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Abstract 

By: Johanna Becker, Fall Semester 2010.  Examensarbete i lärarutbildningen, 15 poäng, 

Södertörns högskola.  

Title: Reading aloud in preschool, a study in theory and practice. 

Why should teachers devote themselves to reading aloud? Reading aloud has a given place in 

most of the Swedish preschools. Many teachers read to children. Research on the subject has 

shown that it is very rewarding for preschoolers to have stories read to them. They hear how 

the language is constructed, becomes aware of matter of text, and they are able to take part of 

how other people live. This research has been the foundation for my qualitative study. 

The purpose of my investigation was to find out how four educators who are active in three 

different preschools reason about reading aloud. Do they practice reading aloud at their 

respective preschools and if so, why? What do they believe that reading aloud will contribute 

to the child's development? An examination of pre-school curriculum has also been done to 

see whether it contains any regulations regarding reading aloud to preschoolers.  

In order to answer these questions, interviews were held with the four teachers and a review 

of the curriculum has been done.  The interviews were then analyzed. The result of the 

interviews showed that all the respondents practice reading aloud and that they believe it will 

mainly benefit the development of the children's language. During the interviews the teachers 

highlighted that reading aloud helps to make children aware of how other people live and this 

enables them to bring our cultural heritage forward. The review of the curriculum led to a 

knowledge that it doesn’t contain any regulations on the practice of reading aloud. There is 

nothing in the curriculum that mentions reading aloud as being an important activity in 

preschool. However, the review revealed that many of the missions and quest objectives in the 

curriculum can be achieved by reading aloud. 
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1. Inledning 

Högläsning har i alla tider varit ett naturligt inslag i förskolans verksamhet (Lindö 1986:40). 

Många som är bekanta med förskolan på ett eller annat sätt kan känna igen sig i att det är 

vanligt förekommande att pedagoger som arbetar tillsammans med barn använder sig av just 

högläsning.
1
 Men varför har man det? Vad kan högläsning bidra med i barns utveckling?  

Handlar högläsning bara om att barnen ska få en lugn stund efter maten då de tillsammans 

med en pedagog i lugn och ro slår sig ner på en soffa som finns på avdelningen?  Och till 

vems fördel är högläsning i förskolan? Behövs högläsning? Vad säger pedagogerna själva och 

vad säger läroplanen om högläsning? 

Högläsning har intresserat mig under många år och efter att ha gått tre år på Lärarutbildningen 

på Södertörns högskola har jag fått en djupare kunskap om vikten av att delge barn litteratur 

genom högläsning. Genom olika kurser jag läst har det på olika sätt framkommit om vilken 

enorm tillgång det kan vara för barnen att få ta del av högläsning. Att få berättelser lästa för 

sig bidrar till en rad olika utvecklingsmöjligheter, bland annat stimuleras fantasin, barnen hör 

hur språket är uppbyggt, ordförrådet utvidgas (Bråten 2008) och som pedagog kan man 

genom litteraturen låta barnen ta del av hur andra människor i vår värld lever (Lindö 2005). 

Genom att arbeta aktivt med högläsning tillsammans med barn kan pedagoger bland annat 

komma in på ämnen som kan kännas känsliga att prata om. Det kan röra sig om olika 

familjebildningar, olika kulturer och mycket mer.  

Att krypa upp på en mysig plats tillsammans med ett eller flera barn ger inte bara ett försprång 

i språkutvecklingen, det ger dessutom en trevlig stund av fysisk och psykisk kontakt. Detta 

säger litteraturpedagogen Susanna Ekström i en intervjuartikel i Svenska dagbladet den 25 

januari 2007.
2
 På Stockholms stadsbiblioteks hemsida skriver Caroline Karlsson, skribent och 

redaktör för Biblioteket.se, samt ansvarig för programverksamheten för barn & unga, att 

högläsning har flera goda effekter på barn. Hon skriver att det genom att sitta nära varandra 

ger en fysisk kontakt människor emellan, vilket är en förutsättning för att barn överhuvudtaget 

                                                             
1 Högläsning kommer i denna uppsats innebära de böcker som pedagogerna inom förskolan använder sig av och 

förmedla till barnen, skönlitteratur, bilderböcker och sagor. 

Pedagoger kommer i denna uppsats innefatta de som arbetar inom förskolans verksamhet. 
2
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/hoglasning-basta-vagen-till-laslust_194937.svd Tillgänglig 

oktober 2010. 

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/hoglasning-basta-vagen-till-laslust_194937.svd
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ska utvecklas. Hon skriver också om att högläsning gynnar barns egen språkutveckling. 

Genom att barnen hör hur en vuxen läser och använder orden hör barnet hur nyanser, uttal och 

detaljer i hur språket är uppbyggt. Dessutom tränas ordförståelsen. När vi läser högt för barn 

bidrar vi med att öka barnens inspiration till att själva vilja berätta något. Att medvetet väljar 

böcker från olika genrer kan vi komma in på olika ämnen och teman som vi sedan kan arbeta 

vidare med i en barngrupp. Det kan vara att uppmärksamma barnen på olika religioner, 

könsroller eller kamratskap
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 http://www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=42000 Tillgänglig oktober 2010.  

http://www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=42000
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2. Bakgrund 

Att högläsning är positiv för barns utveckling är de flesta nog överrens om. I vår del av 

världen ses böcker som en naturlig del i människors liv, från livets början till livets slut finns 

de runtomkring oss. I våra förskolor runtom i landet är just högläsning otroligt utbrett. Trots 

detta visar undersökningar inom ämnet att det skett en minskning i högläsandet. Detta har lett 

till att jag anser att det är viktigt att belysa högläsningens funktioner. 

I en undersökning som gjordes 2002 av Statens offentliga utredningar (SOU) framkom det att 

läsning bland barn och ungdomar minskar och att även föräldrarna inte läser i samma 

utsträckning som de gjorde tidigare för sina barn. Detta kan ha en naturlig förklaring i att de 

flesta familjer i dag har heltidsarbetande föräldrar och har svårt att få tiden att räcka till 

(Lindö 2005:12). Lärarutbildaren Ringmor Lindö menar i anslutning till detta: 

I ett demokratiskt perspektiv är detta resultat allvarligt, då läsning av 

skönlitteratur har stor betydelse för individens identitetsutveckling och 

omvärldsuppfattning men även uppfattningen av relationer mellan människor 

och kulturer (Lindö 2005: 12) 

I en internationell studie organiserad av The International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement har det även framkommit att det skett en tillbakagång hos svenska 

elever när det gäller deras läsförståelse. Denna undersökning görs vart femte år på 10-åringar i 

många olika länder. Senast den gjordes var 2005 och då deltog 43 länder, varibland Sverige 

var ett av dem.  I undersökningen deltar förutom barn också deras lärare, föräldrar och 

ledningen från de deltagande skolorna. Lärare, föräldrar och ledningen deltar genom att svara 

på en enkät med olika bakgrundsfrågor. Detta för att undersökningen ska kunna se vad det 

finns för bakomliggande orsaker till ett visst resultat. Det man har kunnat utläsa av resultatet 

är att de länder som ligger i topp har en undervisning där högläsning har en stor och given 

plats i undervisningen. Genom intervjuerna med lärarna har det visat sig att högläsningen i 

svenska skolor generellt lyser med sin frånvaro.
4
 Med detta i ryggen anser jag det vara 

relevant att göra en undersökning för att ta reda på hur det ser ut på olika förskolor i Sverige 

idag. Jag kommer alltså inte att undersöka hur det ser ut i grundskolan utan kommer att 

                                                             
4http://www.skolverket.se/sb/d/2479/a/17853;jsessionid=B36218C75BCC2F078D456314745487DD Tillgänglig 

november 2010. 

http://www.skolverket.se/sb/d/2479/a/17853;jsessionid=B36218C75BCC2F078D456314745487DD
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koncentrera mig på förskolan. Trots detta ansåg jag att denna undersökning var viktig att ta 

med då den lyfter vikten av högläsning på en internationell nivå.  

 

2.1 Läroplanen för förskolan 

Sedan 1998 finns det en läroplan för förskolan, lpfö98. Den blev då den tredje läroplanen i 

vårt svenska utbildningssystem, tidigare läroplaner är läroplanen för den obligatoriska skolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet och läroplanen för de frivilliga skolformerna. Lpfö98 är 

framtagen och utfärdad av regeringen och ska styra verksamheten ”i de förskolor som 

kommunen är huvudman för” (lpfö98:3). För andra enskilt drivna förskolor ska den vara en 

vägvisare. Läroplanen bygger på Skollagen (1985) där man i 2 a kap. 1-12 §§ kan läsa om ”de 

grundläggande bestämmelserna om hur förskoleverksamheten skall utformas ( lpfö98:5).  

I lpfö98 står det om förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer inom områdena: 

- Normer och världen 

- Utveckling och lärande 

- Barns inflytande 

- Förskola och hem 

- Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshemmet 

Det står dock inte hur verksamma inom förskolan ska nå upp till de målen som är föreskrivna, 

inte heller vilka inom förskolan som bär ansvaret för de olika delarna. Detta är något som 

kommer att förtydligas i en reviderad läroplan för förskolan som har presenteras och som 

kommer att träder i kraft i juni 2011.
5
 I den reviderade läroplanen har regeringen förtydligat 

pedagogernas olika roller inom yrket, beroende på vilken utbildning man har och det står 

tydligt skrivet att det är förskollärarna som bär det pedagogiska ansvaret och att det är deras 

ansvar att uppföljning och utvärdering av barnen och verksamheten bedrivs på ett 

tillfredställand sätt.
6
   

Men hur är det då med lpfö98, står det något specifikt om högläsning i den? Jag kommer i 

denna undersökning bland annat att granska lpfö98 för att se vad den säger om högläsning. 

Tas högläsning upp i läroplanen och i så fall på vilket sätt tas det upp? 

                                                             
5 www.skolverket.se Tillgänglig oktober 2010. 
6
 www.skolverket.se Tillgänglig oktober 2010. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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3.  Syfte 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur fyra pedagoger på tre olika förskolor i 

Stockholms stad resonerar kring högläsning, om de använder sig av det och i så fall varför. 

Jag kommer även att granska läroplanen för förskolan, lpfö98 och se vad det står i den om 

högläsning. Specifikt kommer jag att undersöka följande frågeställningar: 

 

3.1  Frågeställningar 

-  Hur resonerar fyra verksamma pedagoger på tre utvalda förskolor kring 

högläsning?  

- Använder de sig av högläsning?  

- Om högläsning förekommer på de utvalda förskolorna, vad anser då 

pedagogerna att det kan tillföra i barns utveckling? 

- Vilka föreskrifter finns det i läroplanen, lpfö98 kring högläsning? 

Genom dessa frågeställningar kommer jag att undersöka hur det ser ut i verkligheten på tre 

olika förskolor och vilka formella föreskrifter det finns kring högläsning i lpfö98.   
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4. Teoretiska anknytningar 

I detta kapitel kommer jag att presentera min undersöknings centrala begrepp som är 

sociokulturellt perspektiv. Undersökningen utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och 

kommer med hjälp av det titta närmare på begreppen, lärande, språk och högläsning.  

 

4.1 Lärande inom ett sociokulturellt perspektiv 

Eftersom syftet med min undersökning är, som tidigare framkommit, att ta reda på hur fyra 

olika pedagoger tänker kring högläsning och vad det kan göra med barns utveckling och 

lärande anser jag det relevant att använda mig av ett sociokulturellt perspektiv att se på 

lärande, som Roger Säljö förespråkar. Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid 

Göteborgs universitet. Han förklarar det sociokulturella perspektivet på följande sätt: I ett 

sociokulturellt perspektiv är man intresserad av att se på samspelet mellan gruppen och 

individen, vilka resurser dessa kan tillägna varandra (Säljö 2000:18). Vidare skriver han att 

språkanvändning och kommunikation är den centrala länken mellan människor (Säljö 

2000:67).   

Någon som verkade inom det sociokulturella perspektivet var den pedagogiska teoretikern 

Lev Vygotskij (Säljö 2000: 35-36).  Vygotskij har skrivit ett av psykologins och 

pedagogikens mest lästa verk, Tänkande och språk som kom på svenska 2001. Han växte upp 

och verkade i Vitryssland men dog endast 38 år gammal, 1934 (Säljö 2005:109). Enligt Säljös 

tolkning av Vygotsij ansåg han att lärande och utveckling sker i samspel tillsammans med 

andra. Genom att barn umgås och samspelar med andra barn och vuxna får de verktyg som 

gör att de kan utvecklas. Det leder till att det som ett barn idag kan göra tillsammans med 

någon annan kan de i morgon göra på egen hand (Lindö 2006:18, Lindahl 1995:47). Här 

gäller det som vuxen att vara närvarande och uppmärksam på var barnet befinner sig i sin 

utveckling så att det kan få stöd för nästa utvecklingsfas.   

 

Till skillnad från det som Vygotskij förespråkade om att lärande sker i sociala sammanhang i 

kommunikation tillsammans med andra och att ett lärande hela tiden pågår vart barnet än 

befinner sig i sin utveckling, menar Jean Piaget, enligt Säljös tolkning av honom, att allt 

lärande som barn kan ta till sig beror på var i utvecklingen det befinner sig (Säljö 2005:120).  
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Piaget var en schweizisk forskare inom utvecklingspsykologi och pedagogik (Säljö 2000:57). 

Han föddes samma år som Vygotskij, 1896 men levde fram till 1980 (Säljö 2005:112).  Piaget 

representerar ett perspektiv som utgår ifrån att omgivningen är passiv i ett barns lärande och 

att barns utveckling sker med hjälp av medfödda biologiska faktorer.  Han menade att barns 

utveckling och lärande sker genom att barnet själv är moget och utvecklar en förståelse: ”Barn 

måste vara aktiva och tillåtas göra egnas fysiska och intellektuella erfarenheter för att 

utvecklas” (Säljö 2000:61). Piaget ansåg att barn lär sig genom att själva pröva sig fram, att 

de lär sig av spontan aktivitet och att de bör få arbeta på egen hand vilket leder till att de 

anstränger sig mer, vilket i sin tur leder till egen utveckling och effektivt lärande. Piaget 

tyckte att läraren ibland var ett mer ”störande” objekt än en hjälpande hand (Säljö 2000:57-

59).  

 

4.2 Språk utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

I min undersökning har jag valt att rikta in mig på att se på språket utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Det är i kommunikation tillsammans med andra som våra tankar och vår kunskap 

växer fram (Langer 1995:42). Språket fungerar som ”ett redskap för kommunikation både 

mellan människor och inom människor. Språket är en länk mellan samhället och individen 

(Säljö 2005:119). Enligt Säljös tolkning av Vygotskij sker inget lärande utan språk. I denna 

undersökning har jag riktat in mig på det talade språket, i detta fall svenska, som vi människor 

förmedlar sinsemellan genom att samtala och lyssna på varandra. Att lära sig ett språk handlar 

om att tänka på ett visst sätt och uttrycka detta i ord i en viss kultur, i en viss gemenskap 

(Säljö 2000:67). I ett sociokulturellt perspektiv är språkanvändningen helt central, och utgör 

länken mellan människor. Det är genom språket som barn blir delaktiga i sociala sammanhang 

och lär sig att etablera sig med andra människor (Säljö 2000:67). I motsats till det 

sociokulturella perspektivet som Vygotskij ingår i anser Piaget att språket inte alls har att göra 

med hur barn utvecklas och att det inte är beroende på språket som de utvecklas till tänkande 

och sociala varelser. Enligt Piaget är barn från början egocentriska och tänker med hjälp av 

symboler, språket är något som växer fram senare i dess utveckling (Säljö2000:67).  

Jag kommer med hjälp av det som framkommer i min analys och resultatdel titta på hur de 

fyra utvalda pedagogerna ser på lärande och språk. Gör de det utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv eller gör de det utifrån Piagets perspektiv? Detta kommer att redovisas i kapitel 8, 

sammanfattning/ avslutning.  
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4.3 Högläsning 

Att läsa högt för barn är en tradition som sträcker sig långt bakåt i tiden, ca ett par hundra år 

(Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt 1993:27).  Innan dess berättades sagor muntligt 

vuxna emellan, och även om tanken inte var att barnen skulle höra på förekom det säkert. När 

högläsningen kom var det framförallt rika och medelklassmän som kunde läsa. De läste då 

högt för kvinnor och barn. Under 1800-talet växte barnlitteraturen fram och barn fick en egen 

litteratur. I denna tid var det också relativt vanligt att kvinnor lärde sig läsa och i och med 

detta flyttade barnboksläsandet in i barnkammaren (Hallberg 1985, se även Pramling, 

Asplund Carlsson & Klerfelt 1993:27).  Sedan följde en tid då barnlitteraturen utvecklades 

och tog mer och mer plats. I dag har högläsningen en självklar plats i förskolan (Pramling, 

Asplund Carlsson & Klerfelt 1993:9).  

Varför vi bör ägna oss åt högläsning för barn är för att barn genom högläsning kan utvecklas 

på otroligt många plan. Det gynnar deras språkutveckling, deras tid och begreppsuppfattning, 

de får ta del av olika världar, barnen får stöd i sin egen identitetsutveckling, kulturarvet förs 

vidare och de får en möjlighet till fysisk och psykisk kontakt där barnen tillsammans med en 

vuxen kan fara iväg till fantasins underbara värld (Lindö 2005).   

Hur tidigare forskning har visat att barn kan utvecklas på många olika plan diskuterar jag i 

nästa kapitel.  
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5. Tidigare forskning 

Vad högläsning kan bidra med i barns utveckling har det gjorts mycket forskning om. Jag har 

nedan valt ut delar av all den information som jag hittat som jag anser är relevant för min 

undersökning.  

Ringmor Lindö är universitetslektor och lärarutbildare vid Göteborgs universitet. Hon anser 

att högläsning är en viktig del i barns utveckling och att det kan bidra med att utveckla barns 

språk och begreppsuppfattning (Lindö 1986:52). Genom litteraturen kan vi vuxna även ge 

barnen en vidd i hur andra människor lever och hur det ser ut i andra delar av världen är de 

delar som ingår i barns verklighetsvärld (Lindö 2005: 12).  

När vi läser för barnen är det viktigt att följa upp det som vi läst med ett boksamtal. Det är 

genom boksamtal kring texten som den vuxna kan se och följa upp barns språkutveckling, 

grammatiska utveckling, begrepps- och tiduppfattning (Lindö 1986:52). I dessa boksamtal är 

den vuxna närvarande och snappar upp hur barn använder sitt språk. Vissa gånger kan den 

vuxna fylla i och hjälpa barnet med ordval och hur orden ska böjas. På detta sätt blir det en 

utveckling i barnets egen språkutveckling. Genom att ställa de ”rätta” frågorna till barnet kan 

den vuxna avläsa hur pass utvecklat begrepps och tidsuppfattningen är hos barnet. Frågor som 

är bra att ställa efter läsning enligt Lindö(1986:52) är:  

- Hur började sagan? 

- Vad hände innan pojken gav sig iväg? 

- Vart for han? 

- Hur slutade sagan?   

Högläsning med efterföljande boksamtal tillsammans med många barn kan bidra med att 

stärka gruppen genom att låta deras olika tankar och känslor komma fram. Att låta barnen 

berätta om vad boken och texten gjorde med dem, vilka tankar och känslor som uppstod hos 

just dem blir gruppens mångfald synliggjord och bekräftad, vilket leder till att barnen ingår i 

ett demokratiskt samspel. Med detta vill Lindö betona att högläsning är en bra 

undervisningsmetod (Lindö 2006:16). Barnen får en känsla för hur språket är uppbyggt och en 

känsla för språkets nyanser (Lindö 2006:24). 

Vibeke Grover Aukrust är professor i pedagogisk psykologi. Hon belyser vikten av att 

pedagoger redan i förskolan lägger grunden för barns läsförståelse (Grover Aukrust 2008:99).  
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Om barn får möjlighet att utveckla fonologisk medvetenhet och talspråk redan i förskolan får 

de ett försprång när de sedan börjar i skolan.  Detta kan pedagoger göra genom att ha 

högläsning tillsammans med barnen och sedan föra ett samtal kring det man läst (Grover 

Aukrust 2008:99). När vi läser böcker för barnen presenterar vi ord som vi inte använder i 

dagligt tal tillsammans med dem, vilket leder till att nya ord introduceras för barnen. En 

undersökning som gjorts på Nya Zeeland 2002 har visat att om pedagoger följer upp och 

förklarar de ord som dyker upp i böckerna som barnen inte förstår gör att de lättare och fortare 

kan ta till sig och lära sig nya ord och begrepp, och skapa sig en förståelse för dem. Även om 

det i undersökningen framkom att även de barn som inte fick orden förklarade för sig 

utvidgade sitt ordförråd så visade undersökningen på mer givande resultat hos de barn som 

fick orden förklarade för sig (Grover Aukrust 2008: 100- 101).  

Lennart Hellsing, känd svensk författare säger att barn vid högläsning får ett material av, 

rytmer, begrepp, klanger och ord som de sedan kan arbeta vidare med. Han skriver att barn 

ägnar sig åt att dekonstruera det de fått läst för sig (Hellsing 1999:42). Begreppet 

dekonstruera myntades av den franska filosofen Jacques Derrida och innebär att man bryter 

ner en text och bygger sedan upp den igen med nya egna kunskaper (Thomassen 2007:207). 

Genom detta kan barnet få en djupare förståelse för textens innehåll och upptäcka fakta i 

texten (Thomassen 2007:207).  

Ivan Bråten, professor i pedagogisk psykologi och professor II i specialpedagogik anser att vi 

vuxna kan hjälpa till med att utveckla barns ordförråd genom att läsa böcker för dem, men att 

det är minst lika viktigt att efter avslutad läsning diskutera ord som kommit upp i texten som 

kanske är okända för barnen (Bråten 2008:60). Han menar på att det är genom 

litteraturläsning tillsammans med reflektion över det man läst som gör att ordförrådet utvidgas 

hos barnen. Det räcker inte med att läsa en bok och sedan som vuxen tro att det bidrar och 

hjälper barnen i deras språkutveckling. Nej, han menar på att det måste vara kvalité på det vi 

läser och det måste dessutom följas upp med samtal kring texten (Bråten 2008:60-61). Detta 

får även stöd av Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt (1993) som skriver att vi vuxna inte 

kan ta för givet att bara för att vi läser en bok för barn så förstår de innehållet och tar till sig 

det språk vi använder. För att språket ska utvecklas måste vi tala med barnen om det vi läst 

och låta dem reflektera och bearbeta läsupplevelsen (Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt 

1993:95–96).  Alla barn hör sagan utifrån sin egen förväntningshorisont, hur de tar till sig 

budskapet i boken kan variera väldigt mycket på grund av detta (Pramling, Asplund Carlsson 

& Klerfelt 1993:95).  Genom högläsning kan barn lära sig om hur det ser ut i världen och hur 
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man som människa ska bete sig för att medverka till ett bra samhälle. Men även här gäller det 

att som pedagog diskutera och reflektera tillsammans med barnen över det som boken 

presenterar (Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt 1993:107-108). Bråten skriver även att 

högläsning bidrar till att barns grammatiska och språkliga medvetenhet stimuleras (Bråten 

2008:60).  

Lena Kåreland har tillsammans med Agneta Lindh-Munther, 2005 gjort en studie där de tittat 

på förskolan som en litterär miljö (Kåreland 2005). Forskningsprojektet pågick mellan åren 

2003-2005. Lena Kåreland är professor i svenska med inriktning mot litteraturvetenskaplig 

ämnesteori och didaktik och Agneta Lindh-Munther är fil, doktor i pedagogik och tjänstgör 

som lektor, båda är verksamma vid Uppsala universitet (Kåreland 2005:475-476). Som 

bakgrund till undersökningen hade de båda forskarna tanken om behovet av att lyfta 

kunskapen om språkets och litteraturläsningens betydelse för förskolebarns utveckling 

(Kåreland 2005:53). De menar på att litteraturläsning har en stor betydelse när det gäller barns 

utveckling av att bli medvetna om ordens och språkets betydelse (Kåreland 2005:62). ”Via 

högläsning lär sig barnen att använda och förstå text, det vill säga de görs till läsare långt 

innan de själva kan läsa och skriva” (Kåreland 2005:63).  

Kåreland och Lindh-Munther skriver också att de anser att högläsningen i förskolan har en 

viktig uppgift när det gäller att erbjuda barnen alternativ till den kommersiella kultur som 

barnen tar del av på fritiden (Kåreland 2005:63). Kåreland skriver i inledningen av boken 

Modig och stark - eller ligga lågt att boken under senare delen av 1900-talet fått stark 

konkurens från andra medier, såsom tv, video och datorer (Kåreland 2005:13).  Detta gör att 

pedagoger i förskolan har en viktig uppgift att föra boken och högläsningen vidare.  

Ett ämne som intresserar de båda forskarna mycket och som de lagt stor vikt vid i denna 

studie är hur flickor och pojkar framställs i de böcker som barn på förskolan tar del av. Detta 

är något som jag bara kommer att vidröra på ytan då min undersökning inte har en 

genusinriktning, men jag anser det ändå värt att nämna.  Kåreland och Lindh-Munther (2005) 

har under hela studiens gång haft i bakhuvudet just hur flickor och pojkar framställs i de 

böcker som barn tar del av under sin vistelse på förskolan (Kåreland 2005:77). Det som 

framkom i studien är enligt forskarna att böcker som erbjuds barnen över lag har ett 

traditionellt könstänkande och att de stereotypa könsrollerna dominerar.  Forskarna betonar 

dock att det material de arbetat utifrån är för litet och vagt för att göra en generell bild av hur 

det ser ut på förskolor generellt runt om i landet (Kåreland 2005:359-360).  



15 
 

6. Metod och material 

I min studie har jag valt att göra en kvalitativ undersökning där intervjuer med fyra 

verksamma pedagoger ligger som grund (Stukàt 2005:32). Från början fanns det även tankar 

om att genomföra ett flertal observationer av pedagogerna, vilka fick stå tillbaka då det efter 

mycket övervägande inte skulle leda till någon relevant vidareinformation för att besvara 

frågeställningarna i undersökningen. Dessutom har arbetet en snäv tidsbegränsning som 

avgjorde valet att inte använda observationer som en del i den empiriska insamlingen av 

material.  

 

6.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

Den kvalitativa undersökningsmetoden har vuxit fram ur fenomenologin och den 

hermeneutiska vetenskapsteorin. Fenomenologiska undersökningar syftar till att förstå saker 

och ting ur ett personligt perspektiv, den egna upplevda erfarenheten (Thomassen 2007:193) . 

Hermeneutiken är en verksamhet som lägger sin fokus på att tolka, inte förstå. Här är 

forskaren en del av det som studeras och tolkas. Forskaren använder sig av hur frågor, det 

intressanta är att förstå det specifika, enskilda fallet (Thomassen 2007:103). Genom att 

använda mig av en kvalitativ undersökning är huvudpoängen med mina intervjuer att tolka 

och förstå hur just de pedagogerna som jag valt ut tänker kring mina forskningsfrågor. Jag vill 

inte ha en generell bild av hur det ser ut med högläsning inom alla svenska förskolor utan vill 

kunna knyta mina resultat till det jag kommer fram till under just mina intervjuer (Stukàt 

2005:32). Det som kan vara negativt med denna undersökningsmetod är att jag som forskare 

inte kan ta reda på om det intervjupersonerna säger är det som de egentligen menar och 

tycker. Här görs en tolkning utav de svar som framkommer på de frågor som ställs under 

intervjuernas gång (Bryman 1997: 89-95).  

 

6.2 Urval 

Jag började med att kontakta de utvalda förskolorna. Förskolorna var bekanta för mig sedan 

tidigare, den ena tillhör samma rektorsområde som jag har anställning i och de två andra 

känner jag till genom att jag känner pedagoger som arbetar där. De fyra pedagoger som jag 
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valde som intervjupersoner har jag dock ingen närmare bekantskap med. Jag valde medvetet 

bort de jag känner väl då jag ville hålla en viss distans till mina intervjupersoner. 

Kontakten med förskolorna togs genom telefonsamtal. Först presenterade jag mig själv och 

berättade om syftet med samtalet. Det var inte svårt att få pedagogerna att ställa upp på 

intervjuer, de såg det som en chans att få göra sin röst hörd och att få sitta ner i lugn och ro 

och reflektera omkring vad de egentligen anser om just högläsning. Tre av intervjuerna 

genomfördes på pedagogernas arbetsplatser och en intervju genomfördes hemma hos 

intervjupersonen (anledningen till att den genomfördes hemma hos intervjupersonen var för 

att hon blev sjukskriven). De tre intervjuerna som genomfördes på förskolorna genomfördes 

ostört i respektive personalrum. Den första intervjun dokumenterades genom att anteckningar 

fördes under intervjuns gång och de tre andra intervjuerna spelades in på bandspelare.  

Alla intervjupersoner i studien är kvinnor mellan 32 och 50 år gamla och utbildade 

förskollärare. Att alla intervjupersoner är kvinnor beror på att det inte arbetar några män på de 

utvalda förskolorna. Nedan följer en presentation av intervjupersonerna: 

Sandra är 33 år gammal. Hon tog sin lärarexamen i januari 2010 efter att ha gått utbildningen 

Lärarutbildningen för förskola, förskoleklass och de tidiga skolåren. Direkt efter avslutad 

examen började hon arbeta på en förskola med barn i åldrarna 3-5 år.  

Jonna är 35 år gammal. Hon blev klar med sin utbildning i januari 2005 efter att ha gått 

Lärarutbildningen från förskola upp till år fem i grundskolan, med inriktning, språk, 

språkutveckling och naturvetenskap. Hon har arbetat på en förskola sedan dess med barn i 

åldrarna 1-5. Just nu arbetar hon på en småbarnsavdelning där barnen är 1-3 år. 

Marit är 33 år och tog sin förskollärarexamen 1999. Hon har arbetat sen dess på ett flertal 

olika förskolor och hunnit vara föräldraledig i två omgångar. Just nu arbetar hon på en 

förskoleavdelning med barn i åldrarna 3-5 år.  

Inger är 56 år och har arbetat som förskollärare i 32 år. Hon blev färdigutbildad förskollärare 

1978. Innan dess hade hon arbetat som barnskötare i 8 år. Under hennes yrkesliv har hon 

arbetat på ett flertal förskolor och arbetar just nu på en förskoleavdelning med barn i åldrarna 

4-5 år.  

Intervjuerna genomfördes under hösten 2010 och var mellan 30-40 minuter långa.  
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6.3 Genomförande 

Jag valde att genomföra fyra semi- strukturerade intervjuer. Med semi- strukturerade 

intervjuer menas att alla intervjupersoner får samma frågor och frågorna ställs i en viss 

förbestämd ordning utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna är utformade på så vis att 

de leder till öppna svar. Detta ger intervjupersonen möjlighet att svara på just sitt eget sätt 

utifrån sin egen förståelsehorisont (Bryman 2002:301). Begreppet förståelsehorisont 

grundades av en tysk filosof vid namn Hans-Georg Gadamer. Han levde mellan åren 1900 – 

2002 (Thomassen 2007:95). Gadamer menar att alla människor har en förståelsehorisont som 

innefattar våra fördomar och vår förförståelse om saker och ting. Förståelsehorisonten är inget 

statiskt utan förändras över tid då vi hela tiden kommer i kontakt med nya erfarenheter som 

gör att vår horisont utvecklas utifrån den horisont vi redan hade (Thomassen 2007:95-97). 

Intervjuguiden testades på två ”testpersoner" innan den används i undersökningens syfte. 

Detta för att se om frågorna gick att svara på och om de ledde till öppna svar. 

  

6.4 Bearbetning av data 

När alla intervjuer var avklarade började bearbetningen av det empiriska material jag fått in 

genom att göra en meningskoncentrering, vilket innebär att man drar samman 

intervjupersonernas svar till kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann 2009:221).  Varför 

jag valde att meningskoncentrera intervjuerna istället för att transkribera dem var på grund av 

att transkribering är otroligt tidskrävande. 
7
 Dessutom ger meningskoncentrering av 

intervjuerna en möjlighet att bortse från irrelevant och mindre intressanta delar i intervjuerna 

(Stukàt 2005:40). Nästa steg blev att titta på likheter och olikheter som framkommit under 

intervjuernas gång. Under analys och resultatdelen har resultatet av intervjuerna delats upp i 

tre olika teman där det redovisas vad som framkommit i de olika intervjuerna.  

 

6.5 Etiskt ställningstagande 

Etiskt ställningstagande har gjorts ur det humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet.  

                                                             
7 Att transkribera en intervju innebär att den skrivs ut ordagrant efter det som sägs på inspelningen. Då ska även 

pauser, skratt och hummanden.  
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¤ Informationskravet har uppfyllts genom att intervjupersonerna fått information om arbetets 

syfte och att allt deltagande är frivilligt. Intervjupersonerna har dessutom fått vetskap om var 

och hur arbetet kommer att presenteras efter avslutad process.  

 

¤ Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att intervjupersonerna helt själva utan några yttre 

påtryckningar själva bestämt över sin medverkan. Om någon av intervjupersonerna skulle valt 

att avbryta sin medverkan hade detta inte fått några negativa följder för dem.  

 

¤ Konfidentialitetskravet har uppfyllt genom att alla medverkandes identitet inte kommer att 

röjas. Alla namn i studien är därför figurerade. Detta gör att utomstående som tar del av 

studien inte kan identifiera medverkande personer.  

 

¤ Nyttjandekravet uppfylls genom att den information som framkommit under intervjuernas 

gång endast kommer att behandlas för vederbörligt vetenskapliga syfte. Efter avslutad process 

kommer all data att förstöras (Stukàt 2005:131-132).  
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7. Analys och resultatredovisning 

Nedan följer en presentation av mina intervjuer. Presentationerna kommer att delas in i tre 

olika teman. Teman som följer är:  

1. Högläsning i förskolan, varför? 

2. Högläsningens plats i förskolan  

3. Högläsning som ett sätt att bevara ett kulturarv  

Jag kommer att redovisa vad som kommit fram i de olika intervjuerna samt knyta an detta till 

det som presenterats i tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Resultatredovisningen 

kommer att avslutas med en analys av läroplanen för förskolan. 

 

7.1 Högläsning i förskolan, varför? 

Informanternas tankar om högläsning som språkutvecklande 

Något som alla fyra informanter tog upp och la stor vikt på var att genom högläsning 

stimulerar vi barnens språkutveckling. Mina fyra informanter var väl överens här och i alla 

intervjuer kom det upp att genom att någon vuxen läser högt för ett eller flera barn hör barnen 

hur språket är uppbyggt, de får ett varierat utbud av ord, vilket leder till att deras ordförråd 

utvidgas. Barnen hör vilken ordning orden kommer, hur meningar byggs. De får en chans att 

lära sig ordens och meningarnas innebörd. Inger sa även att om den vuxna dessutom följer 

upp boken med ett samtal stimuleras ordförrådet ännu mer. Detta är något som även kom upp 

i intervjun med Jonna som berättade att oftast när hon läser böcker för barnen har hon ett 

efterföljande samtal tillsammans med barnen. Hon menar på att det är genom dessa samtal 

som hon kan se och höra hur barnen uppfattat boken och att det genom samtalen blir en mer 

lärande situation än vad det skulle varit om samtalen inte ägt rum. Informanten Marit däremot 

har inte regelbundna samtal med barnen efter avslutad läsning. Detta tillhör ovanligheten för 

henne. Hon hade ingen tanke med att inte ha samtal kring texten barnen fått läst för sig, det 

bara blir så sa hon. Även informanten Sandra belyste vikten av att högläsning stimulerar barns 

språkutveckling. Hon använder sig dock inte av regelbundna samtal kring det som lästs men 

om tankar dyker upp hos barnen pratar de om dem.  
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Att språket stimuleras och utvecklas hos barn genom att få böcker lästa för sig är många 

forskare inom ämnet överrens om. Att högläsning för barn har en positiv inverkan på dess 

språkutveckling har tidigare presenterats i kapitel 5, tidigare forskning. Där framkommer det 

att det framförallt är de efterföljande samtalen som leder till utveckling av barns språk (Bråten 

2008:60-61, Lindö 1986:52, Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt 1993:95–96).  

Sandra och Inger tog även upp att de anser att högläsning är extra viktigt för de barn som inte 

har svenska som modersmål. Båda informanterna sa att barn som kommer från hem där det 

talas ett annat språk än svenska har ett större behov av att höra ett korrekt språk på förskolan 

än vad de barn har som kommer från hem där svenska är modersmålet. Inger berättade att de 

på hennes avdelning har många barn som inte har svenska som modersmål och att de därför 

har lånat en mängd olika svenska böcker på biblioteket. Hon berättade att även om barnen är 

4-5 år läser pedagogerna på avdelningen mycket småbarnsböcker som är rekommenderade för 

barn i åldern 1-2. Detta för att hon tillsammans med sina kollegor reflekterat över att barnen 

på hennes avdelning har ett stort behov av att lära sig benämningar på enkla substantiv, verb 

och adjektiv. Pedagogerna har kommit fram till att genom att använda sig av enkla pekböcker 

kan de göra inlärningen av dessa ord möjligt på ett lekfullt sätt. Inger sa att hon och hennes 

kollegor samtalar mycket med barnen om det de läser och vad barnen ser på bilderna. Vidare 

berättade hon att hon har kunnat se att dessa läs- och samtalsstunder gett resultat på barnens 

språkutveckling. Sedan de på avdelningen började arbeta aktivt med samtal kring böcker har 

barnen visat på framförallt en ökad ordförståelse. Här kan jag se en tydlig koppling till det 

som framkom i undersökningen som gjordes på Nya Zeeland 2002 (se kapitel 5, tidigare 

forskning). I den framkom det att de barn som får orden presenterade och förklarade för sig 

har lättare för att lära sig och ta till sig nya ord och dess innebörd (Grover Aukrust 2008:100-

101). 

 

Matematik genom högläsning! 

Högläsning ger inte bara barnen en bra start i dess språkutveckling, man kan 

dessutom arbeta med matematik genom högläsning! 

                   (Marit, 33 år förskollärare) 

Detta är ord tagna från informanten Marit som i sin intervju berättade att hon under förra 

terminen gick en matematikkurs. På kursen fick hon lära sig och bli bekant med att använda 
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sig av skönlitterära böcker i ett matematiklärande syfte. Hon berättar vidare att genom bilder 

som presenteras i vissa, de flesta böcker kan man arbeta med matematik. På hennes kurs hade 

de använt sig framför allt av boken Petter och hans fyra getter skriven av Einar Norelius 

(1951). Varje uppslag i den boken kan leda till matematiska diskussioner med barnen menar 

hon. Vi kan räkna hur många getter, blommor och bräder det finns på bilderna. Vi kan tala om 

lägesord, sortera det vi ser på uppslaget i olika kategorier och framför allt kan vi lära barnen 

att det finns något som är matematik. Här hänvisar hon till lpfö98 som säger att vi som arbetar 

inom förskolan ska låta barnen bli bekanta med matematik och upptäcka och utveckla sin 

egen förmåga inom ämnet (lpfö98:13).  

 

Barnen får olika världar! 

När vi läser för barnen får de sväva iväg i fantasin, tänka utanför det verkliga.  

Men samtidigt kan andra böcker göra barnen medvetna om att det de tror är 

fantasi faktiskt är verklighet för andra. Genom böckerna låter vi barnen ta del av 

världen runtomkring, både fantasivärlden och den verkliga världen!  

                   (Jonna 35 år förskollärare) 

Citatet är taget ur intervjun med Jonna och som hon ser det kan barnen lära sig om andra 

människor utifrån att ta del av olika historier genom högläsning. Jonna menar på att detta gör 

att vi vuxna har ett otroligt ansvar gentemot barnen om vad vi väljer att delge för litteratur. 

Hon berättade att hon alltid har en tanke med det hon läser och att hon alltid i förväg läst de 

böcker som hon sedan läser för barnen. Detta för att hon vill vara förberedd på vad som 

kommer att presenteras i boken och på så sätt kan förbereda sig på eventuella frågor som kan 

dyka upp. Jonna sa att hon inte kan förstå de pedagoger som bara tar en bok på måfå och läser 

den rakt upp och ner utan att reflektera över det material som presenteras för barnen. Här har 

vi ett ansvar tycker hon. Detta framkom även i intervjun med Sandra som sa att när hon väljer 

böcker gör hon alltid det med ett medvetet tänk. Hon ser böcker som en otrolig tillgång när 

det gäller att ta upp känsliga ämnen som till exempel mobbning, familjebildningar och hur 

människor lever i andra delar av världen.  Med böckernas hjälp kan vi visa barnen hur andra 

har det, alla lever inte på samma sätt som vi. Genom detta menar Sandra att hon lär barnen att 

utveckla empati för andra människor och demokratiska värderingar, vilket är några av alla de 

uppdrag pedagoger inom förskolan har enligt lpfö98. I intervjun med Inger berättade hon att 
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de på hennes avdelning precis avslutat ett tema som handlade om döden. Efter barnens 

intressen hade detta tema kommit upp. Under temats gång har Inger och hennes kollegor läst 

en mängd böcker som handlat om döden på olika sätt, och på så vis kunnat komma in på detta 

ämne på ett naturligt sätt.  

Jonnas, Sandras och Ingers tankar stärks av Lindö och Rosenblatt som anser att genom ett 

medvetet val av litteratur kan vi komma nära barnen på de känsliga områdena som annars kan 

vara svåra att nå (Lindö 1989:24-42).  Att barn får ta del av olika världar och ta del av hur 

andra människor har det och lever leder till att barnen får en chans att utveckla empati för 

andra och lära sig att leva och verka i ett demokratiskt samhälle (Rosenblatt 2002:8).   

Genom att ha ett brett och varierat utbud med böcker på avdelningen får barnen ”det bästa av 

alla världar” menar Marit. Hon tycker inte att vi ska plocka bort de gamla böckerna som 

ibland kan ge en förlegad bild av framförallt könsroller. Både hon och Jonna anser att våra 

gamla författare som Astrid Lindgren och Elsa Beskow ger barnen något annat än vad de 

moderna författarna som Pija Lindenbaum och Per Gustavsson gör.
8
 De vill dock vara tydliga 

att problem kan uppstå om barnen bara får höra ett homogent utbud av böcker. Vidare sa både 

Jonna och Marit att man har ett ansvar att föra vårt kulturarv vidare och att det blir möjligt när 

vi delger barnen våra gamla författares verk. Jonna sa dock att hon tycker att det är otroligt 

viktigt att motverka traditionella könsroller i böckerna. Om hon till exempel läser Elsa 

Beskows Tomtebobarnen  (1909) anser hon att  det är bra att följa upp lässtunden  med ett 

samtal tillsammans med barnen om det som stått i boken. Till exempel att diskutera om 

flickor ska vara/är försiktiga, rara och hjälpa mamma medans pojkarna ska vara/är med pappa 

i skogen och är modiga. Hon menar på att om vi läser dessa böcker har vi ett ansvar gentemot 

läroplanen och framför allt barnen att även läsa böcker som visar på att flickor och pojkar kan 

ha helt motsatta roller i en annan bok. I lpfö98 framkommer det tydligt att förskolan ska 

motverka traditionella könsroller (lpfö98:8): 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

                                                             
8
 Pija Lindenbaum och Per Gustavsson är två svenska barnboksförfattare som är kända för att de i sina moderna 

böcker frångår de gamla traditionella könsroller som flickor och pojkar oftast har i äldre barnböcker.  
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och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller. 

Jonna som förutom förskollärare är genuspedagog har ett tydligt brinnande intresse av att 

tänka på hur flickor och pojkar framställs i böckerna. Jonnas intresse och medvetenhet om 

detta gör att hon tänker noga på hur flickor och pojkar framställs i de böcker som hon delger 

barnen. Hon är också noga med att vid inköp av nya böcker se till att det finns lika många 

böcker med flickor som har huvudrollen som det finns böcker där pojkar har huvudrollen. 

Samtidigt anser hon som beskrivits ovan att vi har ett ansvar att föra vårt kulturarv vidare och 

därför väljer hon inte bort böcker som skrivits för längesedan där flickor och pojkar oftast har 

tydliga traditionella roller. När hon läser böcker där flickor framställs som svaga, lugna och 

tillbakadragna och pojkar framställs som modiga, starka och framåtriktade följer hon alltid 

upp boken med ett samtal kring texten. Hon lyfter då frågor som: skulle det kunna vara en 

pojke som var blyg och inte ville vara den som alla tittade på och skulle det kunna vara en 

flicka som var stark och modig? Hon säger att barnen på hennes avdelning nu är så vana vid 

detta att de tycker att det är en självklarhet att flickor och pojkar kan ha olika roller i olika 

böcker och att det även kan vara så i verkligheten.  

Här vill jag göra en koppling till det som framkom i studien gjord av Kåreland och Lindh-

Munther (2005) (se kapitel 5, tidigare forskning). I den framkom det att på de förskolor som 

ingick i studien var det relativt vanligt att böckerna som presenterades för barnen innehöll 

traditionella könsroller och könsmönster. Det framkom även att de flesta böckerna hade en 

pojke som huvudperson (Kåreland 2005). Kåreland och Lindh-Munther tycker precis som 

Jonna att pedagoger har ett ansvar här. Det är viktigt att tänka på hur flickor och pojkar 

framställs i böckerna och att pedagoger bör titta på hur det ser ut på just deras avdelningar. 

Finns det lika många böcker med flickor i huvudrollen som det finns böcker med pojkar i 

huvudrollen.  

 

7.2 Högläsningens plats i förskolan 

De förskolor som är med i undersökningen lägger mycket tid på högläsning. Den ses som ett 

naturligt inslag i dess verksamhet. På en av de tre förskolorna jag besökt har de planerad 

högläsning en gång per dag, efter maten. På de två andra förskolorna tar högläsningen 

betydligt större plats. Nedan kommer en beskrivning om hur det ser ut på de olika 

förskolorna.  
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Sandras förskola 

På Sandras förskola har de högläsning en gång per dag och den tiden är förlagd efter lunchen. 

Då får de barn som inte sover sitta på avdelningens soffa tillsammans med en pedagog som då 

läser en eller flera böcker. Vilka böcker det blir är inte bestämt innan, det varierar från dag till 

dag. Ibland väljer barnen och ibland väljer pedagogen. Det väljs alltid bland de böcker som 

finns tillgängliga på avdelningen, vilket gör att pedagogen alltid vet vad det är för slags 

böcker och de har bekantats sig med dem tidigare. Detta för att pedagogen ska veta vad som 

kommer att presenteras i boken. Sandra berättar att lässtunderna ibland kan vara riktigt 

jobbiga, då vissa barn inte alls har någon ro att sitta stilla och lyssna. De avbryter mitt i boken, 

sitter inte still och stör de andra barnen som gärna vill lyssna till boken. Detta är ett problem 

och hon vet inte hur hon ska komma förbi det. Hon menar på att alla barnen behöver en lugn 

stund efter maten och att det är en bra träning att kunna sitta och lyssna. Detta är något som 

tas upp i boken Sagoskolan där författaren skriver att hur sagostunden är utformad har stor 

betydelse om man som vuxen kan fånga barnens intresse och uppmärksamhet. Författaren 

menar på att det gäller att tänka efter hur man lägger upp sagostunden och att välja saga efter 

de behov som finns (Lindö 1986).  

 

Ingers förskola 

Att fånga barnen i lässtunden är inga problem för informanten Inger. Hon berättade i sin 

intervju att det gäller att använda sin fantasi för att fånga barnens uppmärksamhet i 

lässtunderna. Hon sa även, precis som Lindö (1986) skriver att det gäller att välja en bok efter 

de behov som finns i barngruppen just när lässtunden äger rum. På hennes avdelning har de 

högläsning flera gånger i veckan. De har alltid högläsning efter lunchen och näst intill varje 

dag på eftermiddagarna. På förskolan har de dessutom en gemensam sagostund för alla 

avdelningarna på fredagsförmiddagarna. När de har vila efter maten samlas alla barn 

tillsammans med en pedagog inne i deras sagorum. Rummet har en stor soffa där många barn 

får plats samtidigt. Det hänger blått tyg i hela taket vilket gör att rummet får en ombonad och 

behaglig känsla. På golvet ligger det flera kuddar och längs ena väggen står en bokhylla fylld 

med böcker. I rummet finns också ”frökens” sagostol som hon alltid sitter på när 

högläsningen äger rum. Inger beskriver högläsningen på hennes avdelning som en fantastisk 

tid på dagen. Hon älskar att läsa för barnen och hon berättar att barnen oftast är helt 

uppslukade av stunden. Vidare berättar hon att hon ofta, näst intill varje dag samlar några barn 
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även på eftermiddagen för en lässtund. Hon menar att detta leder till att barnen varvar ner och 

får en trevlig avslutning på dagen. När det kommer till fredagarnas sagostunder samlas barn 

och pedagoger från alla fyra avdelningarna på förskolan i förskolans stora ”lekrum”. Rummet 

brukar få en liten utsmyckning under denna lässtund. Tanken med det är att barnen redan när 

de kommer till rummet ska få en känsla av att, nu är det dags för sagostund. Under dessa 

stunder har den eller de som berättar/ läser sagan alltid rekvisita med sig. Inger berättar att 

detta gör det lättare att fånga barnens intresse och få deras uppmärksamhet, vilket kan 

behövas nu när de är så många.  

 

Jonnas & Marits förskola 

Jonna och Marit arbetar på samma förskola men på olika avdelningar. Båda har ett brinnande 

intresse för högläsning och låter det ta mycket tid under dagen på förskolan. Jag kommer 

börja med att berätta närmare om Jonnas avdelning. På Jonnas avdelning är det oftast hon som 

håller i högläsningen. Hon säger i intervjun att högläsning sker under minst ett tillfälle per 

dag. Böcker som används i högläsningsstunderna har hon tillsammans med barnen lånat på 

biblioteket. Vissa har också köpts in till förskolan, förskolan har även ett förråd där gamla 

böcker, många skrivna av våra mest folkkära barnbokförfattare trängs på flera hyllor. Jonna 

arbetar på en småbarnsavdelning och där är böcker ett naturligt inslag redan från första dagen 

barnen kommer dit. Under inskolningsperioden brukar bokhyllan bestå av böcker tillverkade 

av lite hårdare och tåligt material. Detta för att små barn kanske inte vet hur de ska behandla 

böcker. För att det inte ska bli för dyrt för förskolan eller biblioteket har de på avdelningen 

kommit fram till denna lösning. För böcker ska finnas tillgängliga för barnen, redan från dag 

ett på förskolan. Men ganska snabbt introducerar pedagogerna på avdelningen ”riktiga” 

böcker, dvs. böcker med en hård utsida och tunna pappersblad inuti. Jonna säger att när de 

”riktiga” böckerna introduceras behöver pedagogerna vara med barnen och visa dem hur de 

ska behandla böcker. Hon menar på att böcker är något som man är rädd om, som man 

bläddrar och tittar i försiktigt.  

På Marits avdelning har de högläsning minst en gång per dag och den infaller efter lunchen. 

Denna högläsningsstunds främsta syfte är att barnen ska få en chans att varva ner och ta det 

lugnt ett tag. Lässtunden varierar, men pågår oftast ca 40 min. Marit säger att hon har lättast 

att fånga barnen när hon läser böcker som hon själv tycker om. Bokens innehåll följs sällan 

upp med något boksamtal. Marit betonar dock att om det kommer upp något under 
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lässtundens gång samtalar hon självklart om detta med barnen. Barnen vet att de får avbryta 

och ställa frågor om det är något de undrar över. Men den främsta anledningen till dessa 

lässtunder är just att barnen ska få en lugn stund på dagen. 

Ibland arbetar de med olika teman på Marits avdelning. Dessa teman brukar de förankra i de 

utvalda böckerna och genom en eller flera böcker närma sig och tala om det aktuella temat. 

Här ser hon att böcker kan vara till stor hjälp då man med hjälp av dem kan komma in på 

känsliga ämnen som familjebildningar och mobbning. Hon berättade att det vid ett tillfälle var 

en flicka på avdelningen som fick glasögon. Detta tog de upp i barngruppen genom att läsa 

böcker där huvudpersonen var i behov av glasögon av olika anledningar. Hon sa att det på 

detta sätt blev lättare för flickan på hennes avdelning att inte känna sig konstig eller 

annorlunda.  

 

7.3 Högläsning som ett kulturarv 

Under alla mina fyra intervjuer kom ordet kulturarv upp. Ordet kulturarv definieras i lpfö98 

på följande sätt (lpfö98:9): 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 

kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia, 

språk och kunskaper – från en generation till nästa. 

Sandra, Jonna, Marit och Inger tog alla upp att när de läser för barnen är det viktigt att ha ett 

brett utbud med böcker och att de ska vara skrivna i olika tidsgenerationer. Detta för att 

barnen ska få ta del av hur historierna förändrats över tid i böckerna.  

Marit berättade att hon älskar att läsa gamla Astrid Lindgren böcker för barnen, och väljer 

ofta dessa när hon får chansen. Hon sa att när hon väljer böcker som hon själv tycker om och 

brinner för har hon lättare för att fånga barnens intresse och uppmärksamhet. Detta tror hon 

beror på att barnen känner av stämningen och kärleken som förmedlas genom att hon delger 

barnen något hon själv tycker är bra. Marit berättade att hon fortfarande kan minnas den 

underbara känslan som infann sig hos henne själv som barn när hennes mormor läste just 

Astrids böcker för henne. Det är denna känsla som hon nu som vuxen vill förmedla till 

barnen. Här menar hon på att hon för ett kulturarv vidare från en generation till nästa.  
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Sandra sa i vår intervju att de som arbetar som pedagoger har ett ansvar gentemot barnen att 

föra ett kulturarv vidare och menade att det kan man bland annat göra genom att läsa och 

diskutera böcker som är skrivna för länge sedan.  

Inger pratade mycket om kulturarv i vår intervju. Hon sa att hon lägger stor vikt vid att vi ska 

föra ett kulturarv vidare från en generation till nästa. På hennes avdelning går det många barn 

vars föräldrar kom till Sverige bara några år innan barnen föddes. Inger berättade att hon och 

hennes kollegor ofta för en diskussion om hur de ska föra det svenska kulturarvet vidare 

samtidigt som de vill att barnen ska föra sin egen kulturs arv vidare. Hon sa att detta är en 

process som hon och hennes kollegor hela tiden arbetar med och att de ofta går till biblioteket 

och där får hjälp av bibliotekarien med att hitta mångkulturella böcker. Hon berättar vidare att 

förskolan enligt lpfö98 ska vara ett komplement till hemmet och att om barnen på förskolan 

får ett stort utbud av svenska gamla författare så kan föräldrarna komplettera detta genom att 

ge barnen ett kulturarv från sin egen kultur hemma.  

Inger tog även upp att hon anser att det är viktigt att värna om boken i förskolan. Hon sa att 

barn idag är så upptagna med andra medier på sin fritid, såsom datorer, tv, och tv-spel. Inger 

menade på att om barn på sin fritid använder sig av dessa kommersiella medier är det viktigt 

att pedagoger i förskolan lägger mycket tid på just högläsning av böcker. Här gör jag en 

koppling till det som Kåreland (2005) skriver om i boken Modig och stark – eller ligga lågt. I 

den tar hon upp att förskolan har en viktig uppgift att föra boken och högläsningen vidare 

Detta på grund av att barn idag tar del av otroligt mycket kommersiell medier på sin fritid 

(Kåreland 2005:13, 63).  

I intervjun med Jonna kom vi in på ämnet kulturarv när vi pratade om hur flickor respektive 

pojkar framställs i böcker. Som genuspedagog lägger Jonna ner mycket tid på att titta på hur 

just flickor och pojkar framställs i olika böcker. Hon tycker att på förskolan ska barn bli 

erbjudna olika genrer av litteratur. Hon är noga med att titta på vad böcker som hon läser för 

barnen signalerar och ger för bild till dem. Hon berättade att hon medvetet väljer böcker vars 

innehåll går emot de traditionella stereotypa könsrollerna men sa samtidigt att vi bör läsa 

gamla böcker skrivna av bland annat Astrid Lindgren och Elsa Beskow ur ett kulturarvs 

perspektiv. Hon berättade om att barnen på hennes avdelning tycker mycket om Elsa Beskows 

Tomtebobarnen (1909) och att det är en bok som de ofta läser. I den boken framställs flickor 

och pojkar utifrån gamla traditionella könsroller vilket Jonna vid ett flertal tillfällen lyft till 

diskussion med barnen. Hon betonar dock vikten av att vi inte ska diskutera sönder böckerna 
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med barnen. En lässtund kan vara så mycket annat än den situation där vi lyfter flickors 

respektive pojkars sätt att vara. Hon sa vid ett flertal tillfällen under intervjun att vi inte ska ta 

bort böcker och sålla ut de som har ett förlegat budskap att se på olika saker utan att vi istället 

bör komplettera dem med andra böcker som har andra budskap.  

 

7.4 Lpfö98  

I lpfö98 står det ingenting om böcker eller högläsning, varken att det bör brukas inom 

förskolan eller vikten av det i barns utveckling . Orden högläsning, böcker eller litteratur 

nämns inte ens. Däremot står det tydligt och välformulerat vilket ansvar förskolan bär om att 

lära barnen ” grundläggande demokratiska värderingar” (lpfö98:7). I förskolans värdegrund 

och uppdrag kan man bland annat läsa om att barnen ska lära sig att kunna känna sig in i hur 

olika människor lever och kunna sätta sig in i andra människors livssituation, alla människors 

lika värden, lära sig att respektera olika levnadssätt. Det står också att barnen ska bli 

medvetna om det egna kulturarvet (lpfö98:7-9) och att förskolan ska lägga stor vikt vid barns 

språkutveckling och uppmuntrar deras nyfikenhet till skriftspråkets värld (lpfö98:10). Det står 

dock inte hur alla dessa mål ska uppnås rent konkret.  

Det framkommer tydligt i mina intervjuer att alla dessa mål och uppdrag går att uppnås 

genom att läsa högt för barnen.  

Grundläggande värderingar, respekt för andra människor och att lära sig att leva sig in i andra 

människors situation menar alla fyra informanter att barnen lär sig genom att de väljer böcker 

som presenterar just hur olika vi lever och hur olika vi människor är. Informanten Jonna sa att 

trots att alla är olika måste vi lära barnen att vi lever på samma jord och måste ta hand om 

varandra. Detta sa hon att hon förmedlar till barnen genom högläsning med efterföljande 

samtal. På Ingers avdelning finns det, som sagts tidigare, många barn vars föräldrar kommer 

från andra länder. Detta har lett till att pedagogerna på avdelningen läser mycket böcker som 

belyser människors olika levnadssätt i olika delar av världen.  Tyvärr nämnde hon inga titlar 

eller författare. Genom att läsa dessa böcker och genom att samtala kring dem menar Inger på 

att barnen får ta del av och lära sig om hur andra människor lever, och även betona vikten av 

att det ena eller andra levnadssättet inte är ”rätt”. Informanterna Sandra och Marit arbetar med 

olika teman på sina respektive förskolor. Både Sandra och Marit berättade att de arbetat med 

temat mobbning och att böcker i dessa fall varit till en enorm hjälp. Genom böckerna har de 
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tillsammans med barnen kommit fram till att alla är olika och att alla har rätten att vara som 

de själva vill, ingen ska bli dömd eller bedömd utifrån hur man är.  

Att pedagoger som arbetar inom förskolan har i uppdrag att föra ett kulturarv vidare togs upp i 

samtliga intervjuer. Alla fyra informanterna sa att detta gör de genom att välja böcker som är 

skrivna i olika tidsåldrar.  

Skriftspråket och väckandet av intresset för skriftspråket hos barn var inget som kom upp till 

diskussion i någon av intervjuerna. Det informanterna pratade om när det gällde språket var i 

stort sätt bara det talade språket. Genom högläsning hör barnen hur språket är uppbyggt, de 

får ett varierat utbud av ord, vilket leder till att deras ordförråd utvidgas. Barnen hör vilken 

ordning orden kommer, hur meningar byggs. Men med tanke på det som Vibeke Grover 

Aukrust (2008:99) förespråkar, att pedagoger redan i förskolan lägger grunden för barns 

vidare läsförståelse kan jag se koppling till att de genom ovanstående meningar även får en 

skjuts in i skriftspråkets värld.  
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8. Sammanfattande avslutning 

Nedan följer en sammanfattande diskussion med avsikt att besvara de frågeställningar som 

studien hade som avsikt att besvara, dvs.: 

¤ Hur resonerar de fyra pedagogerna på de utvalda förskolorna kring högläsning? 

¤ Använder de sig av högläsning?  

¤ Om högläsning förekommer på de utvalda förskolorna, vad anser då pedagogerna att det kan 

tillföra i barns utveckling? 

¤ Vilka föreskrifter finns det i läroplanen, lpfö98 kring högläsning? 

 

8.1 Pedagogernas resonemang om högläsningens roll i förskolan 
Vi måste värna om boken i förskolan! 

                                      ( Inger 57 år, förskollärare) 

Detta citat är taget från informanten Inger och även om det bara var hon som sa just de orden 

kan jag se en röd tråd genom alla intervjuer om att alla informanter tycker att vi måste värna 

om bokens betydelse i förskolan. Det som jag kommit fram till efter mina intervjuer är att alla 

mina intervjupersoner anser att boken har en given plats i deras verksamhet och att den 

kommer att ha det i framtiden också. Denna slutsats drar jag eftersom de fyra informanterna 

pratade mycket om bokens betydelse i förskolan och alla ansåg att genom boken kan vi ge 

barnen en stor kunskap. Vad är det då för kunskap de anser att verksamma pedagoger inom 

förskolan kan ge barnen genom högläsning? 

Att högläsning anses viktigt i barns utveckling kan vi nog efter att ha läst så här långt i denna 

undersökning vara överrens om. I delen tidigare forskning är forskarna överrens om bokens 

betydelse för barns utveckling och jag har inte hittat någon litteratur som bevisar motsatsen. 

Mycket av det som framkommit i tidigare forskning kan kopplas ihop med det som 

informanterna i undersökningen sagt. Att det i SOU:s undersökning (se i kap 2) framkommit 

att högläsningen minskar i utsträckning bland barn och unga människor kan inte styrkas i 

denna undersökning. I denna undersökning har högläsningen fortfarande en central roll i de 
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förskolor som undersökts.  Undersökning är dock bara inriktad på förskolan, så hur det ser ut 

hemma för barnen får lämnas utanför detta resultat.  

I intervjuerna framkom det att högläsning i allra högsta grad bidrar med lärande i barns 

utveckling. Alla informanterna var överrens om att högläsning kan bidra med mycket i barns 

utveckling. Det gynnar deras språkutveckling och barnen får ta del av olika världar. Detta 

stärks i det som beskrivits i tidigare forskning där Ringmor Lindös tankar om högläsning 

framkommer.  Högläsning är en viktig del i barns utveckling och lärande att det kan bidra 

med att utveckla barns språk och begreppsuppfattning (Lindö 1986:52). Genom litteraturen 

kan vi vuxna även ge barnen en vidd i hur andra människor lever och hur det ser ut i andra 

delar av världen är de delar som ingår i barns verklighetsvärld (Lindö 2005: 12).  

Vibeke Grover Aukrust menar på att pedagoger i förskolan kan lägga grunden för barns 

vidare läsförståelse genom att läsa högt för dem. Om barn får möjlighet att utveckla 

fonologisk medvetenhet och talspråk redan i förskolan får de ett försprång när de sedan börjar 

i skolan (Grover Aukrust 2008:99). 

Att det är viktigt att följa upp avslutad läsning med ett boksamtal var något som 

informanterna Jonna och Inger hade gemensamt. Jonna menade på att det är genom att följa 

upp det hon läst med ett samtal som hon kan se hur barnen uppfattat boken och att det är 

genom samtalen som utvecklingen sker hos barnen rörande språkutveckling och förståelse för 

hur andra människor lever. Inger berättade i sin intervju att det är genom samtalen med 

barnen som hon kan avläsa deras utveckling och att det är genom samtalen som lärandet sker. 

Detta är något Jonna och Inger har gemensamt med Bråten (2008), Lindö (2005), Grover 

Aukrust (2008), Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993). Alla dessa betonar att det 

inte räcker med att barnen får ta del av högläsning. För att det ska bli en lärande situation 

måste läsandet följas upp med ett samtal kring texten. Hur blir det då med barnen som går på 

Sandras och Marits avdelning? Utvecklas inte barnen där? Ja, även om de inte regelbundet har 

boksamtal framkom det dock i både dessa intervjuer att de efter avslutad läsning ibland hade 

samtal med barnen. Att lärandet sker i dialog tillsammans med andra är något som 

kännetecknar ett sociokulturellt perspektiv. Här är man intresserad av att se på samspelet 

mellan gruppen och individen, vilka resurser dessa kan tillägna varandra (Säljö 2000:18). 

Genom samtliga intervjuer som jag gjort har det framkommit att pedagogerna har ett 

sociokulturellt sätt att se på lärandet. Alla informanter sa i sina intervjuer att de samtalar 
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mycket med barnen, inte alltid med ett genomtänkt boksamtal men samtalar gör de nästan 

varje dag.  

Att barn genom högläsning får ta del av olika världar var något som alla informanter i 

intervjuerna tog upp. Detta menar även Lindö (2005) som skriver om att genom litteraturen 

kan vi vuxna ge barnen en kunskap om hur omvärlden ser ut och hur olika relationer kan vara 

mellan olika människor (Lindö 2005:12) Informanterna Inger, Marit och Sandra berättade 

också att de använder sig av högläsning när de arbetar med olika teman. Genom böckerna kan 

de på ett naturligt sätt komma in på olika ämnen som de sen arbetar vidare med tillsammans 

med barnen. Här får informanterna stöd av det som Caroline Karlsson skriver om. Hon menar 

på att genom att medvetet välja olika genrer av böcker kan vi komma in på olika ämnen och 

teman som vi sen kan arbeta vidare med i en barngrupp. 
9
 

 

8.2 Vygotskij eller Piaget? 
Vad har då pedagogerna för syn på barns lärande genom högläsningen? Stärks deras 

resonemang i Vygotsijs eller i Piagets idéer? Som framkommit anser alla mina informanter att 

lärandet sker i samspel med andra och att barnen lär sig och utvecklas genom att vi läser 

böcker tillsammans med dem och samtalat kring det vi läst. Även om detta framkom mer i 

intervjuerna med Inger och Jonna än vad det gjorde i intervjuerna med Marit och Sandra kan 

jag se att alla informanter är inne på samma spår. Detta genom att Marit berättade i sin 

intervju att hon ibland samtalar kring det hon läst och att Sandra använder sig av litteraturen 

för att komma in på känsliga ämnen. Här kan en koppling göras till att alla informanterna i 

denna undersökning är mer inne på Vygotskijs idéer än Piages idéer. Vygotskijs idéer om 

barn lärande är att lärande och utveckling sker i samspel tillsammans med andra. Genom att 

barn umgås och samspelar med andra får de verktyg till att själva utvecklas (Lindö 2006:18 & 

Lindahl 1995:47). Vygotskij menar också att barns språk utvecklas genom att de umgås med 

andra människor och att det är genom språket som barnen utvecklas till sociala varelser (Säljö 

2000:67). Det var ingen av informanterna som ansåg att omgivningen är passiv i barns 

utveckling, vilket går att läsa i teoretiska utgångspunkter att Piaget ansåg.  

Resultatet är så klart inte entydigt men tendenserna i analysen leder till denna slutsats. 

 

                                                             
9  http://www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=42000 Tillgänglig oktober 2010.  

http://www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=42000
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8.3 Varför nämns inte högläsning i lpfö98? 
Hur det kommer sig att högläsning eller böcker inte nämns i läroplanen för förskolan får vara 

osagt i denna undersökning. Det som dock konstaterats är att det inte finns någonting i lpfö98 

som säger att vi bör läsa för barnen. Däremot har jag tolkat att det finns en hel del mål och 

uppdrag som går att uppfylla med hjälp av högläsning för barn i förskolan. Mycket av det som 

framkom i intervjuerna kan kopplas till det som står i lpfö98.  

I lpfö98 står det i förskolans uppdrag att förskolan ska lägga stor vikt vid varje barns 

språkutveckling och vara uppmärksam på barns intresse för skriftspråket. Det står också om 

att förskolan ska lära barn att leva sig in i hur andra människor lever och föra kulturarvet 

vidare från en generation till nästa (lpfö98:9-10). Dessa uppdrag vågar jag säga efter resultatet 

på min undersökning går att uppnå på ett mycket effektivt och lustfullt sätt genom högläsning.  

 

8.4 Avslutande ord 

Min slutsats av undersökningen är att förskolorna idag arbetar mycket med högläsning och 

låter det ta upp mycket tid av barnens vistelse på förskolan. Mina intervjupersoner hade stort 

intresse av att dela med sig om sin verksamhet och de tyckte alla att vi måste värna om boken. 

Genom högläsningen kan barn utvecklas på de flesta plan, och trots att just ordet högläsning 

inte tas upp i lpfö98 läggs mycket tid på detta. En förklaring till det kan vara, utifrån min egen 

uppfattning att pedagogerna läser mellan raderna och anser att många av målen och 

uppdragen i lpfö98 uppfyller de genom att läsa högt för barnen.  

 

Förslag på vidare forskning 

Denna undersökning är inriktad på hur 4 pedagoger inom förskolan i Stockholms stad 

resonerar kring högläsning. Resultatet visar på att högläsningen har en central roll på de 

utvalda förskolorna. Hur det ser ut på förskolor generellt i Sverige går inte att svara på genom 

denna studie på grund av att det är för få förskolor som undersökts. Dessutom är alla förskolor 

förlagda i Stockholms innerstad. Hade resultatet blivit det samma om jag hade undersökt 

förskolor förlagda i olika städer och tätorter runtomkring i Sverige? Finns det någon skillnad 

mellan landsbygd och storstäder på hur verksamma pedagoger ser på och använder sig av 

högläsning? 
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Otryckta källor 

Intervjuer: 

10.10.14: Förskollärare Inger ca 30-40 min 

10.10.19 Förskollärare Sandra ca 30-40 min 

10.10.20 Förskollärare Marit ca 30-40 min 

10.10.22 Förskollärare Jonna ca 30-40 min 
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10. Bilaga  

10.1 Intervjuguid 

 

 

Berätta lite om dig själv 

 

- Bor du i närheten? 

- Hur gammal är du? 

- Vilken utbildning har du? 

- Hur länge har du varit verksam? 

- Hur länge har du arbetat på just den här förskolan? 

- Trivs du här? 

 

Berätta vad du tänker kring högläsning! 

 

- Har ni det? 

- Varför/ varför inte? 

 

Hur har ni det? 

 

Hur tänker du när du väljer böcker? 

 

Tänker du på vilka signaler som sänds ut genom det du läser för barnen? 

 

Vad anser du att högläsning kan bidra med i barns utveckling? 

 

Varierar ni utbudet av böcker på avdelningen? 

Diskuterar ni i arbetslaget högläsning? 
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Nu har jag frågat mina frågor, finns det något som du vill tillägga/ få sagt? 

 

Avsluta intervjun 

  

 

 

 

 


