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Abstract 

 

The purpose of the study is to create an understanding of the perception of teachers and 

working methods to help develop high reading as an educational tool for the child's writing 

and language development in pre-school and pre-school class. The central part of the study is 

the importance of high reading for the child, with difficulty in concentrating and for children 

with difficulty in concentration. A qualitative study has been conducted and analyzed on the 

basis of three interviews, three observations and reflection questions for pre-school teachers to 

get pre-school teachers perceptions of the field of reading. The result of the study shows that 

all pre-school teachers perceive that reading is an important area and is of great importance 

for the child's language learning. All preschool teachers emphasize that the starting point for 

high reading in preschool and preschool class should be based on the child's interest and that 

they consider the environment and their own role to be of great importance in promoting the 

child's language development. 

 

Keywords: reading aloud, pree – school, pree – school class, koncentration difficulties, 

literacy, language development och pedagogy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för förskollärares uppfattning och arbetsmetoder 

med högläsning i förskola och i förskoleklass för att bidra till att utveckla högläsning som ett 

pedagogiskt verktyg för barnets skriv- och språkutveckling i förskola och i förskoleklass. Det 

centrala i studien är vilken betydelse högläsning skapar för barn med eventuella 

koncentrationssvårigheter. En kvalitativ studie har genomförts och analyserats utifrån tre 

intervjuer, tre observationer och reflektionsfrågor till förskolelärare för att få förskolelärares 

uppfattning om området högläsning. Resultatet i studien visar att samtliga förskolelärare 

uppfattar att högläsning är ett viktigt område och är av stor betydelse för barnets 

språkinlärning. Samtliga förskolelärare belyser att utgångspunkten för högläsning i förskola 

och förskoleklass ska vara utifrån barnets intresse samt att de anser att miljön och deras egen 

roll är av stor vikt för att främja barnets språkutveckling. 

 

Nyckelord: högläsning, förskola, förskoleklass, koncentrationssvårigheter, litteracitet, 

språkutveckling och pedagogik. 
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1 Inledning 

Mitt intresse för böcker och läsning väcktes tidigt i livet och det ligger mig varmt om hjärtat. 

Det har jag min mormor att tacka för alla de högläsningsstunder vi hade tillsammans. Detta 

ligger till grund för mitt intresse och har utvecklats i mitt liv både som mamma, student och 

vikarie i förskolans verksamhet. När jag arbetat som vikarie har jag upplevt att högläsning är 

en aktivitet som oftast sker före och efter vila på förskolan. Mina upplevelser som student och 

vikarie är också att när vi haft lässtunder tillsammans med barnen på förskolan, har det funnits 

barn som haft svårt att koncentrera sig vid högläsning samt att förskollärares arbetsmetoder 

och bemötande skiljer sig åt vid högläsning. Vid dessa tillfällen väcktes min nyfikenhet ännu 

mer för högläsning1 och dess betydelse för att barnet utvecklar förståelse för läs- och 

språkutveckling samt kommunikation med andra människor. 

 

Tidigt i livet läggs grunden för barnets läs-, språk- och skriftutveckling genom högläsning 

vilket innebär när en vuxen läser olika texter högt för barnet. I mötet med den upplästa texten 

stimuleras till exempel språkförmåga och förståelse dels för den egna identiteten samt för 

andra människor (Körling, 2006, s. 18). Att som individ kunna uttrycka sig i språk-, skrift-och 

kommunicera med andra människor är något som har stor betydelse i dagens samhälle. Det 

betyder att det utvecklar möjligheter till information och kunskap. Eftersom samarbete med 

andra människor är centrala delar i det vardagliga livet utgör den språkliga kommunikationen 

med andra människor en grund för dagens samhälle. Det ger barnet en möjlighet till att förstå 

information och bemöta olika kulturella bakgrunder i samhället och skapar förståelse för sin 

egen omvärld. Det betyder att barnet ska ges möjlighet att vara delaktig i samhället utifrån 

barnets egna kunskaper, förmågor och erfarenheter (Bjar och Liberg, 2010, s. 17-18). Körling 

(2012, s. 7) och Heimer (2016, s. 7) belyser förskollärares roll som en central del för att 

främja högläsning både i förskolans och i skolans verksamhet. Förskolan och skolan har ett 

uppdrag att utveckla dessa förmågor och ge barnet en möjlighet att kunna verka och leva i 

samhället vilket förskolans läroplan belyser vikten av 

                                                           
1 Se avsnitt 3.1 för förklaring av begreppet högläsning    
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat språk, ordförråd, begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra. (Skolverket, 2016, s. 10). 

 

Trots många fördelar med högläsning och dess positiva egenskaper för barnets förståelse och 

lärande för den skriftliga och språkliga världen läser allt färre vuxna för sina barn i hemmet. 

Pihlgren (2015, s. 1-3) och Tengberg, Olin-Scheller (2015, s. 18). Liberg (2006, s. 22) belyser 

att ju tidigare barnet kommer i kontakt med den skrift och språkliga världen och omges av 

personer som använder högläsning som ett pedagogiskt verktyg där reflektion sker 

tillsammans med barnet utvecklas barnets språkförståelse och skrivfärdigheter hos barnet 

senare i livet. Simeons dotter Svensson (2008, s. 49-55) och Aminoff (2017, s. 35-40) belyser 

att det kan vara svårt för barnet att koncentrera vid högläsning. När barnet upplever 

svårigheter så kan barnet uttrycka det på olika sätt genom sitt kroppsspråk. Miljön och 

förskollärarens arbetssätt och bemötande vid dessa situationer är av stor betydelse för barnets 

förståelse och lärande. Syftet med undersökningen är att undersöka dels hur högläsning har 

betydelse för barnets språk- och skrivutveckling men också för att kunna bidra med en ökad 

förståelse med högläsning som pedagogiskt verktyg i förskolan och förskoleklass. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar och arbetar med ämnet 

högläsning 2 med särskilt fokus på barn med eventuella koncentrationssvårigheter.3 

För att besvara syftet har följande frågeställningar valts: 

 

 Vad har förskollärare för motivering till valet av böcker vid högläsning i förskola och i 

förskoleklass? 

 Hur ser förskollärares arbete ut vid högläsningssituationer? 

 Hur motiverar förskollärare valet av olika arbetssätt vid högläsning? 

                                                           
 
2. Se avsnitt 3.1 för förklaring av begreppet högläsning. 
3. Se avsnitt 3.6 för förklaring av begreppet koncentrationssvårigheter. 
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 Viken betydelse anser förskollärare att högläsning har för barn med eventuella 

koncentrationssvårigheter 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

 

I följande avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkter som är underlag för studien. Studien 

har sitt utgångsläge i Vygotskijs sociokulturella teori för lärande vilket presenteras i avsnittet 

följt av tidigare forskning. med centrala begrepp. 

 

2.1 Sociokulturell teori 

 

Enligt den ryska forskaren Vygotskij anser utifrån sin sociokulturella teori att barnet redan 

från födelsen är en social individ som samspelar och kommunicerar med andra människor i 

sin omgivning genom till exempel sitt kroppsspråk och genom ögonkontakt. Vygotskij menar 

att språket blir ett viktigt redskap för att kommunicera med andra människor och genom detta 

utvecklas barnets känslor, tänkande och lärande (Säljö, 2016, s. 155). Vygotskij benämner 

begreppet mediering utifrån den sociokulturella teorin vilket innebär att det finns olika 

fysiska och psykologiska hjälpmedel i vårt dagliga liv. De fysiska redskapen kan till exempel 

vara en hammare för att slå in en spik. De psykologiska redskapen kan vara material som vi 

använder för vårt tänkande och kommunicera med som till exempel alfabet och siffror (Säljö, 

2013, s. 153-168). Vygotskij anser att för att vi ska kunna tänka och kommunicera med andra 

människor behöver vi båda dessa redskap. Det viktigaste psykologiska redskapet anser 

Vygotskij är språket. Det innebär att språket blir en länk mellan individen och samhället. Det 

betyder att barnet blir delaktig i samhället som en samhällsmedborgare utifrån sina kunskaper 

och erfarenheter (Säljö, 2013, s. 170-171). 

 

Appropirering är något som Vygotskij nämner i sin sociokulturella teori vilket betyder att det 

sker en process hela tiden hos barnet. Genom att barnet använder fysiska och psykologiska 

redskap tillsamman med den vuxne utvecklar barnet förståelse för hur artefakterna kan 

användas. Det viktigaste är att det sker i interaktion vilket betyder ett samspel med den vuxne 

samt att det är processen som är det centrala i lärandet inte resultatet (Säljö, 2013, s. 172-173). 
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Vygotskij använder sig av begreppet den närmaste utvecklingszonen 4vilket innebär att barnet 

har egna kunskaper och erfarenheter men med samspel och stöd av pedagogen utvecklar 

barnet ytterligare förståelse och kunskaper samt sociala erfarenheter för sitt lärande (Säljö, 

2013, s. 167). Det betyder att den vuxne i samspel med barnet är en förebild samt att den 

vuxne har en central roll genom att vara aktiv i sin roll och skapa olika lärande situationer 

som utmanar barnets kunskaper och lärande. Genom att den vuxne stöttar och samspelar med 

barnet utvecklas barnets förståelse för sin läs- ,skriv och språkutveckling (Liberg, 2010, s. 

215-235 och Herlin, Frank, Ackesjö, 2012, s. 65). Blunden och Schmolze (1930, s. 7- 8.) 

citerar Vygotskijs uttryck om barnets språk. ”Ett barns språk är viktigt som handlingsrollen 

för att uppnå ett mål. Barnet pratar inte enbart om vad de gör, deras tal och handling ingår i en 

och samma komplexa psykologiska funktion direkt mot lösningen av problemet”. 

Sammanfattningsvis är barnet alltså i behov av andra människor i sin omgivning och dess 

miljö så att språket kan utvecklas genom att kommunicera och socialisera sig med andra 

människor i samhället. Språket utgör inte endast barnets redskap för kommunikation utan 

utvecklar också en förståelse för det egna tänkandet hos barnet. För att utveckla förståelse och 

kunskaper för barnets lärande är det alltså viktigt med en engagerad vuxen som är i samspel 

med barnet och ser lärandet som en process. 

 

3 Tidigare forskning 

 

I följande avsnitt redogörs för vad tidigare forskning behandlat kring området högläsning för 

barnets läs-, språk och skriftutveckling samt teoretiska utgångspunkter. Vidare berörs de 

centrala begrepp som högläsning, litteracitet, miljöns betydelse vid högläsning, bildernas 

betydelse vid högläsning, förskolelärarens roll vid högläsning samt begreppet 

koncentrationssvårigheter som är återkommande i studien. 

 

3.1 Högläsning 

 

Högläsning utifrån den här studien innebär att förskolläraren läser högt för barnet och där 

innehållet både är läsning och reflektioner om det lästa. Det betyder att ett samtal uppstår 

mellan individerna om det lästa men ger också utrymme för samspel, gemenskap, närhet, 

                                                           
4 Se avsnitt 2.1 för förklaring av begreppet den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2013, s. 167). 
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tankar och upplevelser tillsammans (Körling, 2012, s. 7-10). Genom högläsning kan barnet 

utveckla förståelse för ord, begrepp men också en förståelse för sin egen omvärld (Liberg, 

2006, s. 19-26). Styrdokumenten för förskola Lpfö 98 (rev, 2016) och grundskolans läroplan 

för förskoleklass Lgr11 (2016:5) riktlinjer och mål föreskriver att förskolan och skolan har en 

viktig roll genom att i tidigt skede uppmuntra och främja samtal för barnets skriv- och 

språkutveckling. ”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana 

kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedborgare”. Pihlgren (2015, s. 

3) betonar i sin studie att när barnet får tillgång till högläsning tidigt i livet skapar barnet 

förståelse dels för sin skrift-, läs och språkutveckling men också förståelse för sin egen 

identitet och om andra människor. När den vuxne högläser för barnet och samtalar, reflekterar 

samt delar upplevelser om det lästa anses det ha en starkare effekt på språk- och 

skriftutveckling än om den vuxne endast högläser innehållet (Svensson, 2009, s. 151). 

 

3.2 Litteracitet 

 

Definition av begreppet litteracitet innebär en förmåga att kunna läsa, skriva och förstå 

språkliga uttryck samt hur man kan sätta orden i ett sammanhang i kommunikation med andra 

människor (Pihlgren, 2015, s. 3). Språket består av olika byggstenar som språkljud och dessa 

utgör språkets form. Den minsta formen är fonologi viket betyder talljudets funktion i språket. 

Det innebär på vilket sätt den som uttalar ljudet och hur ljudet uppfattas av den som lyssnar 

(Svensson, 2009, s. 18). Grover Aukrust (2008, s. 85) anser att barnets talspråksutveckling i 

förskoleåldern är av stor vikt för barnets läs och skiftutveckling. Att utveckla förskolebarnets 

och förskoleklassbarnets litteracitet poängteras bland annat i förskolans läroplan Lpfö98 (rev 

2016:10) riktlinjer och mål att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för 

skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”. Att få sitta tätt 

intill en vuxen och lyssna till högläsning där den vuxne samtalar och reflekterar tillsammans 

med barnet är ett inträde till litteracitet. Vid högläsningen startar det en process hos barnet 

vilket innebär att barnet utvecklar en förståelse för att de tryckta tecknen i böckerna kan 

förmedla hur språket är uppbyggt (Pihlgren, 2015, s. 3-5). Björklund (2008, s. 24- 27) och 

Aminoff (2017, s. 40) belyser att litteracitet innebär att det är en social grund för barnet. Det 

betyder att barnet redan från födelsen är socialt och kommunicerar med andra människor i 

vardagliga situationer där någon form av text finns med. Genom att barnet föds som en social 

individ redan från början och kommunicerar med sin omgivning utvecklar barnet förståelse 
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och kunskaper för ord, begrepp men också för olika kulturer i samhället. I förskolan och 

skolan får barnet möta olika kulturer och olika litterära föreställningsvärldar vilket blir en 

ingång till samhället och dess medborgare. Det är i Vygotskijs sociala och kulturella teori som 

Björklund (2008) har sin teoretiska utgångspunkt. Björklund (2008, s. 31) förklarar vidare att 

Vygotskijs sociokulturella teori vilket innebär att barnet genom att kommunicerar med andra 

människor i olika miljöer och delar samma kulturer. Björklund (2008, s. 31) citerar forskaren 

Wertsch uttryck ”att språk är ett kulturellt uttryck och tal är en form av förmedlad handling”. 

Både Verhoeven (2001, s. 5-10 och Snow 2001, s. 5-10) vidhåller också Vygotskijs 

sociokulturella teori och framhåller i sin studie att barnet föds socialt och kommunicerar med 

andra människor i olika miljöer. För att barnet ska förstå och utveckla språk, litteracitet och 

kommunikation är motivation en central del hos barnet men också att det sker en process hos 

barnet. Det innebär att vid den språkliga processen att barnet får använda sitt tänkande och 

göra reflektioner. Men den största och avgörande delen är förskoleläraren som ska motivera 

och engagera barnet i den språkliga lärprocessen. 

 

3.3 Miljöns betydelse och påverkan vid högläsning 

 

Att planera och lägga ner tid på miljön som barnet vistas i vid högläsning har en central roll 

för barnet (Brogren, 2013, Isaksson, 2017, s. 18). Simeonsdotter Svensson (2008, s. 45-49) 

hävdar däremot i sin studie att lärandemiljön i förskoleklass är av stor vikt för barnets lärande 

men också att förskolläraren har en central roll för barnets lärande. Det centrala vid 

högläsnings miljö är helt beroende hur förskolläraren utformar dels miljön och dels innehållet 

i högläsningen samt hur förskolläraren väcker intresse och engagemang hos barnet. 

 

3.4 Bildernas betydelse vid högläsning 

 

Definition av begreppet bilderbok innebär att det är en barnbok som till stor del innehåller 

bilder som är minst lika viktiga som texten. Bilderboken är i stort format och riktar sig till 

yngre barn (Nationalencyklopedins ordbok, 1995, s. 147). En bilderbok innefattar sagoböcker, 

pekböcker och bilderböcker, berättelser samt faktaböcker. Syftet med en bilderbok är att den 

ska innehålla tydliga bilder, färgstarka bilder och ha liten text som följer bilderna i boken 

(Simonsson, 2004, s. 17-20). Att förmedla bildernas betydelse med olika känslouttryck och 

skapa stämning vid högläsning är en viktig funktion vid högläsning. Det krävs att 



7 
 

förskolläraren har ett samspel med barnet vid högläsning och reflekterar bilderna i böckerna 

med barnet. Det innebär att när det finns ett samspel med förskolläraren och barnet om 

bilderna kan barnet skapa sig egna bilder och känslor om texten (Edwards, 2013, s. 104-105). 

 

3.5 Förskollärarens roll vid högläsning 

 

Det är i Vygotskijs sociokulturella teori som Aminoffs studie har sin utgångspunkt. Aminoff 

(2017, s. 61-76) lyfter att förskollärare i förskoleklass har en central och betydelsefull roll för 

barnets kunskap och lärande. Det innebär att tyngdpunkten för lärandet ligger i mötet, 

relationen och kommunikationen mellan förskollärare och barnet för att skapa möjligheter för 

barnets kunskap och lärande. Förskollärare kan använda sig utav olika redskap i klassrummet 

för att skapa förståelse och kunskaper för barnets lärande. Det innebär utifrån sociokulturell 

teori att lärandet behöver utgå ifrån barnets egna tänkande och erfarenheter i samspel med 

förskollärare. Aminoff (2017, s. 37) belyser Vygotskijs proximala utvecklingzon som innebär 

att förskollärare i sampel med barnet vägleder barnet med ytterligare kunskaper och är ett stöd 

för barnets läroprocess. Det betyder att förskollärare kan tillexempel ställa frågor med 

möjlighet för barnet att delta i samtalet med barnets egna kunskaper och erfarenheter. 

 

3.6 Koncentrationssvårigheter 

 

När barnet har svårt för att sortera och tolka information utifrån olika situationer och 

upplevelser sker koncentrationssvårigheter. Det betyder att barnet har svårt att rikta sin 

uppmärksamhet på en uppgift (Olsson & Olsson 2007, s. 13-15). De barn som eventuellt har 

svårt med koncentration ska klara av att koncentrera sig i olika situationer krävs tydlig 

struktur från förskolläraren. Det innebär att förskolläraren har en stor roll i lärandet och 

hjälper barnet med deras upplevelser och information. Det är i den fenomenologiska 

kunskapssynen som Simeonsdotter Svenson (2008, s. 128-135) har sin utgångspunkt. Hon 

anser att när barnet upplever svårigheter yttrar det sig genom barnets kroppsspråk. Hon menar 

att barnet tar också kontakt med sina kamrater i gruppen i situationen istället för att be 

förskolläraren om stöd och hjälp. När barnet upplever svårigheter i olika situationer kan det 

uppstå olika negativa känslor som att inte duga som individ. Pihlgren (2015, s. 4-10) menar 

att barnet som har svårt för läsning eller den lästa texten behöver stöd från förskolläraren med 

att utveckla förståelse för textens innehåll. Förskolläraren har en viktig roll vilket betyder att 
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förskolläraren ska planera och vara engagerad vid högläsningen för att det påverkar barnets 

framtida språk-, läs och skriftutveckling. 

 

4 Metod 

 

I följande avsnitt redogörs den metodologiska ansats som styrt valet av metod som är 

grundläggande för att finna svar på studiens frågeställningar (se avsnitt 1.1). Vidare beskrivs 

de urval och avgränsningar samt tillvägagångsätt för att komma fram till studiens resultat och 

forskningsetiska överväganden. Avslutningsvis presenteras studiens validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Metodologisk ansats och val av metod 

 

Föreliggande studie har en fenomenologisk metodansats på så vis att det finns en strävan att 

koppla hur barnet upplever men också hur högläsning skapar mening för barnet samt 

informanternas tankar och erfarenheter kring området högläsning. Fejes och Thornberg (2016, 

s. 132) förklarar begreppet fenomenologi vilket betyder att det är en filosofisk syn och handlar 

om människors uppfattning i hur man förstår och upplever omvärlden med vår kropp och våra 

sinnen. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

 

Föreliggande studie utgår ifrån två kvalitativa insamlingsmetoder, intervjuer och observationer. 

Anledningen till att två undersökningsmetoder valdes var att de skulle förstärka varandra. Vid 

intervjuerna framfördes förskollärarnas tankar och erfarenheter om deras arbete med området 

högläsning och genom observationerna vad som faktiskt sker vid en högläsningssituation. 

Reflektionsfrågor gavs till informanterna för att fördjupa intervjuerna och observationerna samt 

analysen i studien ytterligare. 

 

4.3 Intervju 

Intervju som metod grundar sig i samtal mellan intervjuaren och respondenten vilket i detta 

fall är förskollärare där jag som forskare ställer frågor som respondenterna svarar på. Den 

intervjuguide som formulerades till intervjutillfället (se bilaga 3) präglas av öppna frågor 
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vilket Bryman (2011, s. 413-415) redogör som en semistrukturerad intervjuform. Det centrala 

i kvalitativ semistrukturerad intervju är att respondenten kan vara flexibel med 

intervjufrågorna gentemot informanterna samt att det finns utrymme för följdfrågor under 

intervjutillfället. Vid kvalitativ semistrukturerad intervju utvecklar jag som forskare en 

förståelse och kunskap om förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter kring området 

högläsning. 

 

4.4 Observation 

 

Syftet med en observation är att få förståelse för andra människor, situationer och materiella 

föremål samt vad som faktiskt sker i situationen (Franzen, 2014, s. 58-68). Undersökningen 

utgick från strukturerade observationer vilket innebär att forskaren medverkar i en 

förutbestämd situation genom att stå bredvid och observera, lyssna, notera fältanteckningar 

efter observationsschema (se bilaga 6) och gör egna reflektioner utan att delta i situationen för 

att utveckla förståelse och kunskap om det område forskaren vill undersöka (Franzen, 2015, s. 

62-63). Ett observationsschema (se bilaga 6) innebär att den som observerar för 

fältanteckningar utifrån tid, datum och plats, barnets agerande och förskollärarens agerande 

(Johansson, 2010 och Svedner, 2010, 47-48). De nackdelar som kan vara med kvalitativa 

strukturerade intervjuer och deltagande observationer kan vara att forskaren är en central del i 

undersökningsmetoderna och resultatet är beroende av forskaren förhållningsätt (Fejes och 

Thornberg, 2016, s. 36). 

 

4.5 Avgränsningar, urval och representativitet 

 

Undersökningen grundar sig utifrån ett målstyrt urval vilket betyder att man gör ett urval 

utifrån de valda informanterna som var väsentliga för studien (Bryman, 2011, s. 434). Urvalet 

i studien innebar att tre förskollärare valdes ut som representerar två förskolor och en 

förskollärare som representerar förskoleklass i en skola i kommunen. Avgränsning gjordes 

utifrån tre förskollärare för att syftet var att undersöka med kvalitativa metoder för att 

utveckla en djupare förståelse och kunskap om området högläsning. Undersökningsgruppen 

består av två kvinnliga förskollärare och en manlig förskollärare. Det har inte tagits nån 

hänsyn utifrån könsfördelning i studien utan dessa tre respondenter valdes på respektive 

förskola och förskoleklass för att jämföra och se eventuella skillnader med informanternas 
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arbetssätt och erfarenheter med området högläsning. Samtliga informanter har 

förskollärarutbildning med yrkesverksamhet från 2-32 år vilket jag anser har en god 

representativet för förskollärare i kommunen samt att informanterna i min undersökning är 

spridda i åldrarna 37-53 år. Undersökningen genomfördes på två förskolor och i en skola i 

kommunen. De avgränsningar jag valde i min undersökning var att informanterna på 

respektive förskolor och skola var centralt belägna till varandra i kommunen om eventuella 

följdfrågor behövdes göra. Hela förskolegruppen har inte observerats i studien utan 

observationen utfördes utifrån 4-5 barn på respektive förskola samt 14 barn i förskoleklass. 

Anledningen var att skapa en djupare förståelse med färre barn och dels för att hinna med att 

lyssna, observera och notera fältanteckningar vid observationstillfället. Det betyder att barn 

inte specifikt valts utifrån antal barn som eventuellt har koncentrationssvårigheter vid 

observationstillfället. 

 

4.6 Genomförande 

 

För att gå vidare i undersökningsprocessen valdes att centrera på hur förskollärare arbetar med 

högläsning i förskola, förskoleklass och det centrala är vilken betydelse högläsning har med 

barn med eventuella koncentrationssvårigheter. Undersökningen påbörjades genom 

telefonkontakt med respektive förskolechef och rektor på förskola och skola i kommunen om 

deras godkännande för undersökningen. Därefter togs personlig kontakt med förskollärare på 

förskola och skola samt skriftligen med ett missivbrev (se bilaga 1) som innebär information 

och en samtyckesblankett (se bilaga 2) med underskrift till informanterna om min 

undersökning. Avslutningsvis informerades förskollärarna om de etiska övervägandena som 

gäller under hela processen med forskningen (Löfdahl, 2014, s. 32-43). 

Innan undersökningen påbörjades genomfördes pilotintervjuer med tre oberoende personer för 

att dels testa ljudupptagning och dels utveckla mer säkerhet i intervjufrågorna med 

respondenterna. Det betyder att jag blir tryggare i min roll som intervjuare och för att skapa 

ett lugnt och tryggt klimat vid intervjuerna. Efter diskussion med respondenterna för tid och 

datum för genomförande av intervjuer så bokades tre intervjutillfällen på förskolor respektive 

skola. Innan intervjuerna påbörjades hade jag i förväg tänkt ut vilken miljö som skulle passa 

bäst till att intervjua informanterna för att skapa ett naturligt klimat vid intervjutillfället. De 

tre semistrukturerade intervjuerna (se avsnitt 4.3) genomfördes i respondenternas personalrum 

respektivearbetsrum där jag ställde frågor utifrån intervjuguide (se bilaga 3) som 
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respondenterna svarade på. Samtliga tre intervjuer dokumenterades med fältanteckningar och 

spelades in med ljudinspelning för att bearbeta och komplettera de insamlade materialen för 

studien. Intervjuerna tog mellan 40-60 min vardera att genomföra med respektive respondent 

varav intervjuerna genomfördes utan störande moment. Egna reflektioner om intervjuerna var 

att respondenterna var positiva till de semistrukturerade intervjuerna för de tog sig tid att 

svara på varje fråga med engagemang samt att det blev ett naturligt klimat som var planerat 

innan intervjutillfället. 

 

För att uppnå ett strukturerat tillvägagångsätt vid observationerna formulerades ett 

observationsschema (se bilaga 6) inför observationstillfällena samt reflektionsfrågor (se bilaga 

7) till respondenterna efter avslutad observation. Därefter formulerades informationsblankett 

med samtycke från vårdnadshavare (se bilaga 5) med deras underskrifter för deras 

godkännande för observationerna. Innan de tre observationerna påbörjades kontaktades 

respondenterna för tid och datum för semistrukturerad observation (se avsnitt 4.3) med 

diskussion med respondenterna om antal barn vid respektive observationstillfälle. Vid 

samtliga observationer gjordes en presentation inför förskollärare och förskolebarn och 

förskoleklassbarn samt anledningen till att jag var på förskolan. Därefter genomfördes en 

strukturerad observation (se avsnitt 4.4) vid tre högläsningstillfällen med avseende på 

respondentens arbetssätt vid högläsning, läsmiljö och fokus på barn med eventuella med 

koncentrationssvårigheter. Observationerna tog 40-60 min att genomföra och dokumenterades 

utifrån observationsschema (se bilaga 6) genom fältanteckningar under observationstillfället. 

Efter avslutad observation intervjuades respondenterna där respondenten fick svara på sitt 

syfte och sina egna reflektioner om observationstillfället för att utveckla en helhet för studien. 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

 

Som forskare behöver det göras forskningsetiska ställningstaganden under hela processen vid 

all forskning (Löfdahl, 2014, s. 32). Det betyder att jag som forskare följer god forskningssed 

vilket innebär att jag gör egna reflektioner och har kännedom om lagen samt det egna 

omdömet. Syftet med lagen är skydda människors identitet vid forskning. 

 

 

Från den 1 januari 2004 gäller lagen (SFS 2003:430) uppdaterad 2008 vilket innebär 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, som innebär att vissa 
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forskningsobjekt som involverar människor bara får utföras efter godkännande av en 

regional etikprövningsnämnd. (Vetenskapsrådet, 2011, s. 20). 

 

Det finns fyra viktiga principer inom forskning och den första principen är informationskravet 

vilket innebär att alla som deltar i forskningen måste informeras om vad forskningen handlar 

om och vilka villkor som krävs av de deltagande. Respondenterna ska informeras om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avsluta sin medverkan i undersökningen. 

Inför intervjuerna informerades först respondenterna muntligen med information om 

undersökningen och därefter skriftligen genom missivbrev till respondenterna med deras 

namnunderskrifter och samtycke för undersökningen. Samtycke betyder att deltagarna i 

undersökningen ska ge sitt samtycke men också bli medvetna om att de under forskningens 

gång kan dra sig ur forskningen och att informanternas namn är avidentifierade. Det innebär 

att informanterna har fått fiktiva namn i undersökningen för att skydda deras identitet. De 

medverkande i forskningen ska även informeras nyttjandekravet vilket innebär att uppgifter i 

undersökningen endast får användas för forskningens ändamål. Det betyder att forskaren 

förklarar vad datamaterialet ska användas till och att den kommer att förstöras efter slutförd 

forskning (Vetenskapsrådet, 2011, s. 66-70). 

 

Den sista principen är konfidentialitetskravet vilket betyder att forskaren har tystnadsplikt. 

Det innebär att informanternas namn, personuppgifter, förskola och skola ska avidentifieras 

och allt datamaterial för undersökningen ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av 

undersökningen. Därefter formulerades informationsblankett för vårdnadshavare med deras 

samtycke (se bilaga 4) och vårdnadshavares underskrift för observationerna vid en 

högläsningssituation på förskola och skola med etiska överväganden. Det innebär att barnets 

namn, förskola och ort är av avidentifierade vilket betyder att barnets namn, förskola och ort 

inte publiceras i undersökningen. För att kunna göra observationer krävs det samtycke av de 

berörda i observationen som tillexempel barn och vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2011, s. 

42). 

 

 

 

4.8 Validitet och reliabilitet 
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Bryman (2011, s. 352) redogör för begreppet validitet som innebär undersökningens 

trovärdighet. Det betyder att datamaterial har samlats in på ett pålitligt sätt och kan styrkas i 

undersökningen. I den kvalitativa undersökningen är forskaren intresserad av att skapa 

förståelse medans i kvantitativ undersökning är forskaren däremot intresserad av mätningar av 

olika slag som tillexempel mätningsvaliditet. Det innebär i den kvalitativa forskningen att 

forskaren är intresserad av mått för olika begrepp som undersökningen avser att undersöka 

(Bryman, 2011, s. 352). Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar har 

samtliga tre intervjuer spelats in med ljudinspelning och transkriberat materialet så ordagrant 

som möjligt. Samtliga tre observationsscheman och respondenternas reflektionsfrågor har 

transkriberats för att datamaterialet i studien ska bli så tillförlitligt som möjligt. Med både 

intervjuer, observationer och reflektionsfrågor i undersökning anser jag att det bidrog till 

studiens tillförlitlighet. Reliabilitet innebär däremot tillförlitligheten i undersökningen vilket 

innebär vilken utsträckning undersökningen kan upprepas med samma resultat om 

undersökningen skulle genomföras på nytt (Bryman, 2011, s. 49). 

 

Inom den kvalitativa undersökningen finns det andra kategorier än begrepp reliabilitet och 

validitet och Bryman (2011, s. 353-355) använder istället begrepp äkthet och tillförlitlighet. 

Det betyder att inom begreppet tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier vilket är trovärdighet, 

som innebär att forskningen har utförts enligt de regler som finns. Begreppet pålitlighet 

innebär att det ska finnas en fullständig redogörelse av de olika faserna i undersökningen som 

till exempel syfte och frågeställningar samt metodval i undersökningen för att andra forskare 

ska kunna bedöma och granska undersökningen. Begreppet möjlighet att styrka och 

konfirmera handlar om det inte går att få någon fullständig objektivitet om 

samhällsvetenskaplig forskning utan forskaren har agerat i god tro. Det innebär att forskaren 

inte har låtit sina egna värderingar och normer ha påverkat respondenternas svar och 

undersökningens resultat. 

 

4.9 Bearbetning och analys 

 

Analys och bearbetningsförloppet inleddes först efter att samtliga intervjuer, observationer 

och reflektionsfrågor var genomförda. Det första steget efter de genomförda intervjuer och 

observationer var att sammanställa det insamlade materialet genom att sammanfatta 
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observationer och transkribera intervjuerna till ett resultat (se avsnitt 5) i studien. Därefter 

skapades kategorierna utifrån studiens frågeställningar (se avsnitt 1.1). 

 

5. Resultat från intervjuerna 

 

Inledningsvis följer en presentation av de deltagande förskollärare som deltagit i studien och 

vad som framkom av det insamlade material som studien grundar sig på. Samtliga 

förskollärare som deltagit i studien har fått fiktiva namn såsom Greta, Elsa och Per för att 

avidentifiera deras namn. De underrubriker som används i avsnittet är utifrån studiens 

frågeställningar (se avsnitt 1.1) Därefter beskrivs intervjuerna och observationerna samt 

informanternas egna reflektioner. Avslutningsvis beskrivs en sammanfattning och analys av 

resultatet. 

 

5.1 Presentation av informanterna 

 

Greta är 37 år gammal och utbildad förskollärare och arbetar på en förskola i kommunen med 

åldersgruppen 3-5 år. Greta har varit yrkesverksam i drygt 2 år i kommunen. Elsa är 57 år 

gammal och utbildad förskollärare och arbetar på en syskonavdelning på en förskola i 

kommunen med åldersgruppen 3-5 år. Elsa har varit yrkesverksam i 32 år i kommunen. Per är 

51 år gammal och är utbildad till förskollärare och arbetar i en förskoleklass i en skola i 

kommunen. Per har varit verksam i yrket i 26år i kommunen. Han har tidigare erfarenheter av 

förskoleverksamhet som han arbetade med tills år1999. Därefter har han arbetat inom 

fritidsverksamhet och efter de i förskoleklass. 

 

5.2 Vad har förskollärare för motivering till valet av böcker vid högläsning i 

förskola och i förskoleklass? 

 

Samtliga informanter belyser under intervjuerna att böcker har fått stor konkurrens med andra 

medier och betonar att forskningen visar att barns läsning sjunker i hemmet och därför är 

högläsning en viktig insats för barnets läs- och språkutveckling. I citatet nedan presenteras två 

av informanternas uppfattning om läsningen i hemmet. 
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Den riktiga boken är viktig i den här digitala världen som barnen växer upp i (Greta). 

 

 

Det är stor skillnad med läsning i förskoleklass i dag än tidigare och det är 

vårdnadshavares ansvar och deras tid hemma som avspeglar sig för barnets läsning (Per). 

 

 

Alla informanterna väljer böcker som passar utifrån förskolans och skolans tema samt 

informanterna belyser att de väljer böcker till olika forskningsområden. Men informant Per 

framhåller också att ibland sker det efter barnens intresse samt ibland väljer han om det är 

något speciellt tema som förskoleklassen ska utveckla förståelse och kunskaper om .Två av 

informanterna går till biblioteket tillsammans med barnen för att låna böcker medans en 

informant får böckerna till förskolan från biblioteket. Det centrala hos samtliga informanter är 

att de reflekterar om böckernas innehåll tillsammans med barnen samt försöker tillfredsställa 

barnens behov och intressen av olika bokval. Alla informanter anser att de väljer böcker som 

de själva tycker om och de framhäver betydelsen av att högläsaren måste kunna förmedla 

berättelsen samt att det märks i högläsarens kroppsspråk om de som högläser inte tycker om 

boken. I citatet nedan presenteras två av informanterna sin uppfattning om olika bokval. 

 

Barnen får böckerna med sig i sitt bagage som skapar tankar och reflektioner hos barnet 

som barnet förhoppningsvis kommer ihåg under en längre period i sitt liv (Greta). 

 

 

Jag vill ha bra böcker som är meningsskapande för barnen där jag upprepar och läser flera 

gånger för att skapa igenkännande hos barnen. Om det är en ny bok läser jag igenom boken 

innan högläsningstillfället samt tänker på hur jag ska använda mitt kroppsspråk och röstläge 

för att skapa intresse hos barnen vid högläsningstillfället .Jag läser boken för att den har en 

historia om hur Jesus föddes och det blir en introduktion till julen. Det blir på ett annat sätt 

än att berätta om Jesus. Men jag skulle vilja ha den här boken i en modernare form (Per). 

 

 

Samtliga informanter menar att miljön har stor betydelse vid högläsning och att böckerna ska 

var väl synliga och placerade i förskolans lokaler för att bjuda in barnen till läsning. 

 

 

5.3 Hur motiverar förskollärare valet av olika arbetssätt vid högläsning? 

 



16 
 

Samtliga informanter menar att deras egen inställning till högläsning är att högläsning är ett 

viktigt, roligt område och att det skapar trygghet samt tillit hos barnen. De tycker om att läsa 

högt för barnen och att de tidigare alltid har läst ofta hemma för sina egna barn. Elsa 

framhåller också att hon tycker mycket om att läsa böcker och att hon har läst mycket hemma 

tidigare för sina barn men nuförtiden läser hon för sina barnbarn och tillsammans med barnen 

på förskolan. Per framhåller också att han tycker högläsning är trevligt tillsammans med 

barnen i förskoleklass men att det sker för sällan på grund av tid och prioriteringar. I citatet 

nedan följer två av informanternas uppfattning om deras egen inställning till högläsning. 

 

 

Det är vi pedagoger som är en förbild för barnet och den viktigaste länken till läsning. Det 

är viktigt att läsa för barnen och särskilt för de barnen som inte har någon som läser för 

barnet hemma (Greta). 

 

 

 

Högläsning är ju ett komplement för att barnet kan utveckla förståelse för bilder och fantasi 

samt att barnet lär sig nya ord. Jag har inte har någon utbildning inom högläsning men jag 

tänker att högläsning är lite teaterlikt. Det är mycket mer som ska göras och utvecklas med 

högläsning i förskoleklassen (Per). 

 

 

Samtliga informanter belyser att det är deras syfte med högläsning är att skapa intresse och 

upplevelser med berättelser för barnen. Men också att skapa ordförråd och utveckla förståelse 

samt kunskap för språket samt för andra ämnesområden. Men Elsa framhåller också att det 

beror helt och hållet på situationen och hennes syfte med högläsningen. Hon menar att det kan 

till exempel vara så att barnen inte kan leka tre i barngruppen eller om barnet behöver 

utveckla förståelse och kunskap för språket. I citatet nedan presenteras tre av informanternas 

syfte med högläsning. 

 

 

Det huvudsakliga syftet med högläsning i förskoleklass är att barnen ska bli intresserade 

av att det står något i boken samt förmedla olika känslor men också en stunds avkoppling. 

Det primära syftet är att locka barnens intresse för berättelser där jag som förskollärare 

har en betydelsefull roll. Att barnen kan skapa sig bilder och fantasi när jag berättar att de 

gick igenom torget till en plats (Per). 
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Vi är ju barnens första skola som är av stor betydelse för barnets språk, så det är våran 

skyldighet att tillvara på högläsning på förskolan. Högläsning ger ett helt annat ordförråd 

än under vardagliga samtal. Att det blir en annan form av berättande för barnet i förskolan 

vilket jag menar att barnet utvecklar en beskrivande form om barnet skapar bilder vid 

högläsning så underlättar det senare för barnets skrift- och språk utveckling i skolan 

(Greta). 

 

 

Högläsning är bra för språkträning och blir input för läs och skrivförståelse för att barnet, 

barnet utvecklar förståelse och kunskaper med tillexempel ordförråd vid högläsning samt 

att det blir en mysig stund tillsammans med avkoppling än tidigare. Jag tar till 

teckenspråk, kroppsspråk visar bilder i fall inte barnen förstår vid högläsningstillfället 

(Elsa). 

 

 

Samtliga informanter menar att det är förskollärarens roll att uppmuntra vårdnadshavare att 

läsa för barnen hemma. Men Greta framhåller också att alla barnen inte får högläsning hemma 

så hon vill ge möjligheten till högläsning på förskolan. Alla informanter menar att det är deras 

roll som förskollärare att skapa intresse vid högläsning för barnen och att det är viktigt med 

inlevelse samt fånga barnen vid högläsningstillfället. Två av informanterna menar att 

högläsningstillfället är en planerad aktivitet som brukar ske på morgonen eller under 

eftermiddagen och före lunch och innan mellanmål. Per framhåller också att ha högläsning är 

en stående punkt i klassen och betonar att intentionen är att det ska ske varje dag. Två av 

informanterna menar att vid god väderlek särskilt på vår och sommar tar de med böckerna ut 

och läser tillsammans för barnen på eftermiddagarna på förskolan. Men Elsa framhåller också 

att högläsning ska ske under hela dagen på förskolan och utifrån barnens intresse och initiativ 

ska styra läsandet. Det centrala är att det är viktigt med spontana högläsningstillfällen i 

förskolan. Men också att en del högläsningstillfällen är planerade utifrån samlingar och  

förskolans teman. I citatet nedan presenteras informanternas uppfattning om planerade 

högläsningssituationer. 

 

Om inte barnen uttrycker initiativ till högläsning så uppmuntrar jag till högläsning på 

förskolan (Elsa). 

 

Det är ett antal barn per högläsningstillfälle för att alla barnen ska få tillgång till högläsning 

varje dag. De spontana högläsningstillfällena sker om barnet visar intresse för högläsning 

och om tid samt utrymme finns (Greta). 

 

 

Den spontana högläsningen sker mer inom fritidsverksamhet (Per). 
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5.4 Hur ser förskollärares arbete ut vid högläsningssituationer? 

 

Alla informanter menar att de bekantar sig med boken och läser genom den innan 

högläsningstillfället och att de tänker på placering i barngruppen. Men Greta framhåller också 

att först bekantar hon sig med boken och läser igenom den innan högläsningstillfället samt hur 

hon kan använda sin inlevelse med sitt kroppsspråk och röstläge vid högläsningen Ibland läser 

hon utifrån teman och förstärker då med handdockor som material. Vid en del högläsnings 

tillfällen tar hon hjälp av surfplattan för att barnen ska få möjlighet till att skapa bilder och 

fantasi. Men Per framhåller också att han utgår ifrån barnens behov i barngruppen och vad 

barnen behöver utveckla förståelse och kunskaper om. Först planerar han innan högläsningen 

hur många barn som ska delta och vilka barn som kan sitta bredvid varandra respektive inte 

sitta bredvid varandra vid högläsningen vilket han håller fast under hela högläsningstillfället. 

Han berättar vidare att i de äldre böckerna byter han till moderna ordval så att det flyter på 

mer i berättandet och för att barnen ska förstå bättre. Samtliga informanter menar att det är 

deras roll som förskollärare att bjuda in barnen till reflektioner och diskussioner vid 

högläsning. I citatet nedan följer en av informanternas syn på reflektioner tillsammans med 

barnen vid högläsning. 

 

 

När jag läser så ska det var tyst i klassrummet och barnen ska lyssna men gärna efteråt 

diskuterar och reflekterar vi tillsamman om boken för annars blir det störningsmoment i 

klassrummet (Per). 

 

 

 

Alla informanter menar att miljön är av stor betydelse vid högläsning. Men Per framhåller att 

är de cirka 20 barn samtidigt i klassrummet placerar han sig på en stol framför och barnen är 

placerade i en ring på stolar i klassrummet. Under högläsningen läser han med inlevelse och 

använder sitt kroppsspråk samt visar bilder för barnen. I citatet nedan följer en av 

informanternas syn på miljön vid högläsning. 

 

Om högläsningen sker på morgonen tänder jag ett ljus och släcker i klassrummet för att 

skapa inlevelse vid högläsningen (Per). 
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Samtliga informanter anser att det finns många fördelar med högläsning och de upplever inga 

nackdelar med högläsning. I citatet nedan följer informanternas uppfattning om fördelar med 

högläsning. 

 

 

Fördelarna är att koncentrera sig, lära sig att lyssna på andra, att barnet blir intresserad och 

att de väcker förståelse för ord, bokstäver och viljan att lära sig. Jag upplever inte några 

nackdelar med högläsning i förskoleklass (Per). 

 

 

5.5 Viken betydelse anser förskollärare att högläsning har för barn med 

eventuella koncentrationssvårigheter? 

 

Alla informanter menar att det är deras roll att fånga barnets intresse när barnet eventuellt blir 

okoncentrerat vid högläsning. Men Greta framhåller också att det är jag som förskollärare 

som skapar respekt för hela barngruppen. Men Per framhåller att han inte har något barn i sitt 

knä under högläsningen utan om det är något oroligt eller okoncentrerat barn får barnet sätta 

sig bredvid Per istället. I citatet nedan följer informanternas syn på bemötande vid barn som 

eventuellt har svårt att koncentrera sig vid högläsning. 

 

Det ligger på mig som förskollärare att fånga barnets uppmärksamhet och tilltala barnet 

med frågor som vad hände i boken? hörde ni? för att skapa intresse vid högläsningstillfället 

(Elsa). 

 

 

Samtliga informanter menar att det skett förändringar i barngrupperna sen de började som 

förskollärare. Men Elsa framhåller också att hon tycker det är stor skillnad när hon började 

som förskollärare och fram till i dag. Elsa menar att det är stora barngrupper i dag på 

förskolan än tidigare och att hälften av barngruppen har ett annat modersmål vilket hon anser 

att det ger större utmaning för en förskollärare idag är tidigare. I citatet nedan följer 

informanternas syn på de förändringar som de märker i barngrupperna i förskola och 

förskoleklass. 
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Barnen är mer stressade idag än tidigare och har större svårigheter att koncentrera sig och 

att jag märker en skillnad av att vårdnadshavare läser mindre hemma i dag än tidigare 

(Elsa). 

 

 

Alla informanter har erfarenheter av barn som eventuellt har svårt att koncentrera sig vid 

högläsning. Men Elsa framhåller att hon har stor erfarenhet och hon anser att det finns ett 

mönster med högläsning för att de lugnar barn generellt men också barn som har svårt med 

koncentration. Men Per framhåller att hans erfarenhet är att det är ger ett mycket lugnare 

klimat om barnen sitter på stolar än på golvet vid högläsningen i klassrummet och att hans 

erfarenhet är att läsa och att skapa närhet med några barn i taget vid högläsningen. Per menar 

att är vi två förskollärare som arbetar i förskoleklassen sitter den kollegan med det barnet som 

eventuellt har svårt med koncentrationen. I citatet nedan följer en av informanternas syn på 

arbetssätt med barn som har svårt att koncentrera sig vid högläsning.  

 

Det optimala är att sitta ensam med det barnet som har svårt med koncentrationen och när 

jag läser gör jag om sagan så att det blir lättare att förstå (Elsa). 

 

 

Alla informanter menar att det är deras roll som förskolelärare att fånga barnens intresse när 

barnet tappar koncentration vid högläsningstillfället. Men Elsa menar också att då får man 

pröva olika saker som förskollärare som till exempel att barnet kan sitta i knä, ställa frågor till 

barnet och om barnet vill hålla något i handen för att bibehålla koncentrationen vid 

högläsningen. 

 

5.6 Genomförande av observationer 

 

5.7 Observation 1 

 

Det första observationstillfället genomfördes i en förskola med barn i åldersgruppen 3-5år. 

Min observationsplats blev placerad i närheten av Greta och de fyra barnen i ett av förskolans 

rum för att få en tydligare överblick över rummet. Högläsningstillfället inleds med att Greta 

håller upp boken Zenobia tappar bort sig 5 för barnen och ställer en inledande fråga: ”Vad 

tror ni den här boken handlar om?” Flera utav barnen visade redan inledningsvis ett aktivit 

                                                           
5 Edwall, L. & Gimbergsson, S. (2011). Zenobia tappar bort sig. Stockholm: Wahlström. 
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deltagande genom att svara på Gretas frågor .De reflekterar om bilderna i boken tillsammans 

och vad olika begrepp betyder. Greta uttrycker: ”Vad är en rädsla och vad är oro?” 

Högläsningstillfället fortsätter med att Greta försöker göra alla barnen delaktiga genom att 

hon frågar och kopplar ihop föremålen i boken till aktiviteter som de har gjort på förskolan. 

Mitt i högläsningstillfället skriker Greta rakt ut till barnen: ”Hjälp!” Barnen uttrycker och 

visar att dem är aktivt deltagande genom att barnen får stora ögon och ett utav barnen 

uttrycker: ”läs mer!” det är så spännande”. Under hela högläsningstillfället läser Greta med 

inlevelse och använder sitt kroppsspråk samt ändrar sitt röstläge vid berättandet. Efter 15 

minuter tar ett utav barnen fram en annan bok och de andra barnen vill också att Greta ska 

läsa den boken i stället. Greta frågar barnen ”Vill ni att jag läser den boken istället?” och 

barnen svarar ja. Högläsningstillfället fortsätter med att Greta placerar sig tillsammans med 

barnen och läser Draken med de röda ögonen6 med samma inlevelse och engagemang som 

tidigare. De diskuterar lukter och smaker men efter en stund ställer sig ett utav barnen sig upp 

och tittar ut genom fönstret och då väljer Greta att avsluta högläsningen. 

 

5.8 Observation 2 

 

Det andra observationstillfället genomfördes i en förskola som är en syskonavdelning med 

barn i åldersgruppen 3-5 år. Min observationsplats blev placerad mitt i mot barngruppen i ett 

av förskolans rum. Högläsningstillfället inleds med att Elsa sitter tillsammans med fyra barn 

på en madrass med dämpad belysning. Elsa inleder högläsningen med att fråga barnen ”har ni 

sett att det snöar ute i dag!”. Flera utav barnen visar redan inledningsvis ett aktivt deltagande 

genom att dem diskuterar om att det är vinter och att julen närmar sig och allt vad julen 

innebär. Elsa presenterar boken Den lilla mullvaden och Julen.7 och visar boken för barnen. 

Elsa använder sitt kroppsspråk vid berättandet och inleder högläsningen med att läsa boken 

med lugn och inlevelsefull röst. De fyra barnen har ett aktivt deltagande genom att de 

uttrycker med sitt kroppsspråk genom att barnen sitter alldeles stilla och lyssnar samt 

reflekterar tillsammans med Elsa. Elsa fortsätter högläsningen med frågor som ”Har ni sett en 

julgran?” och visar bilderna i boken för barnen samt tittar på barnen och läser vidare ur boken. 

 

                                                           
6 Wikland, I. & Lindgren, A. (2016). Draken med de röda ögonen. Stockholm: Rabén och Sjögren. 
7 Zdenek, M. & Doscocilova. H. (2011). Den lilla mullvaden och Julen. Stockholm: Parabellum Nord AB. 
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Under högläsningstillfället vill ett utav barnen ha uppmärksamhet av de andra barnen men de 

sitter stilla och lyssnar när Elsa högläser. Elsa läser vidare utan att kommentera något till det 

barnet som vill ha uppmärksamhet av de andra barnen. Elsa ändrar istället röstläge och säger 

”titta här” ”vad är det för något?” Barnen får möjlighet att vara med under hela 

högläsningstillfället att ställa frågor och reflektera om boken innehåll med Elsa. Hon visar 

bilder och förklarar och har ögonkontakt med barnen. Avslutningsvis frågar Elsa ”Vad tyckte 

ni om boken?” och vilka delar i boken tyckte ni om?” Elsa och barnen reflekterar om bokens 

innehåll. 

 

5.9 Observation 3 

 

Det tredje observationstillfället genomfördes i en skola med F-till årskurs 6 med barn i 

åldersgruppen 6-7år i en förskoleklass. Min observationsplats blev placerad i mitten av 

klassrummet för att få en tydligare överblick över klassrummet. Högläsningstillfället inleds 

med att Per och de 14 förskoleklassbarnen har samling där Per frågar vilken månad det är, 

vilket år och dagens datum samt vilka barn som är där. Per utrycker:” hur många barn är det 

som fattas?” 

 

Per inleder högläsningen med att släcka i klassrummet och tänder ett ljus och presenterar 

boken Marias lilla åsna8 för barnen samt uttrycker ”nu ska jag fortsätta att läsa ett kapitel i 

boken som vi började läsa förra veckan”. Per inleder med en lugn och inlevelsefull röst och 

barnen sitter helt stilla och lyssnar. Per frågar och betonar begrepp för barnen: ”Vad betyder 

ett ok?” Barnen är aktivt deltagande genom att de svarar på frågor samt kommer med förslag 

vad begreppet kan betyda. Per säger ”att det är något som man hade förr i tiden och bar på 

sina axlar för att fördela vikten”. Högläsningstillfället fortsätter med att några barn vill ha 

uppmärksamhet utav de andra barnen i gruppen. Per ändrar kroppsspråket samt röstläge vid 

berättandet. Ett utav barnen skriker rakt ut ”jag vet vad det är!” Per tystar barnet och berättar 

vidare utifrån kapitlet. Flera utav barnen vill ha uppmärksamhet och Per uttrycker ”Sluta eller 

sätt dig på din stol”. Per betonar ett djur i boken med ett högt skrik . Alla barnen blir aktivt 

deltagande genom att de rycker till och tittar på Per. Avslutningsvis av högläsningstillfället 

avrundar Per högläsningen och tar fram gitarren och börjar sjunga sånger med barnen. Barnen 

är aktivt deltagande genom att de får räcka upp händerna och komma med förslag på sånger. I 

                                                           
8 Sehlin, G.(1962).Stockholm: Gebers Förlag AB. 
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slutet lägger sig ett barn på golvet och skriker. Per uttrycker ”sluta och sätta dig på din stol 

eller bredvid mig.” Barnet sätter sig på sin stol. Därefter säger Per ”att nu är samlingen slut så 

nu får ni pyssla med era arbeten i era pärmar en stund och därefter är det fri lek”. 

 

5.10 Informanternas reflektioner om det observerade högläsningstillfället 

 

Alla informanter menar att deras upplevelse av högläsningstillfället är att det blev en god 

stund tillsammans i barngruppen och att de fick bra kontakt med barnen. Men också att 

högläsningstillfället öppnade upp för samtal och reflektioner i barngruppen. I citatet nedan 

följer informanternas syn på högläsningtillfället. 

 

 

Jag tyckte det gick bra i dag vid högläsningstillfället för att vi fick en lugn stund 

tillsammans och jag kunde fånga barnen när några av barnen slutade att lyssna och tappade 

sitt intresse samt att barnen verkade intresserade av berättelsen (Per). 

 

 

Mina reflektioner vid högläsningstillfället i dag är att det var färre barn och att alla kunde 

språket så det flöt på i berättandet. Det är viktigt att jag läser utifrån boken som att jag 

tycker boken är bra (Elsa). 

 

 

Alla informanter menar att barnen få måste möjlighet att delta vid högläsningstillfället oavsett 

om de eventuellt har koncentrationssvårigheter. Informanterna anser att det är deras roll att 

fånga barnets intresse och uppmärksamhet vid högläsningen. Informanterna påpekade inte till 

det barnet som eventuellt tappade koncentrationen vid högläsningen. I citatet nedan följer 

informanternas uppfattning om deras egna reflektioner efter avslutad observation. 

 

 

Mina egna upplevelser om högläsningstillfället i dag är att barnen var fokuserade i början 

men tappade koncentrationen efter ett tag. Jag tyckte inte att det barnet som tappade 

koncentrationen störde så mycket alla ska ju ha en möjlighet att kunna vara med vid 

högläsningstillfället (Greta). 

 

 

Jag valde att inte kommentera det barnet som ville ha uppmärksamhet för jag tyckte inte 

att hans störde de andra barnen vid högläsningstillfället. Hade barnet velat ha ännu mer 

kontakt med de andra barnen vid högläsningen och om det hade blivit mer orosmoment 

hade barnet fått lämna rummet. Det är viktigt att inte utmärka något barn det finns alltid 
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alternativ att testa innan man ber barnet lämna högläsning som tillexempel att sitta i knät 

eller om barnet vill ha något material att hålla i handen. Jag såg kompetens och gemenskap 

i barngruppen vid högläsningstillfället (Elsa). 

 

 

Jag lät de barnen sitta kvar i dag för att jag tyckte det gick bra samt att de inte störde så 

mycket för de andra vid högläsningen. De måste få en chans också att visa att de kan (Per). 

 

 

6. Sammanfattning av resultat och Analys 

 

Alla informanterna poängterar att högläsningen har fått konkurrens av sociala medier och en 

av informanterna lyfter att forskningen visar att läsningen sjunker allt mindre i hemmen. 

Samtliga informanter menar att det är deras roll som förskollärare att främja högläsning i 

förskolan och de uppmuntrar vårdnadshavare på förskolan att läsa för sina barn. Två av 

informanterna diskuterar med vårdnadshavare på föräldramöten där de belyser vikten av 

högläsning. Men Per framhåller också att det är både hans roll och vårdnadshavares ansvar att 

uppmuntra och avsätta tid för läsandet i hemmet. I resultatet av intervjuerna framkommer det 

att informanternas har liknande roller och arbetssätt vid högläsning men att de finns en stor 

variation bland informanterna med de möjligheter och hinder med högläsning. Greta 

framhåller hennes arbetssätt ”att det är vi som pedagoger som är den viktigaste länken till 

barnets läsning och språkutveckling”. Att det är viktigt som förskollärare att ha inlevelse och 

kunna förmedla berättelsen för barnen samt använda kroppsspråk för att förstärka delarna i 

boken. Alla informanter menar att förskolläraren har en stor och betydelsefull roll vid 

högläsning och att diskussioner och reflektioner om boken tillsammans med barnen är vanligt 

förekommande vid högläsning. Elsa framhåller att ”barnens intresse och initiativ ska styra 

läsandet” och att det ska finnas tid för spontan högläsning på förskolan tillsammans med 

barnen. Resultatet av de tre observationerna visar att informanterna har liknande arbetssätt vid 

högläsningen som de säger vid intervjuerna och de använder sitt kroppsspråk samt ändrar 

röstläge vid högläsningstillfället för att skapa intresse hos barnen. Alla informanter menar att 

deras kroppsspråk och röstläge samt inlevelse har en central roll vid högläsning. Elsa 

poängterar ”om jag tycker om boken syns på det mitt kroppsspråk vid högläsningen”. Den 

tredje informanten anser att högläsning är lite teaterlikt för att han använder sin röst och sitt 

kroppsspråk vid högläsningen för att skapa intresse och inlevelse hos barnen. 
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Men resultatet visar också att det finns en variation bland informanternas reflektioner med 

barnen vid högläsningtillfällena. Samtliga informanter betonar under intervjuerna att 

reflektioner är av stor betydelse för barnet vid högläsning men två av informanterna har det i 

större utsträckning än en informant. Resultatet visar att det finns en stor variation bland 

informanterna om högläsningstillfället är planerad eller sker spontant på förskola och skola. 

Två av informanterna har planerad högläsning varje dag som sker före vilan och efter 

mellanmål i förskola och på morgonen i förskoleklass. Men en av informanterna betonar att 

den spontanana högläsningen finns på förskolan om tid ges på eftermiddagarna. Per menar att 

ingen spontan högläsning sker i förskoleklass. Den tredje informanten har ingen planerad 

högläsning på förskolan utan betonar att högläsning sker utifrån barnens intresse, initiativ och 

uppmuntrar barnen till högläsning samt till spontan högläsning som kan ske under hela dagen 

på förskolan. Resultatet visar att det finns en stor variation med tillvägagångssättet om bokval 

hos informanterna. Två av informanterna fick böcker från biblioteket medan den tredje 

informanten gick till biblioteket tillsammans med barnen för att låna böcker till förskolan. 

Alla informanterna läste igenom böckerna innan högläsningstillfället och tänkte på sitt 

kroppsspråk för att kunna förmedla olika upplevelser samt känslouttryck vid berättandet. 

 

I resultatet av alla informanternas egna reflektioner finns det däremot en stor variation. 

Samtliga informanter menar att de fick en god stund och bra kontakt med barnen. Men också 

utrymme för reflektioner tillsammans med barnen. Men Greta framhåller också hennes 

arbetssätt vid högläsningen och betonar att ”barnen var intresserade i början men tappade 

fokus efter ett tag” och hennes förklaring var att det var böcker för lite äldre barn men att det 

ändå gavs möjligheter för diskussion och reflektion tillsammans barnen. Informant Per lyfter 

sina reflektioner och säger ”att jag tyckte det gick bra och vi fick en bra stund tillsammans”. 

Barnen verkade intresserade samt att han kunde locka tillbaka de barnen som tappade intresset 

vid högläsningen. I resultatet framkommer det att samtliga informanter belyser miljöns 

påverkan och betydelse för att locka barnens intresse och skapa inlevelse vid högläsningen. 

Alla informanterna är också eniga om att böckerna ska vara tillgängliga och väl synliga så att 

barnen får tillgång till böckerna. Men Elsa framhåller också att miljön är viktig vid högläsning 

för att locka barnens intresse för högläsning men hon anser också att det är beroende på viket 

syfte hon har med högläsning. 

Resultatet visar att informanterna har en liknande syn på de hinder och möjligheter med 

högläsning. Alla informanterna lyfter vid intervjuerna att fördelarna med högläsning är att det 

skapar möjligheter för fantasi, ordförråd, träna koncentration, gemenskap, skapar förståelse 
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för känslor samt är språkutvecklande för barnet. Två av informanterna kunde inte se några 

nackdelar alls med högläsning alls medan den tre informanten upplevde att det var en stor 

barngrupp med barn med annat modersmål och svårt att tillgodose alla barnens behov vid 

högläsning men hon poängterade också att hon använder teckenspråk och bilder för att 

förstärka språket. I resultatet framkommer det att samtliga informanterna har olika lång 

erfarenhet kring högläsning med barn som har eventuellt har koncentrationssvårigheter.  

Samtliga informanter anser att det är deras roll är viktig för att skapa intresse och fånga de 

barn som eventuellt har koncentrationssvårigheter vid högläsningen och att placering är något 

som är viktigt vid högläsningen. För att skapa ett lugnt klimat samt att barnet som har 

eventuellt svårt att koncentrera sig får möjlighet att sitta i förskollärarens knä.  

Men Elsa menar också att hennes roll är viktig och betonar ”jag ser ett mönster med barn som 

har svårt att koncentrera sig vid högläsning ”och hur högläsningen har en lugnande effekt hos 

barnen. Elsa anser också att det finns material som till exempel gosedjur eller likande för att 

lugna barnet. 

 

Informant Per anser däremot att han läser för några barn i taget eller om hans kollega högläser 

för några barn skapar det en annan närhet för barnen än i en stor barngrupp samt att det ger ett 

mycket lugnare klimat om barnen sitter på stolarna vid högläsning. Han poängterar att ”jag 

har inte något barn i knät vid högläsningstillfället som har svårt att koncentrera sig utan 

placerar istället barnet på en stol bredvid mig”. Resultatet av observationerna visar att det 

finns en stor variation bland informanterna kring deras erfarenheter kring bemötandet och 

deras tillåtande vid högläsningen med barn som eventuellt har koncentrationssvårigheter. 

Samtliga informanter är tillåtande i deras bemötande tillsammans med barnen och ställer 

frågor till barnen vid högläsningen. En av Informanterna ändrar sin placering och frågar 

barnen om hon ska läsa en annan bok istället för att fånga barnens uppmärksamhet och 

koncentration. Men informant Per är inte lika tillåtande i sitt bemötande med de barn 

eventuellt tappar koncentrationen. Men påpekar också att det är hans roll att fånga tillbaka 

barnen med sitt röstläge vid högläsningen. Resultatet av observationerna och informanternas 

egna reflektioner är att deras uppfattning om högläsning är liknade. Informanterna vill skapa 

förståelse och utveckla skrift- och språkutveckling men också utveckla gemenskap i 

barngruppen samt känslor. Informanternas intention är de ser sin egen roll som viktigt och 

betydelsefull vid högläsningstillfället vilket utspeglar sig under högsläsningstillfället med 

barnen. Men däremot visar observationsresultatet att respondenterna har olika arbetssätt med 

barn som tappade fokus och intresse vid högläsningen. 
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7 Diskussion 

 

I följande avsnitt förs en diskussion av studiens slutsatser av undersökningen i relation till 

tidigare forskning och teori samt egna reflektioner om de metodval som gjorts i studien. 

Slutligen förs en diskussion om vidare forskning inom området högläsning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Forskning betonar högläsningens gynnsamma påverkan och betydelse för barnets språk- och 

skriftutveckling men forskning visar också att läsförmågan hos barn sjunkit under 2000 talet 

(Körling, 2012, s. 7). Detta är något som informanterna också belyste under intervjuerna. En 

informant uttryckte: ”att forskningen visar minskar med läsning i hemmet då är det min roll 

att uppmuntra det hos barnen här på förskolan men också uppmuntra vårdnadshavare till 

läsning hemma och dess fördelar”. Det betyder att eftersom läsningen i hemmet minskar har 

förskollärare en stor roll för att främja högläsning på förskola och i förskoleklass. Enligt 

förskolans läroplan Lpfö 98 (rev2016) uppdrag och mål poängteras det att. 

 

Att förskolan ska lägg stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. 

(Skolverket, 2016, s. 7). 

Körling (2012, s. 7) anser att när vårdnadshavare och förskollärare högläser tar de ansvar för 

barnets språkutveckling och förskollärarens uppdrag som poängteras i förskolans uppdrag och 

mål. Samtliga informanter var överens om att det skett stora förändringar inom området 

högläsning. Att högläsning har fått konkurrens av andra medier och de lyfter att högläsningen 

har minskat i hemmen samt att en informant lyfter: ”det är större grupper än tidigare samt fler 

barn med annat modersmål så det blir en utmaning för förskolläraren” men informanten 

uppger också att det finns material att tillgå vid högläsningstillfället. Samtliga informanter 

belyste under intervjuerna att området högläsning är att diskutera samt reflektera tillsammans 

med barnet men observationsresultatet tyder på att det sker i större utsträckning på 

förskolorna än i förskoleklass. 
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I resultatet framkommer det av de intervjuerna och observationerna att informanternas 

primära syften med högläsning är att det dels är som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla 

barnets skrift- och språkutveckling. De menar också att det utvecklar förståelse, skapar 

gemenskap, fantasi, tankar, upplevelser hos barnet därefter för att bidra med en stunds 

avkoppling för barnet. Heimer (2016, s. 18) lyfter att för att högläsning ska definieras som et 

pedagogiskt verktyg måste det uppfylla kriterier vilket betyder att förskolläraren ska diskutera 

och reflektera bokens innehåll med barnet. När samarbete, samspel och samtal sker mellan 

den vuxne och barnet sker interaktion förklarar Dominkovic`, Eriksson och Fellenius (2006, s. 

7). Det betyder när samspel sker som påverkar varandra igenom språk och gester utvecklas 

barnets språkutveckling. Författarna beskriver vidare att begreppet intersubjektivitet uppstår i 

samspelet mellan två individer när det ges utrymme för ömsesidig förståelse samt respekt för 

varandra. Pihlgren (2015, s. 1-3) belyser att när barnet tidigt får ingå i en språkgemenskap där 

högläsning sker där den som högläser inger barnet till diskussion och reflektion utvecklas 

barnets förståelse för läs, skrift och språkutveckling. Pihlgren (2015, s. 1-3 lyfter att när 

barnet lyssnar på den som högläser utvecklas det en förståelse dels för den egna identiteten 

hos barnet samt respekten för andra människor. 

 

Resultatet av observationerna präglades av informanternas roll och arbetssätt igenom att de 

läste med inlevelsefull röst och skapade ett intresse hos barnet med sitt egna kroppsspråk samt 

ändrade röstläge vid högläsningstillfället. Det gav också tid och utrymme för reflektioner om 

böckerna samt att informanterna förklarade ord och begrepp vid högläsningen. Dominkovic`, 

Eriksson, Fellenius (2006, s. 12) lyfter den ryska forskarens Vygotskijs proximala 

utvecklingszon vilket innebär enligt Vygotskij att det finns en utvecklingspotential hos varje 

barn men samspelet med den vuxne är av stor betydelse för barnets utveckling och lärande 

vilket Simeonsdotter Svensson (2008, s. 16) också lyfter i sin studie att det är i mötet och 

kommunikation samt relation som pedagog och barnet kan utveckla förståelse och lärande. 

Intervjuerna och observationerna visar att informanterna väljer böcker dels utifrån teman som 

de tillsammans med barnen arbetar med på förskolan och i förskoleklass, ibland på barnens 

initiativ och önskemål samt att en av de tre informanterna lånar böcker tillsammans med 

barnen på kommunens bibliotek. När det gäller teman med forskningslitteratur väljer 

informanterna på respektive förskola och i förskoleklass. Heimer (2016, s. 21) menar att när 

barnet ges möjlighet att vara medbestämmande av olika litteratur har det stor betydelse för 

barnets engagemang, intresse och läslust. Resultatet av intervjuerna, observationerna samt 

informanterna egna reflektioner är att lärandemiljön vid högläsningstillfället är av stor 
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betydelse. Men under intervjuerna fanns det en variation om deras uppfattning vid 

lärandemiljön. Två av informanterna placerade böcker synligt för barnen på förskolan. 

 

Simeonsdotter Svensson (2008, s. 45-49) hävdar i sin studie att lärandemiljön i förskoleklass 

kan upplevas på olika sätt hos barnet. Beroende hur förskolläraren utformar dels miljön  och 

innehållet i högläsningen och hur förskolläraren väcker intresse hos barnet. Mina egna 

reflektioner över intervjuerna och observationerna är att informanterna har ett eget intresse för 

att läsa för att det märks av informanterna tålamod, inlevelse och engagemang vid 

högläsningstillfällena men mina upplevelser är däremot att högläsning i förskoleklass är mer 

styrt än på förskolorna. Resultatet visar också på att utifrån informanternas erfarenheter av 

barn som eventuellt har koncentrationssvårigheter att när förskolläraren sitter och högläser 

med ett barn eller färre barn att det blir ett lugnare klimat i barngruppen. I resultatet 

framkommer det av intervjuerna och observationerna att det finns variation av informanterna 

arbetssätt med barn som eventuellt har koncentrationssvårigheter. Två av informanterna hade 

mycket stor erfarenhet av barn generellt med koncentrationssvårigheter och barn med 

koncentrationssvårigheter. En informant uttryckte under intervjuvens gång ”att det är min roll 

att fånga tillbaka intresset vid högläsningen samt att det finns material att tillgå för barnet för 

att skapa ett lugn hos barnet vid högläsningstillfället”. Informant två uttryckte ”att det är min 

roll att skapa ett lugn klimat och då får jag tänka på placering vid högläsningstillfället eller 

placera barnet i mitt knä”. Den tredje informanten placerade inte något barn i sitt knä utan 

placerade barnet bredvid sig på sin stol i klassrummet. Men resultatet visar att de barn som 

har svårt med koncentrationen vid högläsning får ändå möjlighet att vara med vid hela 

högläsningstillfället. Men en informant poängterade att om det barnet stör de andra barnen 

mycket och det blir ett orosmoment i barngruppen och tillexempel skriker så får barnet lämna 

klassrummet med en kollega.  

 

Dominkovic`, Eriksson och Fellenius(2006, s. 20) betonar vikten av att ta in flera sinnen vid 

högläsningen kan det skapa variation och engagemang hos de barn som har svårt att 

koncentrera sig vid högläsningen. Författarna betonar att förskolläraren kan betona eller 

upprepa ord och använda sitt kroppsspråk för att fängsla barnet vilket informanterna belyste 

under intervjuerna. Författarna menar att det är bra att barnet kan hålla något i handen eller att 

den som högläser håller barnets hand för att bevara barnets koncentration vilket två av 

informanterna tog upp vid intervjuerna. Simeonsdotter Svensson (2008, s. 18) belyser i sin 

studie att förskollärarens intention och mål inte alltid stämmer överens med barnets 
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erfarenheter, intresse och kunskaper. Hon menar att förskollärarens kunskap och roll är av stor 

betydelse för barnet som har svår för att koncentrera sig i tillexempel högläsningstillfällen. 

Mina reflektioner är av intervjuerna och observationerna är att det inte råder samma 

bemötande för med barnen i förskoleklass som eventuellt har koncentrationssvårigheter samt 

att det är mer styrt i förskoleklass än på förskolorna. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Föreliggande studie utgår ifrån två kvalitativa undersökningsmetoder vilket innebär intervjuer 

och observationer följt av informanternas egna reflektioner. Med tanke på undersökningens 

syfte valdes dessa två kvalitativa metoder för att undersöka förskollärares egen uppfattning 

och erfarenheter kring området högläsning. Avgränsning gjordes i studien till tre intervjuer 

och tre observationer som genomfördes på två förskolor och i en skola för att göra en djupare 

analys i studien. Att kombinera dessa två metoder i undersökningen förstärktes igenom vad 

som faktiskt sägs och vad som sker vid högläsningstillfället samt jämföra informanternas 

syfte och arbetssätt vid förskola och skola. De brister och problem som kan vara vid 

genomförandet i studien är att jag har haft en verksamhetsförlagd utbildning på en av 

förskolorna. Det innebär att jag redan har skapat kontakt med både informant och barnen inför 

observationen. Däremot ansåg jag att de var viktigt med en god kontakt innan 

observationstillfället för att skapa ett tryggt klimat vid själva observationen. Om jag inte hade 

valt att utföra undersökningen på en VFU plats hade det tagit längre tid för att skapa trygghet 

inför observationerna och intervjuerna. Om jag hade valt att göra i undersökningen med en 

undersökningsmetod utifrån 20 informanter hade jag fått reda på informanternas arbetssätt 

men inte sett vad som faktiskt sker vid högläsningstillfället eller informanternas kroppsspråk 

vid berättandet samt deras egna reflektioner efter avslutad observation. 

Valet att först ta personlig kontakt med informanterna i förskola och skola om undersökning 

och därefter skriftligen tilldela missivbrev till informanterna i förväg innan intervjuerna skulle 

äga rum gjordes för att informanterna skulle känna sig bekväma och för att skapa ett lugnt 

klimat innan intervjutillfället. När datamaterialet transkriberats och analyserats var 

upplevelsen att det kanske skulle ha varit med följdfrågor vid informanternas egna 

reflektioner efter observationen för att få ett ytterligare djup i frågorna. Under intervjuerna 

spelades informanternas svar in dels för att kunna gå tillbaka vid analysarbetet men också för 

att kunna koncentrera mig på att anteckna informanternas svar vid intervjutillfället. Mina 
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reflektioner om undersökningen är att om jag hade valt att göra studien utifrån en 

diskursanalys hade jag istället fått resultat på hur språket vid högläsningen uttrycker sig hos 

förskolläraren gentemot barnet och vilka maktförhållande som råder mellan förskollärare och 

barnet vid en högläsning. Men också vad och hur förskolläraren uppfattar texten i de olika 

böckerna och vad förskolläraren synliggör samt inte synliggör i texterna i böckerna vid 

högläsningen. Men nu valde jag att undersöka utifrån en fenomenologisk syn för syftet var att 

undersöka informanternas tankar och upplevelser samt undersöka själva kärnan i upplevelsen 

vid högläsning. 

 

8. Vidare forskning 

 

I föreliggande studie har förskollärares uppfattning, erfarenheter och arbetssätt med 

högläsning i förskola och skola belyst och analyserats. En ytterligare forskning skulle vara att 

studera läsningen i hemmet med vårdnadshavare. Eftersom flera forskare och samtliga 

informanter påpekar att läsningen sjunkit i hemmet än tidigare samt att sociala medier 

konkurrerar över den riktiga boken i hemmet. Det skulle vara intressant att undersöka 

bakomliggande faktorer till vad och varför läsningen sjunker i hemmet och om det är sociala 

medier som tar över den riktiga boken eller om det är några andra bakomliggande faktorer. 

Detta har inte har besvarats i undersökningen. Det skulle också vara intressant att undersöka 

om vårdnadshavare är medvetna om högläsningens betydelse och dess fördelar för barnet. Det 

som inte diskuterats i studien är förskollärares tankar och erfarenheter kring området 

högläsning med barn med annat modersmål vilket också skulle vara intressant att forska 

vidare om. 
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Missivbrev 

 

Informationsblad till informant 
 

Hej! 

 

Jag heter Monica Andreasson är förskolelärarstudent på Karlstads Universitet. Jag skriver nu 

min examensuppsats och har valt ett ämne som intresserar mig nämligen högläsning. Jag har 

valt att undersöka och analysera hur förskolelärare arbetar med högläsning samt vilken 

betydelse högläsning får för barn med koncentrationssvårigheter. Jag har tänkt göra intervjuer 

där jag ställer ett antal planerade frågor med utrymme för följdfrågor där du som förskollärare 

svarar på frågorna. Jag är intresserad hur du som förskolelärare arbetar och tänker kring ämnet 

högläsning. Därefter har jag tänkt göra en observation vilket betyder att jag observerar 

barngruppen under en högläsningssituation samt efter observationen tänker jag ställa några 

frågor och dina reflektioner om högläsningssituationen. Undersökningen är en viktig del i mitt 

examensarbete så jag är tacksam och glad om du vill medverka i intervjun och observationen i 

min undersökning för att utveckla mer förståelse och kunskaper inom området högläsning. Jag 

närmar mig min undersökning med ett etiskt förhållningssätt som gäller helt utifrån 

forskningsetiska principer. Det finns att läsa på www.codex.VR. Se/texts.HBFR.pdf. 

Du bestämmer under intervjuvens gång om du inte vill svara på någon fråga eller om du vill 

avsluta intervjun eller observationen. Jag försäkrar din konfidentialitet vilket betyder att, jag 

inte kommer att skriva ditt namn, förskola eller ort utan kommer att av anonymisera namnen 

med påhittade namn. Mitt slutgiltiga examensarbete kommer att publiceras via Karlstads 

Universitet och vara sökbar på internet samt allt material kommer att makuleras när mitt 

examensarbete är klart. 

Jag ser fram emot att träffa dig! 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. 
 

Samtyckesblankett 
 

Jag ger mitt samtycke att delta i intervju och observation och att mina svar kommer att finnas 

med i mitt examensarbete. 

http://www.codex.vr/
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JA……………                                      Nej………. 

 

Datum  och underskrift:………………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande:……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. 

 

Intervjuguide 
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Vilken åldersgrupp arbetar du med på förskolan? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur länge har du arbetat som förskolelärare? 
 
Beskriv din inställning och dina egna tankar om högläsning? 
 
Vilka erfarenheter har du kring högläsning? 
 
Vad har du för syfte med din högläsning? 
 
Hur ser tillvägagångsättet ut med arbetet ut med högläsning tex val av böcker, miljö et c? 
 
Hur planerar du högläsningstillfället? 
 
Hur genomför du högläsningstillfället? 
 
Hur dokumenterar du högläsningstillfället? 
 
Varför läser ni de valda böckerna? 
 
Läser du ofta vid ungefär samma tidpunkter eller varier du under dagen ? 
 
Vad tänker du kring högläsningssituationerna ska barnen endast lyssna eller ges det utrymme för 
barnens tankar och frågor? 
 
Har du några erfarenheter med högläsning i barngruppen med barn som har 
koncentrationssvårigheter? 
 
Hur bemöter du barn med koncentrationssvårigheter vid högläsning? 
 
Hur bemöter du barn som tappar koncentrationen vid högläsning? 
 
Ser du några för och nackdelar med högläsning på förskolan? 
 
Vad anser du högläsning ger barnen som de inte får i det vardagliga samtalet? 
 
 
 
 

 

 

Bilaga 4. 

 

Informationsblad till vårdnadshavare 
 

Hej 
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Jag heter Monica Andreasson och är förskolelärarstudent på Karlstads Universitet. Jag skriver 

nu min examensuppsats och har valt ämnet högläsning. Jag har valt att undersöka hur 

förskolelärare arbetar med högläsning samt vilken betydelse högläsning får för barn. Jag har 

tänkt göra intervjuer med förskollärare på ett antal förskolor samt i förskoleklass. Därefter har 

jag tänkt observera förskollärare med en barngrupp vid en högläsningssituation samt efter 

högläsning fråga förskollärare om deras reflektioner vid högläsningen. 

Undersökningsmetoden observation är en viktig del i mitt examensarbete så jag är tacksam 

och glad om jag får observera barngruppen vid en högläsningssituation. Jag är tacksam om ni 

fyller i denna svarsblankett och lämnar in senast onsdag den 22/11 - 2017för jag har bara en 

begränsad tid på mig i min examensuppsats så att jag kan utveckla mer förståelse, kunskaper 

och bidra med mer forskning inom området högläsning. Barnet bestämmer naturligtvis under 

observationen om barnet vill avbryta. Jag försäkrar barnets konfidentialitet vilket betyder att 

jag inte kommer att skriva barnets namn, förskola eller ort utan kommer att av anonymisera 

med påhittade namn i examensarbetet. Jag ser framemot att få träffa ert barn vid 

observationstillfället. 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5. 

 
Samtyckesblankett 

 
Jag ger mitt samtycke till att mitt barn deltar i en observation 

 

JA………                                                     NEJ ……… 
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Datum: 

 

Vårdnadshavares underskrift:…………………………………………………………….. 

 

Vårdnadshavares underskrift:……………………………………………………………... 

 

Namnförtydligande:……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6. 

 

Observationsschema 
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Observatörens namn:                                    Datum och tid 

_______________________________        ________________________ 

Lokal                                                             Närvarande personer 

_______________________________        ________________________ 

Tidpunkt och 

verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevagerande Läraragerande Egna 

reflektioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga7. 

 

Reflektionsfrågor till informanter 

 

Hur upplevde du högläsning tillfället ? 
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Vad fungerade bra respektive inte bra vid högläsningstillfället ? 

 

Varför valde du dessa arbetsmetoder vid högläsningen ? 

 

Varför valde du det arbetssättet med bemötande med barn generellt med 

koncentrationssvårigheter och barn som har koncentrationssvårigheter ? 

 

Dina egna upplevelser och reflektioner efter avslutad högläsning ? 


