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Abstract: 
 
Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om högläsning genom att diskutera hur fem 

förskollärare uppfattar sin roll som högläsare och hur de upplever att deras agerande påverkar barnens 

upplevelse av boken och lässtunden. De tre frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen är: 

hur resonerar förskolläraren över sitt eget agerande vid högläsningsaktiviteter, hur beskriver 

förskolläraren syftet med högläsning på förskolan och hur sker urvalet av böcker till en 

högläsningssituation på förskolan? Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där fem intervjuer med 

förskollärare utförts för att få en förståelse för hur dessa förskollärare tänker, uppfattar och upplever 

sin roll som högläsare. Utifrån det sociokulturella perspektivet har materialet analyserats och 

sammanställts till ett resultat. Vid analys har begreppen den proximala utvecklingzonen, Scaffolding 

samt Mediering använts. Resultatet visar att förskollärarna uttrycker liknande tankar och åsikter om 

hur de agerar vid högläsningssituationer. Bland annat framhävs betydelsen av inlevelse och 

engagemang i läsningen för att intressera barnen för boken. De är även eniga om att högläsningens 

syfte i första hand är att utveckla barnens språk. Resultatet visar även att förskollärarnas styrkor och 

svagheter som högläsare varierar vilket visar att det finns en mångfald av högläsare på förskolorna. 

Alla fem förskollärarna menar att urvalet av böcker sker utifrån såväl barnens som förskollärarnas 

önskemål. 

 

Studiens slutsats visar att det krävs en medvetenhet från förskolläraren när det kommer till 

högläsningssituationer. Det är viktigt att reflektera över sitt eget agerande och hur det kan påverka 

andra. Huvudsyftet med högläsning är att stimulera barnens språkliga förmåga men kan även ha andra 

syften beroende på situation, tid på dagen eller om det är en spontan eller planerad aktivitet. 

 
 
 
 
Nyckelord: 
 
Förskola, högläsning, barn, förskollärare, intervju, böcker, litteracitet, samtal, sociokulturellt 

perspektiv, språkutveckling 
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INLEDNING 

 

Förskolan är en plats där mycket utveckling och lärande sker varje dag, varav ett område är 

språkutveckling. Alla vuxna pedagoger på förskolan har ett ansvar och uppdrag att stötta barnens 

språkutveckling, inte minst förskolläraren. Den här studien fokuserar på högläsning och intresserar 

sig särskilt för hur förskolläraren agerar under en högläsningssituation. Anledningen till att vi gör 

denna studie är att vi båda, under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har reflekterat över att 

förskollärarens engagemang spelar stor roll i högläsningssituationer, men även hur förskolläraren 

väljer att lägga upp högläsningen och planerar detta tillfälle. 

Att läsa böcker tillsammans ger ett fint tillfälle för samspel. Som förskollärare är det viktigt att visa 

engagemang i högläsningen, leva sig in i texten, och använda rösten för att variera tonläget. På detta 

sätt kan läsare och barnen träda in i en annan värld tillsammans. Westerlund (2009, s.147–148) skriver 

att som läsare bör man uppmärksamma och tala om hur en berättelse är uppbyggd med inledning, 

handling och avslut samt ge barnen möjlighet att samtala om det som händer under berättelsens gång. 

Barnen bör även ges tillfälle att reflektera, jämföra och prata om hur det som händer i berättelsen kan 

förstås i förhållande till deras egna liv. Även Fast (2011, s.188–189) skriver om högläsning och menar 

att valet av bok kan påverka läsningen, samt hur valet bör anpassas efter barngrupp och ålder. 

Förskolans läroplan säger: 

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 

                                                                                         (Lpfö18,2018,s.8).  

Vår uppfattning är att fantasi och föreställningsförmåga är något som varje barn har möjlighet att 

utveckla i samband med högläsning vilket också står med som ett mål i läroplanen. I läroplanen (Lpfö 

18, s. 13–14) står det även att barnen ska få förutsättning att utveckla intresse för berättelser, bilder 

och texter under högläsning. Förutsättning ska även ges för att barnen ska kunna utveckla sitt skrift- 

och symbolspråk samt förståelse för hur dessa används för att förmedla budskap. 

En förhoppning med detta arbete är att få en inblick i hur förskollärare faktiskt ser på sin förmåga att 

högläsa, då denna förmåga till stor del är en påverkande faktor bland annat när det gäller hur barns 

språkutveckling sker. Vi vill se hur forskning och övrig litteratur om högläsning stämmer överens med 

förskollärarens uppfattning om sin förmåga att högläsa. I formuleringen ”förmågan att högläsa” har vi 
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valt att räkna in faktorer som: val av bok, agerande under högläsningen samt hur detta agerande 

påverkar barnen.  

 Vår tanke med denna studie är att uppmärksamma blivande och redan verksamma förskollärare på sin 

roll som högläsare för att de ska kunna reflektera över sitt agerande och på detta sätt, förhoppningsvis 

utveckla sig själva till goda högläsare.   

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om högläsning genom att diskutera hur fem 

förskollärare uppfattar sin roll som högläsare och hur de upplever att deras agerande påverkar 

barnens upplevelse av boken och lässtunden. Vi har utgått från följande frågeställningar: 

• Hur resonerar förskollärare kring sitt eget agerande vid högläsningsaktiviteter? 

•  Hur beskriver förskollärare syftet med högläsning på förskolan? 

•  Hur sker urvalet av böcker till en högläsningssituation på förskolan 

BAKGRUND 
Här ges en inblick i högläsningens historia i förskolan, där några viktiga personer som haft inflytande 

på högläsningen i förskolan lyfts fram. Därefter tar vi upp vad förskolans styrdokument skriver om 

högläsning i förskolan samt hur läsning för olika åldrar kan se ut. Som avslutning beskrivs olika syften 

för högläsning och varför högläsning kan vara viktigt för barn i förskoleåldern. 

 
Högläsning i samhället och förskolan ur ett historiskt perspektiv 
Simonsson (2004, s.12–13) lyfter fram att böcker, bilder, högläsning och berättande har en lång 

tradition i förskolan. Människan har sedan länge använt sig av böcker i sin vardag och tilldelat dem 

specifika värden.  Simonsson (2004, s.38–39) skriver om Friedrich Fröbel, en tysk pedagog som var 

verksam under 1800-talet. Han bidrog till att utveckla pedagogiken i förskolan genom sina 

pedagogiska alster såsom rim, verser och texter. Genom dessa skapade Fröbel hjälpmedel som var 

relativt lätta för de yngre barnen, i jämförelse med de folksagor som fanns och ansågs vara svårlästa. 

Han skapade även något han kallade för ”familjebok” som var utformad för mamman och barnet för 

stunder av närhet, sång och samtal om bilderna i boken. Denna bok kan enligt Simonsson ses som 
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Fröbels pedagogiska grundidé då den syftade till att främja de yngre barnens förståelse för text och 

bild samtidigt som barnen skulle få en förståelse över hur böcker används.  

 

En annan viktig person i historien som påverkat samhällets syn på läsning för barn är Alva Myrdal 

som bland annat verkade som rektor i Stockholm under 1930-talet. Hon ansåg, liksom Fröbel, att det 

skulle finnas litteratur anpassad för barnen där händelser som stämde in på barnens verklighet skulle 

finnas med, för att barnen skulle kunna känna igen sig i sagan. Myrdal förespråkade det ”moderna 

barnet”, det innebar att de vetenskapliga tankarna kring litteraturen skulle ersatta de religiösa 

innehållen i böckerna. Hon ansåg att det moderna barnet behövde få möta moderna böcker, sagor, 

texter och litteratur (Simonsson, 2004, s.41).  Simonsson (2004, s.45) tar även upp att förskolan har en 

lång tradition av att tillämpa litteratur som pedagogiskt medel. Synen på barnböcker har dock 

förändrats från ett mer uppfostrande innehåll till att istället främst roa och främja barns utveckling.  

 
 
Högläsning i förskolans styrdokument 
Pihlgren (2019, s.2) skriver att barn i förskolan ska ges möjlighet att utveckla sin litteracitet1 som är 

en viktig del i förskolans uppdrag. Förskolans läroplan (2018, s.6–7) framhåller att utbildningen 

fortlöpande ska utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Där står 

även att förskolläraren ska ansvara för att utbildningen utförs med ett pedagogiskt innehåll och att det 

ska främja barns utveckling och lärande. I förskolans läroplan (2018, s.14) står det att förskolan ska ge 

varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl 

digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. De 

ska även få förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga, förmåga att använda och 

förstå begrepp samt se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Barnen ska även erbjudas 

möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och i 

olika syften. Slutligen ska varje barn även få förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.  

 

Förskolans läroplan (2018, s.8) betonar vikten av att förskolan ska verka språkfrämjande och menar 

att språk, lärande och identitetsutveckling hänger ihop. Därför ska språkutveckling i svenska stimuleras 

 
1 I en artikel från skolverket (Pihlgren, 2019, s.1) står det att barn som omges av böcker gradvis utvecklar det som 
kallas Litteracy, eller litteracitet, det vill säga förmågan att kunna läsa, skriva, förstå symbolspråk och uttryck samt 
hur dessa används i samspel med andra. 
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genom att uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse att kommunicera på olika vis. 

Genom högläsning och samtal om litteratur och andra texter kan man erbjuda stimulerande miljöer för 

barn att utvecklas i. 
 

Läsning för barn i olika åldrar 

De yngsta barnen 

I barnens tidiga språkutveckling sker lärandet på ett mer konkret och situationsbundet sätt, till exempel 

genom att peka på något och benämna objektets namn (Pihlgren, 2019, s.4). Edwards (2019, s.14–16) 

skriver att pekböcker är det första steget att sätta ord på världen och ta del i bläddringens magi. Barnets 

första möte med gestaltande världar sker igenom bilderböcker i form av sagor och berättelser. Han 

menar även att barnens egen läsförmåga grundas i bilderböcker och högläsning. Den tidiga läsningen 

kan ge en nyfikenhet på böcker som gör att barnet själva får drivkraften att göra arbetet som krävs för 

att kunna lära sig läsa. Svensson (2005, s.31) betonar användandet av intonation och röstläge, samt 

minspel och att läsa sakta när man läser för de yngsta barnen då dessa faktorer kan påverka det lilla 

barnets möjlighet att förstå det som läses och vill lyssna. Att läsaren varierar röst, tempo och känsla 

vid läsningen gör även berättandet mer levande och spännande. 

De äldre barnen 

Allt eftersom barnen växer och utvecklas bör de få förutsättningar att komma i kontakt med det mer 

situationsbundna, abstrakta språket och begreppen, exempelvis: vänskap, miljö eller historia, som inte 

kan läras in via ett konkret utforskande. Upplevelser och sammanhang behöver diskuteras med andra 

för att sådana abstrakta begrepp ska kunna förstås. Barn kommer att känna sig mer eller mindre hemma 

i detta vetenskapliga sätt att förhålla sig till världen beroende på hur samtalen förs både i hemmet och 

i förskolans värld (Pihlgren, 2019, s.4). Svensson (2005, s.31) skriver att ett av bilderbokens viktiga 

syften är att kunna samtala om bilderna. Hon förespråkar alltså att barnen ges möjlighet att samtala om 

bilderna för att stimulera deras språkliga lärande på olika sätt. Svensson påpekar dock samtidigt att 

äldre förskolebarn, liksom skolbarn bör få lyssna till böcker utan så mycket bilder för att istället utmana 

barnens förmåga att fantisera.  

 

Högläsningens syfte 

Simonsson (2006, s.10) skriver att kultur är något som människan har skapat och som finns mellan 

människan och omvärlden och är socialt organiserat. Alla har rätt till kultur, vuxen som barn. Hon 

menar att barnböcker ingår i den vuxenproducerade barnkulturen och att en allmän uppfattning är att 
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barn bör komma i kontakt med böcker tidigt för att klara av en framtida skolgång.  I förskolan ska 

grunden för ett livslångt lärande skapas och förskolan är också den första utbildningsinstitution som 

introducerar den skriftspråkliga världen för de små barnen. Svensson (2011, s.5) tar upp att mötet med 

skriftspråket och litterära upplevelser för barn i förskolan kan ses som betydelsefullt ur flera olika 

aspekter. Barnen får möjlighet att möta olika typer av böcker i förskolan som de kanske inte annars får 

ta del av i hemmet och barnen kan få möjlighet att bearbeta innehållet tillsammans med andra. 
 

Genom högläsning lär sig barn viktiga aspekter om livet och om andra människor, men också om 

språket och läsandet. Att erbjuda en tidig kontakt med böcker ger barnen en känsla av vad som är 

viktigt när man läser. De upptäcker att världen i och utanför böckerna kan likna varandra. De får en 

förståelse för hur böcker ska hanteras på ett varsamt sätt och hur man bläddrar. Yngre barn härmar 

vuxnas sätt när de hanterar böcker och läser. När barn lyssnar till en läst eller berättad historia utvecklar 

barnet sin litteracitet (Pihlgren, 2019, s.2). 

Pihlgren (2019, s.2–3) nämner hur en del förskollärare ser på syftet med högläsning som att den är till 

för att få en lugn stund på dagen för barnen. Detta kan dock enligt Pihlgren vara en missvisande 

uppfattning om högläsningen ska kunna leda till att utveckla barnens språkutveckling. Högläsningen 

kan dock även bidra till ökad samvaro och gemensamma upplevelser. Högläsning bidrar också till att 

nya ord används i barngruppen, att nya berättelser berättas och att nya lekar leks (Pihlgren, 2019, s.2–

3).  

TIDIGARE FORSKNING 
Vi har använt oss av fyra olika databaser vid sökning av avhandlingar. De databaser vi har använt är: 

Summon, Libris, Google scholar samt Bibliotekets sökfunktion. Vi har använt sökord som: förskola, 

högläsning, förskollärare, roll, läsning, barnlitteratur, bilderböcker, litteracitet och språkutveckling. 

Kapitlet inleds med en forskningsöversikt där varje avhandling presenteras kort var för sig. Sedan 

presenteras forskningsresultaten under två rubriker: Samspel och kommunikation samt Lärarens roll. 

Därefter sammanfattas avhandlingarnas forskningsresultat.   

 

Forskningsöversikt  
Här nedan presenteras de fyra avhandlingar vi har utgått ifrån i vårt arbete. De har alla lite olika 

utgångspunkter för sina studier exempelvis vad gäller övergripande fråga och syfte. Men gemensamt 

för dem alla är att de berör ämnet högläsning i förskolan, förskoleklass och i grundskola (årskurs 1–3) 

på olika sätt. Denna forskning återkommer senare i resultatdiskussionen. 
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Karin Jönssons (2007, s.6, 23, 26–28) avhandling Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns 

läsning i årskurs 1–3 fokuserar på litteraturarbete med yngre elever (årskurs F-3) där läsning av, 

skrivande och samtal kring skönlitteratur beskrivs, analyseras och diskuteras. Studien uppmärksammar 

på vilket sätt yngre elever tar sig an litteraturen i klassrummet. Syftet med avhandlingen är att tillägna 

sig kunskap om de möjligheter och begränsningar i att använda några av de litteraturpedagogiska 

redskap som ingår i årskurs F-3:s litteraturarbete.  Studien vill ge en bild av yngre elevers läsning av 

skönlitteratur i skolan. Jönssons studie är inspirerad av etnografi och forskaren i studien, som även är 

lärare har använt sig av så kallad ”lärarforskning” vilket betyder att personen agerar både lärare och 

forskare samtidigt. 

Kerstin Botös (2018, s.8–9) avhandling Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och 

undervisning i förskola och förskoleklass lyfter debatten om att den nuvarande förskolan och skolan 

behöver reflektera över det moderna samhället vi lever idag som bland annat, på en annan nivå än 

tidigare, innefattar användningen av digitala verktyg. Studien använder bland annat begreppet 

litteracitet i en mycket vid bemärkelse vilket här innefattar alla olika aktiviteter som kan kopplas till 

läsande och skrivande. Syftet här är alltså en ökad förståelse för litteracitetsaktiviteters roll för barns 

utvecklande av läsning och skrivning. Ännu ett syfte med studien är att studera den interaktion som 

sker i litteracitetsaktiviteter i förskolan och i förskoleklassen med särskilt fokus på skärningspunkten 

mellan lek och undervisning. Fokus är även riktat mot interaktionen mellan barnen samt mellan barn 

och lärare samt vilken roll den tv – baserade aktiviteten spelar i aktiviteten (Botö 2018, s.13). Metod 

för att samla in data har bestått av videodokumentation som i efterhand transkriberats och analyserats. 

I Zoi Kiraki Nilssons och Åse Olin Henryssons (2017, s.2,6, 9–12) avhandling En barndom utan 

böcker vore ingen barndom – En aktionsforskning om hur yngre barns kommunikation med böcker 

stimuleras vill de se hur personalen i förskolan möter barn i deras läs- och skriftspråksutveckling samt 

hur de kunde utveckla verksamheten och personalen kompetens och kunnande för att kunna uppnå 

detta. Syftet är att synliggöra barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen samt att se 

hur de yngre barnen kommunicerar med böcker och vad dessa har för betydelse för läs- och 

skriftspråksutvecklingen. Metod för insamling av data har varit videodokumentation som i efterhand 

transkriberats och analyserats.  

Övergripande fokus och syfte i Maria Simonssons (2004, s.17, 67–69) avhandling Bilderboken i 

förskolan – en utgångspunkt för samspel är att få en bättre förståelse för hur barns 

bilderboksanvändande ser ut på förskolan samt hur interaktionen ser ut mellan barn och bilderbok. 
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Simonsson ställer sig frågor kring hur samspelet ser ut kring bilderböcker och hur kommunikationen 

sker mellan bok och barn. Hon studerar även varför vissa böcker favoriseras av vissa barn samt hur 

böckerna används i leken som uppstår efter lässtunden. Metod för insamlande av data har varit olika 

typer av intervjuer, observationer, samtal och videodokumentationer. 

Forskningsresultat om högläsning 
Nedan kommer den ovannämnda forskningens forskningsresultat kring ämnet högläsning 

sammanfattas och presenteras under två kategorier. Den första kategorin fokuserar på hur högläsning 

påverkar samspel och kommunikation och den andra kategorin belyser lärarens/ pedagogens roll.  

Samspel och kommunikation 

Jönssons studie (2007, s.233–241) visar bland annat att tankar och påståenden från kamraterna ofta ger 

eleverna nya perspektiv på lärarens frågor. Studien visar alltså att boksamtal kan skapa förutsättning 

för förståelse och fördjupat tänkande. Vidare tar Jönsson upp begreppet stödstruktur som innebär att 

det eleven inte klarar på egen hand kan eleven kanske klara med hjälp av en stödstruktur (kamrater 

eller lärares hjälp). Litteraturarbete kan alltså på många sätt vara en mental, social och skapande 

process för såväl lärare som elever. Botö (2018, s.64–65) kommer, liksom Jönsson (2018), fram till att 

samspelet mellan barn och lärarens stöttning i utforskande av skriftspråket blir viktig för hur 

litteracitetsaktiviteterna utvecklas. Hon menar att det bör finnas ett samspel mellan barn och lärare men 

även möjlighet för barnen att lära av varandra. 

I Kiraki Nilsson och Olin Henryssons resultat (2017, s.13–15) framgår att yngre barn använder flera 

av sina sinnen för att kommunicera med böckerna, de kommunicerar även med bilderna i böckerna 

samt genom samspel. Genom att smaka, känna, se och höra använder sig yngre barn av sina sinnen i 

kommunikationen. Observationer visade att kommunikation sker med bilder i böckerna. Denna 

kommunikation utspelade sig när barnet satt ensam med en bok men också när boken användes i 

samspel med andra. Genom samtal om böcker sker ett samspel mellan den som läser högt och den som 

lyssnar. Barn använder sig av många olika strategier i kommunikationen med böcker. Simonsson 

(2004, s.200–203) har kommit fram till att kommunikationen mellan bok och barn inte är enkelriktad. 

Hon menar alltså att bilderböckerna är en social del i livet på förskolan. Hon skriver exempelvis att 

barn använder sig utav bilderböcker inte bara enskilt utan också tillsammans med andra i ett samspel. 

I och med detta delar barn erfarenheter och kunskaper med andra barn samt med vuxna. Simonsson 

visar även att bilderna i böckerna har en betydligt viktigare roll än vad många tror, det sker en tydlig 

kommunikation mellan barnet och bilderna. 
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Lärarens roll vid högläsning 
Jönsson (2007, s.239–241) skriver att läraren är en viktig person i litteraturarbetet som kan ge stöd till 

eleverna att närma sig texter på olika sätt. Läraren ska alltså främst vara en samarbetspartner som 

stöttar istället för att värdera elevernas arbete. Jönsson belyser även vikten av att barnen ser att läraren 

läser, att läraren läser själv samt att läraren talar om böcker. Lärarens uppgift blir till stor del att ge tid 

för läsning, samtal och skrivning samt att se till att det finns böcker att läsa. Lärarens roll i 

litteraturarbetet handlar alltså mycket om att läraren skapar förutsättningar för både den så kallade lilla 

processen (arbete med texter) samt den stora processen (skapande av (läs) kultur i klassen) för att 

eleverna ska kunna utvecklas till läsare som tänker, reflekterar, frågar, associerar och samtalar – Dvs. 

”literary thinkers”. Även Kiraki Nilsson och Olin Henrysson (2017, s.5, 13–15) skriver att det i 

förskolans lärandemiljöer är viktigt att läraren skapar förutsättningar för kunskaper i läsning och 

skrivning. De lyfter även några tankar om att det är viktigt vad vi som pedagoger har för 

förhållningssätt och hur miljön är utformad för att skapa intresse för läs- och skriftspråksutveckling. 

Simonsson (2004, s.199) belyser att det är pedagogerna som har det övergripande ansvaret för vilka 

böcker som finns tillgängliga på förskolan och hon menar också att pedagoger ofta väljer böcker utifrån 

vad de anser vara bra för barnen. Botö (2018, s. 64–65) menar att det är viktigt att barn erbjuds 

meningsfulla aktiviteter och sammanhang för kunskapande. Hon framhåller även betydelsen av att 

läraren utgår från barns erfarenheter och intressen för att engagera barnen i litteracitetsaktivitetrna. 

Läraren har även ett ansvar att ge barnen möjlighet att lära av varandra. Botö (2018, s.60) diskuterar 

hur både förskola och förskoleklass har fått hårdare krav på undervisning och att denna ska leda till 

lärande och kunskap. Botö benämner detta som att förskolan har “skolifierats”. En farhåga med detta 

är att undervisningen prioriteras allt mer och att den så viktiga omsorgen och leken, som framför allt 

förskolan bygger på, glöms bort eller nedvärderas. Dagens lärare och vuxna pedagoger på förskolan, 

förskoleklassen och den tidiga grundskolan har alltså ett uppdrag som ska inkludera både lek och 

undervisning. 

Sammanfattning 
I de fyra avhandlingar vi läst framhävs vikten av samspel och kommunikation vid högläsning och 

boksamtal. Exempelvis skriver alla i sina resultat att genom samspel och kommunikation mellan barn, 

lärare/ pedagog och bok bildas förutsättningar att lära av varandra. Barnen får genom boksamtalen 

möjlighet att dela sina erfarenheter och kunskaper med varandra och samtidigt öva på att ställa frågor, 

tänka, reflektera och associera.   

Ett annat gemensamt resultat är att läraren/ pedagogen har en viktig uppgift att skapa meningsfulla och 

stimulerande miljöer för aktiviteter med fokus på läsning utifrån barnens erfarenheter och intresse. 
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Exempelvis lyfter alla betydelsen av att läraren skapar förutsättning för olika typer av läsning, samt 

planerar meningsfulla och motiverande aktiviteter där böcker, läsning och boksamtal inkluderas. 

Läraren/ pedagogen har även ett ansvar för att det finns böcker att läsa, samt synliggöra läsningen 

genom att själv läsa inför barnen. 

Dessa resultat har en del likheter med det problemområde och syfte vi valt i vår studie. Bland annat 

vill även vi se hur läraren/pedagogen som högläsare upplever att dennes agerande under en 

högläsningssituation påverkar barnen och därför undersöker vi hur samspel och kommunikation kan 

utspela sig vid detta tillfälle. Avhandlingarnas resultat tar även upp frågor om lärarens/pedagogens 

roll. I vår studie vill vi även se hur läraren/ pedagogen bör tänka kring arbetet med böcker och vilket 

agerande som är önskvärt för att motivera och stimulera barnens intresse för böcker. 

 

VAL AV TEORETISKT PERSPEKTIV 
Nedan beskrivs det teoretiska perspektiv vi valt att utgå ifrån. Vi kommer även att beskriva några 

relevanta begrepp som hör till teorin och som kommer att användas som analysverktyg för insamlad 

data. Sociokulturellt perspektiv kan användas vid tal om alla åldrar, från vuxna till små barn.  I vår 

studie har vi valt att fokusera på samspelet mellan vuxen och barn. 

 
Sociokulturellt perspektiv 
Kiraki Nilsson och Olin Henrysson (2017, s.6–8) förklarar det sociokulturella perspektivet med att 

människor lär sig i samspel med andra. De skriver bland annat att det är viktigt för barn att få medverka 

i sammanhang med läs- och skrivkunniga förebilder. Simonsson (2004, s.49) beskriver sociokulturellt 

som något som skapas mellan människan och omvärlden och som är socialt organiserat.Wedin (2011, 

s.36–38) skriver om den ryske psykologen Vygotskijs inlärningsperspektiv och om hur hans tankar 

fick stort inflytande under 1990- och 2000-talet kring hur man såg på inlärning. Vygotskijs levde och 

var verksam under slutet av 1800 talet och början på 1900 talet. Han dog mycket ung men lämnade 

sina pedagogiska tankar efter sig vilket har påverkat dagens syn på pedagogik. Nilholm (2016, s.57–

58) menar att en av Vygotsijs grundtankar är att människan måste förstås i en historisk kontext. 

Människan utvecklades ursprungligen utifrån biologiska principer där det naturliga urvalet (bäst 

anpassad överlever) i första hand styrde utvecklingen. När människan senare började skapa sociala 

kontakter och kulturer kompletterades den biologiska utvecklingen med den sociala och överförandet 

av kunskaper och traditioner blev avgörande för människans överlevnad. 
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Svensson (2009, s.33–34, 37) förespråkar Vygotskijs åsikt om vikten av sociala erfarenheter för 

språkutvecklingen. I samspel med en erfaren pedagog kan en stimulering av tankeförmågan ske. Barnet 

måste få många tillfällen att samtala och samspela med vuxna men också äldre barn för att utvecklas 

och mogna. Säljö (2010, s.32–33) skriver, utifrån det sociokulturella perspektivet, att språket är ett 

redskap för kommunikation. Beroende på hur redskapet används skapas positiva eller negativa miljöer. 

Han skriver även att i sociala situationer ges människor möjlighet att kommunicera kunskaper och 

förståelse för varandra genom språkliga uttryck. Säljö menar också att det finns många möjligheter till 

samspel genom högläsning för barn. Genom sina tankar, handlingar och diskussioner ges barnen en 

möjlighet att skapa goda relationer och känner då en gemenskap i gruppen. Genom att få höra 

berättelser genom till exempel högläsning ges barn möjlighet att koppla ihop vardagen med fantasi, 

vilket kan vara värdefullt för det fortsatta lärandet. 

 
Viktiga begrepp inom sociokulturell teori 
Nedan beskrivs tre viktiga begrepp inom den sociokulturella teorin vilka kommer att användas vid 

analys av insamlad data samt i resultatdiskussionen.  

Proximala utvecklingszonen 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen vilken han använde som ett verktyg för att förstå 

hur lärande går till. Han menade att genom stimulans från andra barn och vuxna sker lärande. 

Samspel och interaktion gör att barnet stimuleras att använda språk och kunskaper som ligger strax 

över den nivå barnet behärskar. Kiraki Nilsson och Olin Henrysson (2017, s.8) lyfter Vygotskijs 

tankar om att samspel och den proximala utvecklingszonen är viktiga i ett socialt samspel där barn 

får möjligheter att utveckla sådana kunskaper och erfarenheter de tidigare inte hade. Enligt Säljö 

(2000, 120-121) kan den proximala utvecklingszonen förklaras med att det ett barn ej kan utföra på 

egen hand kanske barnet klarar av att utföra med hjälp av stöttning av exempelvis ett äldre barn eller 

en vuxen som besitter kompetensen att utföra uppgiften.   

Scaffolding 
Scaffolding, eller stöttning, är en metafor som används för att beskriva den hjälp och vägledning som 

kännetecknar samspelet i många typer av interaktioner mellan nybörjare och experter. Stöttning kan 

ske genom en genomtänkt planering av innehållet i undervisningen, genom val av relevanta aktiviteter 

såväl som genom en lyhörd och flexibel anpassning i interaktionen (Polias, Lindberg & Rehman, 2017, 

s.1). Jönsson (2007, s.238) använder ordet stödstrukturer för att beskriva scaffolding. Hon menar att 

när stödstrukturer byggs handlar det om att utnyttja den proximala utvecklingszonen vilket betyder att 
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barn ges stöd i olika former så att de kan klara av att göra det de inte kan klara av på egen hand. 

Stödstrukturer ska också visa på lämpliga sätt att arbeta. Jönsson (2007, s.239) skriver även att 

stödstrukturer även kan finnas mellan barn genom lek. Leken hjälper dem att bearbeta och skapa 

förståelse i läsningen. 

Mediering 

Säljö (2000, s.81) tar upp begreppet mediering och skriver att det betyder förmedla. Botö (2018, s.29) 

skriver att lärande förstås med hjälp av aktiviteter som sker tillsammans med de redskap (artefakter) 

som finns tillgängliga och med medmänniskor som finns till hands. Hon menar att lärande inte är något 

oproblematiskt. Det vi lär oss är beroende av hur vi tillägnar oss resurser för att tänka och de redskap 

som vi kan använda oss av i vår kultur och omgivning som medierar världen för oss och gör den 

begriplig. Med detta menar hon att vi inte har direktkontakt med vår omvärld utan kulturella redskap 

(både materiella, språkliga eller intellektuella) som medierar verkligheten för oss i alla situationer som 

vi deltar i. 

METOD 
I detta avsnitt beskrivs val av metod för studien, hur urval av informanter gått till, hur studien har 

genomförts samt hur vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna under studiens gång.  

 
Val av metod 
Vi har utgått ifrån en kvalitativ ansats där vi valt att använda oss av intervju med ljudinspelning som 

metod. Insamling av data har skett genom så kallad kvalitativ intervju vilket enligt Kihlström (2007, 

s.48) skulle kunna liknas vid ett vanligt samtal, dock med ett särskilt fokus. I den kvalitativa intervjun 

är det respondentens tankar och åsikter som ska uppmärksammas, samtidigt som intervjuaren bör 

försöka, så långt som möjligt, bortse från sin egen förförståelse för samtalsämnet.  

Vi har valt denna metod eftersom syftet med studien är att få en förståelse av hur förskollärare tänker, 

uppfattar och upplever sin roll som högläsare. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s.46–47) är ämnet 

för den kvalitativa intervjun respondentens livsvärld. Alltså att få en inblick i respondentens liv och 

vardag. De skriver även att den kvalitative intervjuaren uppmuntrar respondenten att så exakt som 

möjligt berätta och beskriva hur denne tänker, känner, upplever och agerar.  

Studieobjektet i studien är förskollärarens roll i högläsningssituationer då vi ser förskolläraren som 

extra intressant. Alla förskollärare utbildas inom pedagogik och undervisning där högläsning och 

boksamtal utgör en del av utbildningen.   
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Inför intervjuerna formulerades intervjufrågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi valde att 

ställa så kallade öppna frågor vilka ska ge förskolläraren möjlighet att vidga och utveckla sina svar på 

ett sätt som – motsatsen - slutna frågor ej hade gett på samma sätt. Utöver våra intervjufrågor 

kompletterades intervjun med vissa följdfrågor i syfte att få intervjupersonen att utveckla sitt svar ännu 

mer, något även Kihlström (2007, s.50–52) anser är av vikt för att nå så uttömmande svar som möjligt.  

Urval och informanter 
 
Våra intentioner med valet av informanter var att välja personer med en pedagogisk utbildning och 

därför valdes förskollärare utbildade i svensk högskola. Informanterna i vår studie sträcker sig från 

nyexaminerade förskollärare till förskollärare med många års erfarenhet, de arbetar i olika barngrupper 

med åldrarna ett till tre och tre till fem. Förskollärarna arbetar inom kommunala förskolor i Sverige. 

Urvalet av informanter skedde under viss stress då det var viktigt att komma igång med insamlandet 

av data eftersom tiden för att utföra studien är mycket begränsad. Vi var även medvetna om att 

hantering av data tar tid. En av förskolorna som tillfrågades var bekant sedan tidigare vilket möjligen 

påskyndade urval och arbete med att be om tillstånd eftersom förskolans personal kände igen en av 

oss. Valet att endast tillfråga förskollärare som deltagare i studien grundas i att de har en pedagogisk 

utbildning som förhoppningsvis har gett dem en förståelse och vetenskaplig grund för arbete med 

böcker och högläsning i barngrupp.   

Genomförande 
Inför intervjun ville vi sträva efter att skapa förtroende mellan oss och förskolorna vi planerade att 

utföra studien på. Förtroendet är en viktig aspekt inför en intervju för att intervjupersonen ska våga 

öppna upp sina tankar men även för att skapa en god och avslappnad stämning mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Vikten av förtroende skriver bland annat Löfgren (2014, s.148) om. Han anser bland 

annat att förtroende skapas genom att i god tid ta kontakt med de personer som ska intervjuas samt att 

intervjupersonerna får tydlig information om studien. För att uppnå ett gott förtroende tog vi kontakt 

med förskolorna i god tid för att berätta om studien för rektor och personal, samt överlämna ett 

informationsbrev där studiens syfte beskrevs mer i detalj.  

Löfgren (2014, s.149) tar upp vikten av att ha tänkt igenom tid, plats och utrustning inför intervjun, då 

dessa aspekter på många sätt kan påverka studiens resultat. Vi ville planera intervjuerna med 

förskollärarna så att tiden skulle passa in i deras verksamhet. Inför varje intervju valde vi att försöka 

avsätta en tid på minst 45 min för varje intervju så att det skulle finnas gott om tid för intervjupersonen 

att tänka och svara. Intervjuerna utfördes i en lämplig lokal på förskolorna där vi kunde tala ostört 

eftersom det kan vara svårt för förskollärare att ta sig till annan plats under dagen. Förskolan är även 
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förskollärarens arbetsplats vilket förhoppningsvis skulle få dem att slappna av under intervjun eftersom 

lokalerna är bekanta för dem. Efter medgivande från både kursansvarig och studiens deltagare valde 

vi att använda våra telefoner för att spela in intervjuerna för att underlätta transkribering av materialet 

samt möjliggöra att kunna lyssna på det igen efter behov. Telefonerna ställdes in på flyglansläge under 

hela intervjun för att försäkra oss om att inga personuppgifter skulle sparas i molnet. Något som är 

viktigt att tänka på är att telefonen är laddad samt att den placeras på lämplig plats inför intervjun så 

att både intervjuare och intervjuperson hörs tydligt på inspelningen. 

Forskningsetiska överväganden 
 

Enligt vetenskapsrådet (2017, s.8, 25) är det vi som forskare som har ansvaret för deltagarna men 

också för dem som indirekt påverkas av forskningen. De lyfter även hur ordning och struktur i 

dokumentation och redovisning av rapporten leder till forskning av god kvalitet. Vi har under hela 

studiens gång förhållit oss till de fyra forskningsetiska kraven (vetenskapsrådet 2002, s.6–14): 

Samtyckeskravet: Detta krav kräver att alla deltagare i studien skall ges möjlighet att själva bestämmer 

över sin medverkan. Vi har tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att respektera 

deltagarnas/informanternas önskan att delta eller ej. Alla deltagare som deltar har rätt att när som helst 

under studiens gång välja att avbryta sitt deltagande. Deltagarna i studien har tillfrågats om deras 

önskan att bidra till studien både vid utlämning av informationsbrev, samt före intervjun startade. Före 

intervjun fick de även information om att de när som helst, utan specifik anledning, kunde dra sig ur 

studien. Samtycke till att utföra studien på förskolorna har getts av respektive rektor.  

Informationskravet: Detta krav kräver att alla berörda deltagare skall informeras av forskaren 

(studenten) om den annalkande forskningens syfte. Vi har på förhand informerat såväl förskolechefen 

samt de förskollärare som vill delta om studiens syfte och innehåll. Vi har skrivit ett informationsbrev 

(se bifogad bilaga) som tydligt beskriver studiens syfte och innehåll. Vi har även informerat om att 

arbetet kommer att publiceras på DIVA. 

Konfidentialitetskravet: Detta krav kräver att alla uppgifter om deltagarna i studien skall ges största 

möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna skall även förvaras oåtkomligt för obehöriga. Vi har 

förhållit oss till detta genom att förvara insamlade data på ett sätt så att ingen obehörig kan ta del av 

det, samt tagit hänsyn till deltagarnas integritet. Innehållet i studien har anonymiserats, exempelvis 

nämns inga namn på personer eller orter.  

Nyttjande kravet: Detta krav kräver att all insamlat material endast får brukas i forskningssyfte. Vi har 

förhållit oss till detta genom att innehållet i studien endast har använts till vårt examensarbete 
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I vår studie har vi tagit hänsyn till Dataskyddsförordningens lag från 2018 gällande GDPR (General 

Data Protection Regulation) vars principer tar hänsyn till behandling av personuppgifter 

(Datainspektionen, 2018).  

Studiens kvalitet 
De, på förhand, nedskrivna intervjufrågorna (se bifogad bilaga) testades i en testintervju före de riktiga 

intervjustudierna för att få en uppfattning om frågorna var lämpligt formulerade, om någon fråga 

kändes överflödig eller om något saknades och behövdes läggas till. Efter testintervjun valde vi att ta 

bort en av frågorna då denna inte bidrog med relevant data till studien. Dalen (2015, s. 120) menar att 

det är viktigt att materialet, vilket här är informanternas egna ord och berättelser, är så innehållsrikt 

och relevant som möjligt. Hon menar även att det är bra om man har gjort en eller fler provintervjuer 

för att kunna redigera både intervjufrågorna samt förhållandena vid själva intervjuerna. Dalen (2015, 

s,58) skriver att eftersom bearbetning av data är en tidskrävande process är det viktigt att antalet 

intervjuer inte blir för många. Hon menar därför att man bör prioritera frågor som vem ska intervjuas, 

hur många och efter vilka kriterier de ska väljas ut? Detta för att det insamlade materialet ska uppnå 

en viss kvalitet för att utgöra ett tillräckligt underlag för tolkning och analys. För att inte det inte skulle 

bli övermäktigt att analysera materialet valde vi att begränsa intervjuerna till fem samt att hålla oss till 

en yrkeskategori. 

Vi har tidigare i vår studie beskrivit vilken förståelse vi har av det berörda ämnet vilket Dalen (2015, 

s.117) skriver är viktigt för att läsaren ska få möjlighet att kritiskt bemöta innehållet och se vad som 

kan ha påverkat tolkningen av resultatet. Dalen (2015, s.119) skriver även att forskningen måste vara 

noggrann och ge tillräcklig och relevant information för att läsaren ska kunna värdera resultatet, detta 

har vi försökt beakta genom att hålla en röd tråd genom hela undersökningsprocessen. Vi upplevde att 

det var viktigt att vi som forskare hade en samsyns på hela processen från uppstart till slut vilket även 

Dalen (2015, s,120) belyser vikten av. 

Databearbetning och analysmetod 
Alla intervjuerna transkriberades för att senare kunna sammanställa materialet i en sammanfattning av 

det som var mest relevant för studien. Vid transkriberingen lyssnade vi på intervjuerna flera gånger 

och skrev ner det som sades i ett dokument på datorn, ett för varje intervju. Dalen (2015, s. 69) skriver 

att efter intervjuerna är gjorde behöver en organisering göras, vilket kräver att materialet är inspelad 

och transkriberat. Hon anser att det är viktigt att forskaren själv gör transkriberingarna för att på så sett 

lära känna sitt material ännu bättre. 
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Transkriberingarnas innehåll jämfördes och markerades med markeringspenna. Utifrån markeringarna 

plockades de likheter och olikheter fram som framkom i intervjuerna. Dessa sammanställdes sedan i 

ett dokument där svaren sammanfattades och placerades under tillhörande frågeställning. Dessa 

sammanfattade svar låg sedan till grund för analysen. Materialet analyserades utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv med fokus på begreppen: Proximala utvecklingszonen, Scaffolding och Mediering. 

Resultatet redovisas slutligen i en resultatsammanfattning. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av innehållet i de intervjuer vi genomfört med fem 

förskollärare. Presentationen utgår från en frågeställning i taget. Deltagarnas svar är sammanställda i 

en sammanhållen text för att ge en översiktlig bild av förskollärarnas uppfattning av sig själv som 

högläsare i förskolan. Vi har funnit många likheter i deras resonemang men även nyanser av skillnader 

som vi exemplifierar genom några citat. Vid behov använder vi ett fingerat namn i form av 

Förskollärare A, B,C, D och E. 

 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om högläsning genom att diskutera hur fem 

förskollärare uppfattar sin roll som högläsare och hur de upplever att deras agerande påverkar barnens 

upplevelse av boken och lässtunden. Nedan presenteras de frågeställningar vi valt att utgå ifrån i 

analysen. 

 

- Hur resonerar förskollärare kring sitt eget agerande vid högläsningsaktiviteter? 

- Hur beskriver förskollärare syftet med högläsning på förskolan? 

- Hur sker urvalet av böcker till en högläsningssituation på förskolan? 

 

Intervjustudiens resultat analyseras med hjälp av det sociokulturella perspektivet och med särskilt 

fokus på begreppen: Proximala utvecklingszonen, Scaffolding och Mediering.   

 

Hur agerar förskolläraren vid en högläsningssituation? 

Utifrån våra intervjusvar ser vi att studiens fem deltagande förskollärare har en del gemensamma sätt 

att agera vid en högläsningssituation. Alla förskollärare nämner att högläsningstillfällen på deras 

avdelningar sker med en blandning av spontana och planerade tillfällen beroende på förutsättningar 



16 
 

som tid, antal barn och närvarande personal. De planerade högläsningsaktiviteterna planeras utifrån ett 

på förhand uttänkt syfte eller efter barngruppens behov. 

Har jag få barn då väljer jag oftast att läsa en bok. Kanske två, tre stycken om man sitter i soffan 
och gör spontana läsningen..för det tycker jag är mysigt. Och då har de valt det själva. (…///…) Så 
jag väljer nog lite utifrån hur många barn jag har. Och situationen…(…///…) och syftet med 
högläsningen (Förskollärare B) 

 

Förskollärarna är eniga om att vissa faktorer är särskilt viktiga för att kunna lyckas som högläsare i 

barngruppen.  De anser bland annat att det är viktigt att försöka fånga barnens intresse för boken genom 

att läsa med inlevelse och engagemang. De är alla eniga om att deras agerande vid en 

högläsningssituation påverkar barnen mycket på olika sätt. Exempelvis menar de att barnen fångas 

lättare om förskolläraren läser med inlevelse än om förskolläraren är trött och läser monotont. Utifrån 

begreppet mediering har förskolläraren ett ansvar över hur boken förmedlas till barnen. Om 

förskolläraren väljer att läsa boken på ett mer stimulerande sätt, exempelvis genom att använda olika 

röster och tonlägen, möjliggörs att innehållet i boken medieras på ett mer spännande sätt än om den 

skulle läsas monotont.     

Och jag tänker att, precis som det stod i eran text, att det är ju väldigt viktigt och rätt så avgörande, 
särskilt ju fler barn man har, att inlevelsen är viktig (Förskollärare A) 

 

Alla förskollärare trycker även på vikten av att läsningen ska kännas meningsfull och att barnen 

involveras i läsningen. Barnen kan göras delaktiga genom att förskolläraren ställer frågor om innehållet 

under läsningens gång som barnen får möjlighet att samtala kring tillsamman med kamrater och 

förskolläraren. Scaffolding skulle i detta sammanhang kunna tänkas bestå av samtalen under läsningens 

gång. Hur förskolläraren väljer att samtala om bokens innehåll, vilka frågor som ställs och barnens 

möjlighet att bidra med egna erfarenheter utifrån innehållet är faktorer som kan hjälpa barn att förstå 

bokens innehåll, syfte, upplägg etcetera. På detta sätt tänker vi då att läraren har byggt upp en 

stödstruktur för ett eller flera barn. Ett annat sätt att göra barnen delaktiga enligt förskollärarna är att 

titta på en digital bok som visas på stor skärm med projektor. Detta skapar möjligheter för alla barn att 

lättare kunna se vad som händer i berättelsen. Den digitala boken fungerar då som ett kulturellt redskap 

som kan stötta barnen visuellt och därmed mediera innehållet i sagan på ett tydligt sätt. 

Utifrån den proximala utvecklingszonen ser vi även hur förskolläraren anpassar lässtunden efter 

barnens ålder, kunskaper och mognad för att barnet ska utmanas på rätt nivå. Under intervjuerna 

framgick exempelvis att högläsning sker på olika sätt beroende på barnens ålder.  
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När de är så här små eller när de är mindre så börjar det ju med att de bara kommer med böckerna. 
Med små böcker. Inte att man läser så mycket mer att man bläddrar och de äter på dem, suger på 
dem och tittar på dem. Då gäller det att man är där och tittar och stöttar. (Förskollärare D) 

Ibland så viker jag boken så att de kan se en bild samtidigt som jag läser, och ibland så läser jag 
och så visar jag bilderna sen. Ibland så har vi det digitalt med projektor...en bok. Och där kan man 
ju välja då om du läser boken eller om någon läser upp den och man sitter med barnen och lyssnar 
och tittar tillsammans, och sen kanske diskuterar boken. (Förskollärare B) 

Utifrån det sociokulturella perspektivet ser vi hur kommunikationen mellan förskolläraren, barnet och 

boken kan variera utifrån barnets ålder. Vi ser att ju äldre barnen är desto större möjlighet ges till att 

samtala och diskutera kring boken. Vi ser även hur kommunikation genom bilder snarare än text har 

större betydelse för de yngsta barnen, då äldre barn ofta klarar av att lyssna till en saga och även förstå 

innehållet utan att se bilder som kan ge ett visuellt stöd. Detta skulle kunna förstås utifrån begreppet 

scaffolding eftersom bokens bilder fungerar som stöttning till barnens förståelse. 

Förskollärarna tillfrågades hur de agerade när de märkte att barnen inte lyssnade under en 

högläsningssituation. Alla förskollärare svarade att de i dessa lägen oftast valde att bryta högläsningen 

eftersom de, i dessa situationer, ansåg att denna lässtund just då inte verkade meningsfull för barnen. 

En genomgående inställning kring detta var att det är bättre att bryta en högläsningsaktivitet än att sitta 

och tjata på barnen. Intervjuerna visar dock att förskollärarna ofta testar olika metoder för att locka 

barnen till sagan innan de väljer att bryta sagostunden helt.  
 

Vi har ju tecknet ”SITT” (visar tecken) kan ju vi köra ganska mycket för att slippa avbryta sig och 
behöva säga...så kan man ibland bara titta på dem och...(visar tecken för sitt) (Förskollärare E)  

Om det är viktigt för mig att de lyssnar så brukar jag nog ställa frågor, till exempel ”Visst Pelle? 
Visst kan det vara såhär?” (…///…) Passar det inte så kan de väl vara i rummet och göra något 
annat. Eller byta aktivitet. Men jag tänker nog försöka sådär ”Nej men oj då Sara!” , locka in barnen 
igen. (Förskollärare A)  

I intervjuerna framkom vilka styrkor och svagheter förskollärarna upplevde att de hade som högläsare. 

Exempel på styrkor var flexibilitet, intresse för böcker och läsning, god inlevelseförmåga, lyhörd, rolig, 

god fantasi och spontanitet.  

Mina styrkor som högläsare skulle jag nog säga är att jag läser med inlevelse och jag försöker alltid 
skapa en magisk stämning när jag ska läsa. (Förskollärare C) 

Mina styrkor är att jag är lite rolig, jag har bra fantasi och hittar på sånt som inte finns.(Förskollärare 
D) 
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Exempel på svagheter kunde vara att förskolläraren upplevde sig ha dåligt tålamod, sliten röst, dålig 

på att avsluta en högläsningsaktivitet samt att förskolläraren hade lätt för att tappa fokus under 

läsningen. 

 

Jag tycker inte att jag har någon bra röst. Tycker min röst är lite...Det finns ju de som har en jättebra 
berättarröst. Och verkligen kan… (…///…) Min röst har ju blivit lite sämre genom åren. Sliten. 
Ansträngd. Så jag har fått svårare att få något bra läsflyt. (Förskollärare B)  

Svagheter kan väl...asså...Det kan väl vara det här att man kan känna att tålamodet ibland...att man 
kan bli lite frustrerad kanske. När man försöker liksom och så är det ingen som vill lyssna. 
(Förskollärare E) 

En tolkning av förskollärarnas styrkor och svagheter utifrån det sociokulturella perspektivet skulle 

kunna förstås som kulturella redskap (artefakter) som medierar världen till barnen vid högläsningen. 

Vi tänker bland annat att rösten är ett kulturellt redskap eftersom den kan brukas för att förmedla saker 

till andra.  

Syftet med högläsning på förskolan 

I förskollärarnas intervjusvar framkom att huvudsyftet med högläsningen på förskolan var att främja 

barnens språkutveckling. Samtliga deltagare var överens om att högläsningen gav stora möjligheter att 

utveckla olika språkliga faktorer exempelvis grammatik, ordförråd, uttal och språklig medvetenhet. 

Utifrån begreppet mediering ser vi hur språket blir viktigt inom högläsning då språket fungerar som 

ett kulturellt redskap som används för att mediera upplevelser av omvärlden. Med detta tänker vi att 

även boken vid högläsning fungerar som ett kulturellt redskap eftersom läsaren genom boken kan 

förmedla dess innehåll för de som lyssnar.  
 

Syftet med högläsning skulle jag säga är att berika ordförrådet till största del men också att stärka 
gemenskapen och att kunna sitta och lyssna. Vilket kan vara väldigt svårt för vissa. Egentligen 
finns det väl så många mer syften som jag inte i stunden kan komma på. (Förskollärare C)  

Förskollärarna var även eniga om att mycket annat kom på köpet såsom fantasi, gemenskap och 

bearbetning av upplevelser och händelser samt en förståelse för omvärlden. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet ser vi hur förskolläraren kan använda högläsning för att på olika sätt ge barnen 

förutsättningar att utvecklas i samspel med andra. 

 

Att för det första inte bara är själva boken utan det är själva kontakten med barnen också i stunden 
(…///…) Det som är viktigast är nog stunden i sig själv och den kan ju vara både för språket, 
närheten och för gemenskapen. (Förskollärare D) 
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Även om alla förskollärare i huvudsak framhäver att syftet med högläsning är att stimulera barnens 

språkutveckling så ser vi några variationer i förskollärarnas svar.  

 

Det beror helt på vilken stund det är. Är det att samla ihop innan lunch eller är det en läsvila för att 
komma till ro? (Förskollärare A) 

Så jag tycker att huvudsyftet...ja men att få dem nyfikna! (…///…) de ska intressera sig själva för 
att kunna läsa. (…///…) Jag tycker att det är huvudsyftet att väcka intresse och nyfikenhet. 
(Förskollärare B) 

Hur sker urvalet av böcker till en högläsningssituation på förskolan? 

Intervjusvaren visar att böcker främst väljs ut efter syftet med högläsningen, barnens behov och 

intressen. Ett syfte med högläsningen kan enligt förskollärarna vara att barnen ges en förförståelse 

kring ett specifikt ämne inför ett kommande projekt eller temaarbete på förskolan. Utifrån begreppet 

scaffolding ser vi hur förskollärarna kan stötta barnen med ett lämpligt urval av bok som tar hänsyn till 

barnets behov, intressen och ålder.  

Alla förskollärare berättar att biblioteket hjälper till att välja ut böcker till deras förskola. Med 

bibliotekets hjälp väljs böcker med relevant innehåll för respektive barngrupp som är på rätt nivå för 

barnen. Genom scaffolding kan vi även se hur förskolläraren kan stöttas i arbetet kring val av böcker 

med bibliotekets hjälp. 

 

Men sen har vi ju biblioteket som vi kan ringa och beställa boklådor. Då kan vi till och med säga 
”Vi vill ha böcker med fokus på...” (Förskollärare E) 

Vi kan även se att förskollärare kan agera på olika sätt och ta hjälp från olika håll när böcker ska väljas.  

 

Vi har en bokansvarig på den här avdelningen. Hon ser till att det finns aktuella böcker och har koll 
på vad barnen finner intressant. Hon rådfrågar föräldrar vad de läser hemma och kollar intresset 
(…///…) Då ringer hon till biblioteket och rådfrågar dem vilka böcker som kan passa. 
(Förskollärare D)  

Det framgår under intervjuerna att barnen ofta är med och väljer ut böcker till högläsningen. Barnen 

väljer ofta en bok de känner igen eller utifrån intresse. Utifrån den proximala utvecklingszonen kan vi 

uppfatta hur böcker väljs ut efter barnens mognad, behov och ålder för att kunna utmana dem på 

passande nivå.   
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Jag väljer dels i samspel med dem eller i samråd. Och sen också...utifrån behov. Rådande behov i 
gruppen. Och också utifrån vad jag tycker ibland. Att det här vill jag få in. (Förskollärare B) 

 

Citatet visar att genom samspel med en erfaren pedagog kan barnen få möjlighet att utveckla sin 

tankeförmåga. Beroende på vilka möjligheter för samtal och kommunikation den valda boken utgör 

ger förskolläraren barnen olika förutsättningar att utveckla sin sociala kompetens och språkliga 

förmåga.  

Valet av böcker grundas delvis på forskning i form av exempelvis föreläsningar och i möten under 

arbetet med Läslyftet2. Trygghetsplanen på förskolan säger bland annat att barn med olika bakgrund 

och familjekonstellationer skall erbjudas böcker med relevant innehåll, exempelvis olika språk. Det 

ska finnas en mångfald av böcker och något som passar alla.  

 

Vi har ett ganska brett urval med böcker på just vår avdelning och vi får hela tiden nya böcker i 
kartonger från biblioteket (…///…) Men det är ju viktigt att innehållet inte är konstigt på något vis 
eller utpekande för någon (Förskollärare C) 

Här ser vi återigen hur böckerna och språket fungerar som ett kulturellt redskap som medierar världen, 

i detta fall för barnen. Genom ett anpassat innehåll i böckerna kan relevanta budskap förmedlas mellan 

läsare och lyssnare. Utifrån proximala utvecklingszonen är det viktigt med ett utbud av böcker som 

passar alla, exempelvis böcker anpassade efter barnens ålder.  

 

Resultatsammanfattning  
Analyserna av intervjuresultaten visar att de fem förskollärarna uttrycker liknande åsikter och 

uppfattningar kring hur de agerar vid högläsningsaktiviteter och hur detta beteende påverkar barnens 

upplevelse. Alla betonar betydelsen av inlevelse och engagemang under läsningen för att stimulera och 

motivera barnen att lyssna. Extra viktigt blir förskollärarens agerande när denne läser för en stor 

barngrupp. Enligt förskollärarnas åsikt är det optimala att läsa för mindre grupper då det på detta sätt 

blir lättare för förskolläraren att involvera och göra barnen delaktiga under läsningens gång.  

Förskolläraren kan exempelvis visa bilder och ställa frågor till barnen för att involvera dem. Vid 

läsning för större barngrupper används ofta en digital bok som visas med projektor för att säkerställa 

att alla barnen ser och hör bra. Intervjuerna visar även hur de fem deltagarna i studien uppfattar sina 

 
2 Läslyftet är en satsning på arbete med läsning  i förskola och skola utformat av skolverket (Pihlgren, 2019).  
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styrkor och svagheter som högläsare. Att dessa svar varierade möjliggör tolkningen att det finns en 

stor variation av högläsare på förskolan med olika styrkor och svagheter att arbeta med.  

 

Det framkommer under intervjuerna att huvudsyftet med högläsningen är att vidga barnens språkliga 

förmåga. Dock framhåller alla förskollärarna att högläsningen även är en stund för samspel och 

gemenskap. De uppger även alla liknande tillvägagångssätt vid urval av böcker, där samtliga 

förskollärare tar stöd från biblioteket för att hitta lämpliga böcker som passar respektive barngrupp. 

Det visar sig att valet av bok inför högläsningen sker både utifrån barnens som förskollärarens 

önskemål. Förskollärarna beskriver hur arbetet med det så kallade läslyftet med samtal och 

föreläsningar har påverkat deras syn och arbete med läsning på förskolan, men även urval av böcker.   
 

DISKUSSION 
Under denna rubrik diskuteras studiens metod och resultat under var sin rubrik.  

 
Metoddiskussion 
Metoddiskussionen tar avstamp i valt tillvägagångssätt för studien där fördelar och nackdelar lyfts 

fram och diskuteras utifrån litteratur samt egna reflektioner.  

 

Informanterna som intervjuades var delvis bekanta, något som skulle kunna tänkas ha påverkat 

studiens resultat eftersom det är svårare att vara objektiv i samtal med en bekant. Under intervjuerna 

har vi dock strävat efter att hålla tillbaka vår egen förförståelse och våra åsikter för att studiedeltagarnas 

röster skulle komma fram. Vi båda är även relativt ovana vid att intervjua människor, något som också 

kan ha påverkat insamlad data. Dalen (2015, s.21) skriver att det kan vara svårt att hitta en balans 

mellan närhet och distans till informanten. 

 

Även om en testintervju gjordes innan de riktiga intervjustudierna har vi på efterhand funderat på om 

våra intervjufrågor var tillräckligt tydligt formulerade. Före intervjuerna enades vi om att försöka hålla 

fokus på att våra frågeställningar skulle besvaras, men vid transkribering och analys av data visade det 

sig att mycket av materialet inte var särskilt relevant för studien. Testintervjun som utfördes gav oss 

en aning om hur lång tid en intervju kunde ta. Intervjuerna visade sig gå fortare än vi räknat med. 

 

När allt material var transkriberat började vi leta efter likheter och olikheter i informanternas svar vilket 

var svårare än vad vi tänkt oss eftersom vi båda hade transkriberat materialet på olika sätt. En av oss 
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hade intervjuat strikt efter vår intervjuguide, medan den andra av oss valde att utveckla intervjun med 

många följdfrågor. Vi hade inte heller skrivit ut intervjuerna på samma sätt vilket gjorde det lite 

besvärligt att jämföra svaren mellan de olika intervjuerna. Detta tänker vi visar hur viktigt det är att 

arbeta på samma sätt, då detta underlättar fortsatt arbete. Att vi utfört intervjuerna på olika sätt kan 

också tänkas ha påverkat studiens tillförlitlighet.  
 

 

Resultatdiskussion 

Här beskrivs studiens resultat som diskuteras utifrån bakgrund och forskning. Vi har valt att använda 

både begreppet lärare samt förskollärare i texten då en del av forskningen vi utgått från är utförd i både 

grundskola (årskurs 1–3) och i förskola. 

Samspel och kommunikation 
Utifrån vår studie har vi sett att samspel och kommunikation förekommer på många olika sätt under 

en högläsningssituation. Exempelvis som Simonsson (2004, s.200–203) skriver att barn använder sig 

av bilderböcker, inte bara enskilt utan även i samspel med andra. Vi tänker bland annat på hur 

förskollärarna i studien talade om hur de kunde involvera barnen i samtal och kommunikation genom 

att ställa frågor. Vi såg även att det var viktigt för förskollärarna i vår studie att genom högläsning 

kunna ge barnen möjligheter att utvecklas i samspel med andra. Som förskollärare är det viktigt att 

visa engagemang i högläsningen, leva sig in i texten och använda rösten för att variera tonläget. På 

detta sätt kan läsare tillsammans med barnen träda in i en annan värld. Förskolans läroplan (2018, s.14) 

säger att förskolan ska ge alla barn möjlighet att utveckla förmåga att berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor och kommunicera med andra i olika sammanhang.  

Pihlgren (2019, s.2) skriver att barn lär sig viktiga aspekter om livet och om andra människor genom 

högläsning. Att erbjuda en tidig kontakt med böcker ger barnen en känsla av vad som är viktigt när 

man läser. Yngre barn härmar vuxna när de läser och hanterar böckerna, därför tänker vi att det är 

viktigt att barnen tidigt får erfara vuxna som brukar böcker för att lära sig hur de ska användas och 

hanteras. Förskollärarna på förskolan är viktiga förebilder för barnen och denna roll bör tas på allvar 

för att lyckas förmedla ett intresse för böcker till barnen på ett bra sätt.  

I studien framkom att högläsning sker på olika sätt för olika åldrar både vad gäller val av bok, upplägg 

på högläsningen och samspelet kring boken. Därför bör hänsyn tas till barnets ålder, men även mognad 

vid situationer som inkluderar högläsning och böcker. Detta beaktade även Fröbel när han under 1800 

talet utformade nya böcker, text, rim och ramsor som var anpassade efter barnens nivå för att främja 

de yngre barnens förståelse för text och bild.  
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Edwards (2019, s.14–16) skriver att pekböcker är det första steget att sätta ord på världen och ta del i 

bläddringens magi. I intervjuerna framkom hur förskolläraren bläddrade i små bilderböcker 

tillsammans med de yngsta barnen och att läsningen i sig inte var det viktiga utan det faktum att boken 

var i fokus och att barnen fick möjlighet att lära känna boken, exempelvis genom att titta, känna och 

smaka på boken. Kiraki Nilsson och Olin Henrysson (2017, s.13–15) skriver bland annat att yngre barn 

använder flera av sina sinnen för att kommunicera med böckerna. Vi anser att bilderna har en viktig 

och stor betydelse för kommunikationen mellan barn och bok eftersom bilder har en förmåga att 

mediera kunskaper till de barn som ännu ej kan läsa, något som även Simonsson (2004, s.200–203) 

betonar. 

I läsning för äldre barn ser vi utifrån litteratur samt intervjusvaren hur den verbala kommunikationen 

utvecklas och blir tydligare. När barnen är äldre ges andra möjligheter till samtal och diskussion 

jämfört med när barnen ännu ej har utvecklat sin talförmåga till fullo. Enligt Pihlgren (2019, s.4) bör 

barn få förutsättningar att komma i kontakt med de mer situationsbundna och abstrakta språket och 

begreppen. För att lära sig dessa abstrakta begrepp behöver barnen få möjlighet att diskutera upplevelse 

och erfarenheter med varandra för att förstå begreppen i dess sammanhang. Svensson (2005, s.31) 

anser att äldre barn bör få lyssna till böcker utan så mycket bilder för att utmana och stimulera deras 

förmåga att fantisera. Att äldre barn utmanas på dessa sätt är något vi tycker oss se i vår studie. Bland 

annat visar det sig hur äldre barn, bättre än yngre barn, klarar av att lyssna till sagor utan så mycket 

bilder då de inte har samma behov av bildstöd för att förstå sagans innehåll. Att äldre barn klarar sig 

utan bilder är dock ingen självklarhet. Det beror mycket på bland annat barnets mognad och tidigare 

erfarenheter av att läsa.  

Intervjuerna visade att det råder vissa delade åsikter om vad syftet med högläsningen är. Även om det 

vanligast svaret bland informanterna var att högläsningen syftade till att utveckla barnens språk, 

framkom även åsikter om att syftet med högläsningen till viss del berodde på när på dagen den utfördes 

samt om det var en planerad eller spontan aktivitet. Syftet kunde då exempelvis vara att samla barnen 

före lunchen eller att ge en stund av lugn och ro under vilan. Enligt oss är högläsning en mångfacetterad 

metod som i första hand bör användas i syfte att stimulera språkutveckling, men som även kan ge 

många andra positiva följder exempelvis stimulera barnens fantasi, utveckla lekar och skapa 

gemenskap. Även Pihlgren (2019, s.2–3) skriver att högläsningen även kan, förutom språkutveckling, 

bidra med en ökad samvaro och gemensamma upplevelser.   
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Lärarens roll vid högläsning  
Intervjuerna visar hur förskollärarna är eniga om att det är viktigt med engagemang och inlevelse för 

att lyckas fånga barnen vid en högläsningsaktivitet. Vidare berättar de hur deras agerande påverkar 

barnens upplevelse av läsningen och boken. Om läsningen exempelvis sker monotont eller utan 

inlevelse riskerar förskolläraren att barnen tappar intresset och aktiviteten bryts.  Detta är därför något 

som alltid bör tas i beaktande vid högläsningssituationer och läsarens entusiasm är en bidragande faktor 

till att situationen ska bli lyckad.  

Vår studie belyser hur förskollärare upplever sina styrkor och svagheter vid högläsning. Vi ser en stor 

variation i svaren vilket även visar att det finns en stor variation av högläsare på olika förskolor. Alla 

är olika och att det är naturligt att ha olika styrkor och svagheter. Dock är det upp till var och en hur 

man väljer att arbeta med och använda sig av sina styrkor och tackla sina svagheter. Vi har utifrån 

förskollärarnas svar fått en förståelse för att styrkor och svagheter behöver betraktas i olika kontexter. 

Det förskolläraren har svårt för i en viss situation kanske går lättare i en annan. Det kan handla om 

förskollärarens olika förutsättningar, exempelvis hur många barn som ska läsas för eller hur mycket 

tid som finns till att planera och utföra aktiviteten.  I analysen uppstod frågan om styrkor och svagheter 

kan tolkas som kulturella redskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi kom fram till att rösten 

räknas som ett sådant redskap, då den används för att förmedla budskap. Men de övriga då? Skulle det 

kunna vara ett kulturellt redskap att vara rolig, vilket var en av styrkorna som beskrevs? Enligt Botö 

(2018, s.29) kan kulturella redskap vara såväl materiella, språkliga och intellektuella. Enligt oss räknas 

det som en intellektuell förmåga att vara rolig. Det ”roliga” bör ske medvetet om det ska räknas som 

ett kulturellt redskap.   

Jönsson (2007, s.239–241) skriver att läraren är en viktig person i litteraturarbetet som kan ge stöd till 

eleverna att närma sig text på olika sätt. Läraren ska främst vara en samarbetspartner som stöttar istället 

för någon som värderar elevernas arbete. Även om Jönssons studie är utförd i årskurs 1–3 anser vi att 

det finns relevanta kopplingar till förskolan och att denna typ av stöttning även finns i förskolans värld. 

Vi ser exempelvis i vår studie hur förskollärare kan stötta barnen genom att ställa frågor och visa bilder 

under läsningens gång samt ge tillgång till olika typer av böcker och texter för att intressera och locka 

barnen. Vi ser även hur förskollärarna kan stötta barnen genom att variera gruppstorleken under 

högläsningsaktiviteter, men även genom att variera användandet av fysiska böcker med digitala böcker 

som visas på storskärm. Genom att variera högläsningsaktiviteterna på dessa sätt så möjliggörs 

uppfyllandet av barnens olika behov. På detta sätt kan barnen utmanas i sin språkutveckling och även 

påverka barnens upplevelse av högläsningen.  



25 
 

Kiraki Nilsson och Olin Henrysson (2017, s.5, 13–15) skriver att det är viktigt att läraren skapar 

förutsättningar för kunskap i läsning och skrivning i förskolans lärandemiljö. De menar även att det är 

viktigt vad förskollärare har för förhållningssätt och hur miljön är utformad för att skapa intresse. Vi 

håller med Kiraki Nilsson och Olin Henrysson om att förskolläraren ska ge barnen förutsättningar för 

läsning och skrivning. Dock tänker vi samtidigt att det är minst lika viktigt att även förskolläraren får 

förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag. Som ett exempel från egna erfarenheter ser vi hur 

planeringstiden på många förskolor brister. Även bristen av ekonomiska resurser kan påverka hur 

exempelvis läsmiljöer kan utformas. 

 Botö (2018, s.64–65) skriver att det är viktigt att barn erbjuds meningsfulla aktiviteter och 

sammanhang för kunskapande. Hon menar även att det är viktigt att lärandesituationer utgår från 

barnens erfarenheter och intressen för att barnen ska bli engagerade i litteracitetaktiviteter och att detta 

är pedagogens ansvar. Detta har vi även sett i våra intervjusvar, då många förskollärare påpekar detta. 

De anser bland annat att det är viktigt att försöka fånga barnens intresse för boken genom att läsa med 

inlevelse och engagemang. Förskollärarna berättar hur valet av böcker till högläsningen kan ske. Det 

visar sig i intervjuerna att urval till stor del sker utifrån barnens nuvarande intressen, behov och 

kommande projekt eller temaarbeten. En grundtanke var att det ska finnas en mångfald av böcker med 

ett utbud som passar alla. Svensson (2011, s.5) lyfter betydelsen av att barn får möta olika typer av 

böcker på förskolan som de kanske annars inte hade kommit i kontakt med i hemmet.  

 

 

SLUTSATSER 
Utifrån vårt resultat och tidigare forskning har vi fått en djupare förståelse för hur en förskollärare kan 

uppleva sig själv som högläsare. Att högläsa inför en barngrupp visar sig vara utmanande på olika sätt 

för förskolläraren då många moment ska gå ihop för att lyckas stimulera och intressera barnen för 

boken. Förskolläraren kan använda olika metoder för att lyckas fånga barnens intresse, bland annat 

använda rösten på olika sätt och läsa med inlevelse för att göra sagan mer levande och spännande att 

lyssna på. Vi har även fått en fördjupad förståelse för vikten av att skapa meningsfulla läsmiljöer på 

förskolan där bland annat antal barn i gruppen och utformning av den fysiska miljön spelar viktiga 

roller. Studien belyser hur styrkor och svagheter varierar hos förskollärarna samt att förskollärarnas 

val att använda dessa påverkar högläsningen på olika sätt.  

Studien visar att val av bok till högläsningen påverkar mycket och kan vara avgörande för hur barnen 

utvecklar ett intresse för läsning och böcker. Det är viktigt att det finns ett brett utbud av böcker med 
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något som skulle kunna intressera varje individ. Studien visar att syftet enligt studiens deltagare i första 

hand är att stimulera barnens språkutveckling men att den även kan ha andra syften beroende på 

situation, tid på dagen eller om det är en spontan eller en planerad aktivitet.  

Efter vår studie kan vi konstatera att högläsning behöver ske medvetet. Förskolläraren behöver ställa 

sig frågan ”Varför läser jag och hur läser jag? Det är också viktigt att tänka på dem som ska lyssna och 

anpassa högläsningen efter ålder, mognad och nivå av förståelse. 

 
 
VIDARE FORSKNING 
Vid en intervju uppstod en diskussion om att dagens barn är svårare att underhålla med en bok när det 

i dag finns mycket annat roligt som konkurrerar, exempelvis omges barnen av digitala verktyg på ett 

helt annat sätt idag än för några år sedan. Förskolläraren ansåg att det krävs mycket mer av en högläsare 

idag för att locka barnen jämfört med för några år sedan när hon började arbeta som förskollärare. 

Detta tyckte vi var ett mycket intressant resonemang. Kanske är det så att högläsning behöver anpassas 

efter dagens barn på annat sätt än förut? Det kanske inte räcker att du som förskollärare/ lärare har 

goda styrkor inom högläsning vad gäller exempelvis röst, mimik, inlevelse och kroppsspråk. Dagens 

barn kanske kräver mer för att lässtunden ska bli riktigt lyckad. Det skulle kunna vara så att läsmiljön 

samt tid på dygnet är minst lika viktiga som valet av bok.    

 
Vi skulle gärna se vidare forskning om hur förskollärare tänker kring detta. Om det är ett problem i 

samhället att locka barn att intressera sig för böcker och vad förskolan och skolan kan göra för att 

motverka den utvecklingen.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Inledande frågor: 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Vilken åldersgrupp arbetar du med nu? 

- Kan du kort beskriva den barngrupp som du jobba mest i? 

 

Hur resonerar förskolläraren över sitt eget agerande vid högläsningsaktiviteter? 

- Kan du beskriva hur du gör när du håller i en högläsningsaktivitet? Ge exempel. Varför just så? 

- Vad känns viktigt för dig vid en högläsningssituation? Ge exempel. 

- Hur upplever du att ditt agerande under en högläsningssituation påverkar barnen? 

- Hur agerar du om barnen inte lyssnar? Varför just så? 

- Vad anser du vara dina styrkor/ svagheter som högläsare? 

 

Hur beskriver förskolläraren syftet med högläsning på förskolan? 

- Vad är enligt dig syftet med högläsning för barn i förskolan? 

 

Hur sker urvalet av böcker till en högläsningssituation på förskolan? 
- Hur väljs böcker ut till en högläsningssituation? (Du som väjer?, barnen?…) Motivera. 

- Har förskolan några speciella riktlinjer för detta? 

- Har du/ni tagit del av någon forskning som påverkat valet av böcker? Exempel? 

 

Avslutning 

- Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 

- Kan vi återkomma om vi undrar över något? 
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Bilaga 2 
 

 
HÖGSKOLAN 

DALARNA 

 Information om examensarbete: En studie om hur förskollärare ser på 
sig själv som högläsare. 

Under höstterminen 2019 kommer vi, Martina Jans och Mirja Vinter, skriva vårt examensarbete på 
förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vi har i denna studie valt att undersöka hur förskollärare ser 
på sig själva som högläsare. Du som förskollärare tillfrågas därför om deltagande i denna undersökning. 

Undersökningens syfte och innehåll: 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur sex förskollärare uppfattar sin roll som högläsare och 
hur det i sin tur påverkar barnen som lyssnar. 

Under vår VFU har vi båda reflekterat över att förskollärarens engagemang spelar stor roll i 
högläsningssituationer, men även hur förskolläraren väljer att lägga upp högläsningen och planerar detta 
tillfälle. Vår tanke med denna studie är att uppmärksamma förskolläraren på sin roll som högläsare för att 
denne ska kunna reflektera över sitt agerande och på detta sätt, förhoppningsvis utveckla sig själv till en god 
högläsare. 

Genomförande: 
Vi planerar att intervjua sex stycken förskollärare för att få en inblick i hur de resonerar över sin förmåga att 
högläsa i barngrupp. Du får detta erbjudande eftersom du är förskollärare och vi ser din pedagogiska 
kunskap som en tillgång i vår studie. Ditt deltagande i denna studie innebär att vi kommer att komma ut till 
din arbetsplats för en intervju som beräknas ta ca.45 minuter. Intervjun kommer efter ditt godkännande att 
spelas in med ljudupptagning som därefter kommer att transkriberas. Anledningen till att vi spelar in 
intervjun är för att det kan vara svårt att hinna anteckna allt som sägs och för att vi i efterhand ska kunna 
analysera materialet. Det kommer endast vara vi som intervjuar samt eventuellt vår handledare som 
kommer att ta del av det inspelade materialet. Det insamlade materialet kommer även att avidentifieras för 
att inte röja någons identitet eller förskola. Materialet som blivit insamlat kommer att förvaras i 
lösenordskyddad dator under studiens gång och när studien avslutats kommer materialet att raderas. I och 
med den nya GDPR- förordningen behöver vi få godkännande av dig att förvara dina personuppgifter 
(materialet från vår intervju) på vår dator. 

Ditt deltagande i denna studie är frivilligt och du kon när som helst välja att avbryta din medverkan utan 
närmare förklaring. Om du som är tillfrågad väljer att inte delta eller om du avbryter din medverkan kommer 
detta inte påverka det fortsatta arbetet med studien. Om du väljer att delta har du också rätt att ansöka om 
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ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor gällande behandlingen av 
personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. Du kommer sedan kunna ta del av 
denna studie i form av en uppsats efter att den godkänts och publicerats via Högskolan Dalarna. Vi kan även 
att mejla det färdiga resultatet till dig. 

Härmed ges godkännande för deltagande. 

Önskar ej att delta. 

Deltagarens underskrift: 

Ort och datum: 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

  

Falun, 2019-11-15. 

 

Martina Jans, Student Mirja Vinter, Student 

  

  

 

 

 
Solveig Ahlin, handledare  
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