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Sammanfattning 

I och med den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft juli 2019, kommer äntligen 

högläsningen stå med och detta var en av anledningarna till denna studie. Genom att 

högläsningen skrivs in i läroplanen tror vi att den kommer få mer plats i förskolan. Vårt syfte 

med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning, i vilket syfte och med vilken effekt 

barn idag blir höglästa för dels i hemmet, dels i förskolan. För att samla in materialet har vi 

observerat barn och förskollärare under högläsningssituationer, Andrea har intervjuat 

förskollärare i Uppsala och Knivsta kommun. Jenny har gjort en enkätundersökning via 

internet till vårdnadshavare med barn i ålder 3–5 år. Studien har utgått från det 

sociokulturella perspektivet och några relevanta begrepp ur denna teori som ”mediering” 

och ”proximala utvecklingszonen”. Vi har även lutat oss mot begreppet ”literacy”. Resultatet 

visade att både förskollärare och vårdnadshavare vi vände oss till ansåg att högläsning är 

betydelsefullt och att barns språkutveckling främjas via den. Förskollärarna använde inte 

högläsningen enbart till att läsa utan de hade ett syfte med boken som att diskutera dilemman, 

värdegrundsfrågor, olika teman och känslor. 98 procent av 128 vårdnadshavare läser för sina 

barn och över 65 procent dagligen och över 70 procent ansåg att förskolans högläsning är 

mycket viktig. Genom observationerna kunde vi utläsa att barnen hade ett intresse och 

engagemang för högläsningen och i hemmen var det barnen som tog initiativ mest till 

läsningen. Denna studie bekräftar att barns högläsning är en viktig del i deras vardag och 

kunskaps berikande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Didaktisk medvetenhet, högläsning, sociokulturella perspektivet, 

vårdnadshavare, förskollärare 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ..................................................................................................................................... 1 

2.     Bakgrund .................................................................................................................................... 2 

3. Syfte och frågeställning .............................................................................................................. 5 

4. Forskningsöversikt ..................................................................................................................... 6 

4.1 Högläsning i förskolan ....................................................................................................... 6 

4.2 Högläsning i hemmet .......................................................................................................... 7 

4.3 Förskollärarens didaktiska medvetenhet kring högläsning ................................................ 8 

4.4 Hur förskolläraren kan påverka barns vokabulär ............................................................. 10 

4.5 Boksamtal med barn ......................................................................................................... 10 

5. Teoretiska utgångspunkter och begrepp ................................................................................... 13 

5.1 Sociokulturella perspektivet ............................................................................................. 13 

5.1.1 Mediering ................................................................................................................. 13 

5.1.2 Proximala utvecklingszonen ..................................................................................... 14 

5.2 Literacy – en social aktivitet............................................................................................. 14 

6. Metod ....................................................................................................................................... 15 

6.1 Metod för datainsamling och urval................................................................................... 15 

6.1.1 Metod för datainsamling från observationerna ......................................................... 15 

6.1.2 Urval från observationerna ....................................................................................... 16 

6.1.3 Metod för datainsamling från intervjuerna med förskollärarna ................................ 16 

6.1.4 Tankar bakom frågorna till intervjusamtalen ........................................................... 17 

6.1.5 Urval från intervjuerna med förskollärarna .............................................................. 17 

6.1.6 Metod för datainsamling från enkät till vårdnadshavare .......................................... 18 

6.1.7 Tankar bakom frågorna till enkäten ......................................................................... 18 

6.1.8 Urval från enkät med vårdnadshavare ...................................................................... 19 

6.2 Pilotavsnitt ........................................................................................................................ 19 

6.3 Reliabilitet och validitet ................................................................................................... 20 

6.4 Etiska hänsynstaganden .................................................................................................... 20 

6.5 Tillvägagångssätt .............................................................................................................. 21 

6.5.1 Observationer ........................................................................................................... 21 

6.5.2 Intervjuer .................................................................................................................. 21 

6.5.3 Enkät ......................................................................................................................... 22 

7. Resultat och analys av delstudie ett, två och tre ....................................................................... 23 

7.1 Observation under högläsningssituationer – delstudie ett ................................................ 23 

7.1.1 Förskola ett – förskolläraren (Andrea) ..................................................................... 23 

7.1.2 Förskola ett – barnen (Jenny) ................................................................................... 24 

7.1.3 Förskola två (avdelning ett) – förskolläraren (Andrea) ............................................ 24 



 

 

7.1.4 Förskola två (avdelning ett) – barnen (Jenny) .......................................................... 25 

7.1.5 Förskola två (avdelning två) – förskolläraren (Andrea) ........................................... 25 

7.1.6 Förskola två (avdelning två) – barnen (Jenny) ......................................................... 25 

7.1.7 Förskola tre (avdelning a) – förskolläraren (Andrea) ............................................... 26 

7.1.8 Förskola tre (avdelning a) – barnen (Jenny) ............................................................. 26 

7.1.9 Förskola tre (avdelning b) – förskolläraren (Andrea) ............................................... 27 

7.1.10 Förskola tre (avdelning b) – barnen (Jenny) ............................................................. 27 

7.1.11 Analys av observationerna ....................................................................................... 27 

7.2 Intervjuer med sex förskollärare – delstudie två .............................................................. 29 

7.2.1 Barns förutsättningar för högläsning ........................................................................ 29 

7.2.2 Förskollärarnas didaktiska medvetenhet kring högläsning ...................................... 30 

7.2.3 Besöker förskolorna bibliotek eller bokbuss ............................................................ 31 

7.2.4 Förskollärarens synpunkter om högläsning och barns språkutveckling ................... 32 

7.2.5 Förskollärares tips och idéer kring högläsning ......................................................... 32 

7.2.6 Analys av intervjuerna med förskollärarna .............................................................. 33 

7.3 Enkät till vårdnadshavare med barn i ålder 3–5 år – delstudie tre ................................... 35 

7.3.1 I vilken utsträckning läser vårdnadshavare för sina barn ......................................... 35 

7.3.2 Vårdnadshavares didaktiska medvetenhet kring högläsning .................................... 36 

7.3.3 Vårdnadshavares uppfattningar om betydelsen av högläsning för barn ................... 37 

7.3.4 Analys av enkäterna till vårdnadshavare med barn i åldern 3–5 år .......................... 38 

8.      Diskussion och konklusion ...................................................................................................... 40 

8.1 Diskussion ........................................................................................................................ 40 

8.2 Konklusion ....................................................................................................................... 42 

9. Referenslista ............................................................................................................................. 44 

10.   Bilaga ett, två, tre och fyra........................................................................................................ 46 

10.1 Observationsschema (bilaga ett)........................................................................................... 46 

10.2 Intervjufrågor Förskollärare (bilaga två) .............................................................................. 47 

10.3 Enkät frågor till vårdnadshavare med barn i åldern 3–5 år (bilaga tre) ................................ 48 

10.4 Medgivandeblankett (bilaga fyra) ........................................................................................ 50 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 

Ett citat av president Obama som speglar det stressiga och upptagna samhälle vi lever i: “No 

government program can turn off the TV or put away the video games, or read to your 

children but we can help parents do a better job” (Barack Obama, 2019-02-27). Eftersom 

tiden för högläsning har blivit allt mindre i hemmen, blir vår roll som förskollärare viktig för 

barnen så att de får ta del av högläsning i förskolan. Högläsning är viktigt för barn då den 

bidrar till att utveckla deras läsförståelse, tal- och skrivutveckling, ordförråd och fantasi. 

Under högläsning utvecklas och stärks vuxnas och barns relation till varandra. Anne-Marie 

Körling är föreläsare, lärare, författare och debattör. Hon menar att den viktigaste rösten för 

ett barn är föräldrarösten. Under högläsning får barn möjlighet till att delta i samtal, fundera 

och ställa frågor. Den ger även gemenskap, närhet och genom läsningen får vi lära känna 

varandra. (2012, s. 11). Om vuxna läser för sina barn blir de förebilder i deras utveckling, i 

läsande och för att skapa ett intresse för böcker. Med Obamas citat vill vi förmedla att det är 

viktigt att vi förskollärare delar med oss av våra kunskaper inom ämnet högläsning till 

vårdnadshavare och förmedlar varför det är betydelsefullt. 

Som barn tillbringade vi förskoletiden hos dagmammor som läste för oss dagligen. Vi 

hade även förmånen att våra föräldrar läste för oss. I vår barndom fanns det kassettband med 

sagor med tillhörande bilderbok som lyssnaren kunde följa med i under tiden sagan spelades. 

Vi tror även att detta kan ha påverkat vårt intresse för just högläsning. När vi läste kursen 

”språk i förskolan” skapades ett intresse för barns språkutveckling. Under våra VFU-

perioder (Verksamhets Förlagd Utbildning) har vi haft olika aktiviteter med högläsning som 

tema. Vi har även fått viktiga tips och idéer från våra handledare om hur högläsning kan 

interageras i förskolan. Vi båda har arbetat på olika förskolor runt om i Uppsala och Knivsta 

där vi har lagt märke till att högläsningen kan vara den del av undervisningen som faller bort 

först när det exempelvis är personalbrist. Som blivande förskollärare vill vi lyfta fram hur 

viktig högläsningen kan vara för barns språkutveckling. Vi vill också bidra med våra 

kunskaper kring ämnet och påverka barn, vårdnadshavare men även våra framtida kollegor 

till att inse vikten av högläsning. 

Vi har tillsammans diskuterat och skrivit avsnitten ”inledning”, ”bakgrund”, ”syfte” och 

”frågeställning”, ”forskningsöversikt”, ”teoretiska utgångspunkter” och ”begrepp,” 

”metod”, ”diskussion” och ”konklusion”. I delstudie ett har vi observerat fem barngrupper 

under en högläsningssituation, där Andrea Lind har observerat förskolläraren och Jenny 

Andersson barnen. Läs mer under avsnitt 6.1.1 alternativt i bilaga ett för att se exakt vad som 

har observerats. I delstudie två har Andrea genomfört intervjuer för att undersöka 

förskollärarens didaktiska medvenhet kring högläsning. Jenny har genomfört delstudie tre 

som riktar sig mot vårdnadshavare med barn i åldern 3–5 år med metoden enkät för att 

undersöka i vilken utsträckning och syfte vårdnadshavare läser för sina barn. 
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2. Bakgrund  

I den nya läroplanen som träder i kraft juli 2019 står det följande om högläsning: 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att 

lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen 

förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. 

Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver 

(Lpfö, 2018, s. 8). 

Detta citat från läroplanen ligger till grund för vårt val av ämne. En viktig del i förskolan är 

att främja barns språkutveckling för att de senare ska kunna göra sig förstådda, klara de 

kunskapskrav som skolan och senare arbetsliv ställer. Det är i förskolan som grunden läggs 

och om vi kan skapa ett intresse att läsa kommer barnens läs- skriv- och talfärdigheter att 

gynnas i framtiden. Caroline Liberg och Roger Säljö menar att idag når vi information på 

många sätt och genom tillgången till massmedia där vi ständigt får information gör att det 

ställer högre krav på barns språkutveckling. Detta är även en förutsättning för dig som 

demokratisk medborgare för att kunna orientera dig i texter, olika källor och kunna använda 

dig av informationen (2014, s. 357 – 358). 

Barns språkutveckling är en central del i arbetet med barn och högläsningen kan bidra till 

att detta främjas. Barns ordförråd gynnas om de får ta del av högläsning. Ögren hävdar att 

barn som tar del av barnriktad läsning har möjlighet till ett bredare ordförråd än de som 

enbart använder det vardagliga samtalet (ref. i Dominkovi´c, Eriksson & Fellenius 2006, s. 

13 - 14). Körling anser att genom den berättande rösten kan barn utveckla sitt skriftspråk. I 

högläsning uttalas varje ord med en tydlighet och därav kan högläsning kopplas till 

skriftspråket. Genom högläsning får barn möjlighet att uppleva gemenskap, utveckla 

ordförråd, tänkande och kreativitet (2012, s. 6). Genom läsning får barnen även möjlighet 

till att utveckla och träna sin fantasi och kreativitet. Agneta Edwards är barnbokskritiker, 

medlem i juryn för ALMA-priset och litteraturpedagog. Hon påpekar att genom läsning får 

barn själva skapa sin egen inre film med röster, ljud, utseende, miljö och dofter. Att skapa 

sin inre film bidrar till att fantasin får komma till uttryck (2008, s. 10). 

I det samhälle vi lever i dag präglas vi av digitaliseringen och våra barn spenderar en stor 

del av sin fria tid bakom skärmar, deras fantasi utvecklas och tränas inte på samma sätt som 

vid läsning. Hugo Lagercrantz påpekar att barns språkutveckling kan försenas och de kan få 

ökade koncentrationssvårigheter med för mycket skärmtid. Detta för att barns samtal med 

andra vuxna ersätts med skärmar (Svenska Dagbladet 2019-03-27).  Barns skrift- läs- och 

talförmåga utvecklas mer om barnen får vara delaktiga i högläsning. Körling menar att ”vi 

läser inte tillräckligt för våra barn” (2012, s. 6). Enligt undersökningar har barns läsförståelse 

sjunkit under 2000-talet. Det är allvarligt att högläsningen minskar (Körling, 2012, s. 6 – 7). 

På uppdrag av Läsrörelsen och Junibacken genomfördes en undersökning år 2012 som 

visade att 30–35 procent av vårdnadshavare till småbarn läser sällan eller inte alls för sina 

barn (Läsrörelsen, 2019-03-15). Genom att läsa både i hemmen och i förskolan tar vi vårt 

ansvar för att barns språkutveckling främjas, genom att vuxna läser, pratar får barnen höra 

språket och kan därmed utveckla sitt eget språk. Körling anser att närheten som uppstår 

mellan vårdnadshavare och barn under högläsning är betydelsefullt för barns välbefinnande 
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samt språkutveckling. Grammatik, skriftmedvetenhet, inlevelse med känslor, förmåga att 

uttrycka sig språkligt, turtagning och fantasi är några av de kunskaper som kan ökas med 

högläsningen (2012, s. 53). 

Vuxna i hemmen och i förskolan bör ge utrymme och tid för högläsning då den främjar 

barns språkutveckling. Barn ska få känna en delaktighet och en glädje i högläsning. Enligt 

Maria Heimer har läsningen en betydelsefull roll i den emotionella, intellektuella, kulturella, 

sociala och personliga utvecklingen hos barn. Böckerna kan vara en av nycklarna till 

samhället, olika livsvillkor och värden. Som förskollärare är högläsning en betydelsefull 

uppgift då vi ska väcka barns nyfikenhet kring böcker och att de ska få uppleva att bli lästa 

för. Högläsningen i förskolan måste få tid och utrymme (2016, s. 7). Genom högläsning kan 

förskollärare utveckla barns inferenser som är en typ av textkoppling där barnen kan dra 

slutsatser från det som står ”mellan raderna”. Med hjälp av högläsning kan barn 

uppmärksammas på meningsbyggnader, grammatisk struktur och bokstäver. Bilder kan ge 

barnen en bredare tankemässigt bildarkiv som de kan använda när de föreställer sig saker 

(Mikkonen, 2015, s. 44). Vi fastnade för detta som Körling skriver om Albert Einstein och 

läsning: 

Det var en gång en förälder som lär ha frågat Albert Einstein hur man får intelligenta barn. Einstein lär 

då ha svarat att om man vill ha intelligenta barn ska man läsa böcker för dem. På frågan hur man får 

ännu intelligentare barn svarade Albert Einstein att man skulle läsa ännu fler böcker för barnet. 

Föräldern lät sig inte nöja utan frågade en tredje gång vad mer det fanns att göra. Einstein svarade kort 

och gott – Läs ännu mer (2012, s. 53). 

Vi vill med detta citat förmedla vikten av att läsa, att barn genom läsning får ta del av nya 

kunskaper och erfarenheter. Bokens värld öppnar inte bara en värld av historier utan ger 

också barnet en språkförståelse. Att äga språkförståelse gör att barnet lättare kan ta till sig 

kunskaper, kan föra sin talan i olika situationer, uttrycka sina känslor och bli en demokratisk 

medborgare. 

Något vi undrar över var om förskollärare i högläsningen har en didaktisk medvetenhet. 

Finns det ett syfte med att läsa för barnen eller läser vuxna endast för att barn ska vila? Detta 

är något vi ska undersöka i vår studie. Rigmor Lindö är skolutvecklare och författare. Hon 

menar att didaktisk medvetenhet innebär att förskolläraren bygger sin undervisning utifrån 

frågorna vad som intresserar barnen, vad man tillsammans ska arbeta med, varför just detta 

innehåll, när- hur- och för vem ska undervisningen genomföras, hur ska vi gå vidare samt 

vad har förskolläraren och barnen lärt sig (2009, s. 261 – 262). Edwards anser att 

förskollärare bör ställa sig frågorna vad, varför och hur när hen väljer litteratur (2008, s. 26). 

Mot denna bakgrund menar vi att koppla boken till det tema som arbetas med i barngruppen, 

vad som har gjorts under dagen, ha även i åtanke varför ska just denna bok läsas och hur den 

ska läsas. Mem Fox är en barnboksförfattare och arbetar med barns läs- och skrivutveckling 

vilket hon har gett ut faktaböcker om. Hon lyfter fram att om förskollärare använder olika 

röstlägen när de läser kan de leda till att barnen lär sig nya ord enklare (2003, s. 41). Det är 

betydelsefullt att tänka på hur texten är konstruerad, hur bilderna framställs, om texten 

samspelar med bilden, vilket syfte boken har, svårighetsgraden och hur lång texten är i 

boken. Att ha planerade boksamtal leder till att barn skapar en ökad förståelse för 

litteraturens innehåll och det kan hjälpa barnen att koppla boken till sina egna livs 

erfarenheter (Edwards, 2009, s. 48 och 59 - 60). Förskolläraren Ann Granberg anser att syftet 
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med högläsning är att den ska vara underhållande, språkutvecklande, empatigrundande, 

intresseväckande, koncentrationstränande och Jag-stärkande (ref. i Lindö, 2009, s. 238). Det 

som är viktigt att tänka på när litteratur väljs är: vilket tema boken innehåller, du själv ska 

tycka om den, det ska finnas ett intresse för boken hos barnen och det ska finnas en möjlighet 

att identifiera sig med den. Det är betydelsefullt att förskolläraren har läst igenom boken 

innan högläsningssituationen (Lindö, 2009, s. 238, 240 och 242). I barns högläsning främjas 

inte enbart språkutvecklingen utan de lär sig även turtagning, samspel, utvecklar Jaget och 

relationen till den som läser.  

Kan tidsbristen och resurser påverka tiden för högläsning i barngrupp i förskola? I vår 

studie kommer vi att undersöka närmare om förskollärare och vårdnadshavare har ett syfte 

med högläsning. Hur använder förskolläraren sina didaktiska kunskaper i en 

högläsningssituation? Vad vill de uppnå och vad vill de ge barnen i denna situation? Är det 

något förskolläraren vill förmedla till barnen? Vad upplever barn under en 

högläsningssituation? Vad är orsaken till att barn ibland tappar koncentrationen vid 

högläsning? Är det en mysstund på dagen, för att barnen ska komma till ro inför kvällen eller 

vill vårdnadshavaren presentera bokens värld av fria fantasier?  
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3. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning, i vilket syfte och med 

vilken effekt, barn idag blir höglästa för dels i hemmet dels i förskolan. Detta kommer att 

undersökas med hjälp av följande frågeställningar: 

 

• Hur ser förskollärares didaktiska medvetenhet ut vad gäller högläsning, så som 

den framkommer under intervjusamtal och praktiseras av fem förskollärare i fyra 

förskolor under högläsning i barngrupp? 

• I vilken utsträckning och i vilket syfte läser vårdnadshavare för sina barn? 

• Vilka reaktioner uppvisar barn i fem barngrupper (3–5 år) under högläsning? 
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4. Forskningsöversikt 

I följande avsnitt kommer vi att ta upp tidigare forskning kring barns högläsning i förskolan 

och hemmet, didaktisk medvenhet kring högläsning, barns ökade vokabulär genom 

högläsning och boksamtal. Varför vi valde dessa olika forskningsartiklar var för att de berör 

vårt syfte och frågeställningar i studien samt att de berör högläsning för barn i åldern 3–5 år. 

Vi ansåg även att de var lärorika och intressanta både för vår studie och som blivande 

förskollärare. För att hitta dessa artiklar sökte vi på Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida 

och ERIC - Education Resources Information Center där sökorden var ”book conversation 

in preschool”, ”reading in preschool”, ”reading aloud” och ”reading aloud in preschool”. 

4.1 Högläsning i förskolan 

Artikeln ”Read-alouds in preschool – A matter of discipline?” är publicerad i Journal of 

Early Childhood Literacy (2015) och är skriven av Ulla Damber från Umeå Universitet i 

Sverige. Artikeln är publicerad inom ett forskningsprojekt. Eftersom medforskarna var 

placerade i olika delar av landet inkluderades förskolor från södra till norra Sverige både 

landsbygd och stadsområden (2015, s. 264).   

Enligt Damber hade en av medforskarna i studien tidigare upptäckt att förskollärare sällan 

ägnade sig åt högläsning eller planerad läsning. Dock ansåg de att barns möte av litteratur 

var betydelsefullt. I studien reflekterar och observerar ett trettiotal förskollärare med 

utbildning och åtta förskole-praktikanter högläsningssituationer under en vecka i 

oktober/november 2010. Data samlades in av praktikanterna där de utförde sin utbildning 

och förskollärarna på sina egna arbetsplatser. Sammantaget deltog 39 förskolor. Personalen 

och praktikanterna på förskolorna blev informerade om att deltagandet var frivilligt, 

projektets syfte och att föräldrarnas samtyckte krävdes också för att genomföra studien 

(2015, s. 262–264). För att dra slutsatser från resultatet har urvalet varit av tillräcklig 

variation utifrån syftet ” to describe and explore read-alouds as social phenomena in natural 

settings” (Damber, 2015, s. 265). När forskarna observerade skulle de följa ett 

observationsschema med punkterna läsperiodens varaktighet, hur ofta högläsning utfördes, 

dialoger före, under eller efter, vilka texter som lästes, antal barn och aktiviteter kopplad till 

läsning. De uppmanades även att undersöka om högläsningen var en pedagogisk praktik eller 

strukturerad kunskapsutveckling. All data som har samlats in under perioden för projektet 

sammanställdes och analyserades (Damber, 2015, s. 265). 

Damber anser att i deras studie fanns det inte några väsentliga skillnader mellan 

landsbygds- och stadsområden. Variationen av barnlitteratur var stor. Några förskolor hade 

ett fåtal böcker, placerade utom räckhåll för barnen medan andra hade rikligt med böcker 

och inom räckhåll för barnen. Många förskolor besökte närliggande bibliotek och andra 

förskolor använde sig av bokbussen. Detta resulterade i att fler barn skapade ett intresse för 

läsning och litteratur. En förskola saknade tillgång till böcker och förklaringen var att det 

inte fanns något bibliotek som var anpassat till barn i förskoleålder (2015, s. 266 – 268). 

Medforskarna var delaktiga i 243 högläsningssituationer. Medelvärdet för högläsning per 

vecka är ”6.23 tillfällen”. De förde statistik över om boken hade ett syfte efter tema (”15 
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tillfällen”), att en pedagog läser själv (”228 tillfällen”), att det förs en dialog efter läsningen 

(”161 tillfällen”) och uppföljningsdialog av boken (”65 tillfällen”). Valet av bok av vuxna 

var ”81 tillfällen” och av barn ”154 tillfällen”. De kom fram till att högläsningen skedde 

främst före eller efter lunch och en gång per dag. Medforskarna kom fram till att 

högläsningen uteslöts när andra aktiviteter krävde mer tid, exempelvis julpyssel (Damber, 

2015, s. 267 - 269). 

Dambers studie kom fram till att 35 procent av tillfällena var det barnen som initierade 

högläsning och 60 procent av tillfällena var det förskollärarna. Medforskarna upptäckte även 

att barnen ofta efterfrågade om någon pedagog spontant kunde läsa för dem men det visade 

sig att det inte fanns tid på grund av de vardagliga sysslorna. Att barnen initierade till läsning 

innebar att det fanns ett intresse hos dem. Högläsningen var i 94 procent självständig och 

inte kopplade till någon aktivitet med läroplanens mål. I dialogerna om boken var det ofta 

begrepp som förklarades och diskuterades mer än kopplat till barns livserfarenheter (2015, 

s. 269 - 271). 

4.2 Högläsning i hemmet 

Artikeln ”Head Start Families Sharing Literature” är publicerad i tidskriften Early Childhood 

Research & Practice (2004) och är skriven av Connie R. Green och Sharen W. Halsall. 

Forskningsstudien utfördes i USA från Florida och North Carolina. 

Green och Halsall använder i sin undersökning datainsamling, analys och kvalitativa 

metoder för studien. Forskarna kommunicerade med föräldrarna till studien via Head Start-

lärare och socialarbetare. De fick svara på frågor om vilka typer av böcker som lästes, 

lästidens frekvens, personer som läste för barnen, läsplats och föräldrars uppfattning om 

högläsning. 14 barn och deras familjer från fyra Head Start-center var deltagarna i studien. 

Där två kom från Florida och två från North Carolina. Medelåldern på barnen som deltog 

var 4 år och 2 månader. Syftet med studien var att undersöka vilka förutsättningar som fanns 

för högläsning: tid, plats och läsare, vilka typer av böcker som lästes, vilka fördelar som 

föräldrarna upplevde med högläsning och vilken respons barnen utryckte för högläsning. För 

att introducera studien för föräldrarna hölls ett möte där undersökningen förklarades, 

samtyckeformulär delades ut och en tom läslogga. Intervjuerna arrangerades via möten eller 

telefonsamtal. Deltagarna i studien uppmanades att följa läsrutiner, föra anteckningar på 

boktitlar, läsplats, lästid, barnets respons och vem som läste. Studiens tid varade i tre till fem 

veckor och uppföljningssamtal utfördes minst en gång. Före och efter skolan utfördes 

intervjuerna samt i hemmen.  

Undersökningen startades med frågor som berörde föräldrarnas läsupplevelser från 

barndomen exempelvis vilka böcker minns du och vem läste för dig. Därefter följde frågor 

om hur föräldrarna delade med sig av sin läsupplevelse för sitt barn och vilka nya kunskaper 

föräldern fått genom högläsning med sitt barn. Andra intervjun genomfördes i hemmet eller 

per telefon där även läsloggarna samlades in. Exempel på frågor som ställdes var ”hjälper 

högläsningen barnet att förstå nya saker?”, ”vilken favoritbok har barnet?” och ”vilka rutiner 

finns för högläsningen?”. I analysen granskades de två grundläggande datakällornas 
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läsloggar och föräldrarintervjuer. Resultatet kategoriserades till var och en av de 

huvudfrågorna för studien (2004, s. 4–5). 

Green och Halsall kom fram till i deras studie att högläsningen i hemmet inträffade till 67 

procent vid nattningen, 27 procent tidigare på kvällen och morgonen 5 procent (2004, s. 6). 

De typer av böcker som lästes i familjerna var ”noteworthy litteratur” (Green & Halsall, 

2004, s. 7) som forskarna benämnde är texter för att utveckla språket och förståelse på ett 

effektivt sätt. Även ”Highquality books” (Green & Halsall, 2004, s. 7) användes och dessa 

böcker hjälper barn att utveckla ordförråd och nya begrepp som är användbara i vardagen. 

Dessa böcker lästes av 29 procent medan 48 procent av böckerna som lästes var inte 

utmanande för språket eller begrepp (Green & Halsall, 2004, s. 7). 

Föräldrarna upplevde fördelar med att läsa högt för sina barn. Barnens vokabulär ökade 

tillsammans med deras låtsas-läsning, lärande av bokstäver och ljudande samt att de fick 

större fantasi och större koncentrationsförmåga. De utvecklade ett intresse för litteratur och 

stavning. Det visade sig att barn under högläsning kopplade litteraturens handling med egna 

livserfarenheter. Barnen ställde frågor till föräldrarna rörande bilderna, berättelsen och 

begrepp i litteraturen. Frågorna som ställdes hjälpte några av barnen att förstå handlingen i 

boken. Genom högläsning väcktes barnens nyfikenhet. Under högläsning pekade ofta barnen 

på objekt i bilderna och identifierade färger, räknade saker samt namngav olika saker (Green 

& Halsall, 2004, s. 8 och 10). 

4.3 Förskollärarens didaktiska medvetenhet kring högläsning 

Artikeln “Examining literacy demands for children during teacher-led episodes of reading 

aloud across the transition from Preschool to Kindergarten” är publicerad i Australian 

Journal of Reading and Literacy (2018) och är skriven av Jessica Mantei och Lisa Kervin. 

Detta är en delstudie i en större studie. Studien är utförd i Australien i delstaten New South 

Wales. 

I Jessica Mantei och Lisa Kervin studie användes en mångsidig metod där forskarna tittar 

på barns språk- och literacy erfarenheter. I studien deltog cirka 200 barn från förskolor, 

grundskolor och gymnasium. Observationerna utfördes i två förskolor i delstaten New South 

Wales, en vid kusten och en i city och i åldrarna 4–5 år. Data samlades in under ett skolår 

från slutet av januari till mitten av december (2018, s.  84–85). Studiens frågor var:” what 

literacy demands are evident during the act of reading aloud at the transition from preschool 

to kindergarten?” och “how do visible and invisible pedagogies shape the interactions, time 

structures, use of space and selection of resources for literacy learning in the reading 

experience?” (Mantei & Kervin, 2018, s.  85). Forskarna undersökte verksamhetens rutiner, 

resurser och inställning till literacy- och språk i undervisningen. Förskollärarna fick besvara 

frågor som exempelvis vilka resurser används i din literacy-undervisning, vilken kunskap är 

relevant att barnen får ta del av i undervisningen, vilka utmaningar har barn i deras 

literacylärande och vilken kunskap ska barnen fått ta del av i slutet av terminen. Data 

analyserades från fältanteckningar och videoinspelningar från högläsningssituationer 

(Mantei & Kervin, 2018, s. 85–86). 
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I Mantei och Kervins första observation sker högläsningen utomhus och barnens 

deltagande var frivilligt. Under den spontana högläsningen fick barnen komma och gå hur 

de ville. Förskolläraren valde vilken bok som skulle läsas, den var mer bekant för en del barn 

än andra. Förskolläraren och barnen satt nära varandra under aktiviteten. I slutet av 

berättelsen diskuterade förskolläraren och barnen bilderna i boken, exempelvis vad barnen 

kunde se. I intervjun med förskolläraren uttryckte hen att målet med högläsning var att barn 

ska få mer kunskaper om böcker och berättelser. Förskolläraren planerade vad som skulle 

läsas och vad som skulle diskuteras utifrån boken. I observation kom de fram till att barnen 

hade en förståelse för boken, en del barn satt still och lyssnade medan andra kunde lyssna 

och klättra samtidigt. Barnen accepterade att högläsningen skedde ofta för att de själva kunde 

välja när och hur länge de ville delta (2018, s. 87 – 88). 

Andra observationen i Mantei och Kervins studie där högläsningen utfördes utomhus. 

Förskolläraren fångade barnens uppmärksamhet genom att läsa boktiteln och peka på 

bokstäverna. Denna högläsning var planerad och alla barn deltog aktivt i samtal om bilderna 

och texten. I början av läsningen samtalade förskolläraren om varje sida för att upprätthålla 

barnens uppmärksamhet. Förskolläraren uppmanade barnen att koppla till sina egna 

livserfarenheter till boken. Barnen fick även sätta ord på olika känslor och koppla det till 

karaktärerna i boken. I intervjun med förskolläraren ansåg hen att det var betydelsefullt att 

barnen förstod bokens syfte. Med hjälp av frågor till barnen förstod de syftet och valet av 

boken samt barnens diskussioner gör att de förbredds inför framtiden (2018, s. 88). Mantei 

och Kervin kom fram till att med hjälp av att reflektera högläsningen får förskollärare en 

didaktisk medvetenhet. Via förskollärarens medvetenhet för högläsning får barnen ta del av 

nya kunskaper. Förskollärarens tydlighet med syftet av högläsning och hur den struktureras 

gör att barn skapar engagemang för läsning. Får barnen ha samma kontroll över urvalet kan 

deras intresse berikas (2018, s. 90). Kommande artikel berör också vad vi kallar en 

förskollärares didaktiska medvetenhet i högläsning. Detta är något som vi anser är 

betydelsefullt i arbetet med högläsning i förskolan.  

Artikeln “Determination of Preschool Teachers’ Preference Reasons for Children’s 

Books Used by Them in Their Classes” är publicerad i World Journal of Education (2018) 

och är skriven av Murat Bartan från Kütahya Dumlupinar University. Forskningsstudien 

utfördes i Kütahya, Turkiet.  

Bartans studie är en kvalitativ forskning där 26 förskollärare deltog och syftet med studien 

var att undersöka vilka kriterier läraren har när de väljer litteratur som ska läsas. Hen 

intervjuade förskollärarna med fem öppna frågor relaterade till bokens innehåll, språkets 

kännedom, fysiska egenskaper, författarna och karaktärerna i böckerna. Efter intervjuerna 

analyserades resultatet och en statistik genomfördes (2018, s. 189 – 190).  

I analysen kom forskaren fram till att alla 26 förskollärare tyckte att längden och kvalitén 

på boken var viktig. 22 av förskollärarna tyckte att storleken på boken var viktigt för att barn 

lätt kan handskas med den. För 20 av de var användningen av bilderna i boken och 

teckensnittet också viktigt. Alla valde bok efter att barnen skulle förstå syftet med boken och 

den skulle bemöta barnens behov samt att innehållet skulle vara begripligt. Huvudparten av 

förskollärarna valde att utgå från barnens utvecklingsnivå i val av bok. Även bokens ämne 

när det gällde värderingar och normer var grundläggande. 17 förskollärare valde bok utifrån 
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vad som stod i läroplanen. Alla 26 ansåg att språket var betydelsefullt, boken skulle vara lätt 

att förstå och innehålla nya ord (Bartan, 2018, s. 190 – 192). 

4.4 Hur förskolläraren kan påverka barns vokabulär  

Artiklen “Beyond the Pages of a Book: Interactive Book Reading and Language 

Development in Preschool Classrooms” är publicerad i Journal of Educational Psychology 

(2001) och är skriven av Barbara A. Wasik och Mary Alice Bond från Johns Hopkins 

University. Forskningsstudien utfördes i Baltimore, Maryland. 

Wasik och Bonds syfte med studien var att undersöka effekterna av högläsning och hur 

den påverkar barns språkutveckling i förskolor med barn i låginkomstfamiljer. I studien 

deltog 121 fyraåringar och fyra förskollärare från en förskola i Baltimore, Maryland. 

Förskollärna delades in i två grupper där ena var kontrollgrupp med 60 barn och den andra 

interventionsgrupp med 61 barn. De blev tilldelad grupp via lottning. Interventionsgruppens 

studie ägde rum i 15 veckor. Förskollärarna i denna grupp fick utbildning i högläsnings 

teknik och kunskap i att göra urval av böcker. I utbildningen ingick det att ställa öppna frågor 

till barnen som innebar att svaren inte bara blir ja eller nej, definiera begrepp för att barnen 

skulle kunna utöka sitt ordförråd, vara lyhörda för barnens samtal och låta barnet komma till 

tals. De fick specifikt material att arbeta med i högläsningen. Kontrollgruppen fick ta del av 

samma material som interventionsgruppen, dock fick de inte ta del av utbildningen (2001, s. 

244 – 245). Barnen fick genomföra ett individuellt test ”Peabody Picture Vocabulary Test – 

III” (Wasik & Bonds, 2001, s. 245) där barns språk- och vokabulärutveckling undersöktes. 

Barnen fick i testet en bild där de skulle namnge objekt (Wasik & Bonds 2001, s. 245). 

Wasik och Bond kom fram till att förskollärare som ger barn fler möjligheter till att 

samspela med bokens språk och begreppens betydelse leder till att de utökar sin vokabulär 

jämfört med barn där högläsning inte har ett syfte. I en interagerad högläsning introducerar 

förskollärare begrepp i ett betydelsefullt samband och barn får ta del av andras 

konvenstationer om litteraturen. Barnen lär sig genom detta att lyssna på andra. Barnen får 

lättare att förstå ordets betydelse med hjälp av rekvisitan i högläsningen och kan sätt in orden 

i andra samband. I kontrollgruppen hade barnen sämre ordförråd och resultat i testen och på 

grund av att förskollärarna inte ställde öppna frågor, diskuterade innehållet i boken och att 

barnen inte blev uppmuntrade att delta i diskussioner. När interventionsförskollärare gjorde 

kopplingar mellan bok och andra aktiviteter ökades barnens ordförråd. I 

interventionsgruppen blev barnen mer bekväma med att ställa frågor under högläsningen 

eller fråga pedagogerna om det var ett ord de inte förstod (2001, s. 247 – 248). 

4.5 Boksamtal med barn 

Vi har två artiklar vars studier handlar om hur betydelsefullt barns boksamtal är för deras 

utveckling av vokabulär och att kunna föra en diskussion. Artikeln “Studying the Effect 

Dialogic Reading has on Family Members’ Verbal Interactions During Shared Reading” är 

publicerad i SRATE Journal (2012) och är skriven av Diana Brannon och Linda Dauksas 

från Elmhurst College i Chicago. Syftet med studien i Brannon och Dauksas artikel är att 
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undersöka om dialogisk läsning kan användas för att utöka det språkliga samspelet mellan 

familjemedlemmar. I studien deltog 40 familjer där 21 familjer var med i en dialogisk 

läsgrupp på morgonen (2012, s. 11). På eftermiddagen var de resterade 19 familjerna 

delaktiga i förskolans ”Family Time- group (Brannon och Dauksas, 2012, s. 11). Förskolan 

har en obligatorisk morgonläsning på 15 minuter med barnen och deras familjer. De som 

tillhörde ”morgongrupperna” (Brannon och Dauksas, 2012, s. 12) fick träning i 

dialogläsning varannan vecka i tre dagar under en period på tio veckor och varannan måndag 

fick de även utbildning i lässtrategierna ”CAR” och ”123” (Brannon och Dauksas, 2012, s. 

12). De vuxna i ”morgongrupperna” fick tillgång till material för att träna dialogiskläsning i 

hemmen. ”CAR” innebär att familjemedlemmarna lär sig att ställa frågor, vänta in barns 

tankar och diskutera. ”1, 2, 3 Tell Me What You See” (Brannon och Dauksas, 2012, s. 12) 

är en strategi där vuxna ställer frågor till barnen vad hen ser. Här kan också vuxna lära barn 

nya ord och kan koppla dessa till sina livserfarenheter. 

Efter 10 veckor får familjerna och barn genomföra ett test som filmas. Alla barn och 

vuxna som deltog i studien läste samma bok samt att de har sju minuter på sig att genomföra 

detta. Under dessa minuter ska ett boksamtal inkluderas. Forskarna kom fram till att 

familjerna som deltog i utbildningen dialogläsning hade avsevärt mer verbalt samspel med 

sina barn än medlemmarna i ”Family Time- group”. Barn vars föräldrar som medverkade i 

utbildningen var mer delaktiga i lässtunden och de hade längre samtal om boken samt att 

barnens vokabulär utvecklades mer. De fick större möjlighet till att lära sig nya ord (Brannon 

och Dauksas, 2012, s. 12–14). 

Artikeln “A comparison of preschool children’s discussions with parents during picture 

book and chapter book reading” är publicerad i First Language (2014) och är skriven av 

Kathryn A. Leech and Meredith L. Rowe från University of Maryland College Park, USA. 

Forskningsstudien utfördes i delstaten Maryland, USA. 

Syftet med Leech och Rowes studie är att undersöka barns och vuxnas sampel under en 

läsning med bilderbok såväl som kapitelbok. (2014 s. 210). Deras forskningsfrågor är “What 

do parent–child non-text discussions look like during picture and chapter book reading and 

how much variability is there across dyads and genre? How do parent and child non-text 

discussions during chapter book reading compare to discussions during picture book 

reading? Does children’s current narrative skill relate to their non-text discussions and if so, 

are the relations similar across book genre?” (Leech och Rowes, 2014 s. 210). I studien 

deltog 33 föräldrar och 33 barn i ålder fyra till fem år. Forskarna besökte deltagarnas hem, 

där de följde två högläsningssituationer med en kapitelbok och en bilderbok. Föräldrarna 

läste enbart ett kapitel ur kapitelboken. De studerade boksamtalet och interaktionen mellan 

vuxen och barn. Situationen kring högläsningen videofilmades av forskarna. Efter 

högläsningen fick föräldrarna svara på ett frågeformulär och barnen intervjuades av 

forskarna där de fick berätta sagan med hjälp av bilderna i boken. Bilderböckerna innehåll 

ingen skriven text (Leech och Rowes, 2014, s. 210 – 211). 

Forskarna kom fram till att föräldrarna ställde fler frågor i samtalen under läsning med 

bilderbok jämfört med kapitelbok. Det var mer kontext under bilderbokssamtalen och barnen 

förde fler samtal än under kapitelboken. Barnen utryckte fler ord när föräldrarna läste en 

bilderbok och använde sitt ordförråd mer jämfört med läsning av kapitelbok. Föräldrarna i 

bilderbokläsningen ställde kontrollfrågor till barnen för att undersöka om de uppfattat vad 
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boken handlade om. Frågorna som ställdes till barnen under bilderboksläsningen krävde mer 

abstrakta svar. Forskarna anser att kapitelböckernas brist på bilder och mängden text gör att 

barnens längd på samtal kring boken var kortare. De kunde dra slutsatsen att bilderböcker  

bjuder in barn till mer utmanade diskussioner (Leech och Rowes, 2014, s. 214 och 216–221). 
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5. Teoretiska utgångspunkter och begrepp  

Vår studie grundar sig i det sociokulturella perspektivet. Centralt för vår studie är också 

begreppet ”literacy”. Vi valde att grunda vår studie i denna teori för att högläsning är en 

social process. Denna process innebär att barnet tillsammans med andra lär sig nya 

erfarenheter och kunskaper. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på ett lärande som 

sker kollektivt därav anser vi att denna teori är betydelsefull för vår studie då högläsningen 

erbjuder ett sådant kollektivt lärande. Literacy begreppet, som i korthet innebär skriv- och 

läskunnighet är betydelsefullt för vår studie. Detta då barn kommer i kontakt med många 

olika tecken, symboler och bilder under en högläsningssituation. Vi kommer att behandla 

det sociokulturella perspektivet och därefter kommer vi lyfta fram några relevanta begrepp 

ur denna teori som ”mediering” och ”proximala utvecklingszonen” samt belysa begreppet 

”literacy”. 

5.1 Sociokulturella perspektivet  

Roger Säljö lyfter fram att det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev 

Semenovich Vygotskijs arbete om lärande, språk och utveckling (2014, s. 297). Vygotskij 

var i synnerhet intresserad av vuxnas och barns språkliga samspel. Centralt för det 

sociokulturella perspektivet är lärandets kulturella och sociala karaktär. I sociala relationer 

och i samspel med andra utvecklas barnets språk (Lindö, 2009, s. 33 & 35). Får barn ta del 

av högläsning i hemmet eller i förskolan främjas deras språkutveckling. Därav blir detta 

perspektiv en viktig del i vår studie. Anders Jakobsson menar att se kunskap ur ett 

sociokulturellt perspektiv är att se medvetandet, tanken och den materiella världen som en 

helhet. Detta innebär att olika artefakter och kulturella produkter i den materiella världen 

påverkar och möjliggör vårt tänkande (2012, s. 153). Hur människor utvecklar förmågor som 

räkna, läsa, skriva, lösa problem, resonera abstrakt i samspel med andra är något som lyfts 

fram i det sociokulturella perspektivet (Säljö, s. 2014, s. 301–303). Enligt Helena Eckeskog 

innebär sociokulturella perspektiv att människor utvecklar sin kunskap i ett sammanhang där 

de aktivt deltar och lär sig av det som händer. Centralt är att kunskap konstrueras i en 

situation där samarbete existerar mellan människor (2015 s. 9).  I barns lärande är stödet från 

vuxna centralt i detta perspektiv (Lindö, 2009, s. 33). 

5.1.1 Mediering 

Begreppet ”mediering” är centralt inom det sociokulturella perspektivet. För att människan 

ska kunna tänka, förstå och agera i hens omvärld används verktyg och redskap. Enligt 

Vygotskij är det språkliga och det materiella två olika slags redskap som vi människor 

använder oss av (Säljö, 2014, s 298). Jakobsson anser att utvecklingen av vårt lärande genom 

detta perspektiv sker genom att tänka med hjälp av begrepp, teorier och språk. För att förstå, 

lösa problem och analysera vår omgivning behöver vi dessa redskap (2012, s. 157). Språket 

är ständigt utvecklingsbart i interaktion med andra uttrycksformer (Säljö, 2014, s. 302).      
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I högläsning behövs dessa verktyg som Vygotskij nämner. Boken blir här det materiella 

verktyget och det krävs en språklig kommunikation för att förmedla en berättelse. Även 

tonläget och kroppsspråket blir ett viktigt verktyg i högläsningen.  

5.1.2 Proximala utvecklingszonen 

Jakobsson lyfter fram Vygotskijs begrepp ”The Zone of Proximal Development (ZPD)” för 

att betona den sociala relationen som betydelsefull (2012, s. 159). Fokuset för detta begrepp 

ligger på situationer mellan vuxna och barn i specifika aktiviteter där de samarbetar och 

interagerar med varandra. I dessa situationer är det vanligtvis någon av deltagarna som är 

mer intellektuell eller har mer praktisk praktik och detta skapar tillfälle till medierande 

lärande. Detta betyder inte att enbart mindre erfarna lär sig av de med mer erfarenhet utan 

det pekar på att alla deltagare utvecklar nya kompetenser och kunskaper. Detta för att 

deltagarna måste argumentera, omformulera, förklara, tänka om och presentera. I dessa 

sammanhang bidrar det till att se på världen med nya ögon och medierar nya tankar genom 

att vi lyssnar på andra (Jakobsson, 2012, s. 159).  I en högläsningssituation sker en 

interaktion mellan två eller flera parter där nya erfarenheter och kunskaper delas. Därför är 

detta begrepp aktuellt i vår studie.  

5.2 Literacy – en social aktivitet 

Caroline Liberg och Roger Säljö menar att det inte finns en direkt svensk översättning av 

det engelska begreppet ”literacy”. Ett förslag skulle kunna vara att man översätter literacy 

till skriftspråklighet. ”Literacy” kan ske i socialt samspel genom barnets vardagliga 

situationer där de exempelvis kan utveckla sin tal- och läsförmåga (2014, s. 359–360). Enligt 

Lindö definieras det engelska ordet ”literacy” i svenska som skriv- och läskunnighet. Tecken 

och symboler som vi använder när vi kommunicerar är grunden för literacybegreppet.  

Innebörden av ”literacy” är förståelsen av informationen från texter, bild eller film och all 

muntlig kommunikation. Det handlar även om att ha en förståelse för det man hör, ser och 

läser (2009, s. 42). Eckeskog lyfter fram att OECD beskriver ”literacy” som en förmåga att 

fungera i ett samhälle med hjälp av att använda handskriven eller tryckta texter i olika 

situationer. Symboler i form av bokstäver, ord och tecken är grunden för ”literacy” som är 

ämnad för kommunikation (2015, s. 15–16). Barns literacy utvecklas genom 

högläsningssituationer då de möter olika symboler, bilder, texter och detta sker i ett socialt 

samspel. Genom boksamtalen utvecklar barnet sin tal- och läsförmåga. Vi anser därför att 

de olika definitionerna av begreppet rör högläsning och vår studie. 
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6. Metod 

Vår studie syftar till att kartlägga förskollärares didaktiska medvetenhet, frekvensen och i 

vilket syfte vårdnadshavaren har högläsning för sina barn samt vilka reaktioner barn 

uppvisar under högläsning. Vår studie tar inte hänsyn till yrkesroller eller socioekonomiska 

faktorer hos målgruppen. I följande avsnitt kommer vi att redogöra för datainsamlingen, 

urval, pilotstudie, reliabilitet/validitet, etniska hänsynstaganden samt tillvägagångssätt. 

6.1 Metod för datainsamling och urval  

Under följande avsnitt kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt för datainsamling 

samt målgruppen för våra observationer, personliga intervjuer och enkätundersökningar. 

Inför våra intervjuer och observationer har all kontakt med förskollärare skett via email och 

telefonsamtal. 

6.1.1 Metod för datainsamling från observationerna 

Vi har valt att använda strukturerad observation. Enligt Judith Bell innebär strukturerad 

observation att observatörerna innan tillfället bestämt vad som ska vara i fokus och utformat 

ett tydligt syfte (2016, s.  227). Bell menar att observation är ett moment där man ser efter 

hur en person genomför en uppgift för att samla information om detaljerade processer, 

beteende, innehåll eller samspel mellan individer (2016, s. 223). Innan vi genomförde 

observationerna hade vi bestämt att observera barn och förskollärare under högläsning för 

att få en helhetsbild utifrån vårt syfte och frågeställning. Detta blir som ett komplement till 

de personliga intervjuerna. Bell anser att observation kan vara en användbar metod för att få 

veta om respondenterna verkligen gör det som de säger sig göra (2016, s. 224). 

 I Andrea´s första observation innan högläsningssituationerna var att undersöka 

förskollärarens val av bok och syftet med boken. Under högläsningen observerade Andrea 

förskollärarens interaktion med barnen och utgick från ett i förväg utformat 

observationsschema. Bell anser att ett observationsschema kan innehålla en tabell, en 

loggbok, en checklista eller dagbok (2016, s. 228). Denscombe förklarar syftet med ett 

observationsschema är ett sätt att hålla fokus på det som ska observeras och eliminera sådant 

som inte ska undersökas (ref. i Bell, 2016, s. 228). I detta schema angav Andrea att hon 

skulle observera följande: tonläge, kroppsspråk, ögonkontakt, boksamtal, vart hen var 

placerad i rummet och hur hen fångar barnen i bokens värld. Under avsnittet ”bakgrund” 

beskrivs boksamtal, syfte med litteraturen, förskollärarens tonläge och kroppsspråk kopplat 

till högläsning. Andrea noterade även när på dagen högläsningen ägde rum. Enligt Edwards 

spelar det ingen roll när läsningen äger rum, men är syftet att ha boksamtal och väcka barns 

tankar bör de inte vara uppskruvade, hungriga eller trött utan de behöver snarare vara 

fokuserade för att kunna lyssna. Enligt tradition brukar högläsningen äga rum vid vilan, när 

barnen ska samlas ihop efter en aktivitet eller innan lunchen (2008, s. 35). 
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Jenny observerade barnen under högläsning, där hon observerade barnens interaktion 

med förskolläraren och deras delaktighet under boksamtalet det vill säga barnens utryck för 

intresse, deras frågeställningar, deras uttryckande av egna tankar, idéer, deras fokus och 

engagemang. Jenny observerade även miljön under högläsningen. Edwards lyfter fram 

vikten av miljön under en högläsningssituation, att ha ett separat rum för läsningen är det 

bästa för då kan rummet dekoreras, målas, möbleras och skapa stämning utifrån för att skapa 

goda förutsättningar för lärorikt och roligt boksamtal. Befinner ni er i ett rum med dörr se 

till att stänga dörren. Där högläsningen äger rum ska vara en plats som är så avskild som 

möjligt och vara utan störande intryck. Leksaker är en distraherade faktor som ska plockas 

bort eller döljas med tyger för att barnen inte ska fastna med blicken på dessa och börja 

fundera på vad de ska leka sedan. När bildböcker läses är det betydelsefullt att sitta nära 

varandra för att alla ska kunna se bilderna. Sitta på golvet med matta eller kuddar är bäst när 

en vuxen vill ha nära kontakt med barn och bok. För att barnen ska veta vart de ska sitta och 

slippa bökande är det bra med bestämda platser (2008, s. 36 och 39–40). 

6.1.2 Urval från observationerna 

Observationerna genomfördes på förskolor i Knivsta och Uppsala kommun, där en 

förskollärare och en barngrupp i ålder 3 - 5 år observerades under en högläsning. Totalt 

besökte vi tre olika förskolor och fem olika avdelningar. Innan besöket fick förskolorna 

information om vårt syfte och frågeställningar med studien. Förskollärarna och barnen fick 

information om att det var frivilligt att delta och att de kommer vara anonyma. Innan 

högläsningen presenterade Andrea och Jenny sig vid namn och syftet med besöket. Att vi 

skulle vara delaktiga under högläsningen för att observera hur den fungerar. Vi berättade 

även att vi skulle sitta bredvid och föra anteckningar med papper och penna. Vi valde att 

placera oss vid sidan av samlingen för att inte störa barnens koncentration och deras fokus 

från läsningen. Vi satt synligt för att barnen skulle se vart vi var. Under högläsningen 

försökte vi visa vårt intresse för högläsning genom att lyssna på förskolläraren och barnen, 

men vårt största fokus var att föra anteckningar för att inte missa viktig information. Bell 

påpekar att det är viktigt att innan observation diskutera med läraren vart i rummet man kan 

sitta. Observatörerna ska tänka på att inte skapa ljud och väsen under observationen. Under 

tillfället som ska observeras bör man föra anteckningar, risken med att vänta för länge med 

att anteckna kan leda till att observatören kan glömma bort viktiga händelser. Efter 

observationen kan observatörerna skriva ner egna reflektioner och tankar. (2016, s. 234 - 

235).  

6.1.3 Metod för datainsamling från intervjuerna med förskollärarna 

Andrea´s underlag består av samtalsintervjuer med förskollärare där de får beskriva sin 

didaktiska medvetenhet kring högläsning. Under avsnittet ”bakgrund” beskrivs didaktisk 

medvetenhet och hur det är kopplat till högläsning. Peter Esaiasson m.fl. anser att 

användningen av samtalsintervjuer ger möjlighet till oväntade svar och uppföljningar som 

kan leda till vidare frågor och erbjuda ett bättre underlag till nästa intervjuperson (2017, s. 
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260). Genom att använda oss av samtalsintervjuer gav det oss en djupgående bild om hur 

förskolläraren ser på högläsning i deras arbete genom spontana frågor och svar, något som 

inte skulle ha uppdagats vid en enkätundersökning. Under Andrea´s intervjuer användes 

diktafoner för att ingen information skulle gå förlorad och för att det skulle vara möjligt att 

fokusera på själva interaktionen med de intervjuade men också för att underlätta arbetet efter. 

Bell påpekar att använda diktafon bidrar till att respondenten kan få den fulla 

uppmärksamheten av intervjuaren. Som intervjuare kan du inte förutsätta att en respondent 

vill bli ljudinspelad och hen har skyldigheter att få information om vad ljudinspelningen ska 

användas till, hur länge den ska sparas och vilka som har tillgång till den men även rätt att 

neka ljudinspelning (2016, s. 196 – 197). Innan intervjun ägde rum frågade Andrea om det 

var tillåtet att spela in samtalet. De fick även information om hur länge ljudfilen måste sparas 

och vilka som har tillgång till den. 

6.1.4 Tankar bakom frågorna till intervjusamtalen 

Esaiasson m.fl. anser att utformningen av en undersökning är viktig för att få hög 

svarsfrekvens. En undersökning som innehåller bra och relevanta frågor, enkla, snabb att 

besvara, inte för långa och väl strukturerade är en framgångsfaktor (2017, s. 245). I 

utformningen av frågor har Andrea haft i åtanke att de ska vara enkla, lätta att förstå och 

vara öppna. Med öppna frågor finns det inget förutbestämt svar och det kan leda till att mer 

information framkommer och intervjuerna blir längre. Esaiasson m. fl. menar också att när 

intervjufrågorna skapas är det viktigt att tänka på form och innehåll. Det är viktigt att 

formulera frågorna på ett sätt som upplevs dynamiskt och levande. En bra intervju består av 

frågor som är korta och lätta att förstå men ger långa intervjusvar (2017, s. 27 och 273 – 

274). Exempel på vad Andrea anser vara enkla och kortfattade frågor är ”hur ofta läser ni 

för barnen på avdelningen?” och ”varför arbetar ni med högläsning?” (se bilaga 2). Första 

frågan i intervjusamtalet var ” hur länge har du arbetat på förskola?”. Denna fråga var vad 

Esaiasson m.fl. kallar för ”uppvärmningsfråga” som innebär att intervjuaren och 

respondenten kan skapa en god första kontakt (2017, s. 274). När intervjufrågorna skapades 

tänkte Andrea på att de inte skulle vara dömande eller värderande. Enligt Bell har intervju- 

och enkätfrågor samma huvudregler, frågorna ska inte vara ledande eller värderande och det 

ska vara en fråga i taget. Det ska följa ett tema där frågor med samma beröringspunkt bör 

komma i ordningsföljd (2016 s. 191). För att observera utformningen av frågorna se ”bilaga 

2”.  

6.1.5 Urval från intervjuerna med förskollärarna 

Jan Trost och Oscar Hultåker lyfter fram att det är viktigt redan vid undersökningens början 

vilken målgrupp studien riktar sig mot (2016, s. 25). Andrea kontaktade ett tiotal 

förskollärare men fick enbart svar och godkännande från sex. Valet blev att intervjua sex 

förskollärare för att få ta del av deras professionella yrkeskunskaper samt för att få svar på 

vårt syfte och frågeställningar. Intervjuerna har ägt rum på förskolor i Knivsta och Uppsala 

kommun. Valet att intervjua förskollärare från olika arbetsplatser blev för att få en bredare 
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syn och ta del av deras olika kunskaper. Innan intervjuerna ägde rum fick respondenterna 

email där de informerades om vårt syfte med denna studie och de fick ta del av de frågor 

som skulle ställas vid tillfället. 

6.1.6 Metod för datainsamling från enkät till vårdnadshavare 

Jennys studie är både kvalitativ och kvantitativ då den både hade frågor där respondenterna 

får svara på frågor med egna ord och frågor med förbestämda svar. Att använda båda blev 

för att få en djupare bild av undersökningsområdet och för att få vårdnadshavares åsikter och 

tankar. Detta undersöktes med hjälp av enkäterna i vilken utsträckning och i vilket syfte som 

vårdnadshavare läser för sina barn (se frågorna i bilaga 3). Trost och Hultåker menar att 

kvantitativ studie innebär siffror, att de förutbestämda svaren kan omformuleras till siffror 

som sedan kan bli statistik. Kvalitativ innebär att frågorna är öppna. Kvalitativa och 

kvantitativa metoder är lika mycket värda samt att dessa kan kombineras (2016, s. 18 och 

21). Enligt Esaiasson m.fl. är skriftlig kommunikation en grundpelare för 

enkätundersökningar där personer själva fyller i ett formulär (2017, s. 240). 

Enkäten med frågorna för undersökningen lades ut på en hemsida, som var riktad till 

vårdnadshavare till barn i åldern 3–5 år. Genom att rikta sig till vårdnadshavare och inte 

enbart föräldrar fick Jenny en bredare svarskategori. Jenny undersökte möjligheten att 

använda en gratis webbaserad enkätundersökning men då dessa oftast var begränsade i antal 

svar räckte det inte för att få ett tillräckligt underlag för studien. Därför blev valet istället att 

använda Wordpress. Bell påpekar att innan svaren från enkäterna kommer in måste planering 

ske hur svaren ska distribueras (2016, 170). Jennys åsikt med en webbaserad enkät var att 

svaren sparas säkert på hemsidan och vid analysen blev smidigt att överföra svaren till 

Microsoft Excel. Detta verktyg var smidigt och enkelt att använda för att sammanställa ett 

resultat. Genom enkäterna kunde Jenny nå fler respondenter vilket ledde till en bredare 

synvinkel skapades. Via statistiken kunde hon enklare utläsa om vårdnadshavare läser för 

sina barn och i vilket sammanhang.  

Hemsidan delades på förskolorna där vi hade utfört observationen och den delades även 

på Jennys Facebook-sida. På hemsidan med enkäten fanns en informerande text om att 

deltagandet i studien var frivilligt och anonymt samt varför undersökningen genomfördes. 

Enkäten spreds med hjälp av sociala medier över hela Sverige. Bell menar att använda sig 

av sociala medier kan innebära ett effektivt verktyg i forskningen. Speciellt under 

datainsamlingsperioden för att spara pengar och tid (2016, s. 167).  

6.1.7 Tankar bakom frågorna till enkäten 

Ett förarbete gjordes där vi utformade vårt syfte och frågeställningar. Enligt Bell ska inte 

frågor som på något sätt kan upplevas som upprörande eller vara av känslig natur finnas med 

i undersökningen (2016, s. 178). Vid skapandet av frågorna lades det vikt på att de inte skulle 

vara stötande eller på något sätt värderande. Bell anser att utformningen av frågorna ska leda 

till svarsalternativ som är användbara (2016, s. 178). Genom exempelvis formuleringen 

”läser ni för ert barn?” (se bilaga 3) med fördefinierade svar fås en respons som är relevant 
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och användbar. Trost och Hultåker menar att det är viktigt att en fråga innehåller endast en 

fråga och att formuleringarna inte är långa. Är de långa kan de bli svårt att hålla frågan i 

minnet.  (2016, s. 80 och 85). Ett exempel på en fråga som Jenny har formulerat för att följa 

detta är: ”samtalar ni om boken under eller efter läsningen?” och sedan ställt en 

uppföljningsfråga som ”om ja, vad pratar ni om?”. Att frågorna delades upp blev det inte 

flera frågor i en, utan de blev korta och tydliga. Respondenterna som besvarar frågorna i 

enkäten kan påverkas av hur enkätfrågornas ordningsföljd ser ut. ”Termer av konsistens” 

och så kallad ”saliency”, som är utmärkande för en god utformning av enkätfrågor, vilket 

innebär att de första frågorna sätter igång minnet och att de frågorna som kommer sedan 

sätter igång tänkandet samt att svaren de ger ska hänga ihop (Esaiasson m.fl., 2017, s. 257 - 

258). Enkla frågor kan sätta igång minnet och mer utförliga frågor kan sätta igång tänkandet. 

Ordningsföljden på frågorna var att det startade med några enklare för att sedan följas upp 

med några mer utförligare frågor och avslutas med enkla (se bilaga 3). 

6.1.8 Urval från enkät med vårdnadshavare 

Enkäten riktar sig till vårdnadshavare med barn i åldern 3 - 5 år. Genom att rikta sig till 

vårdnadshavare och inte enbart föräldrar får Jenny en bredare svarskategori. I valet att 

använda en webbaserad hemsida för att dela enkäten blir respondenterna anonyma och deras 

angivna information kan inte spåras. De förskolor vi besökte hjälpte till att dela länken till 

hemsidan via deras portal. Dock svarade endast cirka 30 vårdnadshavare på enkäten. Jenny 

ansåg att responsen av vårdnadshavarna från förskolorna inte räckt till som underlag för 

hennes studie, då tog hon ett beslut att dela hemsidan via Facebook-sidan. Att enkäten 

delades via Jennys sida på Facebook gjordes att den delades vidare av vänner och deras 

vänner delade i sin tur vidare den. Vilket lede till en större spridning och fler svar. Trost och 

Hultåker menar att det är omöjligt att besvara hur stort ett urval ska vara men det är relevant. 

För att en undersökning ska vara representativt för befolkningen är ett större urval bättre 

(2016, s. 37). Hemsidan lades upp 2019- 02- 28 och stängdes 2019- 03- 18 och fick 128 svar.   

 

6.2 Pilotavsnitt  

Att använda sig av en pilotundersökning ger möjligheter att göra ändringar i sin enkät inför 

den slutgiltiga enkäten (Bell, 2016, s. 253). Innan enkäten öppnades för respondenterna, 

genomfördes en förstudie där bekanta och familj deltog. I förstudien analyserades frågornas 

utformning om de var tydliga eller svårtolkade, om de var rätt stavade och hur lång tid det 

tog att svara på den. Bell hävdar att i en bra enkät bör frågeställningarna vara väl 

genomarbetad och förberedd för att svarspersonerna ska få ett gott intryck. Då skapas 

motivation att besvara undersökningen (2016, s. 178 – 179). I enkäterna gjordes några 

ändringar i formuleringarna och några stavfel korrigerades. Exempel på fråga som 

korrigerades var ”i genomsnitt, hur ofta läser ni för era/ert barn hemma?” till ”om ja, hur 

ofta läser ni för ert barn i genomsnitt?”. Detta för att få ett bättre flyt i meningen. Ett 

svarsalternativ ändrades från ”aldrig” till ”vi läser inte för vårt barn”. 
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6.3 Reliabilitet och validitet 

Trost och Hultåker menar att reliabilitet är när en mätning är stabil, trovärdig och 

respondenterna får ta del av samma frågor. Mätningen ska ge samma svar om den görs vid 

en annan tidpunkt. När en fråga mäter det som är tänkt kallas det validitet som också betyder 

giltighet När validitet mäts är det viktigt att ha konkreta svarsalternativ och att de berör 

frågan som ställs (2016, s. 61–63).  

Vi har eftersträvat att vår studie har reliabilitet genom att vi har specificerat målgrupper 

utifrån syftet och frågeställningarna och varje studie ställde unika frågor som var anpassade 

för den studien. Skulle vi genomföra våra undersökningar vi ett senare tillfälle borde svaren 

bli den samma om inte personerna som svarat på frågorna ändrat uppfattning om högläsning. 

Esaiasson m.fl. lyfter fram att en reliabilitet som är bristande kan bero på slarvfel vid 

datainsamlingen och databearbetningen. Det kan orsakas av temporära hörfel, missförstånd, 

slarviga och oläsliga anteckningar, stress och trötthet (2017, s. 64).  För att inte missa någon 

information eller att missförstånd skulle kunna skapas genom stress eller trötthet använde 

Andrea diktafon och med hjälp av ljudinspelningarna gick det att återkomma till intervjun. 

Genom att använda webbaserad enkät minimerades slarvfel med anteckningar och oläsliga 

anteckningar som skulle kunna göra att resultatet blev felaktigt.  

Vi har eftersträvat validitet genom att alla tre delstudier mäter det som är tänkt att mäta 

utifrån vårt syfte och frågeställningar. Jenny har eftersträvat validitet i sin studie genom att 

ha förbestämda svarsalternativen som är korrekta för den mätningen den var avsedd att mäta. 

Detta genom exempelvis att Jenny i sin enkät frågar ”hur ofta läser ni för ert barn i 

genomsnitt?” där svarsalternativen var ”dagligen”, ”3 – 4” ”dagar/vecka”, ”1 - 2 

dagar/vecka”, ” (se bilaga 3). Trost och Hultåker menar att reliabilitet och validitet är 

förknippade med enkäter och intervjuundersökningar som är kvantitativa studier (2016, s. 

63). Något som vi tänkte på när vi utformade frågeställningarna i de olika delstudierna var 

att använda begrepp och uttryck som var lättförståeliga för att inte skapa missförstånd samt 

få felaktiga svar. Trost och Hultåker påpekar att använda krångliga och svåra ord kan 

missuppfattningar skapas vilket leder till en låg reliabilitet och är reliabiliteten låg, blir 

validiteten automatiskt låg. För att en hög reliabilitet ska skapas underlättar det att frågorna 

är enkelt formulerade med vanliga ord (2016, s. 63).  

6.4 Etiska hänsynstaganden 

Under studien var vi tydliga med de skyldigheter vi studenter måste förhålla oss till mot 

barnen, vårdnadshavarna och förskollärarna. Vi utgick från Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav. Informationskravet är att vi forskare har skyldighet att informera deltagaren om 

vilka villkor som gäller i deras deltagande i projektet. Informationen ska vara detaljerad 

(2002, s.7). Innan intervjuerna mailade vi frågorna till respondenterna och vi började 

intervjuerna med att läsa deras villkor/rättigheter, exempelvis att de hade rätt att avbryta 

intervjun, det var frivilligt att delta och att de hade rätt att få vara anonyma. Vi hade skickat 

ut medgivande blanketter till vårdnadshavarna en vecka innan besöket där det framkommer 

information om varför vi ska observera barnen. Observationen genomfördes endast via 
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anteckningar för att få ett högre antal deltagande. Då vi uppfattar att vårdnadshavare enklare 

godkänner observation med enbart anteckningar än videoinspelning. Vetenskapsrådets andra 

huvudkrav är samtyckeskravet. I samtyckeskravet påpekas det att i vissa fall behövs en 

förälders samtycke och att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan. Deltagaren har 

också rätt till att själv bestämma hur länge hen vill och på vilka villkor den ska delta (2002, 

s. 9–10). Enkäten gjordes via en hemsida där det fanns en text om att deltagandet var 

anonymt och frivilligt. Vetenskapsrådets regler för konfidentialitet är att deltagarnas 

uppgifter som kan identifiera de ska lagras, antecknas och avrapporteras så att inga 

utomstående kan identifiera deltagaren (2002, s.12). Att delta i våra studier var frivilligt, 

deltagarna var anonyma och respondenternas namn är fiktiva. Vetenskapsrådets fjärde 

huvudkrav är nyttjandekravet som betyder att de uppgifter forskare har på deltagarna får 

endast användas vid forskning. Uppgifterna från respondenterna får inte användas 

kommersiellt (2002, s.14). Vi var tydliga mot respondenterna som deltog i vår studie att 

deras uppgifter endast skulle användas i syfte för forskning. 

 

6.5 Tillvägagångssätt 

Under kommande avsnitt redovisas tillvägagångssättet för resultat och analys för de olika 

delstudierna. 

6.5.1 Observationer 

Efter varje observation diskuterade vi med varandra vad vi hade sett och upplevt. Andrea 

renskrev och analyserade sina anteckningar om förskollärarens didaktiska val (se metod 

6.1.1). Jenny analyserade och renskrev sina anteckningar från att ha observerat barnen (se 

metod 6.1.1). Under observationerna använde vi oss båda av ett observationsschema som 

underlättade det vi hade valt att fokusera på under observationerna.  För att komma fram till 

resultatet analyserade vi våra anteckningar var för sig och resultatet skrevs i löpande text då 

vi ansåg att detta underlättar för läsaren att läsa och tyda informationen. Analysen valde vi 

att skriva tillsammans då vi anser att barn och förskollärare inte kan särskiljas under en 

högläsningssituation. Mem Fox anser att högläsningen inte enbart kan genomföras med en 

bok, eller enbart av en vuxen, eller enbart av ett barn utan det är samspelet mellan dessa tre 

faktorer som utgör högläsning (2003, s. 17). Därav blev det tydligt att vi inte kunde skriva 

en varsin analys utan de går in i varandra. 

6.5.2 Intervjuer 

När Andrea intervjuade fick hon tillåtelse att använda sig av en diktafon att spela in 

intervjuerna. Efteråt lyssnade hon, transkriberade och sammanställde intervjuerna i en 

löpande text. Genom att transkribera intervjuinspelningen minskar risken för missförstånd 

mellan respondenten och intervjuaren (Bell, 2016, s. 197). Andrea valde att sammanställa 

alla intervjuer i löpande text då det blir lättare för läsaren att tyda och läsa. För att 
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respondenterna skulle få vara anonyma hade Andrea valt att ge dem bokstäver som 

exempelvis A, B och C. 

6.5.3 Enkät 

För Jennys enkät användes Wordpress som plattform eftersom andra kostnadsfria alternativ 

var begränsade i antal svar. Antalet tillåtna svar på andra plattformar räckte inte för att täcka 

svarsantalet för målgruppen. För att skapa enkäten via Wordpress användes så kallade 

tillägg. Valet blev ”Contact Form by WPForms” då det var både gratis och enkelt att 

använda. Det hade dock inget bra verktyg för att enkelt kunna ta ut de insamlade svaren på 

ett smidigt sätt. Därför användes ett tillägg till, nämligen ”Entries For WPForms” som 

presenterade svaren på ett bra sätt men gav även möjligheten att exportera svaren till ett 

format som kunde användas med Microsoft Excel. När svaren skulle omformuleras från 

bokstäver till siffror användes Microsoft Excel. De öppna frågorna analyserades i Microsoft 

Word genom att ta ut de nyckelord som förekom flest gånger. Jenny valde att redovisa de 

öppna frågorna i löpande text och de andra frågorna via cirkel- och stapeldiagram för att det 

skulle underlätta för läsarna att utläsa resultatet. Trost och Hultåker menar att när diagram 

ska framställas ska den vara lätt förstådd och ämnad för läsarna och inte dig själv (2016, s. 

159). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

7. Resultat och analys av delstudie ett, två och tre 

I kommande avsnitt redovisas resultatet av våra tre delstudier som knyts an till syftet och 

frågeställningarna. Analysen kommer också knytas an till syfte och frågeställning men även 

till teorin samt tidigare forskning. Andrea redovisar intervjuerna med förskollärare och 

observationerna av förskollärare under högläsning. Jenny redovisar föräldrarenkäten och 

observationerna av barn samt miljön under högläsningssituationer. Analysen av 

observationen kommer vi göra tillsammans eftersom barn och förskollärare interagerar 

under högläsningen. Vi anser att en sådant samspel inte kan åtskiljas. Detta går i hand med 

det sociokulturella perspektivet som är en social process. Läs mer om detta under ”teoretiska 

utgångspunkter och begrepp”.    

7.1 Observation under högläsningssituationer – delstudie ett  

Vi har vid fem tillfällen observerat högläsning i förskolan. Andrea observerade 

förskollärarens agerande under högläsning med fokus på om det ställdes frågor till barnen, 

vilket tonläge som användes, om barnen bjuds in till boksamtal och val av bok. Jenny 

observerade barnens engagemang genom uttryck, vart barns fokus var och deras intresse för 

boken (läs mer om detta under metod 6.1.1). Innan eller efter högläsningen berättade 

förskollärarna varför de hade läst just den boken. De flesta barngrupper visste redan att vi 

skulle komma då personalen informerat barnen och vi blev väl mottagna av barnen. Under 

högläsningen var barnens fokus enbart på förskolläraren och boken. Det kändes som att en 

del barngrupper hade en vana att bli observerade och hade därför inget fokus på oss. 

7.1.1 Förskola ett – förskolläraren (Andrea) 

Boken som lästes var Familjen Knyckertz och födelsedagskuppen (2017) som är skriven av 

Anders Sparring och är en kapitelbok. Förskolläraren valde att läsa en kapitelbok för att få 

barnen till att verkligen lyssna och hen tror att böckerna om familjen Knyckertz skulle fånga 

många av barnens intresse. I gruppen för högläsningen fanns 14 barn i åldrarna 4–6 år, sju 

pojkar och sju flickor samt en förskollärare. Högläsningen ägde rum direkt efter lunchen och 

avdelningen där observationen utfördes kallade sin högläsningssituation för ”bokklubb” då 

de anser att det inte ska vara en vila efter maten. Högläsningen följdes inte upp med aktivitet 

utan barnen fick gå ut och leka. Högläsningen varade i cirka 20 minuter, innan, under och 

efter högläsningen diskuterades boken samt de olika begrepp som framkom. 

Innan förskolläraren började läsa frågade hen barngruppen vad som hade hänt sedan de 

läste senast. Hen satt på sidan av barngruppen och läste ur boken. Under högläsningen 

ställdes frågor till barnen som till exempel ”varför gjorde de så?” och ”hur tror du hen kände 

sig då?” Under aktiviteten talade hen i olika tonlägen och hade olika röster för karaktärerna 

i boken men använde dock inte sitt kroppsspråk. Förskolläraren satt vid sidan av 

barngruppen på en stol vilket ledde till att hen kunde ha ögonkontakt med alla. Under 

högläsningen dök det upp störmoment och det hanterades genom att flytta på det ena barnet. 
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Efter hen hade läst klart kapitlet diskuterade de tillsammans om vad som hade hänt. Det var 

bra samspel mellan förskollärare och barn. Detta för att förskolläraren lyssnar in barnen när 

de exempelvis behöver en förklaring på något begrepp de inte förstod. 

7.1.2 Förskola ett – barnen (Jenny) 

Miljön för högläsningen var väl förberedd med kuddar på golvet, de spelade avslappnande 

musik samt att de hade projicerat upp en bild på fåglar. Boken projicerades upp på väggen 

via applikationen Polyglutt för att alla barn skulle få möjlighet att se text och bild. 

Majoriteten av barnen visade ett stort intresse för högläsningen, detta kunde utläsas genom 

deras engagemang, att de satt/låg tysta och lyssnade, svarade på och ställde egna frågor. Ett 

barn tappade fokus under högläsningen och fokuserade istället på kompisen bredvid. Barnet 

störde inte hela barngruppen utan enbart kompisen. Jenny upplevde att kompisen tappade 

koncentrationen genom att de pratade, viskade och petade på varandra. Förskolläraren sa till 

kompisen att flytta sig en bit men barnet flyttade bara efter. Hen bad att de skulle lugna sig. 

Under en kort tid var de lugna och lyssnade på boken men tappade snabbt fokus och sökte 

varandras uppmärksamhet. Barnen väntade med sina eventuella frågor till dess att 

förskolläraren avslutade sidan eller kapitlet. Detta kan vara ett tecken på att barn har lärt sig 

deras norm kring högläsning. 

7.1.3 Förskola två (avdelning ett) – förskolläraren (Andrea) 

Boken som lästes var En dag med farmor: snabbkalaset (2016) och är skriven av Cecilia 

Torudd som är en bilderbok. Förskolläraren valde att läsa denna bok för att den skulle passa 

de flesta barnen i gruppen och att de flesta kunde relatera till innehållet vilket ledde till ett 

bättre samtal. I gruppen fanns det elva barn i åldrarna 3–4 år, sju pojkar och fyra flickor samt 

en förskollärare. Högläsningen ägde rum direkt efter lunchen, varade i cirka 15 minuter och 

följdes inte upp av någon aktivitet kopplad till boken. Under högläsningen samtalade 

förskolläraren och barnen om bokens innehåll, vad som händer på bilderna samt olika 

begrepp. Hen uppmuntrade även barnen att koppla boken till egna erfarenheter. Efter boken 

ställde förskolläraren öppna frågor till barnen exempelvis, ”har du varit på kalas?”. 

Barngruppen hade en rutin att innan de började sa hen att ”nu tar vi på oss 

säkerhetsbältena och åker till sagolandet, nu far vi!”. Alla låtsades köra bil till sagolandet. 

Förskolläraren säger till barnen att komma närmare varandra in i ringen och att de kan lägga 

sig på mage med huvudet inåt. Förskolläraren sitter i ringen med barnen genom detta hade 

hen ögonkontakt med barnen kontinuerligt. Alla barn kunde se boken då den låg på golvet i 

mitten av ringen. Under läsningen talar hen långsamt och tydligt så att alla barnen kunde 

följa med. Förskollärararen använde mycket kroppsspråk och lät barnen få dramatisera med 

sina kroppar. Genom detta kunde de flesta av barnen hålla koncentrationen. När ett barn 

började tänka på annat och flyttade sig lite ifrån ringen var förskolläraren snabb med att 

fånga upp barnets koncentration igen genom att ställa frågor som exempelvis ”vad tror du 

händer här på bilden?” Efter att de hade läst klart boken fick barnen återberätta vad som hade 

hänt.  
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7.1.4 Förskola två (avdelning ett) – barnen (Jenny) 

Under högläsningen befann sig barnen och förskolläraren på en stor rund matta i ett av 

avdelningens rum. De satt eller låg nära förskolläraren och boken. Under läsningen visades 

ett intresse för både läsningen och boken. Detta kunde utläsas på barnens ansiktsuttryck 

genom att de såg koncentrerade, såg glada ut och visade engagemang genom att ställa och 

svara på frågor och att lyssna. Under högläsningen satt eller låg barnen stilla hela tiden, de 

hade fokus på boken och förskolläraren. Barnen fick under läsningen sätta ord på olika saker 

i boken exempelvis som ”cykla”, ”kalas” och ”presenter”. Ett barn tappade fokus men 

förskolläraren var snabb med att fånga upp detta och hen fick tillbaka fokus utan att det blev 

ett störmoment för de övriga barnen. Barnen fick under läsningen tillåtelse att avbryta med 

frågor och funderingar. 

7.1.5 Förskola två (avdelning två) – förskolläraren (Andrea) 

Boken som lästes var Krokodilen som åkte ikapp med våren (2016) och är skriven av Hannu 

Hirvonen och Pia Sakki som är en bilderbok. Förskolläraren valde att läsa denna bok för att 

den var kopplad till naturen och deras arbete inom skogen och hållbar utveckling. I gruppen 

fanns elva barn i åldrarna 4–5 år, fyra pojkar och sju flickor samt en förskollärare. 

Högläsningen ägde rum efter fruktsamlingen på förmiddagen. Högläsningen varade i cirka 

25 minuter och under tiden samtalade förskolläraren och barnen om bokens innehåll, vad 

som händer på bilderna samt olika begrepp. Boken följdes inte upp med någon tillhörande 

aktivitet, istället blev det en gemensam aktivitet i ett annat rum kallat dansstop. 

Förskolläraren sitter framför barnen på en stol. Innan högläsningen gick hen igenom 

framsidan på boken och ställde frågor till barnen. När förskolläraren läste visade hen efter 

varje sida bilderna ur boken och gruppen diskuterade händelserna från sidan. Under 

läsningen talade hen i ett långsamt tempo, skiftade tonläget och hade olika röster för de olika 

karaktärerna i boken dock använde hen inte sitt kroppsspråk. När förskolläraren visar 

bilderna ur boken ställde hon öppna frågor till barnen exempelvis ”vad händer här?” och ”ser 

krokodilen glad eller ledsen ut?”. Under aktiviteten tappade två barn fokus. Första gången 

gav förskolläraren barnen en tillsägelse att lyssna på boken vilket resulterade i ett tillfälligt 

fokus. Förskolläraren fick aldrig tillbaka deras uppmärksamhet trots flera tillsägelser. Under 

berättelsen hade förskolläraren en diskussion med ett barn om krokodiler: Barnet frågar: ”vet 

du att krokodiler är släkt med vargen fast att vargen inte är ett vattendjur?” Förskolläraren: 

”jaha det visste jag inte” Barnet: ”jag tror det i alla fall”. 

7.1.6 Förskola två (avdelning två) – barnen (Jenny) 

Högläsningen ägde rum i avdelningens ”djungelrum”. När vi gick in i rummet fick vi en 

känsla av att vara i en djungel med dekoration som växter och tyger. Initialt uppfattade Jenny 

att barnen hade svårt att sitta stilla och vara tysta men efter en stund in i läsningen lugnade 

de ner sig. Barnen fick vara delaktiga i boksamtalet där de först diskuterade framsidan på 

boken, bilderna i och olika begrepp. Innan hen började läsa fick barnen utrymme att berätta 
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om deras tankar kring boken exempelvis vad de trodde den handlade om. Ett barn sitter och 

plockar med en plastblomma som står på golvet och Jenny får uppfattningen att detta barn 

inte har något intresse för bokläsningen. Efter ett tag får barnet en tillsägelse att sluta för ”vi 

ska vara rädda om blommorna” och hen slutar men fortsätter snart igen. Denna gång får 

barnet ingen tillsägelse. Utöver detta barn fanns ett barn som hade svårt att fokusera genom 

att inte sitta still och pratade med kompisarna dock fick barnet tillsägelser men lyssnade inte. 

Resterande barn satt stilla, lyssnade, de visade ett intresse för boken genom att ställa och 

svara på frågor från förskolläraren. Några exempel på det som diskuterades i boksamtalen 

var begreppet ”mindre”, ”isvak” och barnen fick även frågan om de varit i en ”bastu”. I slutet 

av högläsningen tappade fler barn fokus, de hade svårt att sitta stilla och Jenny uppfattade 

att de inte lyssnade så noga. 

7.1.7 Förskola tre (avdelning a) – förskolläraren (Andrea) 

Boken som lästes var Svarta klippans hemlighet (2018) och är skriven av Joe Todd-Stanton 

som är en bilderbok. I gruppen för högläsningen fanns det sju barn i ålder 3–4 år, fyra pojkar 

och tre flickor samt en förskollärare. Hen hade inget planerat syfte med högläsningen, utan 

barnen fick helt fritt välja vilka böcker som skulle läsas. Därefter valde förskolläraren en av 

de böcker som barnen hade valt. Här frågade barnen om det fanns en möjlighet att få rösta 

på vilken bok som skulle läsas, detta genom att barnen fick lägga en varsin legobit på den 

bok de önskade. Den bok med flest legobitar på var den bok som lästes. Högläsningen varade 

i ca 30 minuter och ägde rum efter lunchen och följdes inte upp med någon aktivitet kopplad 

till högläsningen.  

Under högläsningen satt förskolläraren på en stol mittemot några barn och hade två barn 

bredvid sig. Alla barnen hade inte möjlighet att se bokens bilder utan dessa visades upp i 

slutet av varje sida. Förskolläraren använde sig av samma tonläge och använde inte heller 

någon form av kroppsspråk under sagans gång. Under läsningen diskuterades bokens 

innehåll och olika begrepp som exempelvis ”tång”, ”över ombord” och ”ankare”. 

Förskolläraren ställde frågor till barnen om vad som fanns på bilderna med syfte att de skulle 

sätta ord på olika saker. De barnen som plockade med lego fick tillsägelse att lägga det på 

golvet då förskolläraren sa till barnen ”under läsningen sitter vi och vilar”. Vid ett flertal 

tillfällen betonade förskolläraren till barnen att högläsningen var till för att vila. 

7.1.8 Förskola tre (avdelning a) – barnen (Jenny) 

Några barn satt i soffan och några på stolar mittemot. Även förskolläraren satt på stol 

mittemot. De bildade på så vis en ring. De befann sig i ett av rummen på avdelningen. Innan 

läsningen fick barnen frågan om de visste vad boken hette. Under läsningen fick barnen göra 

sig hörda. Ett barn får mer uppmärksamhet av förskolläraren, medan det fanns andra barn 

som också försökte göra sig hörda men lyckades inte alla gånger. Jenny upplevde att delar 

av gruppen inte var intresserade av högläsningen, ett av barnen satt och tittade i en egen bok 

men lyssnade även på förskollärarens högläsning och svarade på frågor. Tre av barnen hade 

svårt att sitta still varpå förskolläraren ger barnen en tillsägelse och får till svar av ena barnet 
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att ”det är tråkigt att läsa bok”. Några av barnen visade mer intresse för boken än andra, 

genom att sitta still, lyssna och diskutera bokens innehåll.   

7.1.9 Förskola tre (avdelning b) – förskolläraren (Andrea) 

Den bok som lästes först var Nalle Bruno reser till månen (2018) som är skriven av Gunilla 

Ingves som är en bilderbok. Andra boken som lästes var Tant Ellen som åt upp karamellen 

(2011) och är skriven av Ulf Löfgren som är en rimbok. Förskolläraren valde inte böcker 

utifrån något speciellt syfte annat än att barnen inte var bekanta med dem sedan tidigare och 

lät barnen rösta på två böcker genom användandet av legobitar. Förskolläraren lade fram 

böckerna och barnen fick rösta med hjälp av legobitar vilken bok de ville lyssna på. De två 

böcker som fick flest röster valdes.  

Högläsningen bestod av en förskollärare och åtta barn i åldrarna 4–6 år, fyra pojkar och 

fyra flickor. Högläsningen varade i ca 30 minuter, ägde rum efter lunchen och följdes inte 

upp med någon aktivitet kopplat till boken. Till den första boken hade barnen och 

förskolläraren boksamtal både under och efter läsningen. Efter att andra boken var läst hade 

inte barnen koncentration till boksamtal då ett av barnen hade somnat och varav hen beslöt 

att barnen fick ha fri lek. Innan barnen fick rösta pratade hen om bokens framsida och även 

om handlingen. Under läsningen hade förskolläraren vänt boken så att hen kunde läsa men 

också så att barnen kunde se text och bilder i boken. Under läsningen talade läraren i olika 

dramatiska tonlägen, gestikulerade med händerna samt ställde öppna frågor om både bilder 

och händelser från boken.  

7.1.10 Förskola tre (avdelning b) – barnen (Jenny) 

Majoriteten av barnen satt i en soffa i stora rummet på avdelningen och förskolläraren satt 

framför dem på en stol. Ett annat barn satt på en stol bredvid. Under högläsningssituationen 

satt barnen stilla, lyssnade och behöll koncentrationen genom att läraren ställde frågor. 

Barnen svarade glatt på hens frågor och när de inte förstod ställde de frågor till läraren. 

Barnen fick lyssna till två böcker och de behöll koncentrationen till slutet av andra boken då 

det blev jobbigare att sitta still och de började rör sig mer i soffan. Detta ledde till att 

boksamtalet av andra boken uteslöts.  

7.1.11 Analys av observationerna  

Förskolorna där vi genomförde observationerna var alla barn delaktiga högläsningen med 

förskolläraren vilket speglar det sociokulturella perspektivet där lärande sker i ett socialt 

samspel. I sociala interaktioner får barn möjlighet att utveckla sitt språk och där spelar 

högläsningen en viktig roll (läs mer om detta under avsnitt 5.1).  Jenny observerade att miljön 

hade en stor påverkan på hur högläsningen utfaller. Fanns det störande moment kring barnen 

förlorar de lättare koncentrationen. Störande moment kunde vara när det finns leksaker nära 

tillhands, växter och flyttbar inredning. Förskolläraren från ”förskola ett” hade förberett 

miljön i rummet innan läsning, vilket gjorde att barnen blev lugna och kunde lätt hitta sin 
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plats där de kunde fokusera på boken. Mantei och Kervins kom fram till i deras studie att en 

del barn kunde klättra samtidigt som de lyssnade på boken medan andra satt stilla och 

lyssnade (2018, s. 87). En del barn klarar av mer distraktion eller att göra något samtidigt 

som de lyssnar medan en del barn behöver sitta och lyssna utan några stör moment för att 

behålla koncentrationen. 

Andrea noterade att om förskolläraren ändrade tonhöjder i rösten och använde mer av sitt 

kroppsspråk kunde hen enklare fånga barnens intresse och koncentration. Förskolläraren från 

”förskola tre (avdelning a)” läste hela boken i samma tonläge och detta uppfattade Andrea 

påverkade barnens koncentration och engagemang på ett negativt sätt. Ett barn uttryckte att 

högläsning inte var rolig och om förskolläraren hade haft mer inlevelse under läsningen hade 

kanske barnet fått en annan uppfattning. I den här åldern tror vi att det är viktigt att fånga 

barnens uppmärksamhet och koncentration under hela läsningen. Detta kan bli svårt när 

barnen inte ges tillfälle att få se bilder och text i boken utan enbart när förskolläraren läst 

klart en sida ur boken som några av förskollärarna gjorde. Grunden för begreppet ”literacy” 

är symboler, text och bilder som är ämnad för att kommunicera. Att utveckla sin 

literacyförmåga kan göras i det sociala samspelet (läs mer om detta under 5.2). För att barn 

ska kunna utveckla sin literacyförmåga kopplad till språkutvecklingen behöver de få ta del 

av symboler, text och bilder som finns exempelvis i böcker.  

Att utläsa från observationerna är att det inte enbart boken som är ett redskap utan även 

tonläge, kroppsspråk och inlevelse är viktiga redskap för att fånga barn i sagornas värld. Att 

använda sig av olika verktyg och redskap hänger samman med begreppet ”mediering” inom 

det sociokulturella perspektivet (läs mer om detta under avsnitt 5.1.1). För att barn enklare 

ska kunna analysera och förstå sin omgivning behövs dessa redskap. Genom högläsningen 

får barn möjlighet till att skapa sig en förståelse för hur omgivningen fungerar. 

Boksamtalen är en viktigt del i barns högläsning, det är här barnen får möjlighet att 

komma till tals, få utrycka tankar, idéer och funderingar. Wasik och Bond kom fram till i sin 

studie att när högläsningen har ett syfte leder det till att barns vokabulär ökar jämfört med 

om den inte har ett syfte. I samtal om böckerna får barn möjlighet att lyssna på andra, lättare 

förstå orden och sätta de i samband. De kom även fram till att barn som inte fick ta del av 

öppna frågor eller diskutera innehållet i boken fick ett sämre vokabulär (2001 s. 247). Alla 

barnen som observerades fick i olika utsträckning ta del av boksamtal där de fick möjlighet 

att fråga när de inte förstod något eller fick berätta om sina funderingar och tankar och ingen 

förskollärare hindrade barnen att få uttrycka sig. Genom barnens engagemang i samtalen 

anser Jenny att de hade ett intresse för läsning och böcker.  

Tre av fem förskollärare hade ett syfte med deras val av bok medan två förskollärare lät 

barnen välja bok. Damber kom fram till i sin studie att 94 procent av fallen var högläsningen 

inte kopplad till någon aktivitet med läroplans mål utan den var självständig (2015, s. 269 - 

271). Mantei och Kervin kom fram till i deras studie att barns engagemang för läsning ökar 

beroende på hur den struktureras och om den har ett tydligt syfte. Barns möjlighet att få ta 

del av nya kunskaper ökar om förskolläraren har en medvetenhet kring högläsningen (2018, 

s. 90). En förskollärare valde bok utifrån ett tema de arbetade med, två valde böcker utifrån 

att få mer samtal med barnen. Dessa förskollärare hade ett tydligt syfte till varför de valde 

en viss bok till läsningen vilket kan leda till att barnen får ta del av nya kunskaper och att de 

på ett enkelt sätt kan fånga barnens intresse. Bartan kom fram till i sin studie att alla 
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förskollärare valde bok för att bemöta barnens behov och för att de skulle förstå syftet med 

boken. Majoriteten valde att läsa en bok med koppling till läroplanen (2018, s. 191 – 192). 

Om förskollärare utgår från barnens intresse och behov kan barnen få ta del av nya 

erfarenheter samt utveckla nya kompetenser vilket i sin tur kan kopplas med den proximala 

utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet (läs mer om detta under avsnitt 

5.1.2). Barnen får genom interaktion med förskolläraren ta del av nya erfarenheter och 

kunskaper med högläsning.  

Alla förskolor valde att ha en högläsningssituation efter att barnen har ätit något, antingen 

efter fruktsamling eller lunch. Detta kan leda till att barn har lättare att ta till sig information 

då de inte är hungriga. Att läsa för barnen när de är hungriga kan leda till att de har svårt att 

behålla koncentrationen och fokusera på läsningen och förskolläraren. Väljer förskolläraren 

att sitta nära barnen under läsningen skapas en närkontakt och ett relationsbygge kan skapas 

på ett helt annat sätt än om hen sitter en bit ifrån gruppen när hen läser. Högläsning kan vara 

betydelsefullt för att skapa och bygga upp relationer mellan barn och vuxna. Att utläsa från 

ovan text är det sociokulturella perspektivet, begreppet literacy av stor betydelse för barns 

och vuxnas högläsning. Då högläsningen både är en social interaktion och de kommer i 

kontakt med bilder, text och symboler via boken.  

7.2 Intervjuer med sex förskollärare – delstudie två  

Under denna delstudie kommer Andrea att framställa resultatet från intervjuerna med sex 

förskollärare. Andrea har undersökt barns förutsättningar för högläsning, hur förskollärare 

använder sin didaktiska medvetenhet kring högläsning, besöker man bibliotek eller bokbuss, 

synpunkter på barns språkutveckling via högläsning och förslag på bra högläsning för barn. 

Förskollärare A har arbetat i förskola i 35 år. På förskolan där hen arbetar läser de 

dagligen för barnen. Förskollärare B har arbetat som förskollärare i 8 år och barnskötare i 1 

år. På hens förskola läser de dagligen för barnen. I 35 år har förskollärare C arbetat i förskola 

och deras högläsning sker varje dag efter lunchen. Förskollärare D har arbetat i förskola i 37 

år och de läser i genomsnitt en gång per dag. Ibland blir det fler gånger per dag men det 

händer också att vissa dagar blir det ingen högläsning alls. I 20 år har förskollärare E arbetet 

i förskola och på denna förskola läser de för barnen tre till fyra gånger i veckan. Förskollärare 

F har arbetat 11 år i förskola och de genomför planerad högläsning varje dag. 

7.2.1 Barns förutsättningar för högläsning  

Detta resultat berör frågorna två, tre, fyra och fem (se bilaga två). Förskollärare A använder 

under högläsningssituationer både böcker och applikationen Polyglutt. Hen anser att deras 

förutsättningar för att genomföra en högläsning varje dag är goda. Om det skulle vara 

personalbrist, får barnens högläsning hög prioritet: 

Vi har ju en väldigt hög prioritet på att ha våra läsklubbar, men om det blir så kanske vi slår ihop 

grupperna så att det är flera barn som vi läser för tillsammans. Med det ska alltid finnas tillfällen för 

det, eller om det är också att vi inte kan läsa så finns de här appar som kan läsa för en. Om man är lite 

hes eller jag har ont i halsen och rösten håller inte till att jag kan läsa idag, då lyssnar vi på sagorna 

(Förskollärare A, 2019). 
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Förskollärare A menar att högläsningen är en planerad aktivitet i deras verksamhet men 

den sker även på barns initiativ. När den sker på barns initiativ används applikationen 

Polyglutt på lärplattan. Barnen kan sätta sig i deras ”läskoja” för att lyssna på en bok eller 

så följer en lärare med och läser. Hen önskar att barnen själva hade efterfrågat läsning oftare. 

Förskollärare B har högläsning planerad varje dag. Är det personalbrist kan det dock vara 

svårt att genomföra. Under den fria leken kan barnen efterfråga högläsning och det leder till 

att fler barn kommer till aktiviteten. Den spontana högläsningen sker varje dag men ofta 

uppstår situationer som kräver omedelbar uppmärksamhet från förskolläraren och som 

avbryter eventuell högläsning. Förskollärare C ”vi ställer aldrig in en läsvila utan vi läser 

varje dag” (Förskollärare C, 2019).  Den planerade läsningen sker varje dag men det händer 

också att barnen efterfrågar högläsning. Hen påpekar att om det sitter ett barn i en soffa och 

tittar i böcker brukar pedagogerna fråga om de får läsa för barnet. 

Förskollärare D menar att varför högläsning kan utebli beror ofta på stora barngrupper 

och personalbrist. Även tidsbrist kan påverka varför högläsning uteblir, då mycket annat ska 

planeras och genomföras i verksamheten. På hens avdelning är det enbart hen som har 

svenska som modersmål. Det är ofta att förskollärare D får stötta sina kollegor och hjälpa 

dem med ordets uttal eller betydelse under en högläsning. Oftast är det hen som håller i den 

planerade högläsningen med alla 20 barn. Hen anser att det har blivit mindre spontana 

högläsningar: 

Det har blivit mycket sämre i och med att jag nästan undviker att sätta mig ner med ett barn då jag har 

upptäckt att barnet blir så besviket när jag sitter och läser och det blir det en konflikt, toalettbesök eller 

ett telefonsamtal så att vi hela tiden blir avbrutna. Så att det är nästan så att jag säger nej till barnet för 

att jag vet att hen blir så besviken och går därifrån. Vi försöker få det så att barnen ska få höra på saga 

när de vill (Förskollärare D, 2019). 

Förskollärare E anser att de har tillräckligt med förutsättningar för att barnen ska kunna 

ta del av högläsningssituationer. Den planerade högläsningen sker fyra dagar i veckan, men 

det sker även spontan läsning med färre barn. Ofta är det barnen själva som efterfrågar 

högläsning av en vuxen. Förskolan där förskollärare F arbetar finns det olika 

”utbildningsmiljöer” på avdelningarna. För varje avdelning har de olika inriktningar som 

utgår från den nya läroplanen som träder kraft i juli 2019. Hen anser att förskolan har 

tillräckligt med förutsättningar för högläsning: 

Vi har ett nytt arbetssätt där vi fokuserar lite extra på språkutveckling och sådant som främjar språket i 

en utav våra utbildningsmiljöer som vi kallar det för. Sen i projekten vi gör tänker vi på att ta med 

barnens olika funderingar och intressen så att det blir som en röd tråd genom alla miljöer när vi flyttar 

runt (Förskollärare F, 2019). 

Högläsningen sker både spontant, planerad och den spontana läsningen sker oftast på 

barnens initiativ. 

7.2.2 Förskollärarnas didaktiska medvetenhet kring högläsning  

Detta resultat berör frågorna sex, sju, åtta och nio (se bilaga två). Alla förskollärare som 

Andrea har intervjuat väljer att arbeta med högläsning för att det främjar barns 

språkutveckling. Förskollärare B anser att böcker kan användas för barns Jagutveckling, 
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förstå nya samband samt för att arbeta med olika känslor och relationer. ”Eller något 

naturvetenskapligt projekt man håller på med och då är ju bokläsning perfekt att ha något att 

utgå från. Det blir som ett verktyg” (Förskollärare B, 2019). Så här säger förskollärare C om 

varför de arbetar med högläsning i förskolan: 

Jag tycker att det är väldigt viktigt. Och det är väldigt roligt att de har lyft det i läroplanen. Det är viktigt 

dels för språket att man ska få höra språket och att man kan få höra det på olika sätt för den som läser 

kan ju använda sin röst på olika nivåer, man betonar ord på olika sätt. Högläsning öppnar upp ett lärande, 

man får höra nya ord och att man berikar sitt språk och lär sig synonymer och förklarar saker, barnen 

får möjlighet att komma med sina förklaringar. Att barnen får ställa sina frågor och att man lyfter dem, 

inget behöver vara rätt eller fel. Högläsningen fyller många funktioner. Kunna koncentrera sig, fokusera, 

vila och sen hänsynstagande att ge plats åt sin kompis (Förskollärare C, 2019). 

Förskollärare D lyfter fram att under högläsningen får barnen utveckla sin fantasi och de 

får även ta del av en gemenskap. Enligt E får barnen via högläsningen möjlighet att uppleva 

nya ord, träna minnet, sin berättarförmåga, förmedla känslor och erfarenheter. F menar att 

högläsningen kan bidra till att barn skapar ett intresse för böcker. Enligt F har de alltid ett 

syfte med varför de läser just den boken och det kan bland annat vara utifrån ett tema de 

arbetar med. ”Framförallt att man kan stanna upp och kunna reflektera kring bilder och det 

som inte står skrivet” (Förskollärare F, 2019). 

Alla förskollärare anser att boksamtal är en viktig del i högläsningen för att barnen ska få 

lära sig nya ord. De ska få möjlighet att fråga om sådant de inte har kunskaper om och för 

att kunna koppla till egna erfarenheter. F hävdar att boksamtal lär barn hur man 

kommunicerar, lyssnar på andra människor och turtagning. ”Om man bara läser utan att 

ställa frågor till barnen då kan man missa det som händer” (Förskollärare C, 2019). De flesta 

förskollärare väljer bok utifrån ett tema, projekt, händelse som uppstått i verksamheten eller 

barns intresse och erfarenheter. Såhär säger förskollärare D om valet av bok: 

Böcker ska vara av hög kvalité. Ibland kommer barn med serietidningar och då får man ta det. Innehållet 

kan variera. Böcker med dolda budskap som exempelvis Pippi eller Bamse. Ibland ska det bara roa och 

ibland ska sagan ha ett budskap. Om jag får välja ska det vara böcker med hög kvalité men barn måste 

också ibland få välja trots att böckerna inte kanske har en hög kvalité. Men då måste man läsa boken 

och göra det bästa av det för det är mitt ansvar (Förskollärare D, 2019). 

På alla förskolorna där intervjuerna ägde rum är böckerna tillgängliga för barnen. 

Förskollärare E lyfter fram att ”böckerna ska vara synliga för barnen så att de kan spontant 

hämta en bok att läsa själva eller fråga någon av oss vuxna om vi kan läsa. Jag tror att det är 

en vinst att böckerna är tillgängliga för barnen” (Förskollärare E, 2019). 

7.2.3 Besöker förskolorna bibliotek eller bokbuss 

Detta resultat berör fråga tio (se bilaga två). På förskolorna där A, B och E arbetar besöker 

man biblioteket tillsammans med barnen. Där F arbetar besöker man inte biblioteket på 

grund av avstånd. De besöker istället en bokbuss en gång i månaden. På grund av utrymmet 

på bussen får enbart två till tre barn följa med. Innan besöket på bokbussen får barnen 

möjlighet att önska vilka böcker som ska lånas. På C:s förskola besöker de inte bibliotek 

tillsammans med barnen utan de vuxna åker efter arbetstid och lånar böcker, detta på grund 

av avståndet. Förskollärare D förklarar varför de inte besöker bibliotek längre: 
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Tyvärr har vi slutat med det med barnen. Vi har ett bibliotek i närheten men de har inte så bra tider som 

passar oss. Förut kunde vi ringa och boka tid och komma dit när skolan hade sin tid vid 09.00. men nu 

är det väldigt svårt när man bara kan gå e gång i veckan på skolans tid vid klockan 10 och det funkar 

inte för oss då vi äter klockan 11 och det tar minst 30 minuter att gå. Så det har blivit så att vi pedagoger 

får åka och låna och lämna tillbaka böcker och det tycker jag är väldigt sorgligt (Förskollärare D, 2019). 

De förskollärare som går till bibliotek eller bokbuss berättar att barnen uppskattar att vara i 

detta forum. De visar en glädje till att vistas i dessa miljöer och får vara delaktiga i valet av 

böckerna. Förskollärare A påpekar att när de är på väg därifrån har de med sig tillbaka till 

förskolan mellan 60–70 böcker. 

7.2.4 Förskollärarens synpunkter om högläsning och barns språkutveckling 

Detta resultat berör frågorna elva och tolv (se bilaga två). Alla förskollärare anser att barns 

språkutveckling stimuleras med hjälp av högläsning. Förskollärare B säger såhär om hur 

barns utveckling påverkas av högläsning: 

Ja det tror jag definitivt, och det som jag har märkt nu är ju att också när vi läser samma bok i två veckor 

och där tycker jag att vi kan få med alla barnen speciellt de barn som är språksvaga. Där märker jag att 

barnen har lärt sig bokens uppbyggnad, händelserna och lär sig orden i sagan som det inte hade kunnat 

innan. Högläsning ger mycket tror jag, både språklig utveckling, känslomässigt och ämneskunskap 

(Förskollärare B, 2019). 

7.2.5 Förskollärares tips och idéer kring högläsning 

Flera av förskollärarna påpekar att det är viktigt att vara förberedd inför högläsningen genom 

att ha läst boken innan. Detta för att veta bokens innehåll och att man väljer rätt bok till rätt 

syfte. A lyfter fram att ge en bra upplevelse och få till en mysig stund tillsammans med 

barnen. B anser att om det blir för mycket tillsägelser försvinner det magiska från boken. 

Man måste först fånga barnen exempelvis genom att dramatisera eller använda sin röst i 

olika tonlägen. De här tipsen har Andrea fått angående högläsning av D och F: 

Jag tänker på är att jag ska förmedla glädje, att det här är kul, att ha ett intresse. Jag tycker om det jag 

gör, för då kan jag nästan läsa vad som helst. Det är viktigt att jag lyssnar på barnen och deras intressen, 

så att jag inte sitter och läser för mig själv utan jag ska ju göra det för barnen. Det kan ju vara så att jag 

har läst samma böcker i nästan 40 år men kan tycka det är lika häftigt när jag läser för dem och ser hur 

intresset stiger och hur de fångas av berättelsen. Så även fast jag har läst samma bok flera gånger så 

gäller det att jag förmedlar glädje och visar att det här tycker jag är kul. Helst ska man läsa in sig på 

böckerna med det hinner man ju inte alltid utan det får man träna upp sig. Ibland så får man tänka över 

på vad man läser, det kan komma ord ibland som man kanske inte ska säga (Förskollärare D) 

[…] kan använda sin röst på bästa sätt, jag tror att man kan fånga barnen mycket mer om man ändrar 

tonläget och även sitt kroppsspråk. Det är viktigt att tänka på vart man sitter och var man placerar ut 

gruppen., så att alla kan se och hänga med annars tappar de lät fokus. Med de äldre barnen har vi börjat 

med att läsa kapitelböcker och då är det extra viktigt att man ställer lite fler frågor om de kan föreställa 

sig objekten. Man ger dem lite mer inre bilder. Samtala kring boken är viktigt. Skapa en bra miljö för 

högläsning. Skapa lugn och ro runt högläsningen (Förskollärare F, 2019). 

A menar att högläsningen ”är jätteviktigt och jag hoppas att det finns i alla förskolor för att 

det finns säkert många hem där man inte läser så mycket böcker” (Förskollärare A, 2019). 
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7.2.6 Analys av intervjuerna med förskollärarna   

I detta avsnitt har Andrea analyserat resultatet från intervjuerna med förskollärarna kopplat 

till syftet, forskningsfrågan, teoriavsnittet och tidigare forskning.  

7.2.6.1 Analys av barns förutsättningar för högläsning  

Samtliga förskollärare vill prioritera högläsningen. Tyvärr kan den bli lidande vid resursbrist 

vilket gör att pedagogerna blir tvungna att avstå att läsa för barnen vissa dagar. För att en 

högläsning ska fungera behövs ett samspel mellan två eller flera parter och detta kan kopplas 

till det sociokulturella perspektivet. Lindö hävdar att barns språk utvecklas genom det sociala 

samspelet mellan olika individer och för barns lärande är vuxenstödet viktigt (2009, s. 33 - 

35). Vid personalbrist är det möjligt att samspel mellan barn, bok och förskollärare uteblir 

samt högläsningen. Även Dambers studie visar på hur andra aktiviteter prioriteras före 

högläsning (2015, s.  269).  

Med hjälp av applikationer, exempelvis Polyglutt kan barn få ta del av högläsning varje 

dag om förskolan har stor frånvaro av pedagoger.  Med Polyglutt kan förskolor projicera upp 

boken på väggen via en projektor. Detta leder till att alla barn kan se bilderna och texten i 

boken medan förskolläraren läser. Genom att barnen får se text, bild och symboler utvecklas 

deras literacyförmåga. Lindö påpekar att med hjälp av tecken och symboler får individen 

grunden hur hen kommunicerar det vill säga literacy begreppet. Literacy betyder alltså att 

man äger en förståelse från den information som kommer från exempelvis 

muntligkommunikation, texter eller bild (Lindö 2009, s.45). (läs mer om detta under avsnitt 

5.2).  

7.2.6.2 Analys av förskollärarens didaktiska medvetenhet kring högläsning  

Alla förskollärare instämmer med att högläsning främjar barns språkutveckling men de är 

även medvetna om att det är mycket mer som utvecklas hos barn under denna situation. En 

bokläsningssituation främjar barns koncentration, fantasi, Jagutveckling och 

samarbetsförmåga.  Green och Halsall kom fram till i deras studie att föräldrarna till barnen 

märkte även de att barnens vokabulär ökade men också att deras koncentrationsförmåga och 

fantasi stärktes (Green & Halsall, 2004, s. 7). I resultatet av intervjuerna visade det sig att i 

arbetet med teman eller projekt, kan förskollärare använda sig av böcker för att delge barnens 

olika kunskaper inom olika ämnen. Böcker kan även användas för att belysa olika dilemman 

för barnen exempelvis hur du är en bra kompis och alla människors lika värde.  

Genom högläsningssituationen och val av litteratur kan vuxna och barn föra samtal med 

varandra i dessa samtal är det oftast någon som besitter mer kunskaper eller har mer praktisk 

kunskap och detta ger stunder av lärande alltså den proximala utveckling zonen (Jakobsson, 

2012, s. 159).   I intervjuerna påpekar förskollärarna att boksamtalen är en viktig del i arbetet 

med högläsning. Där får barnen möjlighet till att lära sig att diskutera, argumentera, sätta ord 

på olika ting, få en utvecklad vokabulär och få koppla till sina egna livserfarenheter. I 

boksamtal används språket som ett slags redskap för att man ska kunna argumentera och 

diskutera bokens innehåll men även lösa problem som uppstår (se mer vid begreppet 

mediering 5.1.1).  
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Resultatet som Andrea har fått från intervjuerna är samstämmiga med Wasik och Bond 

när de påpekar att via högläsning får barn ta del av nya begrepp, få ta del av andras åsikter 

men också förstå ordens betydelse (2001, s. 248) En förskollärare lyfter fram att genom 

boksamtal får barn lära sig att lyssna på andra människors åsikter. I förskolans läroplan står 

det att ”utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 

(Lpfö18, s. 5).  

7.2.6.3 Analys av besöker förskolorna bibliotek eller bokbuss 

Fyra av sex förskollärare besöker bibliotek eller bokbuss med sina barngrupper, medan två 

besöker ingendera på grund av avstånd eller tidsbrist. Damber påpekar i sin studie att barn 

som får besöka bibliotek eller bokbuss skapar ett större intresse för böcker och läsning. I 

Dambers studie fanns det även där en förskola utan möjlighet till biblioteksbesök (Damber 

2015, s. 267 – 268). Alla barnböcker innehåller någon form av symboler och i de flesta fallen 

innehåller det även text. Tecken och symboler är en del av literacy och genom att barnen får 

ta del av böcker i vardagen har de möjlighet att utveckla sin literacyförmåga. Denna förmåga 

är viktig att utveckla för att kunna göra sig förstådd och kunna kommunicera.  

7.2.6.4 Analys av förskollärarnas tips och idéer  

Under intervjuerna lyfte en av förskollärarna fram vikten av att läsa samma litteratur flera 

gånger, detta underlättar utvecklingen av barns vokabulär.  Efter att ha intervjuat dessa 

förskollärare har jag fått kunskapen om att det är värdefullt att ha ett syfte med varför just 

denna bok läses, använda materialet rätt och att vara väl förberedd. Mantei och Kervin anser 

att förskollärarna får en didaktisk medvetenhet om de reflekterar över 

högläsningssituationen. När högläsningen har ett syfte är det lättare att fånga barnen och att 

de skapar ett intresse för läsningen. Genom att välja rätt bok till rätt syfte kan barnen ta del 

av nya kunskaper (2018, s.90). 
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7.3 Enkät till vårdnadshavare med barn i ålder 3–5 år – 
delstudie tre  

Här nedan redovisas Jennys resultat från delstudie tre. Denna delstudie fokuserar på 

enkätsvar från 128 vårdnadshavare med barn i ålder 3–5 år. Jenny har undersökt i vilken 

utsträckning och i vilket syfte vårdnadshavare läser för sina barn.   

7.3.1 I vilken utsträckning läser vårdnadshavare för sina barn  

 
Figur 1.1: Läser du för ditt barn.                                       Figur 1.2: Hur ofta läser du för ert barn. 

 

Resultatet från undersökningen av figur 1.1 ”om vårdnadshavare läser för sina barn” 

svarade 126 av 128 deltagande att de läser för sina barn gentemot två som inte läser alls för 

sina barn. I Figur 1.2 kan det utläsas att 86 vårdnadshavare av 128 läser för sitt barn 

dagligen, 25 läser för sitt barn 3–4 dagar i veckan medan 15 läser 1–2 dagar i veckan. Av 

128 svarande var det bara två som inte alls läser för sina barn. 

 
Figur 1.3: Vem tar initiativ till högläsning.                   Figur 1.4: I vilket sammanhang läser du för ditt barn. 

 

Att utläsa från figur 1.3 var det 63 barn och 60 vårdnadshavare som tar initiativ till 

högläsning av 128. Medan fem svarat ingen eller någon annan. I figur 1.4 är resultatet att 99 

av 128 läser för sina barn vid nattning och 27 vid spontana tillfällen och två läser inte alls. 
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7.3.2 Vårdnadshavares didaktiska medvetenhet kring högläsning  

 
Figur 1.5: Besöker ni bibliotek/bokbuss med ert barn.                  Figur 1.6: Boksamtal. 

 

Från enkäterna i figur 1.5 svarade 65 att de besöker ett bibliotek eller bokbuss med sina barn 

medan 62 svarade att de inte besöker något av dessa forum. Av alla 128 svarande var det 

enbart en som inte ville svara på denna fråga. I figur 1.6 svarade 109 vårdnadshavare att de 

samtalar om boken med sina barn och 17 svarade att de inte genomför något boksamtal. Två 

ville inte svara på denna frågan. 

Vid enkätfrågan till vårdnadshavarna ”Besöker ni regelbundet ett bibliotek eller bokbuss 

med ert barn?” och följdfrågan ”Om ja, varför?” svarade stort antal av respondenterna att 

detta forum har en mysig miljö och lånar böcker. Några av vårdnadshavarna svarade att de 

lånande barnböcker för att det är för dyrt att köpa och för att få mer variation av böcker. En 

del svarade att de tar med sig sitt barn till biblioteket för att barnet ska få ett intresse och en 

medvetenhet om bibliotekets miljö, att barnen ska få ett större utbud av böcker och förstå 

vikten av läsning. En förälder skriver varför de besöker biblioteket: ”Det blir en mysig stund 

utanför hemmet då man umgås, pratar tillsammans och har fokus på barnet. Det känns som 

en aktivitet som förstärker relationen man har tillsammans” (vårdnadshavare, 2019). En 

annan vårdnadshavare skriver: ”Avkopplande aktivitet som stimulerar intresset. Plus att 

biblioteket är en bra icke kommersiell mötesplats” (vårdnadshavare, 2019). 

Vid enkätfrågan till vårdnadshavarna ”Besöker ni regelbundet ett bibliotek eller bokbuss 

med ert barn?” Och följdfrågan ”Om nej, varför inte?” svarade de flesta vårdnadshavare att 

de hellre köper böckerna som de vill läsa för barnen eller att de har tillräckligt med böcker i 

hemmet. Ett stort antal svarade att de inte hinner besöka biblioteket på grund av tidsbrist. 

Vissa vårdnadshavare använder digitala verktyg istället för att besöka biblioteket. 

Vid enkätfrågan till vårdnadshavarna ”Samtalar ni om boken under eller efter läsningen?” 

och följdfrågan ”Om ja, vad pratar ni om?” svarade de flesta att samtalen inriktar sig på 

bokens berättelse, vad som händer på bilderna och samtal om barnets tidigare erfarenheter 

kopplat till händelser ur boken. Majoriteten samtalar om dilemman, värdegrundsfrågor, 

känslor, ords betydelse, barnets egna frågor och funderingar samt diskuterar karaktärerna ur 

boken.  
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7.3.3 Vårdnadshavares uppfattningar om betydelsen av högläsning för barn  

 

 
Figur 1.7: Barns språkutveckling genom högläsning 

 

Av alla 128 svarande på denna enkät svarade 127 vårdnadshavare att de tror att deras barns 

språkutveckling kan främjas via högläsningen. Av alla svarande var det enbart en som inte 

ville svara på denna fråga.  

 

 
Figur 1.8: Är det viktigt att läsa för ditt barn                           Figur 1.9: Är det viktigt att läsa för ditt barn 

 

”Är det viktigt för dig att läsa för ditt barn” svarade 125 vårdnadshavare ”ja” på denna frågan 

medan det enbart var en som svarade ”nej”. Två ville inte svara på denna frågan. Att utläsa 

från figur 1.9 svarade 95 vårdnadshavare att det är mycket viktigt med förskolans 

högläsning, 25 svarade att den var viktig och åtta svarade att den är ganska viktig. Inga av 

vårdnadshavarna anser att det inte är viktigt med förskolans högläsning.  

Vid enkätfrågan: ”Är det viktigt för dig att läsa för ditt barn, om ja varför?” svarade de 

flesta respondenterna att det är en mysig stund på dagen samt att högläsningen främjar 

barnets språkutveckling. En del vårdnadshavare svarade att högläsningsstunden var ett bra 

tillfälle för relationsbygge. Genom högläsning får barnen lära känna andra kulturer, få 

kunskaper om hur viktiga böcker kan vara, lära sig nya språk, få ett utökat vokabulär, få ett 

positivt intresse för böcker. En del vårdnadshavare använder högläsning i syfte för att varva 

ner tillsammans, läsa för att barnet ska sova och för att få ett fint avslut på dagen. De flesta 

vårdnadshavare anser att samtalen kring beteenden, integritet, känslor, dilemman, 

värdegrund, olikheter är en viktigt del varför de läser. Även att bearbeta erfarenheter, belysa 
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samhällsfrågor och konflikthantering är en del i varför de läser samt för att lära sig att 

kommunicera. 

7.3.4 Analys av enkäterna till vårdnadshavare med barn i åldern 3–5 år  

Under följande avsnitt har Jenny att analyserat resultatet från enkäterna till vårdnadshavare 

med barn i åldern 3–5 år kopplat till syftet, forskningsfrågan, teoriavsnittet och tidigare 

forskning. 

7.3.4.1 Läser vårdnadshavare för sina barn och varför? 

Vid Jennys enkätundersökning konstaterades det att nästan alla vårdnadshavare läser för sina 

barn, och majoriteten av dessa dagligen. Undersökningen visar också att nästan alla 

vårdnadshavare anser att högläsning är väldigt viktigt för barns vokabulära utveckling. En 

viktig aspekt att ta hänsyn till var att nästan alla respondenter faktiskt läser för sina barn och 

att de som inte gör det har kanske valt att inte delta i enkäten. Kunskap konstrueras i samspel 

mellan individer. Det sociala samspelet mellan individer hjälper till att främja barns 

språkutveckling vilket är en del i det sociokulturella perspektivet (läs mer om detta under 

5.1) Därav blir högläsningen för barn betydelsefullt och att vårdnadshavare anser att den är 

viktig.  

Vårdnadshavare ser flera fördelar med att läsa för sina barn. Ett av flera exempel var att 

det ger tid att bygga relationer, att det är en mysig stund på dagen, att det skapar en god 

relation till litteratur och att det är ett bra forum för att visualisera och utrycka känslor, 

dilemman, beteenden och värdegrundsfrågor. Majoriteten ansåg att läsningen är viktigt då 

den är språkutvecklande vilket kan vara orsaken till att 99 procent svarade ja på frågan ”tror 

du att högläsning kan hjälpa barnet i sin språkutveckling?” Green och Halsall kom fram till 

i deras studie att föräldrarna ansåg att det fanns fördelar med att läsa för sina barn som ett 

utökat vokabulär, lärande av bokstäver, ljudande, större fantasi och koncentrationsförmåga. 

Men även att barnen fick ett ökat intresse för böcker och kunde koppla egna livserfarenheter 

med bokens innehåll (Green & Halsall, 2004, s. 8 och 11). Enligt mina tolkningar går det att 

utläsa att i mitt resultat och i tidigare forskning att vårdnadshavare anser att det finns ett 

flertal fördelar med att läsa för sina barn. Alla dessa fördelarna barnen får genom 

högläsningen sker i en interaktion med vårdnadshavare. Detta är en del i det sociokulturella 

perspektivet som står för att i sociala relationer och i samspel med andra utvecklas vi samt 

får lära oss nya kunskaper (läs mer om detta under avsnitt 5.1).  

När Vårdnadshavarna svarade på varför de tycker det är viktigt att läsa för sina barn 

svarade en del för att det är en mysig stund, ett sätt att varva ner på tillsammans, för att 

barnen lättare ska kunna somna och för att få avsluta dagen på ett fint sätt. Detta kan vara en 

av anledningarna till att 77 procent av alla högläsning som sker i hemmen är vid nattningen 

och att den spontana läsningen får mindre utrymme. Green och Halsall fick ett liknade 

resultat när de undersökte när högläsningen inträffade och kom fram till att den sker till 67 

procent vid nattningen (2004, s. 6). Barn och vårdnadshavare tar nästan lika mycket initiativ 

till läsningen. Detta visar på att barn har ett intresse att läsa böcker vilket var ett svar på 

varför vårdnadshavare tycker det är viktigt att läsa för sina barn. En högläsningssituation 
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består av minst två individer och litteratur. Detta speglas av det sociokulturella perspektivet 

som innebär ett socialt samspel mellan individer. Vilket kan vara högläsning mellan barn 

och föräldrar (läs mer om detta under avsnitt 5.1).  

7.3.4.2 Vårdnadshavarens medvetenhet kring boksamtal och bibliotek/bokbuss 

När Jenny undersökte om vårdshavare besöker bibliotek eller bokbuss svarade 51 procent 

att de gör det och 48 procent att de inte besöker något av det, en procent av respondenterna 

valde att inte svara på frågan. Att nästan hälften av alla respondenter inte besöker bibliotek 

eller bokbuss beror till största delen av tidsbristen, mångfalden på böcker hemma och 

användandet av digitala resurser. De som valde att besöka ett bibliotek eller bokbuss gjorde 

det för att de anser att det är en mysig miljö, att man ser det som en utflykt och faktumet att 

låna böcker, istället för att köpa. Majoriteten av vårdnadshavarna lyfter fram att det skapar 

en bredare variation på böcker att låna böcker. Det kan vara en kostnadsfråga till varför man 

väljer att gå till bibliotek, faktumet att få tillgång till en mängd böcker utan kostnad. Det 

leder till en möjlighet att alla barn kan få tillgång till böcker oberoende av kostnad. Alla barn 

borde ha tillgång till böcker då de är ett kunskapsbärande verktyg vilket kan kopplas till 

begreppet ”mediering” som är en del i det sociokulturella perspektivet (läs mer om detta 

under avsnitt 5.1.1). Boken blir ett redskap i det sociala samspelet som hjälper oss att 

utveckla vårt språk, att förstå saker och ting samt lösa problem. Där är biblioteket en stor 

tillgång då de har ett sort utbud av dessa redskap.  

Mer än 80 procent av alla vårdnadshavare i undersökningen angav att de genomförde 

boksamtal med barnen under eller efter högläsningen. Brannon och Dauksas kom fram till i 

deras studie att de barn som är delaktiga i boksamtal har större möjlighet till att utöka sitt 

vokabulär (2012, s. 13). I det sociala samspelet mellan individer kan nya kunskaper uppstå 

och kunskaper kan delas sinsemellan och det är en del i begreppet proximala 

utvecklingszonen i det sociokulturella perspektivet (läs mer om detta under avsnitt 5.1.2). 

Genom högläsningen och boksamtalen kan barnen få ta del av nya kunskaper och bli en 

demokratisk medborgare. Vad som diskuterades under dessa samtal var till stor del, 

karaktärerna, värdegrundsfrågor, dilemman, känslor, ordens betydelse, vad som händer på 

bilderna, barnets egna funderingar och frågor samt barns tidigare erfarenheter kopplat till 

innehållet i boken. Green och Halsall kom fram till att i boksamtalen ställde barn frågor 

rörande bilderna, berättelsen, begrepp, identifierade färger och räknade saker (2004, s. 8 och 

10). Genom högläsningen kommer barn i kontakt med symboler, bilder och text i ett socialt 

samspel vilket kan kopplas till begreppet literacy. Barns literacy utvecklas i det sociala 

samspelt i vardagssituationer där de exempelvis kan utveckla sitt ordförråd, läs- och 

skrivutvecklingen samt förmåga att kommunicera med andra (läs mer om detta under avsnitt 

5.2). Att utläsa från ovanstående text kan det konstateras att högläsningen är väldigt 

utvecklande för barn på många olika sätt vilket kan ha lett till att över 70 procent av 

vårdnadshavarna anser att förskolans högläsning är mycket viktigt och 20 procent anser att 

den är viktig.  
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8. Diskussion och konklusion 

I följande avsnitt diskussion har vi diskuterat alla tre delstudiers resultat tillsammans i 

samband med vårt syfte och frågeställningar. Den tidigare forskning vi har redovisat kommer 

även att diskuteras i samband med vårt resultat. Under konklusionen redogör vi för om vårt 

huvudsakliga resultat och förslag för eventuella fortsatta studier.  

8.1 Diskussion 

Både förskollärare och vårdnadshavare anser att högläsning för barn är betydelsefullt 

framförallt för deras språkutveckling. Vi upplever att förskollärare och vårdnadshavare har 

en väldigt viktig roll när det gäller barns högläsning. För att fånga barns intresse för läsning 

krävs det ett engagemang från förskollärare och vårdnadshavare. Det är inte bara att plocka 

upp en bok och läsa för barnen utan det krävs mycket mer från oss vuxna. Vi har kommit 

fram till att förberedelser innan läsningen, att använda kroppsspråk, olika röstlägen, inlevelse 

och dramatisering är betydelsefullt för barns högläsning. Detta kan ses utifrån den 

”proximala utvecklingszonen” på det viset att det är en interaktion mellan två individer. 

Jakobsson menar att det sociala samspelet är en central del i ”proximala utvecklingszonen” 

där individer lär sig nya kunskaper (2012, s. 159). Högläsningen är ett socialt samspel mellan 

flera individer där barn och vuxna får ta del av nya kunskaper. Genom att bokens innehåll 

diskuteras skapas det lärande situationer. Andrea har kommit fram till i sina studier att 

förskolläraren har mer eller mindre en didaktisk medvetenhet kring högläsningen. Genom 

att de exempelvis använde sitt kroppsspråk och hade ett planerat syfte med högläsningen. 

Både förskollärare och vårdnadshavare genomför boksamtal innan, under eller efter 

högläsningen tillsammans med barnen. Brannon och Dauksas kom fram till att de föräldrar 

som fick utbildning i dialogläsning resulterade till att barnen fick lära sig fler nya ord vilket 

ledde till ett större ordförråd och deras boksamtal blev längre (2012, s. 12–14). I vår studie 

kom vi fram till att boksamtalen kan användas för att se om barnen hade förstått bokens 

innehåll. Genom samtalen får barnen möjlighet till att öka sin vokabulär, fantasi, koppla till 

egna livserfarenheter, diskutera dilemman, värdegrundsfrågor, känslor, deras egna 

funderingar och frågor. Green och Halsall kom fram till i deras studie att föräldrarna 

uppfattade en viss förmån med högläsning är att barn kan få utökat vokabulär, ökad 

fantasiförmåga, lära sig bokstäver och de fick en större koncentrationsförmåga. Barnen 

kunde även koppla sagans handling med sina egna livserfarenheter (2014, s. 8). 

I studien har vi sett att de flesta barn har ett intresse och tycker om högläsning både i 

förskolan och i hemmet. Genom att låta barnen få vara med att dramatisera sagan med hjälp 

av kroppen kan det leda till att de lättare kan behålla koncentrationen längre. Att som 

förskollärare lär känna sin barngrupp, veta vilka böcker som passar, vilket intresse barnen 

har och känna ”hur länge kan vi sitta och läsa tillsammans” är viktigt. Olika barngrupper 

behöver olika förutsättningar för att kunna behålla koncentrationen under en högläsning. 

Bartan kom fram till i sin studie att alla förskollärare ansåg att längden och kvalitén på boken 

var viktigt. Bokens språk var också betydelsefullt och att den skulle vara lätt att förstå (2018, 
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s. 190 – 192). Som vi kan utläsa från båda studierna är bokens längd viktig och speciellt för 

barnens koncentration.  

En del barn behöver en mer avskalad miljö för att kunna hålla uppe koncentrationen 

medan andra kan ha en mer inspirerande miljö som exempelvis den vi fick ta del av som var 

som en djungel. Vi har sett under observationerna att miljön inte har den största betydelsen 

för att få en bra högläsning utan det som vi har sett är viktigare är hur förskolläraren använder 

sin didaktiska medvetenhet. Vissa låter barnen vara med och dramatisera, andra barngrupper 

passar det bättre att de får sitta i en soffa, på kuddar eller på en matta på golvet. 

Enligt göteborgsstads undersökning visade det sig att 4/10 barn är delaktiga i högläsning 

i hemmen (Göteborg stad, 2019-03-11). Vi anser att dessa siffror är skrämmande och att alla 

barn borde ha möjligheten till att få ta del av högläsning. Enligt våra studier kan vi utläsa 98 

procent av 128 vårdnadshavare läser för sina barn och att de förskolorna samt förskollärare 

vi kommit i kontakt med läser för sin barngrupp. Att Jenny fick ett sådant bra resultat kan 

bero på att de vårdnadshavare som inte läser för sina barn inte ville delta i undersökningen. 

Nästan alla förskolor vi kom i kontakt med läser kontinuerligt för barnen vilket gör att de 

kommer i kontakt med högläsningen varje dag även om inte alla vårdnadshavare läser. Vi 

anser att alla vårdnadshavare borde ha en rutin för högläsning i hemmen varje dag. Att de 

som inte läser varje dag beror nog till stor del på tidsbrist. Både i förskolan och i hemmen 

sker det ofta att barn tar initiativ och frågar om en vuxen kan läsa. Det är då viktigt att vi 

vuxna ger barnen respons på förfrågan. Damber kom även fram till att barnen efterfrågade 

den spontana högläsningen vilket innebar att det fanns ett intresse hos de dock fanns det inte 

alltid tid för att kunna bemöta önskemålen (2015, s. 270). 

Att använda begreppet ”läsvila” både i hemmet och i förskolan kan ge fel signaler till 

barnet. Att det då kopplas till att barnet ska varva ner sig och ”bara” ha en mysigstund istället 

för att koncentrera sig och vara med i berättelsen och på så sätt få ta del av nya kunskaper. 

Wasik och Bond lyfter fram från deras studie att barn som ges fler möjligheter till att 

interagera med bokens språk och begreppens betydelse resulterar till att de kan få ett utökat 

vokabulär jämfört med där högläsning inte har ett syfte (2001, s. 247 – 248).  Det är viktigt 

att vuxna tänker på varför de läser för barnen och inte bara plockar en bok och läser den. 

Valet av bok är en viktig del i högläsning. Leech och Rowes kom fram till i deras studie att 

bilderboken resulterade i mer boksamtal än kapitelboken. Föräldrarna kunde ställa fler 

kontrollfrågor till barnen, detta kan ha berott på kapitelböckernas brist på bilder och att 

texten var för lång vilket kan gör att samtalen kring boken blev kortare (2014, s. 218 - 221). 

Alla utom en förskola som vi observerade läste bilderböcker, den andra läste kapitelbok. De 

som läste bilderböcker hade ett helt annat samtal, där många av samtalen var kretsade kring 

bilderna och barnen fick lära sig att sätta ord på många ting. För att barn ska utveckla sin 

literacyförmåga krävs det att barn kommer i kontakt med symboler, text och bild vilket gör 

att boken blir ett didaktiskt verktyg.  

Biblioteket är ett bra forum både för förskolan och hemmet. Vårdnadshavare och 

förskollärare påpekar att biblioteket är ett bra kulturellt redskap som barn bör introduceras 

till där de får möjlighet att ta del av ett bredare sortiment av böcker. I och med att böckerna 

i biblioteken är gratis kan det bidra till att fler barn får ta del av böcker. Vi har sedan tidigare 

erfarenheter av att bibliotekets öppettider inte alltid passar verksamheten på förskolan och 

detta har även några respondenter påpekat. Detta tycker vi är tråkigt då barnen inte får 
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möjlighet att del av denna miljö som borde vara en självklarhet. Om förskolorna och 

biblioteken kan få ett bättre samarbete skulle det underlätta för barnen att få upptäcka detta 

forum. 

Genom högläsning utvecklar barn sin språkutveckling. Säljö menar att genom interaktion 

med olika uttrycksformer utvecklar vi vårt språk (2014, s. 302), detta är ”mediering” som är 

centralt i det sociokulturella perspektivet. Högläsningen blir en uttrycksform för barns 

språkliga lärande. Både förskollärarna och vårdnadshavarna anser att barns språkutveckling 

främjas genom högläsning och är därav en betydelsefull aktivitet för barnen. När det blir 

personalbrist och tidsbrist i förskolan och i hemman är det oftast högläsningen som faller 

bort. När alla anser att det är en sådan viktig del av barns språkutveckling är det konstigt att 

det faller bort. Istället för att ta bort högläsningen för barnen borde den tillfalla under en 

annan tid om det inte passar att läsa då den brukar infalla. I det sociokulturella perspektivet 

är vuxen stödet en viktigt faktor för barns språkutveckling. Samspelet mellan individer är 

centralt i detta perspektiv (läs mer om detta under avsnitt 5.1). I detta samspel kan en utav 

individerna bära på mer kunskaper än de andra vilket leder till en viktig aspekt som vi vill 

lyfta fram kring barns högläsning är att vi vuxna ska vara goda förebilder och sprida glädje 

kring läsning och böcker. 

8.2 Konklusion 

En del av vår slutsats är att både vårdnadshavare och förskollärare eniga om att barns 

högläsning är betydelsefullt för barns språkutveckling. Förskolläraren poängterade att det 

inte är enbart språket som utvecklas genom högläsningen utan även barns fantasi, 

koncentration, koppla till sina livserfarenheter, kunna diskutera och turtagning med mera. 

Vi vill även framhäva att det sociokulturella perspektivet verkligen går i hand med 

högläsning då det är ett lärande i ett socialt samspel. Det är viktigt att vara förberedd innan 

högläsningssituationen och inte bara ta en bok och läsa. Det är bra att veta innehållet och 

budskapet i boken. När vuxna läser för barnen är det betydelsefullt att fånga de i bokens 

värld genom att använda olika röstlägen och kroppsspråk.  

I enkätundersökningen och i observationerna blev en del av vår slutsats att barn har ett 

intresse för böcker, läsning samt att det oftast är de som tar initiativ till högläsning. De flesta 

vårdnadshavare läser för sina barn för att stärka relationsbygget, för att intresse och kunskap 

om böcker ska skapas. 85 procent av vårdnadshavarna och alla förskollärare påpekar att de 

har boksamtal. Med detta kan vi utläsa att de anser att boksamtal är en viktig del av 

högläsningen. Varför detta är viktigt är för att barnen lär sig nya begrepp, kommunicera, 

diskutera värdegrundsfrågor och barnen får möjlighet att ställa frågor samt samtala om 

känslor. 

De vårdnadshavare och förskollärare vi har haft kontakt med i vår studie anser att de läser 

för sina barn/barngrupper. Mer än 65 procent av vårdnadshavarna läser dagligen för sina 

barn. En slutsats vi kom fram till är att vuxna läsare ska hitta en ”taktik” vad barnets intresse 

är, hur ska jag fånga, få med barnen in i bokens värld och hur använder jag min didaktiska 

medvetenhet kring högläsning. Våra observationer under högläsning kommer att vara till 

stor hjälp i vårt framtida yrke som förskollärare. Vad vi skulle vilja forska vidare om inom 
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detta ämne är hur barns engagemang kan påverkas till läsningen genom hur förskolläraren 

är. Om förskollärare enbart läser boken utan inlevelse, hur agerar barnen då? Eller om 

förskolläraren läser med inlevelse, hur agerar barnen då? Vi skulle även vilja forska vidare 

på hur barns högläsning påverkas av de socioekonomiska skillnaderna. Jenny och Andrea 

anser att alla barn ska ha tillgång till böcker och högläsning då detta är en viktig del i deras 

barndom. Vi vill avsluta vår studie med att tacka alla respondenter till ert medverkande och 

att citera en av Sveriges mest kända barnboksförfattare: ”En barndom utan böcker, det vore 

ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det förtrollade landet, där man kan hämta 

den sällsammaste av all glädje” och ”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon 

människas fantasi” (Astrid Lindgren, 2019-04-09). 
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10 Bilaga ett, två, tre och fyra 

10.1 Observationsschema (bilaga ett) 

 

Observationsschema förskollärare: 

• Vilken bok har förskolläraren valt?  

• I vilket syfte valdes boken? 

• När är högläsningen? Innan eller efter lunch 

• Vart i rummet sitter hen? 

• Ser barnen bilderna i boken? 

• Hur använder förskolläraren sin röst och sitt kroppsspråk? 

• Har förskolläraren ögonkontakt med barnen? 

• Har de boksamtal innan, under eller efter läsningen? 

• Hur handskar förskolläraren med olika störningsmoment under aktiviteten? 

 

Observationsschema barn: 

• Barns interaktion  

• Barns intresse 

• Frågeställningar 

• Delaktiga i boksamtal 

• Uttrycka egna tankar, idéer 

• Fokus och engagemang  

• Miljön, vart befinner de sig under högläsningen 
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10.2 Intervjufrågor Förskollärare (bilaga två) 

1.Hur länge har ni arbetat i förskola? 

 

2.Hur ofta läser ni för barnen på avdelningen? 

 

3.Anser ni att det i er verksamhet finns tillräckligt med förutsättningar för högläsning?  

Om nej, vad kan det bero på?  

 

4.Är högläsning planerad eller sker den instinktiv i verksamheten? 

 

5.Sker högläsning på barns initiativ?  

 

6.Varför arbetar ni med högläsning?  

 

7.Samtalar ni om boken med barnen? Får barnen utrymme för egna tankar och frågor? 

 

8.Hur tänker ni kring valet av bok till högläsningen? 

 

9.Är böckerna tillgängliga för barnen på er avdelning?  

Om ja, varför? 

Om nej, varför inte?  

 

10.Besöker ni bibliotek eller bokbuss regelbundet med era barn?  

Om ja, varför besöker ni bibliotek/bokbuss? 

Om nej, varför besöker ni inte bibliotek/bokbuss? 

 

11.Tror ni att högläsningen kan hjälpa barn i sin språkutveckling? 

 

12.Vad är viktigt att tänka på som pedagog vid en högläsning? 
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10.3 Enkät frågor till vårdnadshavare med barn i åldern 3–5 år 
(bilaga tre) 

 

1.Hur gammalt är ditt barn? 

 

2.Läser du för ditt barn? 

Ja  

Nej  

Vill inte svara 

 

3.Om ja, hur ofta läser du för ditt barn i genomsnitt? 

Dagligen 

3 - 4 dagar/vecka 

1 - 2 dagar/vecka 

Vi läser inte för vårt barn 

 

4.I vilket sammanhang läser du för ditt barn? 

Vid nattning 

Spontant 

Vi läser inte för barnet 

 

5.Vem tar initiativ till högläsning? 

Barnet 

Vårdnadshavare 

Ingen/annan 

 

6.Samtalar du om boken under eller efter läsningen med ditt barn? 

Ja 

Nej 

Vi högläser inte för barnet 

 

7.Om ja, vad pratar ni om? 

 

8.Besöker du regelbundet ett bibliotek eller bokbuss med ditt barn? 

Ja 

Nej 

Vill inte svara 

 

9.Om ja, varför? 

10.Om nej, varför? 
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11.Är det viktigt för dig att läsa för ditt barn? 

Ja 

Nej 

Vill inte svara 

 

12.Om ja, varför? 

13.Om nej, varför? 

 

14.Hur viktig tycker du förskolans högläsning är? 

Inte alls viktigt 

Ganska viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

 

15.Tror du att högläsning kan hjälpa barnet i sin språkutveckling? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
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10.4 Medgivandeblankett (bilaga fyra) 

Till vårdnadshavare för barn på -------- förskola 

 

Medgivande till deltagande i en studie. 

 

Studien, som kommer att handla om barns språkutveckling genom högläsning i åldern 3–5 

år, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Jenny 

Andersson och Andrea Lind som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen 

för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 

att observeras i sin skolmiljö. Barnets åsikter kommer att analyseras och vara en del av 

studien. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn 

har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning 

utgår samt att mitt barns medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig 

och av mitt barn.  

 

Barnets namn: ………………………………………  

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum 

 

.......................................................................            ............................................................... 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 
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Till vårdnadshavare för barn på -------- förskola 

 

Information om en studie av barns språkutveckling genom högläsning. Vi är lärarstudenter 

som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete 

vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning, i vilket syfte och med 

vilken effekt, barn idag blir höglästa för dels i hemmet dels i förskolan. Vi kommer att 

genomföra denna studie med hjälp av observationer, enkäter och intervjuer som kommer att 

analyseras av oss. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under en halv dag i förskolan. 

Vi kommer att samla in data genom att observera/ dokumentera elevernas åsikter och 

handlande under en högläsning utan att medverka på annat sätt och utan att påverka barnets 

vanliga aktiviteter. Vi kommer att använda oss av skriftlig observation för att kunna 

dokumentera de situationer där barnen befinner sig i en högläsningssituation. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar 

in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta 

oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Maria Wennerström Wohrne 

 

Uppsala 2019-02-28 

 

Jenny Andersson  

 

Andrea Lind  

 


