…] Man kan göra det lite mysigt, tända det där ljuset för att vi ska 

koppla av. Det blir en guldkant i vardagen att man sitter där med ett 

barn i knät och att man får den där närheten. Något barn kanske 

behöver närkontakt just där och då. Vad passar då bättre än att få 

krypa ner hos fröken och sitta och lyssna på en bok?  

 

För att skapa de bästa förutsättningarna i användningen av högläsning nämner förskollärarna 

förskolemiljöns utformning och böckernas placering som viktiga aspekter utöver barnets eget 

intresse. Det framkommer i resultatet att respondenterna i hög grad är medvetna om var och 

varför de befinner sig på en särskild angiven plats när de högläser för barnen. Alla poängterar 

vikten av att högläsa på en plats där barnet sitter bekvämt, känner en lugn stämning och får 

chansen att komma till ro. Caroline uttrycker sig; 

Det är klart att har man inte en miljö som är möblerad för läsning blir 

det mindre läsning. När man skapar miljön ska det finnas flera lugna 

vrår. I regel används soffan som vår lugna plats och när vi sitter där 

koncentrerar barnet sig på bokens värde och innehåll. Ibland kan det 

bli så att vi blir sittande i köksvrån för att det passade bra. Just för det 

var där det var lugnt just då på grund av en lek i soffan och det är 

självklart okej. 

 

Alla förskollärare var överens om att den utvalda platsen vid högläsning beror på om det är 

ett eller många barn som ska lyssna på boken. Är det många barn som ska lyssna, som hela 

barngruppen framkom det i undersökningen att förskollärarna använder sig av utvalda platser 

som de anser påverkas av lokalernas utformning. Monica förklarar att barnen alltid sitter i 

avdelningens soffor på bestämda platser när de vuxna ska högläsa för hela barngruppen på 

vilan. Det beror på att förskolläraren själv och arbetslaget ville skapa ett lugn som tidigare 

inte fanns då barnen själva fick välja var de ville sitta. Respondenterna Caroline och Malin 

använder sig istället av madrasser på golvet för att hela barngruppen ska få plats att sitta eller 

ligga på. Respondent Lena läser till skillnad från de andra respondenterna inte för barnen i 

helgrupp eftersom det inte finns nog med utrymme i lokalen och förklarar det följande; 
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Vi har gjort det bästa av de förutsättningar vi har. Vi har dåligt med 

plats i lokalerna eftersom många rum är genomfarts rum. Istället 

skulle jag vilja ha en stor soffa eller madrasser i ett stort rum där vi 

kan stänga in oss och ingen springer igenom. 

 

När förskollärarna istället högläser för en mindre grupp blev respondenternas val av plats 

likvärdigt och generellt sitter de tillsammans med barnen i soffan. Förskolläraren Malin 

avviker eftersom hon överhuvudtaget inte använder soffan. Anledningen är för att de inte har 

någon eftersom de observerat att platserna i soffan inte räckte till. Det ledde till konflikter 

mellan barnen som de bedömde som obefogade och nu använder de istället madrasser på 

golvet. Undersökningens resultat visar att respondenterna har litteraturen lätt åtkomlig och 

synlig för barnen på ett eller annat sätt. En del av förskollärarna har placerat litteraturen i 

stora lådor eller i hyllor på barnens nivå intill soffan, eftersom det är där deras högläsning 

äger rum. Andra har sin litteratur placerat på varierande platser överallt på avdelningen. 

Förskollärarna har själva sett till helheten och tidigare ändrat placeringen vilket gör dem 

medvetna för stunden. De förmodar att böckernas placering ska bidra till att det individuella 

barnet intresserar sig för böcker eftersom barnet själv ser vilken bok denne vill ha. 

Högläsning använder förskollärarna inte bara inomhus utan även utomhus i naturen. Det 

beror på att alla anser att högläsningen skapar möjligheter även utanför förskolans väggar. 

Monica förklarar; 

 

På sommaren sätter jag mig till exempel på en bänk tillsammans med 

ett barn eller så lägger jag ut filtar någonstans i skuggan där barnen 

kan ligga medan jag högläser. När vi är utomhus finns det mycket 

annat för barnen att se under tiden vi högläser. Barnens reaktion är att 

de tycker det är mysigt och intressant eftersom det blir något 

annorlunda.  
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4.2 Högläsning som kunskapsutveckling 

Undersökningens resultat har visat att högläsning inte enbart används i ett syfte till 

avslappning utan dessutom för barnets individuella utveckling och lärande. Förskollärarna 

använder främst högläsning i syftet att utveckla barnets språkutveckling. I och med 

högläsning skapar förskolläraren ett tillfälle att kommunicera tillsammans med barnet 

eftersom högläsning anser de vara något socialt som sker mellan individer. De anser därför 

att det ska vara väsentligt för all personal som arbetar i förskolan att lyssna mycket till 

barnens initiativ och intressen och samtidigt försöka förstå dem. Kan inte barnet förmedla sig 

i ord gäller det för den vuxne att iaktta barnets gester och kroppsspråk eftersom det är med 

tecken som barnet tolkar sin omvärld (Simonsson, 2004, s. 203-209). Respondenterna betonar 

att när en vuxen läser högt för ett barn kan tillfället bidra till ett samtal. Samtalet kan handla 

om bokens bilder och handling vilket kan bidra till att ett barn som vanligtvis är tyst bjuds in 

till kommunikation. På en och samma gång lär sig barnet att lyssna och får ett utökat 

ordförråd. Barnen lär sig också språkmelodi genom att de får uppleva en rytm och känsla för 

språk. Förskolläraren Lena är synnerligen medveten om detta och arbetar mycket med språk 

och använder högläsningen som ett vardagligt hjälpmedel i verksamheten med hela 

barngruppen. Hon anser också att det är det är ett bra sätt att stimulera språket hos barn med 

annat modersmål än svenska. Är det ett barn som inte kan mycket svenska använder 

förskolläraren sig exempelvis av en bilderbok för att tillsammans med barnet utforska och 

samtala kring den på barnets nivå. Lena fortsätter tala om att de på detta sätt tydligt ser en 

utveckling i det språkliga lärandet i takt med att barnen får en större förståelse och lär sig 

enkla vardagsord som bidrar till att barnet och förskolläraren får en större möjlighet att 

kommunicera med varandra. I och med hjälp av den stöttande förskolläraren gör detta att 

barnet utmanas i sitt lärande och utveckling i och med inlärning av högläsning. En annan av 

förskollärarna värdesätter högläsningen inom språkutveckling genom att tillsammans med 

barnet samtala kring bokens olika tecken och bokstäver. Malin beskriver; 

Märker jag att barnen är intresserade för bokstäver uppmuntrar jag till 

det. Man kan prata om stor bokstav, liten bokstav och fråga barnet vad 

är det för tecken och varför är den där? Jag började med att peka och 

säga barnens bokstav och då ville de veta sina föräldrars bokstäver. 

Om vi skulle titta på samma sida igen tror jag säkert att barnen skulle 

minnas […] annars är det bara att prova och se. 
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Likaså nämner respondent Caroline att inverkan av att lyssna på inspelade berättelser bidrog 

till ett oplanerat lärande. Det skedde när barnen lyssnat mycket på samma saga under vilan 

samt att förskolan hade boken med samma handling ett tag. Kombinationen av att barnet fick 

lyssna på berättelsen och själv bläddra i boken bidrog till att barnet tillslut kunde läsa boken 

själv bild för bild. När barnet själv kom på att den faktiskt läste boken var ett magiskt 

ögonblick förskolläraren kommer minnas. Detta förknippas med den proximala 

utvecklingszonen som är den nivå barnet befinner sig på när hen har klarat uppgifter på egen 

hand eller tidigare med hjälp av en vuxen. Respondent Monica högläser böcker i syftet att 

lära eller förmedla något till barnen. Det kan vara något så enkelt som att leta fakta om 

speciella teman såsom årstider, växter, djur och insekter. Det kan förslagsvis vara i syftet för 

att träna språk som tidigare nämnt eller med andra utvalda teman såsom normer, genus och 

värdegrund för att se vad det väcker för reaktioner. Respondent Caroline samtalar om 

liknande situationer och fortsätter genom att berätta om att det kan handla om att dela med sig 

eller lösa en konflikt tillsammans. Det är genom att samla de berörda, läsa högt ur boken och 

samtala kring den som barnen med hjälp av boken kan greppa situationen. På så sätt anser 

förskolläraren att det blir planerad högläsning med ett specifikt syfte och mål. Det leder i sin 

tur till ett lärande för både barngruppen och det individuella barnet eftersom alla barnen tar 

till sig något i stunden. Caroline berättar; 

[---] Man ser att alla sätt man högläser på gynnar någon. Läser du 

berättelsen på tio olika sätt så har du tio olika syften. Innan man läser 

måste man planera varför jag läser just den här boken, jo för det är för 

att jag har det här syftet för att jag vill väcka de här tankarna hos 

barnen […] 

 

Undersökningen visar att förskollärarna gör planeringar för verksamheten där högläsning 

inkluderas inom språk och kommunikation. Respondent Monica resonerar ”det är viktigt att 

barnen får med sig högläsning, litteratur, språk och kommunikation men vi har förståelse för 

att vårdnadshavare inte hinner läsa”. Därmed sätter de högläsning i relation till de 

styrdokument och lärandemål som finns för förskolan. Förskollärarna har på varierande sätt 

involverat vårdnadshavare i högläsning och litteratur. De talar om att det många gånger finns 

ett samarbete mellan förskolan och hemmet. Caroline nämner att det är betydelsefullt att 

involvera vårdnadshavarna och det är främst genom att dagligen samtala om vad som händer 

i verksamheten och nämner att; 
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[…] Jag har någon gång lagt märke till att det skulle behöva väckas ett 

intresse hos ett barn. Då behöver man fundera på vad barnet 

intresserar sig för genom att observera och fråga föräldrarna om de till 

exempel kan ta med en bok hemifrån som barnet gillar [...] 

 

Andra sätt för att involvera vårdnadshavare inom högläsning och litteratur är genom synlig 

dokumentation på förskolan, veckobrev, på föräldramöten och på utvecklingssamtal där de 

poängterat språk som betydelsefullt. Respondenterna Lena och Malin berättar om att de 

märkt en utveckling i det enskilda barnets lärande på grund av att de uppmärksammat och 

gjort alla barnens vårdnadshavare medvetna om vad viktigt det är med böcker. Förskolläraren 

Monica yttrar sig om att tid är en bristvara och att de inte dokumenterar lika mycket kring 

litteratur som de borde. Dokumentationstid sätts i andra hand och de prioriterar annat som de 

anser vara viktigare. De är här och nu vilket anses vara viktigt för barns lärande och 

utveckling.  
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4.3 Högläsning som performativ konstart 

När alla respondenter i undersökningen använder högläsningen gör de det i samspel med ett 

eller flera barn vilket gör det till en performativ konstart. Förskollärarna vill bidra till att ge 

barnen ett framtida intresse för böcker och läsning genom att erbjuda dem högläsning i 

förskolans verksamhet. De finner att högläsning är något som lockar barnen och de tror det 

beror på att barnen tycker om det. Förskollärarna tycker att det när barnen sätter sig tillrätta 

och aktivt är med på olika sätt. En del barn vill lyssna och inte prata under tiden den vuxne 

läser för att suga sig in i sagovärlden. En annan sak som de lagt märke till är att barnen 

kommenterar när den vuxne läser berättelsen annorlunda och det inte går att välja bort 

någonting. Ofta får de läsa samma bok om och om igen för barnen vilket respondenter beror 

på att barnen antingen hört något de tycker är bra. Barnen vill ha repetition, de har en 

igenkänningsfaktor och kan associera eller att de vet vad som kommer hända och kan själva 

bygga upp spänningen. Förskolläraren Caroline tror att barnen blir intresserade av läsning för 

att barnen blir inspirerade av varandra och berättar; 

[…] Man inspireras av varandra och sen hänger vi pedagoger också 

på, vilket gör att vi vuxna släpper lite grann på det vi höll på med. Ett 

tag var det böcker och då spinner vi tillsammans vidare på det […] 

 

I och med att de vuxna och barnen inspireras av varandra har förskollärarna observerat att 

högläsning blir populärt när en vuxen sitter i soffan och läser eftersom det kommer vanligtvis 

fram fler barn som vill sitta och lyssna. De nekar aldrig något barn som vill vara med för de 

tycker högläsning är nödvändigt och en av dem anser att man ska högläsa så tidigt som 

möjligt för barn. Förskollärare har berättat för barnen om vad en bok är och hur de ska 

hantera böcker. Responsen från barnen har varit att de vårdar böckerna och att böckerna blir 

spännande, så spännande att barnen ofta tar en bok och självständigt sätter sig ner och 

bläddrar i den. Respondenterna föredrar främst att använda högläsning när man inte är många 

barn eftersom de anser att samspelet och högläsningen blir mer flytande. De menar att det är i 

samspelet som barnet samlar på sig erfarenheter få nya tankar om hur saker och ting kan vara 

samt öppnar upp till samtal vilket förskollärarna anser kan vara högläsningens funktion. 

Förskolläraren Monica var med om en situation där högläsning öppnade upp till samtal och 

berättar om det; 
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[…] Det var en gång när jag satt och läste en bok tillsammans med 

några barn. Boken heter Adjö Herr Muffins och handlar om en hamster 

som går bort vilket jag inte visste om. Under tiden jag läste boken 

förknippade jag historien med mitt eget djur som nyligen gått bort och 

började att gråta. Barnen tittade frågande på mig och undrade varför 

jag var ledsen. Jag berättade varför och då blir det ett samtal där 

barnen börjar berätta om olika personer och djur som gått bort. 

Samtalet fortsätter och visar att det är okej att vara ledsen fast man är 

vuxen. Tillslut blev det en stor diskussion och ett samtal som bidrog 

till en större mening; nämligen ett naturligt samtal om döden mellan 

mig och barnen. På så sätt kan böcker öppna upp till samtal man inte 

har en aning om eftersom alla har egna och olika ryggsäckar med 

upplevelser […] 

 

För att öppna upp till samtal under högläsningen framkommer det i undersökningen att 

respondenterna anser valet av litteratur är väsentligt. Dock visar citatet ovan att de inte alltid 

förbereder läsningen men att det kan bli bra ändå. Överlag visar resultatet att det är 

förskollärarna som väljer vilken litteratur som ska finnas på avdelningen. Anledningarna är 

att de vill att det ska finnas böcker inom olika genre och böcker runt det tema de arbetar 

kring. Detta är för att inspirera barnen till nya upplevelser. En annan anledning är att de 

medvetet har böcker på andra språk än svenska för att inkludera de barn som inte har svenska 

som modersmål för barnen att kunna läsa själva eller tillsammans med deras 

modersmålslärare. De vuxna är medvetna om att det är de som står för val av litteratur men 

poängterar att deras val av litteratur utgår från och är baserat på vad de har för barngrupp. 

Respondenterna vill att det är barnens intressen som ska styra vad böckerna ska handla om 

vilket gör att det alltid finns det något som lockar någon. Detta tror de påverkar det 

individuella barnets nyfikenhet för litteratur. Förskollärarna Lena och Malin berättar;  

[…] Vi har ett syfte med vår valda litteratur för att arbetslaget har 

kommit överens om att jobba med böcker av en bestämd författare 

under året. Vi valde Inger och Lasse Sandberg, det gör att vi styr att vi 

har mycket böcker av dem. Har vi något tema att arbeta kring som nu 

med frön styr vi för att hitta böcker om det […] 
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Vi har också böcker av Catarina Kruusval som har gjort sånger som 

böcker bland annat Lilla Snigel […] Till att börja med lånade vi en 

bok men vi märkte att barnen tyckte om den så då lånade vi flera 

andra också.  

 

För att fånga upp barnens intresse och nyfikenhet för böcker låter de barnen följa med till 

biblioteket och låna det de vill ha. Detta gäller tyvärr endast de förskollärare som arbetar på 

en förskola som har tillgång till ett bibliotek. Förskolläraren Caroline påpekar att under 

bibliotekets besök ska en närvarande vuxen bläddra i boken innan de lånar med den hem till 

förskolan eftersom bokens innehåll inte behöver vara lämpligt. Boken kan exempelvis 

innehålla ämnen eller ord som du som berättare får byta ut. Därmed önskar respondenten att 

alla väljer litteratur med omtanke och väl tillbaka på förskolan gäller samma sak innan man 

högläser för barnet. Under högläsningen på förskolan menar förskollärarna att de är medvetna 

om barns inflytande genom att barnen regelbundet får välja bok. Respondent Lena nämner att 

”ibland är det något barn som haft ett önskemål och då försöker man tillgodose det”. 

Samtidigt menar Caroline att valet av litteratur spelar roll om de har en kort eller lång stund 

på sig att läsa. Är det en kort stund försöker de medvetet styra barnet mot att välja en kortare 

bok för att veta att de hinner läsa klart. Har de däremot en längre stund på sig väljer de gärna 

en längre bok för att utmana barnen och uttrycker sig följande; 

[…] Barnen kan få välja böcker som vi ska högläsa. Ofta tar de två 

eller tre stycken böcker var och då säger jag att vi får välja ut en eller 

två och då väljer jag. Man styr men med barnens inflytande.  

 

En del förskollärare använder sig av böcker med text och illustrerade bilder och ibland endast 

av böcker med enbart bilder och ingen text. Det baseras på att de observerat att barnen vill ha 

bilder att titta på för att på ett enklare sätt kunna följa berättelsen under högläsningen. 

Förskollärarna anser att samtalet blir mer spontant genom att tillsammans med barnet leta upp 

något i bilden de tidigare inte pratat om och ställa frågor kring vad barnet ser. På detta sätt 

kan berättelsen variera beroende på vad berättaren väljer att lägga fokus på för stunden som 

Caroline berättar om; 
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Jag är jätteförtjust i böckerna om Pettson och Findus […] Dom är 

långa men eftersom de har många bilder kan man prata mer om vad 

barnet ser. De böckerna är fängslande och har roliga karaktärer som 

katten som är lite annorlunda […] Man får bra samtal även med de 

yngsta om det finns katter som hoppar i sängen och flyttar hemifrån 

eller om de själva hoppar i sängen och vad säger mamma och pappa 

då?[…] 

 

I samspelet med barnet under högläsningen visade undersökningen att respondenterna 

använder sig av olika lästekniker eller strategier. Förskolläraren Caroline nämner att 

”högläsning ord för ord sker inte lika ofta då måste man ha gott om tid till det”. 

Förskolläraren Malin sticker ut när denne berättar att hen läser genom att hoppa över sidor 

och inte läsa allt som står, vilket blir som att korta ner texten och läsa en sammanfattning. 

Oavsett hur respondenterna läser är alla överens om att under högläsningen ska berättaren 

låta som den tycker det är roligt att läsa och talet får inte bli monotont och enformigt eftersom 

”det ska få vara levande för böcker är levande”. För att det ska bli så levande som möjligt, en 

känsla av “här och nu” väljer förskollärarna att muntligt gestalta karaktärerna i berättelsen 

med hjälp av olika tonfall i rösten. De uppfattar att barnen tycker det är roligt och respondent 

Monica menar att det blir lika underhållande för den som berättar men det kan lika fort bli 

kusligt och spännande.  

 

Förskollärarna menar att ibland kan det räcka med att använda sig av en bok vid högläsning 

men påpekar att alla kan använda andra material som komplement till högläsningen såsom 

ljudinspelade böcker, tecken, handdockor, flanosagor och sagolådor. Flanosagor är bilder 

man visar upp samtidigt som du berättar historien och boklådor är en låda med saker att ställa 

upp framför barnen under tiden du läser. Respondent Caroline uttalar sig och poängterar att 

”man måste hitta något som gör att barnet tycker att det man läser är intressant och det lär 

man sig efter tiden när man lär känna barnen”. Förskollärarna tror att barnen blir mer 

fängslande, synligt och levande med material framför sig eftersom de ser när det flyttar sig. 

Respondent Lena använder också tekniska hjälpmedel till hjälp som en stor skärm på väggen 

där man visar bilder samtidigt som man berättar sagan. Många anser att barnen gillar när det 

händer saker och att det blir tydligt för alla. Lena föredrar högläsning med den individuella 

kontakten men att den stora skärmen är bra någon gång när man ska visa hela barngruppen. 
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Oavsett om man använder kompletterande material till högläsningen eller inte anser 

respondent Caroline att högläsningen måste få vara lekfull i förskolan och beskriver att; 

[…] Man ska väcka intressen och vi ska ge barnen verktyget att man 

läst högt för dem […] och är det någon som har svårt att sitta still får 

vi försöka nå det barnet med någon annan form av läsning som 

flanosagor, berättande eller något annat.  

4.4 Högläsning som intro till lek 

I undersökningen framkommer det att många av respondenterna arbetar i verksamheten 

utifrån ett tema. De använder sig av högläsning av litteratur som rör det berörda området de 

arbetar med som till exempel värdegrund. När förskollärarna läser litteraturen för barnen gör 

de det för att väcka barnens intresse och få deras perspektiv vilket ger många olika 

infallsvinklar. Respondent Caroline uttrycker att hon skulle vilja arbeta mer utefter böcker 

och dess berättelser eftersom det blir lätt att hålla en röd tråd och barnet kan alltid återkoppla 

till boken om den finns tillgänglig. Samtidigt blir det uppenbart att alla förskollärare är 

medvetna om att barnen ständigt bearbetar det de sett och hört samt att de är överens om att 

barnen måste ges tid och möjlighet till det. Den gemensamma nämnaren i hur de arbetar med 

att bearbeta litteratur är genom lek. Det sker genom planerade lekar men främst i barnens 

egen lek. Förskolläraren Monica är väl medveten om lekens betydelse i bearbetningen 

eftersom denne kontinuerligt arbetar med leken i fokus och upplyser om att det är i leken som 

språk blir viktigt för att barnen ska kunna förstå varandra. Förskolläraren fortsätter genom att 

påpeka att leken främjar kommunikation och att barnen tar till sig berättelser och litteratur 

främst genom varandra och pedagogen; 

[…] Vi har vid ett tillfälle observerat när en pojke hade samling själv 

med handdockor av djur vi använt oss av. På bänkarna där 

barngruppen vanligtvis sitter hade pojken satt djuren och pojken själv 

satt på stolen och pekade på tavlan. Pojken sjöng sånger tillsammans 

med djuren och pekade på djuren vem som skulle säga vad. Efteråt 

pratade vi om det i arbetslaget och vårdnadshavare eftersom han 

vanligtvis är tyst och sammanbiten på samlingen […] 

 

Förskollärare har observerat att leken gör att alla barn blir delaktiga och det är något de 

uppmuntrar. De har också sett att leken ständigt är varierande och respondent Malin menar att 

det beror på att barnen är här och nu samt att leken influeras av det som finns runt omkring 
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dem. Det kan vara karaktärer och händelser från böcker, filmer, historier och berättelser. 

Barnen känner igen sig i karaktärerna och ibland är leken så lik verkligheten som möjligt. Det 

kan vara genom att någon förslagsvis läst om att tälta och efteråt tar barnen efter genom att 

bygga kojor. Det står i relation till vad det sociokulturella perspektivet påvisar om kunskap 

och fantasi samt att det är i leken som barnet tolkar och förstår sin omgivning. På så sätt 

förknippas det med vad förskolläraren Lena säger att i leken upplever barnen berättelsen om 

och om igen för att hen är här och nu. Ibland är inte leken verklighetstrogen och då styr 

fantasin eller så kan det vara en kombination. Ännu en förskollärare bekräftar och anser att 

leken inte hade blivit lika fantasirik om man inte läser litteratur. Förskolläraren Caroline 

arbetade kring temat troll och efter att ha läst mycket litteratur om det började barnen att 

bearbeta. Hon berättar ”att det var nästan lite läskigt för vissa barn eftersom de hade fått troll 

på vinden eller att de inte kunde sova i sängen”.  

 

Respondenterna understryker att det även ska ges tid till samtal och repetition tillsammans 

med barnen eftersom det är en del av barnets bearbetning. Caroline anser att det ger en 

tillbakablick så barnen kan minnas och få hjälp med att bearbeta innehållet av boken ingen så 

det inte glöms bort. Hon förklarar följande; 

[…] Vi ser att de bearbetar böckerna själva genom att de efter läser, 

att dom läser bilderna eller läser sin egen saga kring bilderna. Ibland 

så kommer dom ihåg vad som händer och man blir förvånad för dom 

kan berätta. Man hör också att dom pratar om böckerna med varandra 

som “kommer du ihåg?” eller “kommer du ihåg kaninen som inte fick 

smaka på kakan och den blir ledsen?”. Ibland hinner man som 

pedagog inte med in i samtalet och man får vara avvaktande och 

ibland väljer jag att inte kliva in heller. Utan jag kan vara den som 

lyssnar och höra det lite på håll […] 

 

Förskollärarna räknar upp andra förslag på hur de arbetar med att bearbetar det de högläst för 

barnen. Det är bland annat genom planerade aktiviteter, dokumentation, i skapande och när 

de sjunger sånger. Andra sätt som förskollärarna observerat barnen bearbeta litteratur är 

genom att förskollärare gestaltar bokens karaktärer eller använder sig av material. Vilket 

förskolläraren Malin arbetat med; 
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[…] Vi har gestaltat boken om De tre små grisarna. Då har vi använt 

oss av en ljuskub där vi hängt upp ett tyg med trä på ena sidan, halm 

på den andra och sten på den sista. Vi har även en skorsten som den 

stora stygga vargen klättrar ner i. Vargen är gestaltat av ett gosedjur 

[…] Vi har gestaltat fler sagor som barnen har gillat och det är så vi 

har arbetat djupare med litteraturen […] 
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5. Diskussion 

Resultat visar att undersökningen bidrar till en ökad kunskap om högläsningens funktion i 

förskoleverksamheten. Utifrån analysen uppkom fyra teman; avslappningsläsning, högläsning 

som kunskapsutveckling, högläsning som performativ konstart och högläsning som intro till 

lek.  

 

Simonsson nämner att genom högläsning skapas situationer när man kan förstärka varandras 

kroppsliga välbefinnande där man accepterar och lägger märke till varandras behov 

(Simonsson, 2004, s. 203-209). Rhedin tillägger att högläsning är ett fantastiskt sätt att få och 

ge barnet närhet (Rhedin, 2013, s. 167-183). Det tidigare forskning nämner kan sättas i 

relation till vad resultat visar att respondenterna använder högläsningen till. Förskollärarna 

använder högläsningen i spontana skeden under dagen för att skapa en lugn stund 

tillsammans med barnet i hopp om att ge barnet trygghet, stimulans och avslappning något 

som de många gånger anser vara högläsningens funktion och syfte. Det är eftersom ”något 

barn kanske behöver närkontakt just där och då”. De menar att om känner barnet av en 

inbjudande stämning kan barnet komma till ro men som en förskollärare nämnde har 

avdelningen ”inte en miljö som är möblerad för läsning blir det mindre läsning”. Samtidigt 

framkommer det att förskollärarna är tillåtande och medvetna om att skapa förutsättningar för 

högläsning genom valet av plats för var litteraturen finns och var högläsningen äger rum. Det 

konstateras att förskollärarna har litteraturen synlig för barnen men använder olika platser att 

placera litteraturen på beroende vad deras lokaler erbjuder. I och med att förskollärarna har 

litteraturen synlig för barnen finns ett samband mellan resultatet och tidigare studier där 

Simonsson nämner att ger vi barn tillgång till böcker använder de dem för att ge kontext till 

sin omvärld genom samtal, relation och lekar (Simonsson, 2004, s. 203-209). Förskollärarna 

har på egen hand eller i sitt arbetslag kommit fram till vad högläsningen har för möjligheter 

just på deras avdelning för att skapa en lugn och avslappnande stund. Det argumentet stärks 

med att en respondent tagit bort soffan då det skapande flera stressande konflikter istället för 

vad Rhedin beskriver som läsandets avkoppling (Rhedin, 2013, s. 167-183) samt när en 

annan respondent till och med utesluter högläsning i hela barngruppen då denna anser att det 

inte finns plats till det. På detta sätt visar undersökningen att förskollärarna är medvetna om 

att förskolemiljöns utformning och böckernas placering är viktiga aspekter men att det främst 

är barnets intressen som ska styra för hur mycket högläsning faktiskt används i den dagliga 

verksamheten.  
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Fortsättningsvis visar Simonsson ett samband mellan högläsning och barns utveckling av 

språk när vuxna erbjuder dialog och berättande under högläsningen bidrar till barnets 

språkutveckling (Simonsson, 2004, s. 203-209). På samma sätt menar Björklund att det är i 

möten med andra barn och vuxna som erfarenheter kan skifta och gör att barnens litteracitet 

öppnar upp för kommunikation och möten då det är knutet till språket (Björklund, 2008, s. 

15). Det är likartat med vad undersökningens resultat visar eftersom förskollärarna främst 

använder högläsning i syftet att främja för det individuella barnets språkutveckling. Det är 

exempelvis i möten mellan människor som pratar olika språk och högläsningen används som 

ett hjälpmedel för att förstå och kommunicera med varandra i förskolans verksamhet. 

Högläsning används också i syftet för att lära eller förmedla något till barnen för att ge barnet 

chans att samla nya erfarenheter. Det är av den orsaken att de anser att det är viktigt att 

barnen får med sig högläsning, litteratur, språk och kommunikation. Förskollärarna är på så 

sätt medvetna om att högläsning skapar ett tillfälle att kommunicera tillsammans eftersom det 

är något socialt som sker mellan individer. Trots högläsningens alla positiva aspekter står till 

förvåning inget konkret strävansmål eller lärandemål om varken litteraturläsning och 

högläsning i förskolans läroplan under språk och kommunikation (Skolverket, 2016). Varför 

finns det ingenting i förskolans styrdokument som specifikt visar högläsningens betydelse när 

tidigare studier och undersökningen visar att utbildade förskollärare uppenbart är medvetna 

om högläsning som hjälpmedel för att bidra till barnens lärande och utveckling inom språk 

och kommunikation? Eftersom det inte tydligt framhålls i läroplanen sammankopplar 

förskolelärarna i min undersökning med redan befintliga lärandemål och kategoriserar in 

högläsning under språk och kommunikation.  

 

I undersökningen framkom att respondenterna har sina tankar om att barnen intresserar sig 

för läsning för att de inspireras av varandra men att valet av litteratur är väsentligt för att 

öppna upp till ett samtal med barnet under högläsningen. De är medvetna om att det många 

gånger är pedagogen som står för val av litteratur men att valen är baserade på vad de har för 

barngrupp och om de arbetar utifrån ett tema. Det leder till att valet de vuxna gör kan bidra 

till både hinder och möjligheter för barnen. Det kan göra att barnens inflytande sätts åt sidan i 

tron om att förskollärarna väljer det de anser barnet kan intressera sig för istället för att barnet 

själv får välja. Samtidigt kan det leda till möjligheten att alla barn får tillgång till samma 

berättelse eller att barnet får erfarenheter av en bok som den på egen begäran avstått. Den 

vuxne kan aldrig förutspå om en bok öppnar upp till att barnet får en djupare igenkänning av 
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sig själv men i och med att förskollärarna väljer böcker kan detta ske. När ett barn samlar på 

sig erfarenheter och exempelvis känner igen det som händer karaktären förklarar Rhedin som 

en identifikation med situationen. Det gör att barnet upplever handlingen med alla sinnen och 

hamnar mellan världarna. Det som sker i mötet mellan läsaren och boken i högläsningen 

benämner Rhedin som transaktion. Transaktion gör det möjligt för läsare och text i relation 

till varandra skapa en mening (Rhedin, 2013, s. 167-183). Det kan liknas med när 

förskollärarna berättar att de ofta får läsa samma bok om och om igen. Det tror förskollärarna 

beror på att barnen har en igenkänningsfaktor eller vill ha repetition för att skapa mening. 

Simonssons studie bekräftar respondenternas tankar genom att beskriva det som att barnen 

tolkar bildens innehåll, möjligheter och mening genom att stiga in i böckerna (Simonsson, 

2004, s. 174). Det finns samband med tidigare studier och vad förskollärarna säger att de 

använder för strategier för att få barnets uppmärksamhet under högläsningen. Förskollärarna 

nyttjar olika tonfall i rösten för att muntligt gestalta berättelsens karaktärer för att barnet ska 

få en känsla av ”här och nu” eftersom böcker är levande. Rhedin benämner det som ett 

sceniskt uppförande i ett performance vilket hon menar är läsning med inlevelse och 

inlevelsen skapar förutsättningar för de som lyssnar (Rhedin, 2013, s. 167-183). I och med att 

högläsning skapar ett tillfälle som öppnar upp till samtal påpekar Johansson att dialog först 

uppstår när en vuxen läser för ett barn. I dialogen kommenteras bokens bilder och innehåll 

samtidigt som pedagogen ställer frågor till barnet som utvidgar bokens innehåll (Johansson, 

2011, s. 105). Rhedin kallar det för dialogisk högläsning för små barn eftersom dialog, samtal 

och turtagning används (Rhedin, 2013, s. 167-183). Som tidigare nämnt är det barnens 

intresse som styr hur mycket de använder sig av högläsning vilket ständigt ska värderas högst 

enligt förskollärarna. Utan hänsyn till det eller att högläsning öppnar upp till samtal används 

högläsning många gånger som obligatorisk avslappningsläsning på de äldsta barnens vila för 

att barngruppen ska koppla av. När högläsning sker på det här sättet bekräftas Rhedins 

uppfattning om högläsning som performativ akt då pedagogerna överlag menar att de läser i 

samspel med barnen under vilan. Det blir vilseledande när Rhedin väljer att formulera 

rubriken för kapitlet med “bilderboken som performativ konstart” som enbart utpekar på en 

viss sorts litteratur och påvisar själva högläsningen som en performativ handling (Rhedin, 

2013, s. 167-183). På så sätt väcks det frågor varför Rhedin har valt just den rubriken när 

författaren märkbart menar något annat. 

 

Det finns anledning till att vidare ifrågasätta användningen av högläsning under vilan när 

tidigare studier påvisar att barnen måste få chans att bearbeta hörd litteratur. Rhedin påpekar 
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att alla barn är olika vilket gör att bearbetningen sker på varierande sätt vid olika tidpunkter 

(Rhedin, 2013, s. 167-183). Lindqvist nämner att en del barn behöver bearbetning direkt 

under högläsningen (Lindqvist, 1996, s. 70-81) vilket vanligtvis inte förekommer eftersom 

barnen måste vara tysta och sitta still under vilan. Undersökningen visar en positiv gemensam 

nämnare för alla respondenter och det är att förskollärarna använder leken som bearbetning 

av litteraturen de högläst för barnen. Det kan vara styrda lekar eller genom att uppmuntra 

barnens egen lek. Lindqvist och Welén benämner båda lekens betydelse i barnets bearbetning 

av litteratur och erfarenheterna denne fått av litteraturen (Lindqvist, 1996, s. 70-81;Welén, 

2003, s. 47-51) vilket är något respondenterna tar vara på. När de högläser en ny bok för 

barnen har de observerat att leken får en större betydelse eftersom det är i leken barnen 

bearbetar den hörda litteraturen. Det kan vara att barnen går i rollen som en karaktär eller 

upplever händelser från berättelsen vilket leder till att leken varieras mellan fantasi och 

verklighet. En förskollärare påpekar att leken främjar kommunikationen där språket blir ett 

viktigt verktyg och att barnen tar till sig litteratur och berättelser främst genom varandra och 

de vuxna. Det gör antaganden om att leken borde få en central roll i förskolans verksamhet 

och att högläsning är ett bra sätt som introduktion till lek. Undersökningen visar att 

högläsning används i ett syfte att möjliggöra leken och att förskollärarna är medvetna om 

lekens betydelse för barnets bearbetning och lärande. Varför uttrycker deras obligatoriska 

läsvila något annat? Det väcks orolighet huruvida förskollärare är medvetna eller omedvetna 

kring valet av högläsning vid vilan.  

5.1 Slutsats av resultat 

Avslutningsvis blir slutsatsen av studien att förskollärare använder högläsning dagligen i 

olika syften. Främst anser de att syftet med högläsning är att det ska vara en stund för närhet, 

att främja det individuella barnets språkutveckling eller som introduktion till lek. Oavsett val 

av syfte visar resultat att förskollärarna är medvetna om vad högläsningen kan bidra till om 

den används i interaktion med andra människor. 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Studien har väckt frågor om alla Sveriges förskollärare är medvetna om högläsningens 

betydelse för det enskilda barnets lärande och utveckling? Eller använder de högläsningen 

som en prioriterad aktivitet i förskolans verksamhet utan att vara medvetna om det? Det är 

också en stor och tänkbar fråga som inte fick plats i detta arbete.  
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  Bilaga 

 

Samtyckesblankett för examensarbete 

 

Hej,  

Mitt namn är … och jag studerar till förskollärare vid ...  

Nu har jag fått möjlighet att genomföra en studie som ska handla om att ge en ökad kunskap 

kring vilka olika funktioner högläsning har i förskolans verksamhet. Syftet är att undersöka 

förskollärares didaktiska överväganden vid användningen av högläsning.  

Därför tillfrågas du härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

I studien ingår ljudinspelade intervjuer med fyra stycken förskollärare fördelade på fyra olika 

förskolor och undersökningen kommer vara geografiskt centrerad över mellersta Sverige. 

Detta är för att i större utsträckning se hur högläsning används.  

 

I min undersökning utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär 

att alla respondenter, deras arbetsplatser och kommuner kommer att vara anonyma i studien 

och presenterade med fiktiva namn. Det innebär även att respondentens identitets skyddas 

genom hela studien. Att delta i undersökningen är helt frivilligt och respondenten kan 

närsomhelst under undersökningens gång avbryta sitt deltagande i den utan närmare 

motivering. All insamlad data kommer varsamt att hanteras endast i forskningsändamål samt 

kommer efter avslutat examensarbete att bearbetas och transkriberas. Efter avslutad studie 

kommer undersökningen att presenteras i form av en uppsats vid ... 

 

Om ni har frågor så går det bra att kontakta mig via mejl eller telefon. 

 

(Studentens kontaktuppgifter) 

(Handledarens kontaktuppgifter) 

 

Datum:  

 

______________________________                         _______________________________ 

Underskrift respondent                                                  Underskrift student 


