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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar högläsning i förskolan och skolans tidigare år. 

 

Kvalitativa 
intervjuer har genomförts med fem barn och två pedagoger i förskolan samt fem 
elever och två lärare i skolans år 2. Avsikten var att undersöka hur barnen upplever 
och tänker omkring högläsningen och om deras upplevelser överensstämmer med 
pedagogens syfte. 

Forskning  visar att miljön är betydelsefull då den både kan skapa förutsättningar eller 
utgöra hinder för barns lärande och utveckling. Vid högläsning och boksamtal 
utvecklar barnet sitt språk och sitt intresse för läs- och skrivinlärning.  
 
Resultatet visar att högläsning förekommer dagligen i de båda verksamheterna och att 
barnens upplevelser, till viss del, stämmer överens med 

 

pedagogens och lärarens 
syften. Då vi funnit att barnen tycker om högläsning och tror att pedagogen vill att de 
ska lära sig något, stämmer detta överens med pedagogens och lärarens syfte om att 
högläsningen ska vara språkutvecklande och ge gemensamma upplevelser.  

I jämförelsen mellan förskolan och skolans år 2 upptäckte vi både likheter och 
skillnader. En likhet är att det mångkulturella perspektivet saknas i litteraturen, 
dessutom fann vi att barnen i förskolan har möjlighet att påverka vilken litteratur som 
ska läsas vid de spontana lässtunderna medan eleverna i skolan inte kan påverka valet 
av litteratur.   
 
Slutsatsen i denna studie är att 

  

pedagogerna och lärarna har olika syften med 
högläsningen och vi menar att det är av stor betydelse att dessa alltid förklaras för 
barnen. När barnen och eleverna förstår avsikten med högläsningen, oavsett om den 
är en stunds vila och avkoppling eller om den beskrivs som en lärandesituation, kan 
det skapas goda förutsättningar för lärande och utveckling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: högläsning, förskola, skola, boksamtal, språkutveckling 
 
 
 



 

Förord 
 
Att skriva ett examensarbete beskrivs av många som mycket arbetsamt. Det  
instämmer vi i, men trots det anser vi att det har givit oss mycket glädje och många 
skratt.  
 
Vi vill framföra ett stort tack till de barn och pedagoger som deltagit i vår studie. Det 
är ni som gjort det möjligt för oss att genomföra detta arbete. Ett varmt tack vill vi 
rikta till vår handledare Gunnel Frid som visat stort intresse för vårt arbete och 
bidragit med professionell handledning. Vi tackar även våra familjer som stöttat oss 
under denna intensiva tid. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för en lärorik och 
givande tid. 
 
 
xxxxxx och xxxxxx  i december 2011 
Gerd Larsson och Lillemor Åkerlind 
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Inledning 
 
Vårt intresse för högläsning har alltid varit stort och har vuxit sig allt starkare under 
lärarutbildningens gång. Att högläsning är betydelsefull för barnets språkutveckling 
var vi tidigare medvetna om. Under utbildningen har vi även insett hur viktig 
högläsning, med efterföljande boksamtal, är för barnets framtida läs- och 
skrivutveckling. Vår förförståelse om högläsning i förskola och skola är att den ofta 
förekommer mellan två aktiviteter som en stunds vila och avkoppling och därmed ses 
som mindre betydelsefull. I en stor del av den litteratur vi läst har vi sett exempel på 
hur viktigt det är att läsa högt för barn, men även att samtalet om det lästa bör 
prioriteras.  
 
          Låt barnen tidigt få bada i språket och vistas i en rik, stimulerande 
           språkmiljö där språket under hela dagen flödar över barnen i 
           meningsfulla sammanhang! (Lindö 2009, s. 272).   
 
Då vi läst tidigare genomförda examensarbeten och funnit att det finns mycket skrivet 
om högläsning utifrån pedagogens perspektiv vill vi istället i denna studie lyfta fram 
barnets tankar omkring högläsningen. Vi kommer därför att undersöka hur barnets 
upplevelse av det lästa stämmer överens med pedagogens syfte. Vår vision är att  
studien ska bidra till att medvetandegöra pedagoger om högläsningens möjligheter 
och om vikten av att alltid ha ett syfte med högläsningen samt att syftet tydliggörs för 
barnen.  
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Styrdokument 
 

I följande avsnitt presenteras relevanta delar av styrdokumenten för förskola och 
skola, Lpfö 98 (2010) och Lgr 11 (2010) i ämnet svenska.  
 

Styrdokument förskolan 
 
I Lpfö 98 (2010) står att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 
den skriftspråkliga världen. ” (s. 7). Under rubriken Utveckling och lärande framhålls 
att ”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den 
stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.”(s. 9).  
 

               Förskolan ska sträva efter att varje barn 

•   utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna  
         uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, 
 
•   utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga  
        att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,  
        argumentera och kommunicera med andra, 
 
•  utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

               kommunikativa funktioner,  
 

•  utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga  
        att använd sig av, tolka och samtala om dessa,(s. 10). 

 

Lpfö 98 (2010) innehåller även riktlinjer där det dels anges vad förskolläraren ska 
ansvara för, dels hur arbetslaget ska samarbeta, ta vara på, utmana och ge barnen 
möjligheter. När det gäller barnets språk- och kommunikationsutveckling är det 
förskolläraren som ansvarar för att arbetet utförs så att barnen stimuleras och 
utmanas. Däremot betonas att det är arbetslaget som ska samarbeta för att erbjuda en 
god miljö för utveckling, lek och lärande.  
 

Styrdokument skolan 
 

Förskolan och skolans styrdokument skiljer sig åt när det gäller målen. I förskolan 
finns strävansmål som anger inriktningen i förskolans arbete medan det i skolan finns 
uppnåendemål som anger inriktningen på skolans arbete.  
 
I Lgr 11 (2010) står att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 
Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”(s. 9). 
Som tidigare nämnts presenteras här relevanta delar ur skolans styrdokument. 
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Utdrag ur kursplanen i Lgr 11 (2010): 
  
             Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna  
             sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  
 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,  

• urskilja språkliga strukturer  och följa språkliga normer, och 

• söka information från olika källor och värdera dessa (s. 222-223).  
 

             I årskurs 1–3  
 
            Tala, lyssna och samtala 
 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.  

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära 
      ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan  

      stödja presentationer.  

• Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.  
 
             Berättande texter och sakprosatexter  
 

• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och  

      skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger,  

      bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.  

      Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser  
      och erfarenheter.  

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en  

       berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp  

       och avslutning samt litterära personbeskrivningar.  

• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.  

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för  

       barn, och hur deras innehåll kan organiseras. 

• Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och  

      arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning  

      och punktuppställning i flera led. 

• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva  
       spel och webbtexter (s. 223-224). 
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Bakgrund och tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras inledningsvis det sociokulturella perspektivet. 
Bakgrundsmaterialet skildrar miljöns betydelse i förskola och skola, både för att få 
och ge läsaren en förståelse för dess betydelse för barns utveckling och lärande. 
Därefter följer tidigare forskning om högläsningens betydelse för barns 
språkutveckling, barns läs- och skrivutveckling samt boksamtal – en förutsättning för 
vidgad förståelse.  

 

Det sociokulturella perspektivet 
 
I denna studie har vi utgått från det sociokulturella perspektivet då det gäller barns 
kunskap och lärande, vilket innebär att samspelet med andra människor ses som 
avgörande för barnets språkutveckling och lärande. 
  
Olga Dysthe (2003), Dialog, samspel och lärande, menar att kunskap alltid finns i en 
historisk och kulturell situation. De språkliga framställningar människan gör och de 
värderingar vi har placerar oss i en kulturell och historisk tradition. Vidare framhåller 
hon att språket är nyckeln för lärande och tänkande. Det är genom kommunikativa 
processer som människan lär och utvecklas. Barnet lär sig vad som är värdefullt i den 
kultur de lever i genom att efterlikna, lyssna och kommunicera med andra. Dysthe 
hävdar vidare att språket har en avgörande roll, i läroprocessen, för att sätta ord på 
det man förstår, att förmedla sin kunskap vidare och att kunna kommunicera med 
andra om sådant man förstår och inte förstår. Roger Säljö (2000), Lärande i praktiken. 
Ett sociokulturellt perspektiv, menar även han att i detta perspektiv på lärande och 
utveckling står kommunikativa processer helt i fokus. Lärandet är ett resultat av 
verksamheten människor emellan medan skolan skapat bilden av att undervisning är 
en förutsättning för att ett lärande ska ske. Begreppet mediering är ett centralt 
begrepp i det sociokulturella perspektivet vilket beskrivs av Säljö: 
  

          Begreppet mediering är således mycket centralt och kanske 
           det mest annorlunda antagandet i en sociokulturell tradition 
           om man jämför denna med andra ledande teoretiska 
           perspektiv. Mediering innebär att vårt tänkande och våra 
           föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, 
           vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. (s. 81). 
 

I Lpfö 98 (2010)  står att ”Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och 
barn som på att barnen lär av varandra” (s. 7).  I Lgr 11 (2010) står att ” Eleverna ska 
få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra ” (s. 9). Detta kan ses utifrån Vygotskijs 
proximala utvecklingszon, det vill säga det du idag klarar av tillsammans med en som 
är mer kompetent kan du imorgon klara av på egen hand.  
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Miljöns betydelse i förskola och skola 
 
Följande avsnitt kommer att behandla den fysiska, sociala och kulturella miljön samt 
textmiljön i förskola och skola. Vi har medvetet valt att inrikta oss på svenska läs- och 
skrivforskare eftersom det är i den svenska förskolan och skolans miljö vi befinner 
oss. Inledningsvis presenteras forskarna och därefter följer deras syn på olika miljöers 
betydelse för barns utveckling och lärande.  
 
Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson är samtliga 
professorer vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid 
Göteborgs universitet. Rigmor Lindö har ett förflutet som universitetslektor vid 
Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Pia Björklid är 
professor i pedagogik vid Pedagogiska Institutionen, Stockholms universitet. Karin 
Gustafsson och Elisabeth Mellgren är båda Fil. Dr. vid Institutionen för pedagogik, 
kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Lena Kåreland är professor 
em. vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 
 
Säljö (2000) som undersöker barns lärande och utveckling ur ett sociokulturellt 
perspektiv hävdar att lärandet sker utifrån samvaron i grupp och är beroende av den 
sociala och kulturella miljön. Utformningen av miljön har stor betydelse för 
förskolans kvalitet, liksom barngruppens storlek, personaltäthet och lärarnas 
kompetens, påstår Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) i Barns tidiga 
lärande: en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. De har, i en 
undersökningen av 38 förskolor i Göteborg, använt sig av ECERS, The Early 
Childhood Environment Rating Scale, som är en observationsmetod utvecklad i USA. 
Förskolor som i undersökningen bedömdes ha hög kvalitet kännetecknas av ett 
kommunikativt klimat då pedagogerna medvetet verkar gå in för att samtala med 
barnen utifrån deras intressen och får dem på så sätt engagerade i samtalet. Vidare 
säger de att pedagogerna använder sig av ett rikt och nyanserat  tal- och skriftspråk 
samt att de uppmuntrar barnen till att använda olika kommunikationsformer. 
Möjligheter skapas där barnens egna erfarenheter bidrar till att de kan utveckla sin 
kommunikativa förmåga. Barnen har tillgång till språkutvecklande material och de ges 
möjligheter till tal-, skriv- och läserfarenheter med avsikten att utveckla språket under 
lek- och gruppaktiviteter. I dessa förskolor beskriver Sheridan, Pramling Samuelsson 
och Johansson att det genomförs många aktiviteter där barn får tillfällen till att själva 
tänka, se samband och använda sig av problemlösning.  
 
Även Lindö (2009), Det tidiga språkbadet, anser att den pedagogiska miljön både kan 
underlätta och försvåra för barns utveckling och lärande. Hon ställer sig frågor om 
hur materialet i verksamheten synliggörs och om böcker, papper och annat material 
finns tillgängligt för barnen. Barnlitteraturen lyfts fram av Lindö som särskilt 
betydelsefull för barnens framtida skolframgång och den bör därför presenteras 
inbjudande för barnen, så att de gärna väljer att krypa upp i soffan med en bok själva. 
Hon menar också att datorer ska finnas tillgängliga liksom pedagoger som kan hjälpa 
till så att barnen ges möjlighet att skapa egna texter. Lindö beskriver att språkmiljön i 
förskolan och skolans tidigare år, som granskades av Skolverket i slutet av 1990-talet, 
visades vara mer stimulerande än den är för barnen i skolans senare år. Barn som 
vistades i de goda språkmiljöerna var mer språkligt aktiva och pedagogerna ”[…] 
använde sig dagligen av samtalet och olika läs- och skrivprocesser som verktyg för att 
lära, förstå och förmedla ett innehåll.”(s. 222). Detta resonemang stöds av Björklid 
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(2005) i Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk 
miljö i förskola och skola. Hon framhåller också att miljön både kan skapa 
förutsättningar och hinder för barns utveckling och lärande. I skolans miljö kan man 
se ett mönster i hur lokalerna ska användas såsom klassrum, grupprum och skolgård. 
Björklid menar att klassrum och grupprum ska delas in i verkstadshörnor där eleverna 
kan inspireras till praktiska aktiviteter. 
 
I Barns skriftspråkande – att bli en skrivande och läsande person har Gustafsson och  
Mellgren (2005) undersökt förskolans textmiljö. De fann i sin avhandling att 
bokstäver och namn, porträtt och skyltar är vanligt förekommande. Däremot är 
temaarbeten, komihåglappar och affischer mindre vanligt. Författarna beskriver det 
som två typer av miljöer, en berättande och en passiv textmiljö. I den berättande 
miljön används skriftspråket för kommunikation medan skriftspråkets form är 
framträdanden i den passiva textmiljön. Då en berättande textmiljö bygger på 
kommunikation förutsätts ett samspel mellan barn, pedagog och miljö, understryker 
Gustafsson och Mellgren. Kåreland (2001), Möte med barnboken, menar att det är viktigt 
att så tidigt som möjligt låta barnet lyssna till högläsning för att de skall bli förtrogna 
med språket och böckernas värld. Barn som växer upp i en torftig språkmiljö får 
svårare att klara sig i skolan än barn som växt upp i en språkstimulerande miljö, 
menar författaren.   
 
För att skapa lärande hos nybörjarna behöver pedagogerna få eleverna att känna 
trygghet, gemenskap och självtillit, framhåller Lindö (2002) i Det gränslösa språkrummet. 
Om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv. Ett gott arbetsklimat är viktigt redan 
från början. Hon menar att språkandet ingår i en helhet och därför måste 
verksamheten anpassas till skolans förutsättningar och till elevernas behov. Vidare 
påpekar Lindö att möblering och inredning ger signaler om hur pedagogerna ser på 
barn och lärande. Det skall finnas ett stort utbud av olika sorters böcker och allt 
material skall vara placerat i barnens höjd så att det inbjuder till utforskande. Utifrån 
förmedlingspedagogiken möbleras bänkar eller bord på raka led. I skolor med 
integrerad förskola och fritidsverksamhet har klassrumsmiljön blivit mer hemlik med 
bord, soffhörna och mysvrå. Den psykiska och fysiska miljön i klassrummet har stor 
betydelse, menar Lindö, då det gäller barns kunskapsutveckling. I ett 
språkstimulerande klassrum skall bord eller bänkar vara placerade så att alla kan ha 
ögonkontakt och därmed kunna samtala med varandra. I det sociokulturella 
perspektivet menar Säljö (2000) att kommunikationen människor emellan är en 
förutsättning för lärande. Samtalet är grogrunden för att eleverna ska kunna känna 
trygghet och utvecklas, framhåller Lindö. 
 

Högläsningens betydelse för barns språkutveckling 
 
I följande avsnitt presenteras några forskares syn på högläsning och dess betydelse för 
språkutvecklingen och vi inleder med att presentera dem. 
 
Ann-Katrin Svensson är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, Högskolan 
Borås. Carina Fast är Fil. Dr. vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet där även Caroline Liberg är verksam som 
professor. Judith A. Langer är professor vid State University of New York, Albany.  
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Monica Axelsson är docent vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 
universitet.  
 
Utifrån det sociokulturella perspektivet är det genom språket och kommunikationen, 
menar Dysthe (2003), som människan lär och utvecklas. Svensson (2008) framhåller, i 
boken Språkglädje, att  det bästa hjälpmedel vi kan ge barnen för att de ska utveckla ett 
rikt språk är böcker. Att läsa i förskolan och skolan är viktigt. De barn som inte får 
böcker lästa för sig hemma kan då få en chans att komma i kontakt med skriftspråket. 
Att få upptäcka glädje, sorg, lycka, olycka, fantasi och andras tankar som förmedlas 
genom olika berättelser är av betydelse för språkutvecklingen. Även Lindö (2009) 
framställer betydelsen av att barnen redan under förskoletiden får en omfattande och 
varierad språklig stimulans och att de ska lockas att få syn på och undersöka olika 
sorters texter. Hon betonar också att det finns ett tydligt samband mellan barns tidiga 
språkliga kvalifikationer, deras insikt i skriftspråket och ett framtida gott resultat i 
skolan. Därför är pedagogerna i förskolan tvungna att skapa fler lärandesituationer, 
poängterar Lindö, och förskolebarnen ska undervisas om läroplanens mål ska kunna 
uppnås. Hon menar att samlingen är en sådan situation men också att högläsningen 
ska ges större utrymme. Även Fast (2008), Literacy – i familj, förskola och skola, 
instämmer i att det är bra att läsa för barn. Sätten att läsa kan variera beroende på 
olika situationer och barnets ålder. När man läser för ett litet barn handlar det från 
början om att titta på bilderna och samtala omkring dem. Man använder sig då av ett 
situationsberoende språk, beskriver Liberg (2006) i Hur barn lär sig läsa och skriva, 
eftersom samtalet behandlar det som precis lästs.  
 
När barnet blir äldre förändras samtalet till att även handla om vad som sker, varför 
det sker och vad barnet tycker och tänker om bokens handling. Språket är då 
vanligtvis mer utvecklat och kallas då situationsoberoende. Liberg framhåller, i Bjar 
och Liberg (2003) Barn utvecklar sitt språk, att samtalet om det lästa ger barnet stöd i 
sin utveckling av ett större ordförråd. Att högläsning och berättande med 
efterföljande samtal betyder mycket för barns språkutveckling, betonar även Lindö 
(2009), bland annat av den orsaken att ”I sagorna och barnlitteraturen finns språket, 
berättelsestrukturen och tankarna om vad det innebär att vara människa.”(s. 223). 
Barnen ges möjlighet att koppla det lästa till sitt eget liv och till sin egen upplevda 
verklighet. Hon skriver också att barnens lyssnarförståelse och förmåga att berätta 
sagor ska övas på samma sätt som den fonologiska medvetenheten tränas, det vill 
säga förmågan att uppfatta hur ordet låter och inte bara vad det betyder. Högläsning, 
återberättande och samtal i betydelsefulla sammanhang kan träna barnens semantiska 
och syntaktiska förmågor menar Lindö. Vilket innebär att barnen tränar ord och 
begreppsbetydelse samt förståelsen för regler kring meningsbyggnad och ordföljd. 
 
Langer (2005), Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse, 
menar att när vi läser bygger vi olika föreställningsvärldar. Hon beskriver ordet 
föreställningsvärld, envisionments, som den förståelse människan förfogar över vid 
en speciell tidpunkt. Föreställningsvärld är en textvärld i våra sinnen som ser olika ut 
hos alla individer. En dynamisk sammansättning av frågor, bilder, idéer och 
förväntningar som uppstår när vi skriver, talar, läser eller är med om någon upplevelse 
som man sedan tillsammans samtalar, tänker om eller tolkar. Hon menar vidare att 
föreställningsvärldar förändras undan för undan då man läser eftersom tidigare idéer 
omvärderas, nya idéer föds och andra förkastas. I ett sociokulturellt perspektiv är 
mediering ett centralt begrepp som innebär, skriver Säljö (2000), ”[...] att vårt 
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tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår 
kultur och dess intellektuella och fysiska redskap.” (s. 81). 
 
Axelsson beskriver, i Jönsson (2009) Bygga broar och öppna dörrar, att det föreligger en 
skillnad mellan vardagsspråk och skolspråk för alla barn. Hur stor skillnaden är kan 
bero på hur barnen samtalar med sina närstående. Om de i samtalen har generaliserat 
och klassificerat kan barnen tidigt berätta om företeelser som inte är här och nu, det 
vill säga att språket är situationsoberoende, menar Axelsson. Det situationsbundna 
vardagsspråket lär sig barnet omedvetet men för att kunna utveckla ett 
situationsobundet skolspråk krävs omgivningens stöttning, betonar Axelsson. Hon 
framhåller genrepedagogiken och redogör för de sex basgenrerna som återgivande, 
berättande, instruerande, beskrivande, förklarande och argumenterande. Vidare menar 
hon att dessa stilarter kan presenteras för barnen i förskolan och i för dem lämpliga 
sammanhang och att skolan sedan ska fortsätta stötta barnens utveckling.  
 
 

Barns läs-  och skrivutveckling 
 
Följande stycke beskriver relevant forskning omkring barns läs- och skrivutveckling 
och vi börjar med en presentation av forskarna.  
 
Elisabeth Björklund är lektor i pedagogik vid Högskolan i Gävle. Maj Björk har varit 
lärarutbildare vid Göteborgs universitet och läromedelsförfattare. Karin Taube är 
professor senior, vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Aidan 
Chambers är författare och litteraturpedagog från England.  
 
Leken har stor betydelse för barns läs- och skrivutveckling, framhåller Fast (2008). 
När barnen leker att de går och handlar, bjuder in till kalas eller åker till jobbet leker 
de sådant de tidigare varit med om och skapar då ett sammanhang av sina upplevelser. 
”Leken är barns naturliga sätt att handskas med verkligheten. I den bearbetar de 
dagliga händelser och skapar icke upplevda situationer.”(s. 70). Fast (2007) skriver,  i 
Sju barn lär sig läsa och skriva, att den fria leken har sin givna plats i förskolan men att 
det inte är likadant i skolan. Där får barnen möjlighet till fri lek endast efter lektionstid 
och den pågår då i korridoren eller på skolgården. Hon skriver vidare att barnen 
kommer till förskola och skola med olika läs- och skrivkunskaper men att lärarna 
värderar kunskap olika. Populärkulturen och andra modersmål än svenska är exempel 
på kunskap som värderas lågt i förskola och skola medan exempelvis det svenska 
språket värderas högt. Fast betonar det obegripliga i att lärarna inte tillåter barnen att 
ta med sig all sin kunskap och erfarenhet in i förskolan och skolans värld. Säljö (2000) 
beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv lär sig barnet veta när, var och hur den 
kontextbundna kunskapen ska användas.  
 
Björklund (2008) undersöker, i Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med 
berättande, bilder, texter och tecken i förskolan, vad de små barnens litteracitet kan bestå av 
och på vilket sätt barnen handlar och förhåller sig till den. Hon beskriver att barnen 
medverkar i många läs- och skrivaktiviteter i förskolan såsom vid högläsning, 
berättande, när de ritar, skriver och sjunger. Björklund framhåller att pedagogens 
professionalitet och lyhördhet har stor betydelse för hur barnen uppmuntrar varandra 
och skapar egna literacyaktiviteter. Barnen bläddrar gärna i sina egna pärmar som 
handlar om vardagsnära händelser och kommenterar då bilder, foton och tecken. När 
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ett barn kryper upp i soffan med en bok följer flera andra barn med till samma 
aktivitet, eftersom de tycker om att sitta nära varandra med varsin bok. Även Fast 
(2011), Att läsa och skriva i förskolan, redogör för hur barnet ser den vuxne läsa böcker 
och genom att imitera påbörjar barnet sin väg mot att bli en läsare. Barnet sitter ofta 
ensam med en bok, bläddrar och läser högt med en viss röst när något annat barn blir 
intresserat och ansluter. Hon beskriver hur barnen tillsammans tittar i boken, pekar 
och verbalt påpekar olika detaljer för varandra. Barnen skapar en gemensam 
berättelse, tycker och tänker omkring det lästa och delar med sig av sina tankar. 
Vidare menar hon att pedagogerna måste ha kunskap om varje barns 
uppväxtförhållanden och deras språkutveckling för att kunna utmana barnet i den 
proximala utvecklingszonen.  
  
Hur pedagoger i förskolan ska uppmuntra, bemöta och utveckla barns 
skriftspråkande undersöker Gustafsson och Mellgren (2005). De menar att barnen ska 
stimuleras till att utforska skriftspråket utifrån sina egna upplevelser och intressen 
genom bland annat sagoläsning, boksamtal och att uppmuntras till lekar där 
skriftspråket ingår. Gustafsson och Mellgren fann i sin undersökning betydelsen av att 
förskolan och skolan samverkar. Om det finns brister i samverkan menar de att det 
kan ge konsekvenser för barnets läs- och skrivutveckling. 
 
Björk och Liberg (2009), Vägar in i skriftspråket – tillsammans och på egen hand, anser att 
då läraren läser högt för eleverna lär de sig mycket om vårt skriftspråk. Eleverna får 
genom författaren till boken förebilder för hur skriftspråket används. Språket är något 
eleverna växer in i när de kommer i kontakt med ett språk de vanligtvis inte använder. 
Genom att eleverna får höra olika litterära texter kan de själva förbereda sin läsning 
och sedan planera sitt framtida skrivande. Taube (2007) framställer, i Barns tidiga 
läsning, högläsningen som viktig för barns senare läsutveckling. Elevernas ordförråd 
ökar och barnet förstår hur en berättelse är uppbyggd. I böckerna finns ord barnen 
kanske aldrig skulle möta i vardagliga samtal. Högläsning kan stimulera barnets egen 
läslust då de har vuxna runtomkring som läser för dem, skriver Taube. Att lärarna kan 
skapa en gemenskap via läsningen, beskriver Lindö (2002). Genom högläsning kan 
eleverna utveckla relationer, utveckla förståelsen för varandra, lära sig att bry sig om 
varandra samt fördjupa sin förståelse för omvärlden.  
 
Samtalet om bokens innehåll ser Chambers (2011), Böcker inom och omkring oss, som en 
del av högläsningens funktioner. För att barn ska kunna bli läsare måste någon läsa 
för dem. Högläsning har lika stort värde i de högre klasserna som i de lägre. Då 
läsinlärning är en lång process och den korta läsinlärningsperioden är en liten del av 
hela processen är det viktigt med högläsning genom hela grundskoletiden. För att bli 
en läsare behöver eleven till en början ha en förebild som det kan efterlikna. 
Chambers menar ”Att läraren på det viset ”lånar ut sitt kunnande” till eleven är en 
förutsättning för att det som Lev Vygotskij kallar ”proximal utvecklingszon” ska 
uppstå”. (s. 62).  Det innebär skillnaden mellan vad ett barn kan på egen hand och 
vad det klarar att utföra tillsammans med en mer kompetent person. Läsutvecklingen 
går framåt, framhåller Chambers, då vi sträcker oss mot det vi inte når. 
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Boksamtal – en förutsättning för vidgad förståelse 
 
Avsnittet som här presenteras handlar om boksamtalet och kommunikationens 
betydelse vid högläsning. Inledningsvis presenteras forskare och författare, därefter 
följer deras syn på högläsning med efterföljande samtal.  
 
Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning, Malmö 
Högskola. Inger Hasselbaum är barnbibliotekarie i Linköping. Lars Brink är docent i 
litteraturvetenskap. 
 
När vuxna läser för och samtalar med barnet kan det väcka intresse för läsandet för 
resten av livet anser Liberg (2006). Hon menar vidare att läsa tillsammans och framför 
allt att samtala om det lästa stödjer inte bara barnets läsinlärning utan det lästa 
återkopplas även till barnets egna upplevelser. Detta resonemang stöds av Fast (2011) 
som framhåller att de berättelser som barn får höra i förskolan ska göra dem nyfikna 
och villiga att delta i samtal om det lästa. Hon gör även gällande att det kan kännas 
enklare för barnet, att via en text, argumentera för sin åsikt än att göra det relaterat till 
sin egen livsvärld. Pedagogen behöver då hjälpa barnet genom att ställa öppna frågor 
som inte har något givet svar. Fast beskriver även slutna frågor då barnet måste tänka 
tillbaka och söka fakta i den text som lästs för att finna ett givet svar. 
 
Jönsson (2007) menar, i Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F – 
3, att högläsning för de yngsta eleverna kan ge dem tillgång till längre och fler texter. 
Vid högläsning ligger fokus på innehållet i texten och läsaren samt lyssnaren kan 
kommunicera om innehållet. Chambers (2011) framhåller även han att samtal om 
innehållet i en bok kan fördjupa barnens förståelse för innehållet. Samtalet kan hjälpa 
barnen att få ut mer av innehållet då det sker med stöd av en vuxen. Vidare menar 
han att boksamtalet är ett sätt att försöka återge de känslor och tankar som 
uppkommit vid läsandet. Valet av böcker måste vara genomtänkt av pedagogen 
eftersom läsning är en sammankoppling till barnets tidigare erfarenheter. Kunskapen 
om böcker och urvalet av litteratur behöver ständigt utökas och diskuteras med andra 
vuxna. I ett boksamtal ingår tre huvudingredienser: att utbyta entusiasm - vad man 
tycker om och inte tycker om, utbyta frågetecken - det man inte förstår och att utbyta 
kopplingar - se mönster för att förstå hur saker hänger samman. De olika delarna 
kommer ej i någon specifik ordning utan går i varandra anser Chambers. Sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv har språket en avgörande roll i läroprocessen för att kunna 
kommunicera med andra om sånt man förstår och inte förstår hävdar Dysthe (2003).  
 
Spontana samtal kring det lästa kan vara givande, menar Hasselbaum (2006) i boken 
Att läsa högt: viktigt, roligt, härligt!, då eleverna inte känner något krav på redovisning av 
innehållet i en bok. Kraven på eleverna kan istället förta läslusten. Begreppet läsning 
beskrivs av Jönsson (2009) som social praktik i två dimensioner som är bundna till 
varandra. I den första dimensionen sker läsningen tillsammans och där ingår också att 
på något sätt bearbeta det lästa. Läraren har ansvar för att skapa stödstrukturer för de 
barn som har liten läserfarenhet eller en outvecklad läskunnighet eftersom de kan ha 
svårt för att fantisera vidare utifrån texten och komma framåt i sin läsning. Den andra 
dimensionen handlar om att via läsningen utgå från ett större perspektiv där 
samhällsfrågor som demokrati och social rättvisa står för innehållet. I samtalet rör sig 
barnen i texten och kopplar det lästa till sin egen värld och får då hjälp med att göra 
sina uppfattningar om världen tydliga. Jönsson betonar att den gemensamma 
bearbetningen vid högläsning är viktigt för barn i alla åldrar.  
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Brink beskriver, i Jönsson (2009), boksamtal som han genomfört i skolan för mer än 
trettio år sedan. Allt byggde då på hans egen tolkning av det lästa och det blev sällan 
några livliga diskussioner i klassrummet trots att flera elever kunde ge honom det svar 
han förväntade sig. Han jämför det med hur vuxna upplever samtal som värdefulla, 
till exempel efter ett biobesök, då många olika synpunkter framkommer ur en 
gemensam upplevelse. Brink menar att  samtal om det lästa har varit ovanligt i den 
svenska skolan men att dess betydelse länge har uppmärksammats i lärarutbildningen. 
Om alla får delge varandra sina intryck skapas en större förståelse för det lästa och 
elever som deltagit i boksamtal uttrycker att det bästa är att de då får syn på andra 
saker än det de själva tänkte på, skriver Brink.    
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barnen upplever och tänker omkring 
högläsningen och om deras upplevelser överensstämmer med pedagogens syfte med 
det lästa. Vi avser att göra en jämförande studie utifrån 5-åringar i förskolan och 8-
åringar i skolans år 2. 
 

Frågeställningar 

• Hur upplever barnen högläsningen?  
• Vad har pedagogen för syfte med högläsningen? 
• Stämmer barnens upplevelser av högläsningen överens med pedagogens syfte? 
 

 

Metod 
 
I detta kapitel redogör vi inledningsvis för val av undersökningsmetod. Därefter följer 
en beskrivning av hur vi gått tillväga i urvalet av informanter samt studiens 
genomförande. Slutligen förklaras hur validitet och reliabilitet beaktats och hur vi 
förhållit oss till de forskningsetiska principerna.  
 

Metodval 
 
Vi väljer att göra en kvalitativ undersökning med en fenomenologisk ansats. Avsikten 
med den fenomenologiska ansatsen är att undersöka och beskriva människors 
upplevelser av speciella fenomen. Det vi inriktat oss på är barnens upplevelser och 
tankar omkring högläsningen och om de stämmer överens med pedagogens syfte. Mia 
Maria Rosenqvist och  Maria Andrén (2006), Uppsatsens mystik – om konsten att skriva 
uppsats och examensarbete, menar att fenomenologen beskriver det som framträder 
medan Steinar Kvale (1997), i boken Den kvalitativa forskningsintervjun, skriver att 
fenomenologin intresserar sig för att beskriva både det som framträder och hur det 
visar sig. Det innebär att vi som utför undersökningen ska beskriva det som 
barn/elever samt pedagoger/lärare upplever. Vi kommer inte att ifrågasätta deras 
upplevelser utan ska försöka förstå och beskriva deras uppfattningar. Inom 
fenomenologin är det viktigt att bortse från sin egen förförståelse, skriver Rosenqvist 
och Andrén. Vår förförståelse om högläsning i förskola och skola är att den ofta 
förekommer som en stund för vila och avkoppling mellan två aktiviteter. För att inte 
påverka resultatet i denna studie har vi försökt att bortse från vår förförståelse.  
 
Metoden i denna studie baseras på kvalitativa intervjuer med en låg grad av 
strukturering. Runa Patel och Bo Davidsson (2003), Forskningsmetodikens grunder. Att 
planera, genomföra och rapportera en undersökning, menar att den kvalitativa undersökningen 
syftar till identifiering av informantens livsvärld eller dennes uppfattningar om 
speciella företeelser. En låg grad av strukturering innebär att frågorna som ställs ger 
informanten utrymme att svara med egna ord. Den kvalitativa halvstrukturerade 
forskningsintervjun, som den framställs av Steinar Kvale och Svend Brinkmann 
(2009) i Den kvalitativa forskningsintervjun, ”[...] söker förstå världen från 
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undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja 
deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna.”(s. 17). De skriver 
vidare att den liknar ett vanligt samtal men att den har ett specifikt syfte och följer en i 
förhand upprättad intervjuguide. Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling 
Samuelsson (2009), Att förstå barns tankar, beskriver att motiven med barnintervjuer är 
att förstå barnens tankevärld och för att kunna granska sitt eget arbete. Vi väljer att se 
barnintervjuerna som ett sätt att försöka förstå barnens tankevärld och därmed kunna 
bidra till att förbättra i barnens lärandemiljö. Enligt Patel och Davidsson kan man på 
olika sätt notera intervjusvar, medan Doverborg och Pramling Samuelsson menar att 
det är mest fördelaktigt att spela in intervjuerna eftersom det är svårt att anteckna 
under hela samtalet. Vi väljer att spela in intervjuerna, för att sedan kunna transkribera 
dem, för att på så sätt inte gå miste om viktig information.  
 

Urval 

För att kunna jämföra barnens upplevelse av högläsningen med pedagogens syfte, i 
förskolan och skolan, har vi valt att genomföra intervjuer med tio barn och fyra 
pedagoger. Genom att använda oss av intervjuer kan både barnens och pedagogernas 
perspektiv synliggöras. Arbetsfördelningen oss emellan medför att Gerd Larsson 
ansvarar för undersökningen i förskolan och Lillemor Åkerlind ansvarar för 
undersökningen i skolan. Vi skriver sedan tillsammans och ansvarar gemensamt för 
hela arbetet. 
 
Förskolan där studien genomfördes finns i en mindre stad i mellersta Sverige och 
består av sex avdelningar, där varje avdelning har 16 – 18 barn mellan 1 – 5 år. Den är 
belägen i ett område med både hyreshus och villabebyggelse. Av förskolans totala 
antal barn har ca 20% ett annat modersmål än svenska. De två avdelningar som ingår 
i undersökningen benämns här som Gullvivan och Tussilagon. På Gullvivan arbetar 
två förskollärare och en barnskötare och på Tussilagon arbetar en lärare för de 
tidigare åren, en fritidspedagog och en barnskötare. Att valet föll på just de här 
avdelningarna beror på att Gerd är verksam i förskolan och att dessa barn och 
pedagoger var positiva till ett deltagande. Samtliga föräldrar till 5-åringarna på de båda 
avdelningarna tillfrågades om sina barns medverkan. Pedagogerna valdes utifrån att 
de arbetar på dessa avdelningar. 
 
Skolan där studien genomfördes är en F – 9 skola som ligger i mellersta Sverige. Den 
ligger mitt i samhället och har elever från både villaområden och hyreshus. Skolan har 
ett fåtal elever med annat modersmål än svenska. Klassen som ingår i studien är år 2. 
Antal barn i klassen är 25, varav 13 pojkar och 12 flickor. I klassen arbetar två 
kvinnliga lärare, en elevassistent och en resurs på deltid. Att vi valde just den här 
klassen beror på att Lillemor är verksam i skolan och att dessa barn och pedagoger 
var positiva till att delta i undersökningen. Samtliga föräldrar till eleverna i år 2 
tillfrågades om barnens medverkan. Urvalet av fem elever i år 2 gjordes utifrån att 
Ken, Axel och Jakob visat stort intresse för böcker. Därefter  valdes även två elever, 
Rita och Tina, som visat mindre intresse. Lärarna valdes utifrån att de arbetar i år 2. 
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Genomförande 
 
Intervjuerna i förskolan genomfördes efter att Gerd tagit kontakt med de båda 
avdelningarna Gullvivan och Tussilagon. Informationsbrevet (bilaga 1) lämnades ut 
till föräldrarna till samtliga åtta 5-åringar på avdelningarna. Sju av dem skrev på att de 
godkände sitt barns medverkan i studien medan en inte svarade. De fem barn som 
kom att delta i studien var de som var tillgängliga när genomförandet skulle ske, 
slumpmässigt utifrån de tider som passade förskolans övriga verksamhet. Intervjuerna 
genomfördes enskilt och vi satt i ett avskilt rum kallat ”lilla biblioteket”. Varje intervju 
tog 15 – 20 minuter och spelades in för att kunna lyssnas på i efterhand och därmed 
riskerade vi inte att förbise något viktigt.  
 
Pedagogerna valdes medvetet utifrån att de arbetar på Gullvivan och Tussilagon men 
även utifrån ålder, då vi tänkte att svaren kanske varierar med hänsyn till utbildning 
och erfarenhet. Anna har arbetat 37 år i samma förskola och Matilda har varit 
verksam i den här förskolan i fyra år. Pedagogerna fick både informationsbrevet 
(bilaga 3) och intervjufrågorna (bilaga 5) i förväg för att i lugn och ro kunna ta 
ställning till om de var villiga att medverka. Både Anna och Matilda accepterade och 
intervjuerna, som tog cirka 25 minuter, genomfördes enskilt på respektive avdelning 
efter arbetsdagens slut. Anna hade förberett sig genom att göra anteckningar i 
anslutning till intervjufrågorna medan Matilda läst igenom och på så vis förberett sig 
genom att tänka ut svar. Svaren noterades med papper och penna eftersom de vuxna 
informanterna vet att det tar tid att skriva och tålmodigt kunde vänta. 
 
Genomförandet av intervjuerna i skolan gjordes efter att Lillemor tagit kontakt med 
lärarna i år 2. Alla föräldrar till samtliga 25 elever i år två fick ett informationsbrev 
(bilaga 2) som personligen lämnades ut. 23 av dem godkände sitt barns medverkan i 
studien. De två elever vars föräldrar inte skrev på hade tappat bort brevet vilket 
medförde att dessa barns medverkan ej var aktuell. I skolan gjordes kvalitativa 
intervjuer med fem elever och två lärare. De fem elever som kom att delta i studien 
var elever som hade ett stort men även ett mindre intresse för litteratur. Varje intervju 
genomfördes efter skoldagens slut, enskilt i ett avskilt datarum och tog 10-15 minuter. 
Elevernas intervjuer spelades in på en bandspelare för att sedan transkriberas.  
 
Lärarna som deltog valdes utifrån att de arbetar i klassen. Hanna är lärare för skolans 
tidigare år och har arbetat som behörig lärare i tre år. Ellen är grundskollärare år 1 – 7 
och har arbetat i skolan 15 år. Lillemor lämnade ut informationsbrevet (bilaga 3) och 
intervjufrågorna (bilaga 5) till lärarna. Båda var positiva till att delta i studien och 
innan intervjuerna genomfördes hade de skriftligt accepterat sitt deltagande. Lillemor 
hade i förväg bokat tid för att genomföra intervjuerna efter skoldagens slut. Ellen och 
Hanna hade innan intervjun läst igenom frågorna och förberett sig genom att tänka ut 
svar. Intervjuerna med lärarna tog 25-30 minuter och anteckningar fördes då 
bandspelaren gått sönder.  
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Validitet och reliabilitet 
 
I all forskning är giltighet och tillförlitlighet, det vill säga validitet och reliabilitet, 
viktig för studiens trovärdighet. Patel och Davidsson (2003) menar att för att få en 
god validitet i arbetet måste vi veta att det vi undersöker är det vi avser att undersöka. 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver, liksom Patel och Davidsson, att validering i 
den kvalitativa studien är något som ska finnas med i hela undersökningsprocessen.  
Vi har valt att bryta ut betydelsefulla intervjusvar och redovisat dem som citat, såsom 
Patel och Davidsson beskriver, för att underbygga vår tolkning av resultatet och 
därmed ges läsaren större möjlighet att själv beakta studiens giltighet.  
 
För att reliabiliteten ska anses vara god måste vi veta att undersökningen utförs på ett 
trovärdigt sätt, menar Patel och Davidsson (2003), medan Kvale och Brinkmann 
(2009) beskriver att reliabiliteten betraktas vara god om resultatet av en intervju kan 
anses vara tillförlitligt. I vårt arbete använde vi oss av ljudinspelningar, vid 
intervjuerna med barnen, för att försäkra oss om att exakt kunna återge det som 
framfördes av informanterna och inte gå miste om något viktigt. Detta menar vi 
bidrar till denna undersöknings noggrannhet och tillförlitlighet. Kvale och Brinkmann 
skriver också att ”Reliabilitet  hänför sig till forskningsresultatens konsistens och 
tillförlitlighet; den behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras 
vid andra tidpunkter och av andra forskare.” (s. 263). I kvalitativ forskning behöver 
det inte vara så, enligt Patel och Davidsson, som istället menar att det finns olika 
orsaker till att ett undersökningsresultat förändras. Detta kan då bero på forskarens 
intervjuskicklighet, förmåga att följa upp och tolka svaren eller att informanten ändrat 
sin uppfattning och därför svarar annorlunda. Vi menar att en liknande undersökning 
är möjlig att genomföra men påstår inte att resultatet skulle bli likadant om 
undersökningen genomfördes av andra forskare vid en annan tidpunkt.   
 

Etiska principer 
 
För att en undersökning ska vara etiskt riktig har Vetenskapsrådet (www.vr.se) 
utformat ett individskyddskrav, som är uppdelat i fyra huvudkrav.  
 

• Informationskravet innebär att forskaren måste informera deltagarna om 
studiens syfte.  

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt godkännande för 
medverkan och kan när som helst avbryta sitt deltagande utan motivering. 

• Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna avkodas för att garanteras 
anonymitet.  

• Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas i 
denna studie. 

 

Vi anser att vi har uppfyllt de fyra huvudkraven genom att vi har informerat 
pedagogerna skriftligt om studien syfte, fått deras samtycke och informerat dem om 
att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande i studien. För att skydda 
informanternas personuppgifter har vi använt fingerade namn i vår undersökning och 
vi kommer att använda den information vi fått endast till denna studie. Barnens 
föräldrar har via brev informerats om studien syfte, skriftligt gett sitt godkännande till 

http://www.vr.se/�
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att just deras barn får delta samt upplysts om att barnen när som helst kan avbryta sitt 
deltagande i studien. Föräldrarna har även informerats om att barnens namn kommer 
att fingeras och att den information vi fått endast kommer att användas i denna studie  
(bilaga 1 och 2).  
 
 

Resultat 
 
I följande kapitel presenteras inledningsvis informanterna. Därefter redovisas 
resultatet från intervjuerna, uppdelade i resultat förskola respektive resultat skola. 
Avslutningsvis sammanfattas resultatet utifrån våra frågeställningar.  
 

Presentation förskolan 
 
Intervjuerna i förskolan har genomförts på två avdelningar med sammanlagt fem barn 
och två pedagoger. Tre av barnen som här kallas Greta, Erik och Herman är alla 5 år 
och går på avdelningen Gullvivan. Där arbetar förskolläraren Anna som varit verksam 
i förskolan i 37 år. På avdelningen Tussilagon går Alicia och Nicole som är 5 år och 
där arbetar Matilda som har en lärarutbildning år 1–7. Hon har arbetat sju år i 
förskolan.  Pedagogerna arbetar i olika grupper, i samma förskola, med barn mellan  
1 – 5 år.  
 

Presentation skolan 
 
Intervjuerna i skolan har genomförts med sammanlagt fem barn och två lärare i år 2, 
där klassen är indelad i två grupper. I grupp ett går Jakob, Axel och Ken som är 8 år. 
Där arbetar Hanna som är lärare mot skolans tidigare år. Hon har arbetat i skolans 
värld i 13 år, varav tre år som behörig lärare. I grupp två går Tina och Rita som också 
är 8 år och där arbetar Ellen som är grundskollärare år 1-7. Hon har arbetat i skolan i 
15 år. 
 

Resultat av barnintervjuer i förskolan 
 
Alla intervjuade förskolebarn uttrycker att de tycker om högläsning. Nicole tycker att 
det är bäst när mamma läser för henne hemma medan Herman, som redan kan läsa,  
föredrar att läsa själv. 
 

          Alicia:     Det är kul också tycker jag att man får sitta upp 
                         mycket, men det är skönt att ligga. 
 
          Greta:    Roligt både hemma och i förskolan, men inte alltid. 
                        På en måndag och tisdag då hinner jag med men inte 
                        på onsdag för då ska jag på dansen. 
 
          Erik:       Jag tycker om det lite……    
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Barnens uppfattningar om vad de tror att fröken vill att de ska lära sig vid 
högläsningen varierar. 
                    
          Nicole:     Lära mig nya ord, sitta still, lära mig att skriva 
                         och att lära mig att göra bokstäver. 
  
          Erik:       Att jag ska kunna läsa Grisboken själv, kanske  
                         alla böcker sen…. 
 
          Herman:  Nehej (med ett skratt) fröknarna läser eftersom 
                         småbarnen sover, istället för att bara gå runt  
                         och inte göra någonting. 
 
          Greta:     S-ljudet. Det är svårt, jag glömmer hur jag ska  
                         säga. Att säga sko…ibland säger jag ko. 
 
          Alicia:     Vet inte…kanske läsa eller så. Jag kan läsa lite. 
 
Förskolebarnens åsikter angående hur ofta pedagogerna läser för dem skiljer sig åt. 
Nicole, Alicia och Greta anser att pedagogerna läser lagom ofta, Erik tycker att det är 
lite för sällan medan Herman beskriver att det sker för ofta eftersom han hellre läser 
själv.  
 
När barnen får frågan om vilken litteratur de tycker om att lyssna till är det 
bilderboken som föredras av Nicole, Alicia, Greta och Erik. Som exempel anger de 
Grisboken, Ja-trollet och Nej-trollet och En flodhästsaga. Kapitelböcker såsom Pippi 
Långstrump och Karlsson på taket är det endast Herman som uppger sig ha som 
favoritlitteratur. Barnen anger att det är pedagogerna som väljer bok vid högläsningen 
efter maten, däremot framför Herman och Greta att de kanske får välja bok om de 
säger till. Vid andra spontana lässtunder under dagen är det alltid barnen själva som 
väljer bok, framkommer det från informanterna.   
 
Variationen av vad barnen lär sig och kommer ihåg av de böcker man läst tillsammans 
är stor. Endast Greta och Erik ger uttryck för sitt lärande. 
 
          Greta:    Jag lärde mig av Pettson och Findus gör en 
                        pannkaka… en pannkakstårta. Jag tog blåbär  
                        till min tårta, det lärde jag mig av boken. 
 
          Erik:      …och så lär jag mig hur man ska göra på  
                        Gullvivan.  
 
Nicole kommer inte ihåg vad de läste för bok tillsammans tidigare under läsvilan, 
medan Greta berättar lite ur innehållet och Alicia redogör för hela boken. Både Erik 
och Herman minns vad de läste för bok och kan berätta delar ur innehållet.  
 

 
 
 



 

 18 

Resultat av intervjuer med pedagoger i förskolan 
 

Anna och Matilda uppger flera olika syften med högläsningen. 

 
           Anna:     Att barnen ska lära sig förstå nya ord och handling, 
                          lyssna och komma till ro. Framförallt ska det 
                        vara roligt och lärorikt. 
 
          Matilda:  Språkutvecklande, lära sig lyssna, bli lyssnad 
                        på, koncentration och kulturarvet ett syfte i sig 
                        i ”bokstunden”. 
 
Högläsning förekommer varje dag uppger Anna och Matilda. De läser alltid efter 
maten under så kallad läsvila. Anna anger att de delar in barnen i smågrupper medan 
Matilda ger uttryck för att hon önskar att de kunde dela upp barnen mer. 
Spontanläsning förekommer flera gånger om dagen, på båda avdelningarna, när 
barnen så önskar och genomförs då tillsammans med ett eller flera barn. På 
Tussilagon förekommer också den så kallade ”Bokstunden”. Detta är ett läsprojekt 
som innebär att barnen är indelade i smågrupper utifrån ålder där man en gång i 
veckan läser böcker under temat kulturarvet, framhåller Matilda.  
 
På frågan om hur de resonerar när de väljer bok anger Anna att hon först tänker på 
vilka barn hon ska läsa för, deras ålder och intressen. Sedan kan det också vara utifrån 
aktuella händelser som till exempel sjukhusbesök eller besök på BVC. Matilda uppger 
att de lånar böcker på biblioteket som kan vara utifrån olika teman. Som exempel 
nämner hon att en period hade de flera barn som inte kom överens och då läste de 
böcker om känslor. Just nu uttrycker Matilda att det är det aktuellt med böcker om 
julen alltså traditioner och utifrån temat med kulturarvet.  
 
När det gäller vid vilka tillfällen pedagogerna läser högt för barnen svarar både Anna 
och Matilda att de alltid läser efter maten. Vidare säger Anna att de ofta läser före 
frukost eller efter mellanmål eftersom det då är lugnare och inte så många barn på 
avdelningen, medan Matilda framhåller att högläsningen sker spontant vid olika 
tillfällen under dagen. Barnen har möjlighet att  påverka valet av bok, framhåller 
Anna, eftersom böckerna finns tillgängliga. De väljer utifrån hur omslaget ser ut eller 
så väljer de någon välkänd bok, ofta samma om och om igen. Vid högläsningen efter 
maten uppger Matilda att hon själv väljer en bok och ibland får någon av barnen välja 
en andra bok som de också läser tillsammans, vidare menar hon att vid 
spontanläsning är det alltid barnen som väljer böcker. Matilda uppger också att 
barnen har möjlighet att välja böcker vid biblioteksbesök. Både Anna och Matilda 
framför betydelsen av att, som pedagog, alltid vara förberedd inför högläsningen.  
 
 
          Anna:     Alltid titta igenom boken innan lässtunden för att  
                        se att den ska passa barnen. Huvudpersonen i boken 
                        ska inte vara äldre än barnen, har jag lärt mig en gång. 
                        Det fungerar bra tycker jag. 
 
          Matilda:  Jag vill helst ha läst boken först och gör det alltid 
                        inför ”bokstunden”, annars hinner man inte alltid.  
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                        Men jag vill alltid bläddra igenom boken om jag inte 
                        läst den tidigare. 
                        
 

Då pedagogerna får frågan om vad de tror att barnen minns om boken svarar Anna 
att hon hoppas en hel del. Hon uppger att hon går tillbaka under läsningens gång, 
repeterar så hon ser att alla barn är med och ställer frågor till barnen exempelvis hur 
många eller vad gjorde de. Matilda säger att hon ofta pratar med barnen om boken 
efter högläsningen och att hon då uppfattar det som att barnen minns. Hon påpekar 
också att hon ibland måste läsa en för ”svår” eller för ”lätt” bok eftersom den måste 
anpassas till hela stora gruppen. 
 

Resultat av elevintervjuer i skolan 
 
Eleverna som intervjuades i skolan uppger att de tycker om när någon läser högt för 
dem. Rita nämner att hon kan fantisera när läraren läser högt medan Axel säger att 
han bara tycker om högläsning när det är en bok han vill höra.  
 

          Jakob:    Jag tycker om det och att läsa själv. 
 
          Ken:      Jag tycker om det. Då hör man. Man 
                       slipper anstränga sig för att läsa. Mycket  
                       roligare. 
 
          Tina:     Jag tycker mycket om det jag. 
 

Uppfattningarna om vad de tror att läraren vill att de skall lära sig vid högläsning 
skiftar mellan eleverna. Jakob har inte tänkt på det medan Axel säger att läraren vill 
lära oss allting som är viktigt. 
 
          Rita:      Ja, hon vill att vi ska lära oss att läsa både 
                       högt och tyst. 
 
          Tina:     Jag tror hon vill lära oss någonting men 
                       jag vet inte vad det är. 
 
          Ken:     Jag tror inte det. Men jag vet inte. 
           
 
På frågan om hur ofta läraren läser för eleverna svarar Rita, Ken, Tina och Axel att 
läraren läser lagom ofta. Jakob anser att läraren läser högt för dem alltför sällan. När 
eleverna anger vilka böcker de tycker om att lyssna till svarar Tina och Ken med 
boktitlar som nyligen är lästa i klassen. Jakob säger att han är förtjust i 
dinosarieböcker och faktaböcker om fiskar medan Rita, Tina och Axel uppger att de 
tycker om böcker såsom Emil i Lönneberga och Bamse.  
  
Ken, Rita, Tina och Axel uttrycker att det är läraren som bestämmer vilken bok som 
ska läsas i klassen. Jakob säger först att han har glömt bort vem som bestämmer val 
av bok men säger efter en stund att det är läraren. Eleverna säger att de gärna skulle 
vilja vara med och påverka valet av bok och Axel ger uttryck för att han ibland fått 
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vara med och välja litteratur. Böckerna man läser tillsammans i klassrummet lär man 
sig olika saker av, framhåller eleverna.   
 

           Rita:    Att man ska lära sig läsa för varandra. Nya ord 
                      lär jag mig. 
 
          Axel:    Jag lär mig faktasaker. 
 
          Tina:    Jag har lärt mig att barn inte får gå ut i skogen 
                      själva utan någon vuxen. Att följa vissa regler. 
 
          Jakob:  Jag vet att björnarna  jagar bort hararna och 
                      det lärde jag mig i en bok. 
 

Alla elever kommer ihåg något ur böckerna som läraren läser för dem. Ken uppger att 
han kommer ihåg bättre när det blir spännande och när det är något som han själv 
varit med om. Axel talar om att han minns fakta. 
 

Resultat av intervjuer med lärare i skolan 
 
Ellen och Hanna anger flera olika syften med högläsningen. 

 

          Hanna:     Det är att få ner barnen i varv och att lära 
                          dem lyssna.  Det finns flera syften.  
 
          Ellen:       Att få gemensamma upplevelser. Att få 
                          något att fundera och samtala kring. Syftena 
                          är många. Att få läsa klassiker för barnen.  
                          Att få höra olika språkstilar. 
 
Högläsning förekommer flera gånger varje dag anger de. De börjar och avslutar alltid 
dagen med högläsning. När det gäller val av böcker att läsa högt ur resonerar Ellen att 
hon väljer böcker utifrån vad som är aktuellt för barnen eller något som berör. Boken 
ska innehålla något som barnen känner igen sig i och vara förknippade med teman 
som klassen arbetar med. Hanna säger att hon väljer böcker utifrån barnets 
perspektiv. När hon till exempel har någon elev i klassen där föräldrarna ligger i 
skilsmässa, som kan vara svårt och jobbigt, väljer hon en bok där någon upplever 
samma sak. Vidare uttrycker Hanna att hon vill lyfta fantasin och väljer böcker ur 
olika genrer. Hon framhåller betydelsen av efterföljande samtal och diskuterar med 
eleverna. Vad hände i boken och vad tror ni kommer att hända i fortsättningen är 
exempel på frågor hon ställer. Hanna ger även uttryck för att det är viktigt att 
framhålla våra svenska barnboksförfattare som Astrid Lindgren, Sven Nordqvist och 
Inger Sandberg. Vidare säger hon att genom högläsningen vill hon presentera olika 
typer av böcker och berättelser så barnet får gå på upptäcktsfärd i språket.  
 
På frågan om eleverna har möjlighet att påverka valet av böcker svarar Hanna att de 
gärna får ta med sig egen litteratur. Hon uppger då att hon först läser och sedan ställer 
frågor kring boken såsom varför de valt den boken och varför de tycker om den. 
Eleven kan ha fått boken av en speciell person och den personen kan ha större 
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betydelse för eleven än bokens innehåll framhåller Hanna. Ellen svarar att eleverna 
har möjlighet att komma med boktips men hon har inte direkt uppmuntrat dem till 
det.  
 
I skolan läser Ellen och Hanna för eleverna när skoldagen börjar och slutar. Hanna 
ger uttryck för att läsningen är både en gemensam start och en gemensam avslutning 
på dagen, där läsningen kan bidra till att ge många barn ro. Både Hanna och Ellen 
framför betydelsen av att alltid vara förberedda när de läser högt för eleverna. 
 

          Ellen:    Jag vill läsa igenom boken först själv innan 
                       jag läser för eleverna. Jag läser inte en okänd 
                       bok som jag inte fått läsa själv först. 
 
 
          Hanna:  När det är en bok jag inte är bekant med 
                       läser jag den först själv, för att bli bekant  
                       med innehållet. Jag vill ha det rofyllt när jag 
                       läser. Det ska råda en mysstämning kring 
                       högläsningen och då gärna med ett tänt ljus. 
 
 
När lärarna får frågan om vad de tror att eleverna minns om boken de läst 
tillsammans svarar Ellen att målet är att alla barn ska minnas något ur bokens 
innehåll. Barnen kanske inte fastnar för det man tror och sedan ger hon som exempel 
att Alva-böckerna, av Pernilla Gesén, är den typ av litteratur som eleverna fastnat för. 
Hanna menar att det som ligger barnen nära kommer de ihåg. Tokroliga saker tycker 
eleverna om, sen säger hon vidare att sorgliga böcker griper tag i barnen och de kan 
också beröra dem.   
 

Sammanfattning av intervjuerna utifrån studiens frågeställningar 
 
Utifrån svaren på intervjufrågorna från barnen/eleverna och pedagogerna/lärarna 
sammanfattar vi här resultatet med utgångspunkt i studiens frågeställningar.  
   

• Hur upplever barnen högläsningen?  
• Vad har pedagogen för syfte med högläsningen? 
• Stämmer barnens upplevelser av högläsningen överens med pedagogens syfte? 

 
Barnen i förskolan och skolan tycker om när någon läser högt för dem. De flesta av 
de intervjuade barnen tror att deras fröken vill att de ska lära sig något när hon läser 
högt. Övervägande del av barnen anser att deras fröken läser vid lagom många 
tillfällen under dagen. Förskolebarnen tycker bäst om att höra på bilderböcker medan 
eleverna i år 2 tycker om att lyssna till bilderböcker, kapitelböcker och faktaböcker. 
Både barnen i förskolan och eleverna i skolan upplever att det är pedagogerna/lärarna 
som bestämmer val av högläsningsbok men de uttrycker en önskan att få vara med  
och påverka vilken litteratur som ska läsas.  
 
Både pedagogerna i förskolan och lärarna i skolan har flera syften med högläsningen. 
I förskolan anges att det ska vara språkutvecklande, barnen ska lyssna och komma till 
ro, koncentration, traditioner, att överföra ett kulturarv och att det ska vara både 
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roligt och lärorikt. I skolan anger lärarna att syftet med högläsningen är att få ner 
barnen i varv, lära dem att lyssna, få gemensamma upplevelser, att få något att 
fundera och samtala omkring, att låta eleverna få höra klassiker och lyssna till olika 
språkstilar. 
 
Barnens upplevelser av högläsning i förskolan stämmer delvis överens med 
pedagogens syfte. Framförallt då barnen ger uttryck för att de tycker om när någon 
läser högt samt att de tror att pedagogen vill att de ska lära sig olika saker medan  
pedagogens syfte är att högläsningen ska vara språkutvecklande, rolig och lärorik. 
Även när Herman anger att fröknarna läser eftersom småbarnen sover kan tolkas som 
överensstämmande med pedagogens syfte att barnen ska lyssna och komma till ro. 
Däremot framkommer det inte i barnens svar något om koncentration, traditioner 
och kulturarv.  
 
Elevernas upplevelser av högläsning i skolan stämmer även här delvis överens med 
lärarens syfte. Då eleverna tycker om att någon läser högt för dem och tror att deras 
lärare vill att de ska lära sig något stämmer detta överens med lärarens syfte att få 
gemensamma upplevelser och därmed få något att fundera och prata omkring. Även 
när det gäller vilka böcker eleverna tycker om att lyssna till såsom bilderböcker, 
kapitelböcker och faktaböcker kan anses överensstämma med lärarens syfte att 
barnen ska få höra klassiker och olika språkstilar. Dock framkommer det inte i något 
av elevernas svar att de ska lära sig lyssna och komma ner i varv.  
          

Diskussion 
 
I följande kapitel redogör och diskuterar vi vårt val av metod samt dess betydelse för 
undersökningens resultat. Därefter följer en resultatdiskussion utifrån studiens 
frågeställningar. Avsikten med vår studie var att undersöka hur barnen upplever och 
tänker omkring högläsningen och om deras upplevelser överensstämmer med 
pedagogens syfte. Vi diskuterar resultatet av undersökningen utifrån styrdokument 
och den forskning vi redogjort för i tidigare kapitel, varvat med inslag av egna 
tolkningar, hänvisning till en föreläsning samt forskning som vi i efterhand funnit vara 
relevant för vår undersökning. 
 

Metoddiskussion 
 
Vi valde i denna undersökning att använda oss av den kvalitativa intervjun med låg 
grad av strukturering, vilket innebär att informanterna gavs stort utrymme att svara 
med egna ord, vilket Patel och Davidsson (2003) beskriver. Intervjun som metod för 
att förstå barnens tankevärld, såsom Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) 
skriver om, var relevant för vår studie. Däremot kan vi i efterhand konstatera att 
barnens svar på intervjufrågorna var knapphändiga. För att deras svar skulle ha 
vidareutvecklats kunde vi ha ställt följdfrågor. Däremot anser vi att de svar som 
pedagogerna och lärarna gav vidareutvecklades av dem själva under intervjuerna. För 
att undersöka hur pedagogernas svar överensstämmer med hur de gör i verkligheten 
hade vi kunnat komplettera undersökningen med observationer. Då vi i denna studie 
ville lyfta fram barnets tankar omkring högläsningen, anser vi att observationen inte 
var användbar. Utifrån studiens omfattning och den tid vi haft till vårt förfogande 
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känns antalet informanter hanterbart och valet att intervjua både barn/elever samt 
pedagoger/lärare var betydelsefullt för resultatet i denna studie. 
 
Undersökningen är gjord utifrån intervjuer med tio barn och fyra pedagoger i förskola 
och skola, vilket innebär att det är en liten studie. Utifrån resultatet kan vi därför inte 
dra några generella slutsatser. Däremot  menar vi att andra forskare skulle kunna göra 
om denna undersökning och dra samma slutsatser av resultatet, som vi har gjort, men 
även att andra slutsatser är möjliga. Validiteten i studien anser vi vara god, då 
undersökningens resultat svarar mot vår frågeställning. För att få en god reliabilitet 
spelades intervjuerna med barn och elever in samtidigt som anteckningar fördes. 
Fördelen med att spela in var att vi i efterhand kunde lyssna på det om igen och på så 
vis exakt återge det som sades. Vid intervjuerna med pedagoger och lärare fördes 
enbart anteckningar och vi anser att det fungerade tillfredsställande.  

 

Resultatdiskussion 
 
Inledningsvis i detta avsnitt diskuteras studiens frågeställningar uppdelade i förskola 
och skola. Därefter följer en jämförelse mellan 5-åringar i förskolan och 8-åringar i 
skolans år 2 omkring högläsningen där vi redovisar de likheter och skillnader som vi 
funnit. Till sist presenteras en slutsats med förslag till vidare forskning. 
 

Hur upplever förskolebarn högläsningen?  
 
I Lpfö 98 (2010) står att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 
den skriftspråkliga världen.” (s. 7) och att ”Verksamheten ska genomföras så att den 
stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.”(s. 9).  
 
Resultatet av vår undersökning visar att samtliga barn tycker om högläsning. Vi tolkar 
detta som när vuxna läser för barnen och samtalar om det lästa väcker det en läslust 
hos barnet, vilket också stöds av Liberg (2006). I undersökningen framkommer att 
alla barn, utom Herman, tror att deras fröken vill att de ska lära sig något av 
högläsningen. Eftersom barnen då främst ger uttryck för språk-, läs- och 
skrivinlärning finns det skäl att å ena sidan tro att barnen redan har ett stort intresse 
för detta å andra sidan att man arbetar aktivt med detta i förskolan. Dysthe (2003) 
skriver utifrån det sociokulturella perspektivet att människan lär och utvecklas genom 
språket vilket även stöds av Lpfö 98 (2010). Vidare uppgav Nicole att hon tror att 
hennes fröken vill att hon ska lära sig att sitta still och lyssna. Vi tolkar barnens svar, 
på frågan om vad de kommer ihåg av någon bok de läst tillsammans, som att de redan 
kan lyssna eftersom de klarar av att redogöra för en hel del av bokens innehåll när de 
fått höra en bok som de är intresserade av. I Lpfö 98 (2010) står ”Utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska 
utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.” (s. 9).  
  
De flesta av de intervjuade barnen anser att högläsning förekommer lagom ofta i 
förskolan och pedagogerna uppgav att de läser för barnen varje dag och ibland flera 
gånger. Här tänker vi att när barnen ger uttryck för att de är nöjda med antalet 
lästillfällen kan det bero på den övriga verksamheten i förskolan. Eftersom Herman 
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uppger att fröken läser när småbarnen sover förstår vi det som att han upplever sina 
fröknar som alltför upptagna av de små barnen och därför finns det inte möjlighet till 
högläsning vid något mer tillfälle. Vi tolkar detta som att högläsningen efter maten 
genomförs framförallt för att barnen ska komma till ro och vid det tillfället är det 
pedagogen som väljer vilken bok som ska läsas. Övriga stunder på dagen är det på 
barnets initiativ högläsning förekommer och då väljer barnet bok. I Lpfö 98 (2010) 
står under rubriken Barns inflytande att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation,” (s. 12) och att ”Arbetslaget ska verka för att varje barns 
uppfattningar och åsikter respekteras, (s. 12). Vi tolkar det som att pedagogerna 
medvetet försöker ta tillvara barnens åsikter men när Matilda uttrycker att hon skulle 
vilja dela barngruppen och att hon ibland tvingas läsa en alltför ”svår” eller ”lätt” bok, 
eftersom den måste anpassas till hela gruppen, fungerar det inte i praktiken.  
 
Barnen säger själva att de skulle vilja vara mer delaktiga i valet av högläsningsbok och 
att det är roligare att lyssna när man får höra det man själv vill. Lindö (2009) menar 
att barnen ska lockas till att få syn på och undersöka olika sorters texter, liksom 
Axelsson i Jönsson (2009), som framhåller genrepedagogiken och att olika stilarter 
bör presenteras för barnen. Om barn och pedagoger växelvis kan turas om att välja 
högläsningsbok anser vi att det bör bli ett större utbud av olika sorters litteratur som 
presenteras för barnen och som de då får möjlighet att ta del av. Vidare menar vi att 
verksamheten blir mer stimulerande och utvecklande för barnen, som det står i Lpfö 
98 (2010), om pedagogen utgår från barnets intressen vid val av högläsningsbok och 
därmed kan lässtunden bättre bidra till barnets lärande.  
 
Gustafsson och Mellgren (2005) menar att barnen ska stimuleras till att utforska 
skriftspråket utifrån sina egna upplevelser och intressen genom bland annat 
sagoläsning och boksamtal, medan Chambers (2011) ser boksamtalet som en del av 
högläsningens funktioner där eleverna kan utmanas i den proximala utvecklingszonen. 
Han framhåller vidare att boksamtalet är ett ömsesidigt reflekterande. Ingenstans i 
barnens svar framkom något om samtal eller att de kopplar det lästa till sina egna 
upplevelser. Vi tolkar det som att pedagogernas samtal om det lästa är mer 
faktafrågor, för att höra om barnen lyssnat, än att de är intresserade av barnens åsikter 
om boken och deras upplevelser av högläsningen. Fast (2011) beskriver de öppna och 
slutna frågorna. De öppna frågorna har inte något givet svar utan ”Det innebär att 
man jämför händelser, personer och språk i berättelsen med lyssnarens egen 
verklighet i fråga om händelser, personer och språk.”(s. 64) och de slutna frågornas 
svar finns som fakta i den text som lästs. Chambers menar att jag undrarfrågorna, tell 
me, är en bra utgångspunkt för boksamtal till skillnad från varförfrågan, som är för 
omfattande och istället dämpar lusten till samtal. Han säger vidare att när man ställer 
rätt frågor kan det vara svårare att få barnen att tystna än det är att få dem att samtala. 
Eftersom barn endast får en liten del av talutrymmet i förskolan, enligt Veli Tuomela1

 

 
får barnen dela på 30% medan pedagogen lägger beslag på hela 70% av talutrymmet,  
tänker vi att boksamtalet kan vara bra även ur den aspekten. Då tvingas pedagogen till 
tystnad och barnen ges större tillträde till det begränsade talutrymmet samtidigt som 
de både får framföra sina åsikter och lyssna till sina kamraters synpunkter.  

 
 

                                                                 
1 Tuomela, V. Föreläsning: Att få en syl i vädret. Bergsjö. 2006-10-10. 
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Vad har pedagogen för syfte med högläsningen? 
 
Pedagogerna i förskolan uppger flera olika syften med högläsning i följande ordning – 
språkutveckling, koncentration, att barnen ska lära sig lyssna och bli lyssnade på, 
komma till ro, att det ska vara roligt och lärorikt samt att överföra ett kulturarv. Att 
språkutveckling nämns först anser vi kan bero på att det har varit stort fokus på 
språkstimulering i förskolans styrdokument och att personalen därför fått fortbildning 
i ämnet. Vi menar att det är av stor vikt att arbetet med barns språkutveckling 
prioriteras i förskolan och då är miljön betydelsefull, vilket Sheridan, Pramling 
Samuelsson och Johansson (2009) kommit fram till i sin undersökning. Barnen ska ha 
tillgång till språkutvecklande material och ges möjligheter till tal-, skriv- och 
läserfarenheter för att språket ska utvecklas.  
 
I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är den sociala och kulturella miljön 
betydelsefull menar Säljö (2000). Litteraturen, framhåller Lindö (2009), är 
betydelsefull för barns framtida skolframgång och ska därför finnas tillgänglig och 
presenteras inbjudande för barnen. Andra syften som pedagogerna uppger att de har 
med högläsningen är att barnen ska lära sig lyssna och bli lyssnade på samt att komma 
till ro. Utifrån detta finns det skäl att anta att pedagogerna å ena sidan väljer att se 
högläsningen som en stund för avkoppling medan vi å andra sidan väljer att se den 
som en stund för lärande. Lindö menar att högläsningen ska ges ett större utrymme 
och ses som en lärandesituation om läroplanens mål ska uppnås. Då menar vi att 
pedagogerna måste betona vikten av högläsningen och inte enbart se den som en 
stund där barnen främst ska sitta still och lyssna. Avsikten med högläsningen måste 
förklaras för barnen för att de ska bli medvetna om att det är en situation där ett 
lärande ska äga rum. Sett ur ett mångkulturellt perspektiv reagerar vi när Matilda 
nämner kulturarvet. Vi undrar om hon då menar det svenska kulturarvet eller om det 
även innefattar kulturarvet för de barn som är av utländsk härkomst? I Lpfö 98 (2010) 
står:  
 

          Medvetenheten om det egna kulturarvet och delaktighet 
           i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga 
           att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
           Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella 
           minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i 
           att utveckla en flerkulturell tillhörighet.”(s. 6). 
 
 
Både Anna och Matilda framhåller att de alltid förbereder sig inför högläsningen. De 
säger att de tittar igenom eller läser boken först, vilket också Svensson (2008) framför 
betydelsen av. Något som förvånar oss är när Anna uppger att huvudpersonen i 
boken inte ska vara äldre än barnen hon läser för. I den forskning och litteratur vi läst 
har vi inte funnit något som styrker detta. Tvärtom tänker vi utifrån Vygotskijs 
proximala utvecklingszon. Där ska barnet utmanas i sitt lärande av någon mer 
kompetent person vilket innebär att huvudpersonen också kan vara äldre.   
 
De båda pedagogerna hoppas och tror att barnen minns en hel del från böckerna de 
läst tillsammans. Matilda säger att de ofta pratar om boken men beskriver inte hur 
boksamtalet går till, medan Anna berättar att hon går tillbaka under läsningens gång, 
repeterar och ställer frågor om texten.  
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          Anna:  Jag går tillbaka under läsningens gång och 
                      frågar t.ex. hur många och vad gjorde de? Repeterar 
                      så alla barn är med, vad handlar det om och 
                      vad gjorde de? 
 

De frågor som Anna ger exempel på beskrivs av Fast (2011) som slutna frågor med 
ett givet svar. Vi anser att Anna också skulle använda sig av öppna frågor eftersom 
det både kan stödja den framtida läsinlärningen och hjälpa barnet att relatera det lästa 
till sin egen livsvärld.  
 
 
Stämmer barnens upplevelse av högläsningen överens med 
pedagogens syfte? 
 
Barnens upplevelser stämmer till viss del överens med pedagogens syfte med 
högläsningen. Framförallt då barnen uppger att de tycker om när någon läser högt för 
dem och tror att pedagogen vill att de ska lära sig olika saker stämmer detta överens  
med pedagogens syfte att högläsningen ska vara språkutvecklande, rolig och lärorik. I 
Lpfö 98 (2010) står att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 
den skriftspråkliga världen ” (s. 7). Vi ser här en koppling till Sheridan, Pramling 
Samuelsson och Johansson (2009) som menar att barnen ska ges möjligheter till tal-, 
skriv- och läserfarenheter med syftet att utveckla språket under lek- och 
gruppaktiviteter. Gruppaktiviteten, menar vi i detta fall, är högläsningen och den kan 
beskrivas som ett roligt och lärorikt tillfälle för barns språktuveckling. Även när 
Herman anger att fröknarna läser eftersom småbarnen sover kan det anses 
överensstämma med pedagogens syfte om att barnen ska lyssna och komma till ro. 
Vår förförståelse om att högläsningen är något som förekommer mellan två 
aktiviteter stärktes utifrån pedagogernas svar. Vi menar att högläsningen är 
betydelsefull och att pedagogerna  alltid ska klargöra syftet. Detta stöds av Skolverket 
(2011) i Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1 – 4 
Nya Språket lyfter, som framhåller att det är av stor nytta att eleverna vet syftet med 
högläsningen. 
 
 
Hur upplever elever i år 2 högläsningen? 
 
Samtliga intervjuade elever i år 2 uppger att de tycker om när någon läser högt för 
dem. En elev säger att hon kan fantisera om det lästa när någon läser högt för henne  
vilket vi tolkar som att hon går in i en föreställningsvärld som Langer (2005) 
beskriver. Det fördjupar vårt tänkande. En av pojkarna uppgav att det är mycket 
roligare när någon annan läser och att man då slipper anstränga sig. Vi menar att Ken 
då ger uttryck för, det Hasselbaum (2006) skriver, att när eleverna inte får något krav 
på sig att redovisa innehållet i boken kan intresset för boken bli större. I resultatet 
från intervjuerna framkom att eleverna minns olika saker från boken man läst i 
klassrummet. Rita, Tina och Axel tror att fröken vill att de ska lära sig något av 
högläsningen, även om de inte kan sätta ord på vad, medan Jakob och Ken inte 
förstår syftet med högläsningen. Skolverket (2011) framhåller att det är av stor nytta 
att eleverna vet syftet med läsningen. Svensson (2008), Björk och Liberg (2009) 
framhåller även de att högläsningen är viktig i skolan. Framförallt för de elever som 
inte får böcker lästa för sig hemma får då möjlighet att komma i kontakt med 
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skriftspråket i skolan. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv anser Säljö (2000) att 
människors kommunikation är en förutsättning för allt lärande. 
 
Majoriteten av de intervjuade eleverna tycker att läraren läser lagom ofta och endast 
en av pojkarna tycker att det läses för sällan i klassrummet. Båda lärarna framhåller att 
de läser varje dag i skolan både på morgonen och i slutet av dagen. Flertalet elever 
anser att det är läraren som väljer den litteratur som ska läsas i klassen. Eleverna 
uttrycker dock en önskan att vilja vara med och påverka valet av litteratur. Det är av 
stor vikt att eleverna får möjlighet att vara med och bestämma om det som skall läsas 
då läsning är, som Chambers (2011) skriver, en sammankoppling med elevernas 
tidigare erfarenheter. Vi menar att eleverna skulle ges större inflytande över den 
litteratur som läses i skolan. Det skulle innebära att eleverna då fick presentera 
litteratur som deras kamrater annars inte skulle komma i kontakt med. Detta kan 
återkopplas till vuxnas läscirklar där man delger varandra boktips och samtalar om 
bokens innehåll. Ken uppger att han kommer ihåg bättre när det blir spännande och 
när det är något som han själv varit med om. Detta stöds av Lgr 11 (2010) där det står 
att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (s. 9).  
 
Ingen av eleverna nämner något om boksamtal men i den grupp Hanna arbetar säger 
hon att det förekommer boksamtal då hon anser att det är av stor betydelse. 
Chambers (2011) menar att boksamtalet dels kan fördjupa barnets förståelse för 
innehållet men även att det bidrar till att barnet får ut mer av innehållet i boken. Vi 
fann i vår studie de tre huvudingredienserna, som Chambers beskriver, att utbyta 
entusiasm, utbyta frågetecken och att utbyta kopplingar i Hannas sätt att samtala med 
sina elever. Barbro Westlund (2010), Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och 
studieteknik, betonar vikten av hur man läser och samtalar om texten, till exempel att 
den ska kopplas till barnets egna erfarenheter, erbjuda diskussion samt ge barnet nya 
upplevelser. Vi finner det troligt att Hanna, i samtalet om boken, vidgar barnets 
förförståelse och därmed ger eleverna en större upplevelse av högläsningen.   
    
 
Vad har läraren för syfte med högläsningen? 
 
Båda lärarna vill börja dagen lugnt med en högläsningsstund men också avsluta dagen 
med att läsa och de anger flera syften med högläsningen. Dessa anges i följande 
ordning - att lära eleverna att lyssna, få ner eleverna i varv, att få gemensamma 
upplevelser, att få något att fundera och prata omkring, att få läsa klassiker och låta 
eleverna lyssna till olika språkstilar. Då lärarna i första hand väljer att framhålla att 
eleverna ska lära sig att lyssna och få ner dem i varv tolkar vi det som att de ser 
högläsningen som avkoppling istället för en lärandesituation. Svensson (2008) 
framhåller att boken är det bästa hjälpmedel vi kan ge barnen för att de ska utveckla 
ett rikt språk. Vi anser därför att lärarna måste inse vikten av högläsningen, betona 
betydelsen av läsningen samt klargöra syftet för eleverna. Detta styrks av Lindö (2009) 
som betonar högläsning och berättande med efterföljande samtal som viktigt för 
barns språkutveckling. Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket och 
kommunikationen viktig för läroprocessen, vilket Dysthe (2003) betonar. Då man får 
sätta ord på sin kunskap och samtala om sånt man inte förstår sker ett lärande.  
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När lärarna väljer böcker att läsa högt ur sker de valen utifrån teman klassen arbetar 
med, något barnet känner igen sig i, något som berör barnen, ur barnperspektiv och 
svåra situationer som kan uppstå i ett barns liv såsom en skilsmässa. Hanna ger även 
uttryck för vikten av att framhålla våra svenska barnboksförfattare. Vi tolkar detta 
som att den läsning lärarna bedriver i klassen är tematisk, problemorienterad och av 
terapeutisk karaktär. Utifrån detta kan vi koppla den tematiska läsningen till Westlund 
(2010) som beskriver skillnader mellan skönlitteratur och faktatexter. I skönlitterär 
läsning finns inga krav på att det vi läser är sant, känslor och värderingar beskrivs 
samt att läsningen ska vara avkopplande. Faktatexten däremot ska vara sanningsenlig, 
saklig och är ofta mer ansträngande för läsaren. Den problemorienterade och 
terapeutiska läsningen återknyter vi till Lindö (2002) som beskriver att eleverna via 
högläsningen kan utveckla relationer, utveckla förståelsen för varandra samt fördjupa 
uppfattningen om omvärlden. Det tematiska arbetssättet beskrivs, i Peggy Andersson 
m.fl. (2000) Spökägget. Att läsa och skriva i förskola och skola, utifrån följande: 
 

•   Olika ämnen integreras till en helhet. 
•   Olika färdigheter, som att läsa och skriva, 

               övas i funktionella sammanhang.  
•   Innehållet i undervisningen kopplas tydligt 

              till elevernas föreställningsvärld och vardag.  
•   Undervisningen är oberoende av traditionella 

              läromedel. (s.48). 
               

Vi menar att ett tematiskt läsande utgår från ett tematiskt arbetssätt och att båda 
lärarna ger uttryck för att de bedriver sådan undervisning. När lärarna framhåller  
klassiker och svenska barnboksförfattare förvånas vi och undrar hur de tänker utifrån 
ett mångkulturellt perspektiv. Lärarna har inte någonstans gett uttryck för att de 
använder sig av klassiker från andra länder eller utländska barnboksförfattare i sin 
högläsning. I Lgr 11 (2010) står att: 
 
           Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
          kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 
          tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 
          villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 
          mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att 
          stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (s. 7). 
 
I intervjun svarar Ellen att eleverna har möjlighet att komma med boktips men hon 
har inte direkt uppmuntrat dem till det. Det finns skäl att tro att Ellen anser att 
barnens kunskap och erfarenhet inte är betydelsefull i skolans värld, vilket även stöds 
av Fast (2007). Ellen menar att målet med högläsningen är att alla elever ska minnas 
något ur boken. Hon nämner inget om efterföljande samtal eller om boksamtalets 
betydelse. Chambers (2011) ser samtalet om bokens innehåll som en del av 
högläsningens funktioner. Samtalet om bokens innehåll kan fördjupa barnens 
förståelse för innehållet. Boksamtalet  är ett sätt att försöka återge de känslor och 
tankar som uppkommit vid läsandet. Brink beskriver, i Jönsson (2009), att för trettio 
år sedan var boksamtal ovanliga. Samtal om det lästa har varit ovanligt i den svenska 
skolan men att dess betydelse länge har uppmärksammats i lärarutbildningen. Vi 
finner det troligt att det fortfarande trettio år senare inte är vanligt med boksamtal i 
skolan. Dock säger Hanna som är relativt nyutbildad att efterföljande samtal med 
diskussion av det lästa är av stor betydelse.  
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Stämmer elevernas upplevelse av högläsningen överens med 
lärarens syfte? 
 
Elevernas upplevelser stämmer till viss del överens med lärarens syfte med 
högläsningen. Då eleverna uppger att de tycker om när någon läser högt för dem och 
samtidigt tror att deras lärare vill att de ska lära sig något anser vi att detta stämmer 
överens med lärarens avsikt att via högläsningen få gemensamma upplevelser och 
därmed få något att fundera och prata omkring. Detta menar vi är särskilt 
betydelsefullt för de barn som ännu inte utvecklat ett situationsoberoende språk vilket 
även Axelsson, i Jönsson (2009), stöder. Säljö (2000) framhåller att i det 
sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling är kommunikationen central. Vi 
finner att  lärarna ser på elevernas lärande och utveckling utifrån Lgr 11 (2010) och 
det sociokulturella perspektivet när de betonar den gemensamma upplevelsen i 
högläsningen.  När det gäller vilka böcker eleverna tycker om att lyssna till såsom 
bilderböcker, kapitelböcker och faktaböcker överensstämmer detta med lärarens syfte 
om att eleverna ska få höra olika språkstilar och klassiker. Axelsson, i Jönsson, 
understryker betydelsen av att eleverna presenteras för olika litterära genrer som 
återgivande, berättande, instruerande, beskrivande, förklarande och argumenterande. 
Vi anser liksom Taube (2007), Lindö (2009), Björk och Liberg (2009) att högläsningen 
är viktig både för barns språk-, läs- och skrivutveckling samt för deras framtida 
skolframgångar.  
 

Jämförelse förskola respektive skola 
 
I våra intervjuer har det framkommit likheter och skillnader omkring högläsningen, 
både i barnens och elevernas svar och i de svar pedagogerna samt lärarna uppgivit, 
vilka redovisas nedan. 
 

Likheter  
 
Gemensamt för samtliga intervjuer med barn/elever är att alla tycker om högläsning. 
Både barnen i förskolan och eleverna i skolan anser att det är pedagogerna/lärarna 
som väljer vilken litteratur som ska läsas. En annan likhet mellan förskolebarnen och 
eleverna i skolan är att de önskar få vara med och påverka valet av högläsningsbok. 
De flesta barn och elever tror att deras fröken vill att de ska lära sig något när hon 
läser högt för dem. Gemensamt nämner de också att de själva ska lära sig att läsa. 
 
Pedagoger/lärare anger olika syften med högläsningen och en av dessa är den 
problemorienterade läsningen som förekommer såväl i förskola som skola. Dessutom 
säger pedagogerna i förskolan att de vill att barnen ska lyssna och komma till ro, lära 
sig att koncentrera sig och att de vill föra vårt kulturarv vidare till nästa generation. 
Lärarna i skolan menar att de vill att eleverna ska lära sig att lyssna, få ner eleverna i 
varv och låta dem få lyssna till klassiker. Ingen av pedagogerna/lärarna nämner något 
om mångkulturell litteratur utan de betonar svenska författare, kulturarvet och 
klassiker. Varken i förskolan eller i skolan framkommer att det finns eller läses någon 
litteratur från andra länder. I förskolan framhåller pedagogerna en önskan om att 
barnen ska minnas en hel del av bokens innehåll medan lärarna i skolan har som mål 
att eleverna ska minnas något av innehållet i boken.  
 



 

 30 

Skillnader 
 
I förskolan har barnen möjlighet att påverka när de vill att någon skall läsa för dem. I 
skolan sker högläsning i början och i slutet av dagen och eleverna har däremellan 
ingen möjlighet till att påverka hur ofta högläsningen ska ske. Då det gäller val av 
litteratur har barnen i förskolan möjlighet att välja den bok som ska läsas för dem vid 
den spontana lässtunden. I skolan finns inga spontana högläsningsstunder utan där 
förekommer högläsning i början och i slutet av dagen och då är det läraren som läser 
och väljer vilken bok som ska läsas. Både förskolebarnen och skolbarnen tycker om 
att lyssna till bilderböcker dock framkommer en skillnad då eleverna i år 2 även säger 
att de tycker om kapitelböcker och faktaböcker.  
 
Både pedagogerna i förskolan och lärarna i skolan har flera syften med högläsningen. 
Några skillnader som framkom är att pedagogerna i förskolan anger att högläsningen 
ska vara språkutvecklande, rolig och lärorik medan lärarna i skolan anger att de 
tillsammans med eleverna ska få gemensamma upplevelser och därmed få något att 
fundera och samtala omkring samt att eleverna ska få lyssna till olika språkstilar. 
 

Slutsats 
 
Vi har i vår studie funnit att högläsning, både i förskolan och i skolans år 2, är en 
dagligen förekommande aktivitet. Lässtunderna i förskolan är både planerade och 
spontana medan de i skolan är planerade och förekommer i början samt i slutet av 
dagen. Samtliga barn/elever tycker om högläsning. Pedagogerna har flera syften med 
högläsningen såsom språkutveckling, koncentration, att barnen ska lära sig lyssna och 
bli lyssnade på, komma till ro, att det ska vara roligt och lärorikt samt att överföra ett 
kulturarv. Lärarna anger följande syften med högläsningen – att lära eleverna att 
lyssna, få ner eleverna i varv, att få gemensamma upplevelser, att få något att fundera 
och prata omkring, att låta eleverna lyssna till klassiker och olika språkstilar. 
 
Barnens/elevernas upplevelser stämmer till viss del överens med 
pedagogernas/lärarnas syften med högläsningen. I synnerhet när barnen ger uttryck 
för att de tycker om när någon läser högt för dem samt att de tror att 
pedagogen/läraren vill att de ska lära sig något vid högläsningen. Dock fann vi inget, 
förutom i Nicoles svar, beträffande barnens upplevelser som stämmer överens med 
pedagogens/lärarens syften som koncentration samt att barnen ska lära sig lyssna och 
komma ner i varv. 
 
I jämförelsen mellan förskola och skolans år 2 har vi funnit att det förekommer en hel 
del likheter men även skillnader. De senare kan bero på skillnader i barnens ålder, de 
olika läroplanerna där förskolan har strävansmål medan skolan har uppnåendemål 
men även på skillnader i pedagogernas/lärarnas utbildning och erfarenhet. 
 
Vi fann i vår studie att pedagogerna/lärarna har olika syften med högläsningen men 
att dessa inte klargörs för barnen/eleverna. Genom att se högläsningen som 
betydelsefull kan den bidra till barns utveckling och lärande. Vi menar att 
pedagogerna/lärarna måste bli mer tydliga med att klargöra syftet med högläsningen 
för barnen/eleverna, då Skolverket (2011) framhåller att det är av stor nytta att 
eleverna vet syftet med läsningen.  
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Förslag till vidare forskning 
 
Efter att ha gjort denna studie väcktes intresset hos oss för vidare forskning. 
Framförallt skulle det vara intressant att utvidga denna undersökning till att även 
omfatta observationer. Eftersom vi nu intervjuat pedagoger/lärare och då fått höra 
deras syften med högläsning skulle det vara spännande att undersöka hur deras teorier 
omsätts till praktisk handling. Ett annat förslag att gå vidare med är att undersöka om 
det föreligger några skillnader i barns lärande vid högläsning där en grupp enbart får 
lyssna till det lästa och en annan grupp både lyssnar och  har efterföljande boksamtal. 
Ytterligare ett förslag kan vara att undersöka högläsning utifrån ett genusperspektiv 
för att se om det föreligger några skillnader mellan pojkar och flickors intresse för 
högläsning i skolans tidigare år. 
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Bilaga 1 - brev till föräldrar                                             xxxxxx    2011-10-25 
 
 
Information angående vårt examensarbete om högläsning                                                                                                                                             
                                                                                               

Vi är två studenter som läser på Lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna med  
inriktning Språk, lek och lärande. Under 10 veckor i höst kommer vi tillsammans att 
skriva ett examensarbete, där avsikten är att undersöka om pedagogens syfte med 
högläsning stämmer överens med barnens upplevelser och tankar. Vi vill därför be 
om Ditt godkännande att just Ditt barn får delta i denna studie. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Vi kommer att göra intervjuer där vi spelar in ljudet för att sedan kunna skriva ned 
det som sägs, eftersom det är svårt för oss att hinna med att anteckna. Barnen 
kommer att avidentifieras, vilket innebär att inga namn kommer att lämnas ut. 
 
Ditt barns deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering. Vi 
vill senast torsdag 10/11 ha svaret åter. Brevet kan lämnas till förskolepersonalen på 
din avdelning som sen vidarebefordrar det till oss. Sätt ett kryss på lämpligt streck 
nedan, skriv sedan barnets namn och signera med underskrift. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Tack på förhand! 
 
Gerd Larsson         xxx-xxxxxx              Lillemor Åkerlind    xxx-xxxxxx  
xxxxxx                                                   xxxxxx 
xxx xx xxxxxx                                        xxx xx xxxxxx 
 
 
Handledare: Gunnel Frid 
Högskolan Dalarna  xxx xxxxxx 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 Jag godkänner att mitt barn deltar i studien    _______ 
 
Jag godkänner ej att mitt barn deltar i studien _______  
 
 
Ort ________________________________ Datum ________________    
 
Barnets namn _______________________________________________ 
 
Förälder/vårdnadshavare ______________________________________ 
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Bilaga 2 - brev till föräldrar                                                 xxxxxx  2011-10-25 
 
 
Information angående vårt examensarbete om högläsning  

 
Vi är två studenter som läser på Lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna med  
inriktning Språk, lek och lärande. Under 10 veckor i höst kommer vi tillsammans att 
skriva ett examensarbete, där avsikten är att undersöka om pedagogens syfte med 
högläsning stämmer överens med barnens upplevelser och tankar. Vi vill därför be 
om Ditt godkännande att just Ditt barn får delta i denna studie. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Vi kommer att göra intervjuer där vi spelar in ljudet för att sedan kunna skriva ned 
det som sägs, eftersom det är svårt för oss att hinna med att anteckna. Barnen 
kommer att avidentifieras, vilket innebär att inga namn kommer att lämnas ut. 
 
Ditt barns deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering. Vi 
vill senast torsdag 10/11 ha svaret åter. Brevet kan lämnas till klassläraren som sen 
vidarebefordrar det till oss. Sätt ett kryss på lämpligt streck nedan, skriv sedan barnets 
namn och signera med underskrift. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Tack på förhand! 
 
Lillemor Åkerlind    xxx xxxxxx                   Gerd Larsson    xxx xxxxxx 
xxxxxx                                                          xxxxxx 
xxx xx xxxxxx                                               xxx xx xxxxxx 
 
 
Handledare: Gunnel Frid 
Högskolan Dalarna  xxx xxxxxx  
     
 
__________________________________________________________________ 
 
 Jag godkänner att mitt barn deltar i studien    _______ 
 
Jag godkänner ej att mitt barn deltar i studien _______  
 
 
Ort ________________________________ Datum ________________    
 
Barnets namn _______________________________________________ 
 
Förälder/vårdnadshavare ______________________________________ 
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Bilaga 3 - brev till pedagogerna                                  
 
 
Information angående vårt examensarbete om högläsning 
  

Vi är två studenter som läser på Lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna med  
inriktning Språk, lek och lärande. Under 10 veckor i höst kommer vi tillsammans att 
skriva ett examensarbete, där avsikten är att undersöka om pedagogens syfte med 
högläsning stämmer överens med barnens upplevelser och tankar. Vi vill därför be 
om Ditt godkännande att delta i denna studie. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Vi kommer att göra intervjuer där vi spelar in ljudet för att sedan kunna skriva ned 
det som sägs, eftersom det är svårt för oss att hinna med att anteckna. All personal 
kommer att avidentifieras, vilket innebär att inga namn kommer att lämnas ut. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering. Vi vill 
senast torsdag 10/11 ha svaret åter. Sätt ett kryss på lämpligt streck nedan och signera 
med underskrift. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Tack på förhand! 
 
Gerd Larsson    xxx xxxxxx                  Lillemor Åkerlind    xxx xxxxxx          
xxxxxx                                                  xxxxxx 
xxx xx xxxxxx                                       xxx xx xxxxxx 
 
Handledare: Gunnel Frid 
Högskolan Dalarna  xxx xxxxxx 
      
 
__________________________________________________________________ 
 
 Jag ger mitt godkännande till att delta i studien    _______ 
 
Jag ger ej mitt godkännande till att delta i studien _______  
 
 
Ort ________________________________ Datum ________________    
 
Pedagogens namn ___________________________________________ 
 
Underskrift_________________________________________________ 
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Bilaga 4 - intervjufrågor till barnen 
 
 
 
Introduktionsfrågor 
 
- Hur gammal är du? 
 
- Flicka eller pojke? 
 
- Vad tycker du om när någon läser högt för dig? 
 
 
 
Barnens upplevelser 
 
- Tror du att din fröken vill att du ska lära dig någonting när hon / han  läser högt?  
 
- I så fall vad? 
 
- Tycker du att din fröken läser för sällan, lagom ofta eller vid alldeles för många  
   tillfällen? 
 
- Vilka böcker tycker du om att lyssna på? 
 
- Vem bestämmer vilken bok som ska läsas? 
 
- Har du vid något tillfälle varit med och valt bok? 
 
-Berätta vad du lär dig och kommer ihåg av de böcker ni läst tillsammans? 
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Bilaga 5 - intervjufrågor till pedagoger                                                                      
                                                                           
 
 
 
Introduktionsfrågor 
 
- Vad har du för utbildning? 
 
- Hur länge har du arbetat i förskolan / skolan ? 
 
- Vilka åldrar arbetar du med? 
 
 
 
Pedagogens arbete 
 
- Vad är syftet med högläsningen? 
 
- Hur ofta har ni högläsning? 
 
- Hur resonerar du när du väljer böcker att läsa högt ur? 
 
- Har barnen möjlighet att påverka val av böcker? 
 
- Vid vilka tillfällen läser ni för barnen? 
 
- Brukar du förbereda dig på något sätt inför högläsningen? 
 
- Vad tror du att barnen minns om boken? 
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