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Inledning 

Under olika tillfällen av vår verksamhetsförlagda utbildning i förskolan har vi upplevt att 

högläsning inte prioriterats särskilt högt utan använts som en stund då barnen ska varva 

ner och inte störa de barn som sover. Läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2016) 

menar att förskolan ska främja barns språkutveckling vilket Chambers (2014) anser kan 

göras genom högläsning. Lindö (2009) lyfter fram att alla barn har rätt att växa upp i en 

stimulerande språkmiljö där böcker och högläsning bör vara en del av vardagen. Vidare 

menar hon att barn som inte får tillräcklig språklig stimulans under sina tidiga levnadsår 

kan få problem med att ta till sig språket och menar därför att det är lika viktigt att ge 

barnen språklig näring som mat och dryck (Lindö, 2009). Utifrån våra egna erfarenheter 

som vårdnadshavare vet vi hur svårt det kan vara att hinna med allt i vardagsstressen och 

högläsning varje dag kan lätt prioriteras bort på grund av tidsbrist. Svensson (2009a) 

beskriver att barn har olika förutsättningar i sitt möte med språket beroende på om 

vårdnadshavare läser mycket hemma eller inte och på grund av detta ser vi det som extra 

viktigt att barn får möta språk i förskolan i form av mycket högläsning. 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen i förskolan främja allsidiga kontakter 

och social gemenskap vilket Jennfors och Jönsson (2010) menar att högläsning bidrar till 

att utveckla. Barn lär sig i samspel med andra och genom att utforska tillsammans 

(Lindö, 2009). Utifrån dialogen om högläsning som en viktig aktivitet (Chambers, 2014; 

Lindö, 2009; Svensson, 2009a) och våra egna erfarenheter som vårdnadshavare då vi lätt 

prioriterar bort högläsning i hemmet finner vi det betydelsefullt att studera hur 

förskollärare organiserar för högläsning i förskolans verksamhet. Efter revideringen av 

förskolans läroplan 2016 där förskollärares ansvar för det pedagogiska arbetet har 

förtydligats saknar vi forskning om hur förskollärare planerar och genomför högläsning. 

Därför blir det relevant att studera förskolans högläsningspraktik. Studien grundas på 

kvalitativa intervjuer med legitimerade förskollärare. I studien kommer högläsning ibland 

benämnas som lässtund eller läsning beroende på vilken källa som används. Vi har även 

valt att använda Läroplanen som begrepp för Läroplanen Lpfö 98 (Skolverket, 2016). 
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Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om högläsningspraktiken i förskolan.  

Frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärare att de planerar för högläsning i förskolan? 

 Hur beskriver förskollärare att de genomför högläsning i förskolan?  
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Bakgrund 

Följande delar kommer behandlas i detta avsnitt: barns språkutveckling, högläsningens 

betydelse, tidigare forskning kring ämnet, förskollärarens ansvar samt styrdokument och 

teoretisk utgångspunkt.  

Barns språkutveckling 

Barn är redan från födseln sociala individer med en stark vilja att kommunicera med 

andra individer (Lundberg, 2010).  

 

Under barns första levnadsår läggs även grunden för barns möjligheter att utveckla 

konsten att kommunicera med olika språk. Kroppsspråket, känslospråket, talspråket och 

bildspråket skapar en gemensam kommunikationsbas som banar väg för barnets 

talspråks- och skriftspråksutveckling. (Lindö, 2009, s. 13)  

 

 

Linebarger och Vaala (2010) beskriver att utvecklingen i att kunna förstå och använda 

språket är en av de viktigaste kompetenser som barn måste bemästra under deras tre 

första levnadsår. Denna utveckling av barns språk menar Svensson (2009a) att vuxna kan 

underlätta genom att anpassa sitt eget tal, prata tydligare och ibland långsammare för att 

barnen ska kunna uppfatta vad som sägs. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar 

att språkutveckling är en process som sker samtidigt på ett eller flera språk i samspel med 

andra. Westerlund (2009) har en likartad uppfattning men tillägger även att det är av stor 

vikt att vuxna benämner och bekräftar det barnen pekar på eller säger för att deras språk 

ska kunna fortsätta utvecklas. De första orden lär sig barnet i samspel med omgivningen 

menar Lindö (2009) och beskriver att språkmiljön som barn vistas i har stor betydelse för 

deras språkutveckling. Hon menar att barn som växt upp i miljöer där de inte fått 

tillräcklig språklig stimulans under sina tidiga barndomsår kan få svårare att ta till sig 

språket. Vidare tillägger Lindö att barns förmåga att ta till sig språkets form minskar i 

sexårsåldern och på grund av detta är det av extra stor vikt att i barns tidiga åldrar 

stimulera och utmana deras språkutveckling (Lindö, 2009). Mihai, Friesen, Butera, Horn, 

Lieber och Palmer (2015) resonerar likartat som Lindö men tillägger att läsning av 

böcker ger barnen förutsättningar att utveckla språket och belyser att även de barn som är 

sena i språkutvecklingen får stor hjälp av bokläsning om en förskollärare är medveten 

och förberedd och kan utmana barnet så de bästa förutsättningar för utveckling ges. 

Genom att läsa högt ges barnen möjlighet att få lära sig språket i meningsfulla 
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sammanhang (Mihai et al., 2015; Pihlgren, 2017). Ett barn har en stor utmaning framför 

sig då det fram till vuxen ålder ska tillägna sig och förstå innebörden av minst 50 000 

ord, det vill säga att ju fler ord vi har i vårt ordförråd desto lättare blir det att förstå och 

göra sig förstådd i dagens informationssamhälle (Lundberg, 2010). 

Högläsningens betydelse 

Förskolans uppdrag är enligt Läroplanen (Skolverket, 2016) att stödja barns utveckling 

och lägga grunden för ett livslångt lärande. Skolverket (2017) menar att barns språkliga 

lärande får större möjlighet att utvecklas när språket används regelbundet i meningsfulla 

kontexter som exempelvis via lek eller vid högläsning. Beroende på vilken språklig 

stimulans de får från pedagoger och andra vuxna påverkas barnens förutsättningar för att 

utveckla språket (Skolverket, 2017). Barns lekar utgår ofta från det de sett, hört eller varit 

med om. I leken tränar och utvecklar barn på detta sätt både språket, förmågan att 

kommunicera samt sina sociala färdigheter (Fast, 2008). Chambers (2014) påtalar att 

barnen måste få lyssna till böcker för att själva kunna bli läsare vilket även Heimer 

(2016) anser eftersom högläsningen har en stor betydelse, speciellt i tidig ålder då den 

lägger grunden till all framtida läsning. Pihlgren (2017) menar att genom ”högläsning 

påbörjas barnens process mot att bli läsande individer” (s. 2). Svensson (2009a) beskriver 

även hon att högläsning för barn i tidig ålder lägger grunden för barnens kunskap om vad 

en bok är samt hur den ska hanteras. Björklund (2008) menar att barn gärna utforskar 

bokens olika funktioner och att boken kan användas på flera sätt än att endast läsas. Det 

innebär till exempel att den kan bläddras i eller användas som redskap och stöd i barnens 

lek (Björklund, 2008).  

Edwards (2008) och Pihlgren (2017) beskriver att förskolan har en tradition av att läsa 

böcker vilket oftast sker efter lunch och menar att verksamheterna behöver se över när de 

läser samt vad de har för avsikt med högläsningsstunden. Är avsikten att väcka tankar 

och funderingar hos barnen för att sedan kunna föra ett samtal tillsammans är det bäst att 

barnen är fokuserade och inte trötta, hungriga eller för uppe i varv (Edwards, 2008). 

Kåreland (2013) har en liknande åsikt men poängterar även vikten av vad man läser och 

hur man läser för barnen. Mihai et al. (2015) beskriver att läsning är av stor vikt för att 

kunna lära sig språkljud men för att kunna ge barnen förutsättningar till detta behöver 

förskolläraren noga planera för lässtunden genom att läsa boken innan och hitta ställen i 

boken där frågor kan ställas till barnen. De menar vidare att även valet av böcker är 
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viktigt beroende på vilket syfte förskolläraren har med lässtunden. Chambers (2014) 

menar också att planering av miljön har betydelse för läsningen som till exempel 

speciella läshörnor där böcker framhävs och visar läsningens värde. Edwards (2017) 

påtalar vikten av en ostörd plats att läsa på. Barn väljer ofta att sitta själv med en bok 

eller tillsammans med andra barn vilket Simonsson (2004) menar är tillfällen som 

pedagoger borde ta tillvara på. Då förskolan inte har några kursplaner att följa får 

pedagoger fritt tolka läroplanens riktlinjer men även om det inte finns mycket nedskrivet 

kring användandet av böcker och litteratur i Läroplanen så utgör barnböckerna en viktig 

del i verksamheten (Kåreland, 2013). Körling (2012) påtalar vikten av högläsning då 

läsförmågan hos barn och ungdomar sjunkit drastiskt under 2000-talet. Lundberg och 

Sterner (2010) tar upp olika fördelar med högläsning som exempelvis att det skrivna 

ordet stimulerar barnen att uttala orden tydligare samt ger dem kunskap om hur ord är 

uppbyggda. Barnen möter också nya ord som berikar deras ordförråd samt ett uttryckssätt 

för skriftspråk som inte hörs i vanliga samtal (Lundberg & Sterner, 2010). Körling (2012) 

menar också att högläsning även handlar om att få vara med och få dela något, om 

generositet och gemenskap och som en följd av detta menar Edwards (2017) att barn kan 

utveckla sin syn av sig själva som läsare.  

Norlin (2013) beskriver bilderbokens betydelse samt hur pedagoger i förskolan genomför 

högläsning. I boken ges barn möjlighet att få stiga in i en annan värld och genom bokens 

karaktärer uppleva äventyr av olika slag vilket även kan hjälpa barn att bearbeta sina 

känslor (Edwards, 2017; Körling, 2012; Norlin, 2013; Westerlund, 2009). Svenska 

barnboksakademin (2017) har tagit fram 17 skäl till varför barnboken är viktig för barn 

där de bland annat menar att den hjälper till att utveckla språket och ordförrådet samt att 

den kan bidra till en ökad förståelse för omvärlden. Edwards (2017) anser att högläsning 

av böcker kan skapa förutsättningar för ytterligare kunskapsutveckling i andra ämnen än 

språk och menar om barn via böckerna exempelvis blivit intresserade av skuggor så 

kanske de vill undersöka detta vidare (Edwards, 2017). Körling (2012) beskriver 

liknande då hon menar att barn genom detta arbetssätt med böcker kan få en tydligare 

bild av omvärlden samt hur saker fungerar. ”I en bilderboksstund blir barnen läsare fast 

de inte själva kan läsa den skrivna texten. Det är frågan om läsande som en social 

aktivitet” (Norlin, 2013, s. 19). Jennfors och Jönsson (2010) beskriver högläsning som en 

social aktivitet som främjar språkutvecklingen vilket även Pihlgren (2017) resonerar 

kring. Lindö (2009) menar att det inte enbart räcker att läsa eller berätta för barnen utan 
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det är genom regelbunden högläsning och i uppföljande boksamtal som den 

gemensamma läsupplevelsen kan delas med varandra och förståelsen för det lästa 

fördjupas. Edwards (2017) menar även hon att boksamtal kan fördjupa barnens förståelse 

för boken samt att det lär barnen att reflektera och ger dem verktyg för att kunna tolka 

mer komplexa bilder och texter. Westerlund (2009) beskriver också att läsning gör barnet 

bekant med det skrivna språket då även hon poängterar vikten av att samtala om 

böckernas innehåll. Norlin (2013) menar att barnen måste få avbryta läsningen för att 

ställa frågor och på så sätt kan det bli en ett samtal som bidrar till djupare förståelse. 

Pihlgren (2017) menar däremot att läsandet inte får avbrytas för ofta då barnen kan få 

svårare att ta till sig helhetsbilden av det lästa. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) 

beskriver att förskollärare ofta planerar aktiviteter i barngruppen med syfte att utveckla 

språket men det är sällan som böcker och högläsning används som ett redskap för att göra 

barnen bekanta med skriftspråket. Pihlgren (2017) menar att förskollärare behöver 

planera och förbereda för högläsning i flera steg för att lässtunden ska kunna bli så 

lärorik som möjligt för barnen. 

Tidigare forskning  

Under sökandet efter tidigare forskning om högläsning i förskolan har fyra studier varit 

extra intressanta. Dessa studier har visat att stunder med högläsning i förskolan har 

minskat som metod i ett pedagogiskt syfte då läsning oftast används som underhållande, 

disciplinerande och som nedvarvning för barnen (Damber & Nilsson, 2015; Simonsson, 

2004; Skolinspektionen, 2012; Svensson, 2009b). I en studie av Damber och Nilsson 

(2015) framgår det att läsning oftast förekommer som en del av temaarbete eller som 

läsvila. En rapport från Skolinspektionen (2012) beskriver att högläsning är 

grundläggande i förskolans verksamhet och är vanligt förekommande men syftet med 

högläsning varierar och det framkom även att högläsning upplevs som ett tidsfördriv. 

Damber och Nilsson (2015) menar att högläsning ofta används som nedvarvning och att 

barnen då är passiva lyssnare istället för aktiva lyssnare. De menar vidare att en aktiv 

läsning ger barn positiva erfarenheter av läsning som en viktig aktivitet och blir inte bara 

något som barnen ska ägna sig åt för att somna. Undersökningar som gjorts under 2012 

av YouGov på uppdrag av Läsrörelsen och Junibacken visar att läsning med barn har 

minskat. Det kan jämföras med Svenssons (2009b) studie där hon visar att stunder med 

högläsning i förskolan har minskat. Studien är genomförd med hjälp av 

högskolestudenter som under sin verksamhetsförlagda utbildning noterat hur ofta 
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pedagoger läst för barnen på förskolan. Damber och Nilsson (2015) beskriver att 

bokläsning har en given plats i förskolan då läsning ger möjlighet att utforska talspråket 

samt det kommande skriftspråket, men en studie som även de gjort tillsammans med 

lärarstudenter visar att högläsning i förskolan ofta används som nedvarvning vid vila och 

inte som en aktiv stund där lärande kan ske. Simonsson (2004) har i sin studie kommit 

fram till att flest lästillfällen sker vid lunchvilan vilket kan ses som ett problem då barnen 

ofta är passiva lyssnare vid dessa stunder.  

Förskollärarens ansvar  

I andra revideringen av Läroplanen (Skolverket, 2016) har det pedagogiska ledarskapet 

flyttats från arbetslaget till förskolläraren vilket innebär att förskollärarens ansvar har 

förändrats och förtydligats. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) påpekar att en bred 

kompetens krävs av förskollärare i dag och att deras kunskap är avgörande för att barnen 

ska kunna utvecklas och nå läroplanens strävansmål. I Läroplanen står det till exempel 

att “Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2016, 

s. 11). Eriksson (2014) menar att förskollärares ansvar förtydligats för att öka kvaliteten i 

förskolan. Dock beskriver hon att förskollärarens förtydligade ansvar kan vara känsligt 

att lyfta i ett arbetslag där det finns fler yrkeskategorier som samverkar, men är 

nödvändigt för att kunna följa förskolans styrdokument. 

Styrdokument 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla barn rätt till allmän förskola från och med 

hösten det år som de fyller tre år vilket innebär att barn ska få möjlighet att gå 525 

timmar om året. Barn som fyllt ett år får börja på förskola om vårdnadshavarna arbetar, 

studerar, är arbetslösa eller föräldralediga. När barnens vårdnadshavare är lediga med 

yngre syskon eller är arbetslösa ska barnen erbjudas förskola under minst tre timmar per 

dag eller femton timmar per vecka. Förskolan är en plats där utbildning bedrivs och ska 

stimulera barnens utveckling och lärande samtidigt som det ska vara en trygg plats där 

omsorg och lärande bildar en helhet (Skollagen SFS 2010:800). Syftet med utbildningen 

är enligt Läroplanen att barnen ska få en livslång lust att lära, den ska främja barnens 

utveckling och lärande samt att den ger dem möjlighet att utveckla respekt för 

människors lika värde och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället 

grundar sig på (Skolverket, 2016).  
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Under rubriken utveckling och lärande i Läroplanen är det endast fem stycken mål som 

berör språk och kommunikation (Skolverket, 2016).  

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

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. 

(Skolverket, 2016, s. 7)  

 

Vidare omnämns inte vikten av läsning som begrepp i Läroplanen vilket innebär att 

pedagoger får tolka vad språk och kommunikation innefattar (Kåreland, 2013). 

Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från valda begrepp ur läroplansteorin. Läroplansteori har sitt ursprung i 

ramfaktorsteorin (Lundgren, 2014). Ramfaktorteorin kan enligt Lundgren (2014) 

användas ”som en förklaringsmodell för hur politiska beslut och därmed resursfördelning 

och mål leder till olika möjliga undervisningsprocesser och resultat” (s. 216). Dahllöf 

införde begreppet läroplansteori och därefter vidareutvecklade Lundgren teorin 

(Sundberg, 2007).   

Läroplansteori belyser läroplanen i relation till undervisningens organisation och 

genomförande och handlar om hur olika val och metoder som pedagoger gör påverkar 

undervisningen (Linde, 2012; Wahlström, 2015). Ett läroplansteoretiskt perspektiv 

innebär att pedagoger själva tolkar vad som är kunskap och hur kunskap kan förstås samt 

hur det organiseras för lärande i verksamheten (Wahlström, 2015). Linde (2012) 

beskriver att valet av vad som är betydelsefull kunskap styr vilka barn och elever som 

blir framgångsrika då pedagogerna har makten att utforma undervisningen. Dolk (2013) 

beskriver pedagogers makt som vanligt förekommande i förskolan då barn ofta 

objektifieras och ska styras till bättre värderingar genom de överföringsnormer som finns 

i förskolan.  

Vallberg-Roth (2011) menar att det är ett ömsesidigt förhållande som samhället och 

läroplanen har då båda är föränderliga och påverkas av varandra. Vad som ansågs vara 

viktig kunskap på exempelvis 1800-talet är inte viktigt kunskap i dagens samhälle. 

Lundgren (2014) har en likartad uppfattning och menar att samhället styr vilken kunskap 

som är viktig att inneha men förändras i takt med samhällsutvecklingen. Läroplansteorin 

kan användas som ett redskap för att granska samhället och skolans läroplan då den 
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belyser vad som är viktig kunskap (Vallberg-Roth, 2011). Studien förhåller sig till 

Skollagen och Läroplanen, det vill säga de styrdokument som förskollärare är ålagda att 

följa. Linde (2012) menar att läroplansteorin utgår från tre arenor vilka är 

formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena. Vi har valt att använda 

oss av begreppen formuleringsarena och realiseringsarena i vår studie. 

Formuleringsarena handlar om hur läroplanen är formulerad, i vår studie är Läroplanen 

för förskolan en central del. Realiseringsarena handlar om vad som egentligen händer i 

förskolan när läroplanen omsätts i praktiken, det vill säga hur verksamheten planeras och 

organiseras samt hur det tas emot av barnen. 

Med hjälp av valda läroplansteoretiska begrepp skapas det i studien möjligheter att förstå 

och tolka förskollärarnas berättelser om hur högläsning planeras och genomförs i 

förskolans praktik (Wahlström, 2015). 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod, urval av studiens intervjudeltagare och 

redogörelse för genomförandet av datainsamlingen. Därefter följer bearbetning och 

analysmetod, etiska ställningstaganden samt tillförlitlighet. 

Metodval 

Val av metod har stor inverkan på resultatet av studien menar Ahrne och Svensson 

(2015) och utifrån de frågor vi ville undersöka valde vi att använda en kvalitativ metod. 

Vi har använt oss av Kvale och Brinkmanns (2014) sju stadier som kännetecknar en 

intervjuundersökning. Dessa är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering vilket kortfattat innebar att vi bestämde syfte och 

frågeställningar för studien samt planerade för intervjuerna. Vidare genomfördes 

intervjuerna för att sedan överföras från talspråk till skrift för att därefter kunna 

analyseras och verifieras. Verifiering gjordes genom att transkriberingarna skickades till 

informanterna för att säkerhetsställa dess innehåll innan det slutliga resultatet kunde 

skrivas.  

För att samla in data till studien användes öppna semistrukturerade intervjuer med 

legitimerade förskollärare för att få fram deras beskrivning av högläsningspraktiken i 

förskolan. Hjalmarsson (2014) förklarar att en öppen intervju innehåller förberedda och 

öppna frågor kring ämnet som inte har några färdiga svar utan ger informanten möjlighet 

att formulera svar med egna ord. Därför valde vi denna metod då det var informantens 

beskrivningar vi ville ta del av. En semistrukturerad intervju innebär enligt Bryman 

(2011) att forskaren har specifika tankar om teman som hen vill beröra vilket då oftast 

utformas i form av en intervjuguide och han menar att kvalitativa intervjuer är den mest 

flexibla och användbara metoden för att samla in data. Dessutom är enligt Christoffersen 

och Johannessen (2015) kvalitativa intervjuer den metod som de flesta informanter 

känner sig mest bekväma med.  

Urval 

En viktig fråga inom kvalitativ intervjuforskning är enligt Dalen (2015) valet av 

informanter och hon menar att antalet informanter inte ska vara för stort eftersom 

genomförandet av intervjuer och bearbetning av materialet är en tidskrävande process. 

Kriterierna för vårt val av informanter var att de skulle vara legitimerade förskollärare 



11 
 

med minst fem års arbetslivserfarenhet inom förskola. De fem deltagarna i studien har vi 

kommit i kontakt med under vår utbildning och valet kan därför beskrivas som ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) innebär bekvämlighetsurval att forskaren 

väljer informanter som finns tillgängliga i hens närhet för studien. Förskollärarna arbetar 

på fyra förskolor i två olika kommuner samt på avdelningar med olika åldersindelningar 

på barnen. Valet av två olika kommuner och olika åldrar på barngrupperna var medvetet 

för att få en bredd på resultatet. Förskollärarna har avidentifierats genom att de fått 

fiktiva namn och kallas i studien Anna, Bea, Cecilia, Doris och Eva.  

Genomförande 

Inför studien kontaktades sju förskollärare via telefon, mail och personlig kontakt där 

fem tackade ja till att delta. Vid den första kontakten bad vi dem att avsätta en viss tid för 

intervju för att underlätta deras planering samt informerade dem om syftet med intervjun. 

Samtliga förskollärare fick möjlighet att själva bestämma tid och plats för intervjun. Som 

förberedelse utformades en intervjuguide (se bilaga 1) med relevanta frågor för att 

besvara studiens syfte. Löfgren (2014) rekommenderar att göra en pilotintervju med syfte 

att pröva frågornas lämplighet vilket vi valde att göra. Pilotintervjun gav oss utförliga 

svar på studiens forskningsfrågor och därför valde vi att använda den i studien som en del 

av vårt empiriska material.  

Innan intervjuerna utfördes informerades förskollärarna om att de inte behövde förbereda 

sig och vi valde medvetet att inte skicka ut frågorna i förväg då det var deras spontana 

svar och tankar vi ville få fram. Alla intervjuer skedde på en avskild plats eller i ett 

samtalsrum på samtliga förskolor för att underlätta för förskollärarna då intervjuerna 

skedde under arbetstid eller i direkt anslutning till avslutat arbetspass. Intervjuerna 

varade mellan 25-35 minuter och varje intervju började med att vi tillsammans med 

informanten gick igenom samtyckesblanketten (se bilaga 2) där de informerades om sina 

rättigheter och genom att skriva under den accepterade de att delta i studien. Vi valde att 

vara med båda två under intervjuerna för att båda skulle vara delaktiga och innan 

intervjuerna hade vi kommit överens om att ställa frågorna växelvis. Före intervjuerna 

hade vi diskuterat om att samtliga förskollärare skulle få utrymme att prata färdigt innan 

följdfrågor ställdes. Efter godkännande från varje informant spelades intervjuerna in med 

hjälp av två mobiltelefoner som vi testat innan och under intervjun sattes de i 

flygplansläge för att vi skulle undvika att bli störda av samtal. Inspelning valdes som 
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verktyg för att vi skulle vara fokuserade under intervjun och för att få med all 

information. Efter varje intervju säkerhetskopierades materialet till ett USB-minne. All 

insamlad data transkriberades på ett likvärdigt sätt där alla informanter har fiktiva namn 

för att avidentifieras. När transkriberingen var färdig skickades den via mail till 

respektive förskollärare och genom detta gav vi dem möjligheten att komplettera eller 

förtydliga sina svar men ingen valde att göra detta. Enligt Bryman (2011) förklaras detta 

som respondentvalidering. 

Materialanalys 

Data samlades in för att kunna besvara studiens frågor och därmed uppnå syftet. Då 

studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärares högläsningspraktik valdes en 

tematisk analys som analysmetod. Under bearbetningen av det empiriska materialet, det 

vill säga transkriberingen i vårt fall, användes tematisk analys för att söka gemensamma 

teman eftersom vi ville synliggöra det informanten ansåg vara viktigt. Enligt Bryman 

(2011) är tematisk analys ett av de vanligaste angreppssätten när det gäller bearbetning 

av kvalitativ data. Tematisk analys innebär att sortera kvalitativ data i olika teman för att 

därefter kunna hitta underteman. 

Analysprocessen påbörjades direkt efter första intervjun då vi gemensamt reflekterade 

över intervjuns genomförande och informanternas svar. När alla intervjuerna var 

genomförda delades de upp och transkriberades enskilt var för sig och för att transkribera 

likvärdigt användes en transkriberingsmall (se bilaga 3). Därefter reflekterade, 

diskuterade och analyserade vi tillsammans kring det insamlade materialet och våra 

individuella reflektioner utifrån studiens syfte och forskningsfrågor samt tidigare 

forskning. Första läsningen av transkriberingarna gjordes enskilt samtidigt som 

noteringar gjordes under läsningens gång för att sedan lyftas i diskussion, därefter lästes 

de flera gånger tillsammans för att kunna identifiera teman. För att kunna identifiera 

gemensamma teman klippte vi isär transkriberingarna och sorterade dessa i kategorier. 

Att klippa och sortera är en metod som beskrivs av Ryan och Russel Bernard (2003) då 

den kan hjälpa till att identifiera citat. Därefter gick vi igenom alla kategorier en gång till 

för att vidga vårt perspektiv samt för att se om något nytt framkom. De teman som 

framträdde var erfarenheter, ”den finns i bakhuvudet”, en lugn stund, läsmiljön, ”man 

vet ju hur viktigt det är” och samtalen.  



13 
 

Etiska ställningstaganden 

I studien har vi följt de fyra etiska ställningstagande som innefattar informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskrav innebar att informanterna fick information om studiens syfte, vilken 

metod som skulle användas samt att deras deltagande var frivilligt. Christoffersen och 

Johannessen (2015) rekommenderar att utforma en samtyckesblankett vilket vi valde att 

göra och samtyckeskravet uppfylldes genom att informanten fick skriva under denna 

blankett. Samtyckesblanketten lämnades ut till de utvalda informanterna vid intervjun 

och innehöll en redogörelse för praktiska och etiska förutsättningar samt information 

kring deras anonymitet eftersom informanterna avidentifieras i studien. 

Konfidentialitetskravet innebar i vårt fall att förskollärarna garanterades anonymitet då 

all data avidentifierades och har förvarats så att ingen obehörig kan ta del av den (Dalen, 

2015). Nyttjandekrav innebär att insamlad data endast får användas för studiens ändamål 

(Bryman, 2011) och informanterna blev via samtyckesblanketten informerade om att 

endast vi och eventuellt vår handledare och examinator skulle kunna ta del av materialet. 

Förskollärarna blev även informerade om att all insamlad data som ljudfiler och 

anteckningar kommer raderas efter studiens publicering. 

Tillförlitlighet 

Vi har förhållit oss till kvalitetskriterierna gällande tillförlitlighet i vår studie. Kriterierna 

är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Trovärdighet innebär om det 

är troligt att resultatet stämmer (Eidevald, 2015). Vi har förhållit oss till de regler som 

finns för att skapa en kvalitativ studie men det är upp till läsaren att bedöma studiens 

trovärdighet. Bryman (2011) beskriver att överförbarhet handlar om huruvida det går att 

tillämpa resultatet av studien i en annan kontext. Studien är överförbar till andra 

sammanhang inom förskolan praktik. Med pålitlighet menas om hur troligt det är att 

resultaten skulle vara likartade vid ett annat tillfälle. Då det är en kvalitativ studie kunde 

resultatet varit ett annat om andra informanter tillfrågats i intervjuerna. Konfirmering 

innebär hur forskaren förhåller sig till studien, om objektivitet och om de egna 

värderingarna påverkat undersökningen (Bryman, 2011). Vi försökte vara så objektiva 

som möjligt men medvetenheten om att det var svårt att uppnå fanns där då vi hade egna 

erfarenheter och värderingar om ämnet med oss samt att någon av oss redan hade en 

relation till varje informant. Detta var något vi diskuterade för att kunna förhålla oss till 

det resultat vi fick på ett så objektivt sätt som möjligt. 
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Resultat och Analys 

Studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärares högläsningspraktik och utgår 

från följande frågeställningar: Hur beskriver förskollärare att de planerar för högläsning i 

förskolan? Hur beskriver förskollärare att de genomför högläsning i förskolan? Studiens 

resultat presenteras i detta avsnitt utifrån följande teman som framkom i analysen: 

erfarenheter, “den finns i bakhuvudet” och en lugn stund och dessa tre teman besvarar 

första forskningsfrågan. Tema läsmiljön, “man vet ju hur viktigt det är” och samtalen 

besvarar andra forskningsfrågan. För att förtydliga citaten för läsaren är: … = kort paus, 

…… = lång paus, […] = nedkortat citat. 

Erfarenheter 

Samtliga förskollärare menar att deras egna erfarenheter av läsning påverkar hur de 

planerar för högläsning i förskolan idag. Anna, Cecilia och Doris har positiva 

erfarenheter av läsning från sin barndom och läser mycket själva på fritiden. Bea har 

även hon positiva erfarenheter av läsning från barndomen men ändå säger hon i intervjun 

“Det är ju det värsta jag vet!”. Eva däremot berättar att hon inte hade tillgång till böcker 

som liten och det var något som hon menar påverkat henne negativt då hon hade svårt att 

lära sig läsa i skolan. Eva beskriver vidare att hon därför anser att högläsning av böcker 

för barnen i förskolan är extra viktigt. Förskollärarna i studien anser att förskolan har en 

tradition av att läsa böcker. Dock har Doris märkt att högläsning har minskat i barnens 

hemmiljö och hon upplever att det är mer digitala verktyg som barnen använder hemma. 

Samtliga förskollärare berättar på olika sätt att användandet av digitala verktyg har ökat 

och konkurrerar med bokläsning men kan inte säga om det är positivt eller negativt. Även 

Anna menar att högläsning i barnens hemmiljö har minskat och säger: “Så jag tror ju att 

den här högläsningen på hemmiljö den sjunker, det tror jag och då har vi ju en ännu 

viktigare roll liksom och hålla i liv den högläsningen”. Bea ser att högläsning har 

förändrats då hon upplever att läsning inte längre ses som lika viktig som den varit 

tidigare och hon upplever att barnen inte är så intresserade.  

”Den finns i bakhuvudet” 

Samtliga förskollärare beskriver att Läroplanens riktlinjer ligger till grund för hur de 

arbetar i verksamheten och menar att den är ett levande dokument som de har med sig 

hela tiden men samtidigt har de svårt att ge tydliga exempel på vilket sätt de organiserar 

för högläsning. Cecilia beskriver att hon hela tiden har med sig läroplanen i bakhuvudet 
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när hon gör olika aktiviteter i förskolan och säger. “Alltså man har ju det med sig hela 

tiden, man kanske inte slaviskt sitter och läser i läroplanen [...] det sitter här bak (pekar 

på bakhuvudet) på något sätt, så man vet att det här passar in [...] den finns alltid med”. 

När det gäller läsning tänker hon mycket på språk och skriftspråk då hon menar att 

många olika delar från läroplanen berörs genom läsning om den anpassas utifrån det 

projekt som pågår. Bea däremot kan inte direkt beskriva läroplanens betydelse för läsning 

på grund av att de inte arbetat så aktivt med läsning utan hon berättar att de arbetar mer 

med att försöka väcka barnens intresse för skriftspråket. Anna beskriver att läroplanens 

riktlinjer har stor betydelse för hur hon läser och bidrar till att hon läser mycket speciellt 

för de barn som ännu inte utvecklat något språk eftersom hon menar att läsning bidrar 

mycket till språk- och skriftinlärning längre fram. “Det är ju mycket med språk i böcker 

och det är inte långt till rim, ramsor och sång när man läser en bok”, säger Anna och hon 

tror på att se samband mellan de olika aktiviteterna.  

På frågan om förskollärarnas ansvar förändrats sedan revideringen av Läroplanen 2016 

svarar samtliga att de inte har upplevt någon större förändring och några av dem menar 

att det kan bero på att de blivit fler utbildade förskollärare i respektive arbetslag. Bea 

däremot upplever att hon som förskollärare fått ta ett steg tillbaka då det i hennes 

arbetslag arbetar flera outbildade pedagoger som har starka personligheter som gärna vill 

bestämma hur verksamheten ska utformas. 

En lugn stund 

Samtliga förskollärare i studien berättar att de har någon form av planerad lässtund varje 

dag men det som skiljer sig åt är hur de planerar för den bland annat på grund av vilka 

åldersgrupper de arbetar med. Både Cecilia och Doris beskriver att de på sina förskolor 

läser efter lunch med alla barnen som de delat upp i mindre grupper. Anna och Bea som 

arbetar med de yngsta barnen läser endast för de barn som är vakna efter lunch. Även 

Eva berättar att deras mål är att läsa i mindre grupper efter mellanmålet och då har de 

förberett och lagt ut en bok på de platserna som de ska sitta på vilket görs för att undvika 

konflikter bland barnen om vem som får välja bok. Bea menar att de på hennes avdelning 

försöker få läsningen till en lugn stund men upplever att de oftast blir avbrutna eftersom 

det är enda tiden som kollegorna hinner prata med varandra och då stör det lässtunden. 

Även Anna berättar att de oftast läser efter maten för att ha en vakenvila men uppger att 
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de diskuterat detta i arbetslaget då de upplevt att det endast sker i syfte av att det ska vara 

lite lugnt.   

Då har vi ju bollat lite om det finns någon annan stund som det passar bättre att läsa när 

de faktiskt är intresserade och vill de inte sitta still och vill göra något annat då fyller det 

ju ingen större funktion [...] en del barn vill ju läsa mycket längre än andra och då kanske 

det är bättre att släppa på de här barnen med myror i rumpan så att dem som verkligen är 

intresserade kan få sitta kvar och lyssna men att man kan erbjuda någon annan aktivitet 

som ändå är lugn vid bordet som dega. (Anna) 

 

Hur förskollärarna i studien förbereder sig och sedan presenterar boken för barnen 

varierar. Samtliga förskollärare skulle gärna vilja läsa boken själva innan de läser för 

barnen men upplever att de inte hinner detta. Både Anna och Bea berättar om tillfällen de 

läst böcker som inte alls var passande för barngruppen och menar att det då hade varit bra 

att ha läst boken innan. Cecilia berättar att hon oftast brukar försöka kolla igenom 

böckerna lite snabbt innan hon läser men hade gärna läst dem mer ordentligt för att kunna 

förbereda sig på hur boken kan läsas men anser att tiden inte räcker till. Både Eva och 

Doris tycker att det är lättare att förmedla bokens innehåll om de läst den innan då de kan 

vara förberedd på vilka roller och röster som passar till karaktärerna i boken. Därför läser 

de gärna samma bok flera gånger. Eva menar också att hon lättare får kontakt med 

barnen om hon inte behöver titta ner i boken hela tiden men tillägger dock att varken hon 

eller någon annan kollega brukar förbereda sig inför lässtunden genom att läsa en ny bok 

innan den introduceras för barnen. 

Analys 

Nedan görs en analys av de tre teman som svarar på den första forskningsfrågan: Hur 

beskriver förskollärare att de planerar för högläsning i förskolan? 

Resultatet visar att förskollärarna i studien menar att deras egna erfarenheter av läsning 

påverkar deras förhållningssätt till högläsning idag samt hur de planerar för det i 

förskolan. Genom förskollärarnas berättelser kan en tolkning göras att högläsning i 

hemmet lätt prioriteras bort på grund av digitala verktyg vilket också kan vara en 

bidragande faktor till att barns intresse för böcker minskat. Det framkommer att 

högläsningen har fått konkurrens av digitala verktyg men det framgår inte om det upplevs 

som positiv eller negativt. På grund av att det ökade användandet av digitala verktyg i 

hemmet samt att läsning i hemmiljö har minskat framkom det att förskollärarna menar att 

deras roll för högläsningspraktiken är extra viktig. Dock påtalas det inte att deras roll för 
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högläsningspraktiken har blivit viktig på grund av det förtydligade ansvar som de fått i 

revideringen av Läroplanen 2016.  

Samtliga förskollärare beskriver läroplanen som ett levande dokument och menar att de 

ständigt arbetar utifrån den på olika sätt i verksamheten. Dock visar resultatet att de har 

svårt att ge tydliga exempel på hur läroplanen blir ett levande dokument som de utgår 

från. Det framkommer att förskollärarna inom begreppet språk tolkar att barnen ska 

utveckla skriftspråket vilket skrivs fram tydligare i Läroplanen och är en del av 

formaliseringsarenan. Detta kan ligga till grund för att skriftspråk prioriteras mer än 

högläsningen i realiseringsarenan, det vill säga verksamheten. Resultatet visar att 

samtliga förskollärare beskriver att de har en planerad lässtund varje dag med syftet att 

det ska vara en lugn stund. Resultatet visar också att ambitionen finns hos samtliga 

förskollärare att förbereda sig inför högläsningsstunden genom att läsa boken innan men 

de menar att tiden inte räcker till. 

Läsmiljön 

Samtliga förskollärare betonar att miljön spelar en stor roll för genomförandet av 

högläsning. Ingen av de intervjuade förskollärarna beskriver att läsmiljön är optimal då 

lokalerna inte ger rätt förutsättningar för att skapa en god läsmiljö samt att det är stora 

barngrupper som ska dela på utrymmet. Samtliga förskollärare försöker dock dela in 

barnen i mindre grupper för att skapa en lugnare läsmiljö. Cecilia berättar att de delar upp 

barngruppen så de yngsta får sitta i byggrummet och läsa vilket inte är den mest 

inspirerande miljön och det kan märkas då hon beskriver att barnen har svårt att sitta still. 

De äldre barnen får låna en annan avdelnings koja där de kan mysa med kuddar och 

gosedjur och det märks skillnad på barnen att de kan koppla av på ett helt annat sätt 

beskriver Cecilia. Doris berättar att de har tre olika platser med soffor där böcker finns 

intill, dessa platser har utformats på detta sätt för att inte störa varandra samt för att skapa 

en avkopplande läsmiljö. Anna menar att läsning bör ske i den lugnaste miljö man kan 

hitta men säger samtidigt att det kan vara ett problem att finna den platsen då de är 

många barn på liten yta. “Ibland får man ta någonstans det är ledigt” säger Anna. 

Tillgången av böcker anser förskollärarna vara en viktig del i genomförandet av 

högläsning. Hur barnen får tillgång till böcker skiljer sig lite mellan kommunerna då den 

ena kommunen har en bokbuss som åker runt till förskolorna och den andra får en 

bokkasse utskickad från biblioteket. “Förr kom ju bokbussen, man gick till biblioteket 
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och man lånade böcker. Nu får vi en påse en gång i månaden med böckerna… alltså hela 

den biten försvinner ju. Det tycker jag är tråkigt” säger Bea och berättar också att 

böckerna inte kan vara så tillgängliga som hon hade önskat eftersom det går sönder 

mycket böcker.  

“Man vet ju hur viktigt det är” 

Samtliga förskollärare i studien menar att barnböcker kan hjälpa till att utveckla barnens 

språk och kommunikation. Eva menar att barnböcker är ett hjälpmedel av många i denna 

utveckling och Anna framhåller att man kan använda sig av visuellt material, till exempel 

flanosagor. Anna menar att det kan vara lättare att nå ut till barn med flanosagor då det 

blir mer konkret för barnen. Hon säger: “Det gäller att hitta det som intresserar dem, det 

sättet är ju bra”. På frågan om varför de läser högt för barnen svarar Cecilia: “Man vet ju 

hur viktigt det är” och beskriver att barnen genom högläsning av böcker lär sig hur 

böcker är skrivna samt lär sig många nya ord. Doris beskriver att språkutvecklingen är 

det huvudsakliga syftet till varför de läser då barn lär sig begrepp och sammanhang i 

berättandet samt hur en text är uppbyggd. Hon tillägger att barnen även får erfarenheter 

av händelser genom böcker som kan locka till fler samtal. 

Nummer ett kan jag ju känna är ju språkutvecklingen, absolut för man får så mycket med 

begrepp och sammanhang i berättandet i sig, lär sig hur en berättelse är uppbyggd plus 

att de får massa erfarenheter utav händelser som händer som lockar till fler samtal så 

språket är ju det absolut viktigaste sen så tycker jag det innebär en gemenskap när man 

sitter och läser och man den här rytmen i språket, det finns ju böcker på rim. (Doris) 

Förskollärarna i studien beskriver att den spontana lässtunden oftast sker på barnens 

initiativ då det är barnen som ber om att läsa en bok och förskollärarna upplever sällan att 

lässtunden sker på förskollärarnas initiativ utöver den planerade lässtunden. Både Cecilia 

och Doris berättar att de har arbetat med ett bokprojekt i kommunen i samarbete med 

biblioteket och har efter det blivit noga med att presentera författare och illustratör till 

böckerna innan de läser dem. För att få igång barnens tankar och fantasi frågar Cecilia 

gärna barnen innan vad de tror boken handlar om. Samtliga förskollärare uppger i 

intervjuerna att det är viktigt att läsa med inlevelse för att fånga barnen och att de alla 

mer eller mindre tänker på vilket sätt de läser. “Just det här att man är en engagerad 

läsare… inte bara sitta och läsa rätt upp och ned utan verkligen med inlevelse, då fångar 

man barnen. Alltså lite spännande” säger Cecilia. Anna berättar att hon tycker om att 

förställa rösten när hon läser och menar att det uppskattas mycket av barnen. Hon berättar 
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vidare att genom att till exempel använda sig av olika dialekter blir barnen fascinerade 

och det leder ofta till intressanta samtal kring olika ord eller olika sätt att prata på. 

Cecilia berättar att man måste vara lite påhittig när man läser för att fånga barnen, särskilt 

för de yngre barnen. Både Cecilia och Anna anser att det är positivt att använda sig av 

olika visuella material som hjälpmedel, exempelvis flanosagor för att kunna fånga de 

yngsta barnens intresse. Doris vill gärna göra barnen delaktiga och berättar att hon innan 

lässtunden tagit fram böcker som hon presenterar för barnen och läser vad de handlar om. 

Sedan får barnen i hennes grupp rösta mellan böckerna genom att lägga sin hand på den 

boken de vill lyssna till och den boken som får flest röster läser de. Bea däremot har svårt 

att organisera för högläsning då hon beskriver att hon på grund av stora barngrupper har 

svårt att nå ut till alla barn. 

Samtalen 

I studien delar förskollärarna uppfattningen om att böcker kan användas som ett 

hjälpmedel för att bearbeta olika händelser eller tankar som barnen bär på. Samtliga 

förskollärare i studien berättar också att de på något sätt försöker följa upp det de läser i 

böckerna. Anna berättar att de arbetar ganska mycket med att prata om böckerna efter att 

de läst dem då de ibland väcker funderingar hos barnen. Om boken exempelvis handlar 

om syskon, då kan de börja prata om ifall barnen har några syskon och så vidare. Eva 

berättar att barnen ofta ställer frågor under lässtunden som hon försöker besvara så gott 

det går så länge det inte gör så man tappar den röda tråden och glömmer bort vart man 

var någonstans. ”Efteråt kan man ju fråga om det var en bra bok och vad den handlade 

om så de får möjlighet att återberätta och återkoppla. Det är ju ett sätt att se om de har 

förstått innehållet eller ej” beskriver Eva.  

Doris berättar att de arbetar mycket med böcker och har ofta samtal kring böckernas 

innehåll och de arbetar vidare med böcker genom att göra egna böcker då barnen har ett 

stort intresse för just detta. Hon säger: “Märker man att det är något som verkligen har 

intresserat dem och det märker man nästan direkt för då blir det den boken som man får 

läsa flera gånger och ha samtal kring”. Likt Doris berättar Cecilia att hon försöker läsa 

samma bok flera gånger i barngruppen så de efteråt kan prata om vad boken handlade 

om, då menar hon att de märker om barnen har tagit till sig boken eller inte och på vilket 

sätt. 
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Att man ställer frågor efteråt … men ja, vem var huvudpersonen och vad handlade det 

här om eller varför blev det si eller så, jo det är ju jätteviktigt. Det måste man ju… då 

uppfattar man ju hur barnet tar till sig det och hur de tänker [...] ja man märker ju det 

…alltså första gången är det på ett sätt och sen liksom upptäcker de mer och mer ju. 

(Cecilia) 

Bea menar att man kan använda bilderna i böckerna mer och samtala kring innehållet i 

boken utifrån dem. “Det är oftast så man gör när man inte fångar barnen, då struntar man 

i att läsa och tittar på bilderna istället” säger Bea. 

Analys 

Nedan görs en analys av de tre teman som svarar på den andra forskningsfrågan: Hur 

beskriver förskollärare att de genomför högläsning i förskolan? 

Resultatet visar att miljöns utformning för högläsning och böckernas tillgänglighet har en 

stor betydelse för hur de genomför högläsning. Samtliga förskollärare försöker utforma 

läsmiljön så gott de kan. Det som framkommer är att deras förutsättningar för hur de kan 

utforma miljön och tillgången på böcker är olika beroende på vilken kommun de arbetar 

i. Deras förutsättningar för att göra barnen delaktiga i valet av böcker skiljer sig tydligt åt 

i kommunerna. En kommun har valt att ta bort bokbussen vilket kan tolkas genom att 

formuleringsarenan, kommunen i detta fall, påverkar utformningen i realiseringsarenan, 

det vill säga barnens möjlighet till inflytande i valet av böcker blir olika beroende på 

vilka regler kommunen sätter.  

Resultatet av förskollärarnas beskrivning av genomförandet av högläsning visar att 

förskollärare är medvetna om hur viktigt det är med högläsning men trots det så är inte 

själva genomförandet av lässtunden planerad. Förskollärarna har ambitionen för att 

högläsningsstunden ska vara språkutvecklande men samtidigt realiseras det inte i 

praktiken då förskollärarna inte innan lässtunden planerat vad som ska samtalas om. Vi 

tolkar genom förskollärarnas berättelser att de upplever att de inte har tillräckligt med tid 

för att planera för genomförandet av högläsning samt att barngruppernas storlek påverkar 

deras möjligheter för att nå ut till varje barn. 

Vi kan genom resultatet se att förskollärarnas syfte med samtalen kring böckernas 

innehåll kan variera. Några vill ställa frågor efter lässtunden för att se om barnen förstått 

innehållet medan några syftar mer på att genom boken diskutera barnens egna 

erfarenheter och upplevelser. Samtliga förskollärare menar att barnböcker kan användas 
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som hjälpmedel i verksamheten för att bearbeta särskilda händelser som uppstår. Detta 

kan genom formuleringsarenan, det vill säga Läroplanen tolkas som att förskollärarna 

hjälper barn förstå förskolans värdegrund på ett konkret sätt i praktiken. Förskollärarna 

kan alltså realisera förskolans värdegrund med hjälp av högläsning av böcker och i de 

uppföljande samtalen tillsammans med barnen. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning samt 

metoddiskussion. Studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärares 

högläsningspraktik och utgår från följande frågeställningar: Hur beskriver förskollärare 

att de planerar för högläsning i förskolan? Hur beskriver förskollärare att de genomför 

högläsning i förskolan? Diskussionen avslutas med förslag till framtida forskning. 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att stunden för högläsning i förskolan är planerad då den infaller 

vid en viss tidpunkt under dagen men att själva genomförandet oftast inte är det.  

Något som framkom i studien är att förskollärarnas egna erfarenheter av högläsning 

påverkar hur de planerar för det idag. Bea blev läst för som liten men ändå är det något 

av det värsta hon vet vilket vi anser är intressant och har reflekterat kring. Kåreland 

(2013) och Mihai et al. (2015) beskriver vikten av att tänka på hur och vad som läses 

vilket är något vi har diskuterat huruvida det kan ha påverkat hur Bea idag känner för 

högläsning. Eva berättade att hon inte hade tillgång till böcker och inte blev läst för som 

liten utan fick bara det muntliga berättandet. Som en följd av detta anser hon att hon fick 

svårare att lära sig läsa i skolan vilket kan kopplas till vad Lindö (2009) beskriver om att 

språklig stimulans genom högläsning är en förutsättning för barns språkutveckling. 

Ytterligare samband kan vi se genom vad både Chambers (2014), Heimer (2016) och 

Pihlgren (2017) menar om att barn måste bli lästa för om de ska ha goda förutsättningar 

för att själva kunna bli läsare och därför har högläsning en betydelsefull roll i förskolan. 

Att tillgången till böcker är av betydelse framkommer också tydligt i resultatet när Eva 

beskriver hur hon påverkats av bristen på böcker vilket kan kopplas till Mihai et al. 

(2015) som menar att läsning av böcker ger barn förutsättningar för att utveckla språket. 

Enligt förskollärarna i studien finns läroplanen alltid i tankarna och verksamheten 

planeras utifrån den men samtidigt framgår det att förskollärarna har svårt att ge konkreta 

exempel på hur högläsning realiseras i verksamheten. Förskollärarna i studien har svårt 

att ge tydliga exempel på läroplanens betydelse för planering av högläsning, vilket kan 

kopplas till formaliseringsarenan, det vill säga Läroplanen där det endast finns fem mål 

under utveckling och lärande som berör språk. Bea säger att hon inte kan beskriva 

läroplanens betydelse för planeringen av högläsning utan fokuserar mer på skriftspråket. 
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Skriftspråk skrivs tydligt fram på detta sätt i Läroplanen ”…förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner” (Skolverket, 2016, s. 10). Vi menar att svårigheten som Bea 

beskriver beror på att läroplanen är tolkningsbar och att högläsning inte finns som 

begrepp i strävansmålen för språk. Det kan jämföras med hur begrepp tydligare skrivs 

fram under exempelvis strävansmålen för matematik. Edwards (2008) menar att det finns 

en tradition av att läsa böcker i förskolan vilket även framkom i studien. Vi ställer oss 

frågan om högläsning i förskolan ses som en självklarhet på grund av förskolans tradition 

av att läsa böcker och därför inte skrivits fram som begrepp i Läroplanen? Samtliga 

förskollärare i studien ser ingen förändring av deras förtydligade ansvar efter 

revideringen av Läroplanen 2016, däremot ser de en förändring av högläsning. Det som 

framkom i resultatet och förvånar oss är varför de inte märkt någon skillnad i deras 

förtydligade ansvar i läroplanen då de märkt en förändring av högläsning. Av denna 

anledning ställer vi oss frågande till hur levande läroplanen egentligen är i 

realiseringsarenan, det vill säga förskolan.  

Trots att samtliga förskollärare anser att högläsning är viktigt och har stor betydelse för 

barns språkutveckling läggs inte mycket tid på att planera för den utan deras planering 

för lässtunden innebär att den inträffar under en viss tid på dagen. Studien visar att denna 

lässtund oftast infaller efter lunch med det huvudsakliga syftet att få en lugn stund vilket 

även framkommit i tidigare forskning (Damber & Nilsson, 2015; Simonsson, 2004; 

Skolinspektionen, 2012; Svensson, 2009b). Studien visar därför att stunden för 

högläsning är planerad men själva genomförandet oftast inte är det. Att själva 

genomförandet inte är planerat ser vi som komplext och kopplar till Simonsson (2004) 

som menar att det kan vara ett problem då barn inte ges rätt förutsättningar för att ta till 

sig bokens innehåll och utveckla språket. Samtliga förskollärare uppger att de gärna hade 

förberett sig inför lässtunden genom att läsa boken innan vilket Mihai et al. (2015) och 

Pihlgren (2017) lyfter fram som en viktig förberedelse. Vår studie visar att förskollärarna 

har ambitioner att förbereda sig genom att läsa boken innan den läses för barnen men 

studien visar även att förskollärarna upplever att de inte hinner detta. Förskollärarnas 

upplevda brist på tid menar de beror på att de blivit tilldelade många andra uppgifter som 

de är ålagda att utföra enligt riktlinjer från både kommun och regering. Dessa uppgifter 

anser förskollärarna tar tid från barngruppen. En fråga som vi ställer oss är om 

förskollärarna egentligen får tillräckligt med tid för att planera för högläsning eller 
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prioriteras tiden till övrig planering? De konsekvenser vi kan se när förskollärare inte 

prioriterar planering för genomförandet av högläsning är att det pedagogiska syftet med 

högläsning kan komma i skymundan. 

Förskollärarna i studien är medvetna om att böcker även kan användas i olika syften för 

att ta upp särskilda händelser som exempelvis konflikter eller olika dilemman där barn 

kan bearbeta sina tankar och känslor, vilket även Edwards (2017), Körling (2012) och 

Westerlund (2009) lyfter fram. Vi ser det som komplext att kunna bearbeta innehållet i 

böckerna om man som förskollärare inte förberett sig och planerat ordentligt. Denna 

förberedelse och planering är något som både Edwards (2017) och Lindö (2009) 

beskriver som viktig och de poängterar vikten av att ha boksamtal och reflektioner efter 

bokläsning. I studien berättar förskollärarna att de försöker följa upp vad de läst i 

böckerna men det framgår att de inte har någon planering för detta utan det sker genom 

spontana samtal efter lässtunden. Detta kan kopplas till tidigare forskning där Norlin 

(2013), Mihai et al. (2015) och Pihlgren (2017) poängterar att förskollärare både före, 

under och efter lässtunden behöver vara förberedda genom att ha läst boken innan. Detta 

bör ske för att ge barnen rätt förutsättningar att ta till sig bokens innehåll samt vara 

språkutvecklande (Mihai et al., 2015). Dock menar Pihlgren (2017) att bokläsningen inte 

får avbrytas med frågor för ofta då barnen kan tappa fokus på vad boken handlar om. Det 

kan kopplas till Evas berättelse i resultatet där hon beskriver att hon försöker besvara 

frågor så gott det går utan att tappa den röda tråden i boken.  

Förskollärarna beskriver för oss hur de utför sitt arbete med högläsning tillsammans med 

barnen, däremot kan vi inte vara säkra på att de gör som de berättar då inga observationer 

genomförts. Vårt resultat är en tolkning av de intervjuer som genomförts i studien och 

om andra förskollärare tillfrågats kunde beskrivit hur de planerar och genomför 

högläsning på ett annat sätt. Vi tror dock att förskollärarnas åsikter om läroplanens 

betydelse skulle varit likvärdig om andra förskollärare skulle tillfrågats på grund av att 

det är ett dokument som de är ålagda att följa. 

Metoddiskussion 
Vi är medvetna om att vårt urval kan ha påverkat studiens resultat då vi valde att göra ett 

bekvämlighetsurval. Ett målstyrt urval av informanter med mycket kunskap kring 

högläsning hade kunnat ge ett annat resultat. Studiens valda metod med 

semistrukturerade intervjuer har varit relevant och gett oss ett material att analysera 



25 
 

utifrån studiens syfte. Utifrån våra frågor i den förberedda intervjuguiden har vi fått svar 

på det vi önskade även om vi på vissa frågor önskat utförligare svar för att fördjupa 

resultatet ytterligare. Videoobservation som komplement till intervjuerna kunde varit en 

relevant metod att använda vilket fanns i våra tankar men valdes bort. Metoden valdes 

bort på grund av etiken som finns kring att videofilma en barngrupp då vi hade behövt få 

alla vårdnadshavares samtycke. Det uppskattade vi inte hade hunnits med inom vår 

begränsade tidsram.  

Den transkriberingsmall vi tillsammans hade utformat gjorde att transkriberingarna blev 

likvärdiga då vi transkriberade några intervjuer var. För att öka tillförlitligheten i 

resultatet fick informanterna ta del av transkriberingen och gavs då möjlighet att 

förtydliga eller komplettera sina svar, dock valde ingen av informanterna att göra detta. 

Vi använde oss av valda begrepp från läroplansteorin som var relevanta för att kunna 

analysera empirin. Dessa begrepp var formuleringsarena och realiseringsarena. Vi 

använde oss av tematisk analys för att kunna finna teman i empirin och få svar på 

frågeställningarna och därmed uppnå studiens syfte. Denna analysmetod har varit till stor 

hjälp under vårt arbete men vi ser att det även hade gått att använda andra analysmetoder 

som exempelvis narrativ analys då förskollärarnas berättelser hade kunnat lyftas fram 

ännu mer.  

Slutsats 

Utifrån tidigare forskning och studiens genomförda intervjuer kan vi dra slutsatsen att 

högläsning är viktig i förskolan och har stor betydelse för barns språkutveckling men 

trots det läggs inte mycket tid på att planera för detta. Studien visar i likhet med tidigare 

forskning att en planerad högläsningsstund oftast infaller efter lunch med syftet att ha en 

lugn stund trots att förskollärarna är medvetna om hur viktig högläsning är för barnens 

språkutveckling. Studien visar att stunden för högläsning är planerad men själva 

genomförandet oftast inte är det. Dessutom visar studien att förskollärares egna 

erfarenheter påverkar hur de planerar och prioriterar att genomföra högläsning i 

verksamheten. Vi kan även se att förskollärares förutsättningar för att planera och 

genomföra för högläsning påverkas av faktorer som miljö och organisation.  

Genom vår studie hoppas vi kunna göra förskollärare som tar del av studien 

uppmärksamma på vikten av att planera för både tidpunkten när högläsningsstunden 
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infaller men också planeringen av hur de genomför högläsningsstunden för att den ska 

kunna bli språkutvecklande. 

Förslag till vidare forskning 
Under vårt arbete med denna studie har många nya frågor kring högläsningen i förskolan 

uppkommit. Bland annat är vi intresserade av hur högläsning framhävs i den reviderade 

Läroplanen och hur förskollärare tolkar detta samt hur digitala verktyg påverkar 

planering av verksamheten, och mer specifikt för högläsning, eftersom detta begrepp 

också har skrivits in i revideringen (Skolverket, 2018). Det skulle vara intressant att 

studera hur förskollärare använder sig av digitala verktyg i samband med högläsning och 

det skulle därför kunna vara ett förslag till vidare forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Vilket år utbildade du dig och var? 

 Vilka åldersgrupper på barn har du erfarenheter av att arbeta med? 

 Vilken åldersgrupp arbetar du med nu? 

 Hur länge har du arbetar på denna förskola? 

 Kan du berätta lite om förskolan du arbetar på nu, eventuell 

inriktning/tema/projekt? 

 Vårt arbete handlar om högläsning i förskolan. Har du märkt någon förändring av 

högläsning sen du började arbeta? Hur den prioriteras?  

 Hur pratar ni kring läsning i arbetslaget? När läser ni för barnen i verksamheten? 

Varför läser ni? 

 Hur planerar du/ni för bokläsningen i förskolan? 

 På vilket sätt påverkar läroplanen er planering av läsning? Kan du beskriva 

läroplanens betydelse för planering av läsning (Kan du ge exempel på vad i 

läroplanen) Vilka mål i läroplanen anser du uppfylla med läsningen?  

 I läroplanen har förskollärarens ansvar förtydligats, är detta något som märkts av i 

ditt arbete? 

 Hur introduceras böckerna till barnen? Läser ni böckerna själva innan de 

introduceras till barnen? 

 På vems initiativ sker lässtunden? 

 Vem väljer böcker till lässtunden samt de som finns på förskolan? Populärkultur - 

hur förhåller ni er till det? (Hur tar ni tillvara på barnens intresse hemifrån?) 

 Vad har du för erfarenheter av läsning av böcker från din barndom? Kan det 

påverka hur du känner för böcker och läsning idag? På vilket sätt? 

 Kan du berätta hur lässtunden går till? 

 I vilken miljö sker läsningen? Läsmiljön - hur är den planerad? 

 På vilket sätt läser du? Inlevelse, röster mm. 

 Berätta hur ni tänker kring användandet av barnböcker i ett pedagogiskt syfte? 

 Följer ni upp det ni läser i böckerna? 
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 Arbetar ni vidare med böcker mer än bara när ni läser? ex: boksamtal, projekt 

mm. Berätta hur du tänker kring barns språk? (Hjälper barnböcker till att utveckla 

deras språk tror du?) 

 Hur tänker ni kring kompetensutveckling i förhållande till barns språk och 

användandet av barnböcker? 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18 

Sara Grundström och Linda Rydbeck genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 
studie om att undersöka förskollärares syn på högläsning i förskolan samt hur de planerar för 
högläsning i relation till de riktlinjer som finns i läroplanen. 

Sara Grundström och Linda Rydbeck genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 
förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 
utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 
förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli involverad i en eller flera av följande 
forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 

_X_ Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer.  

 

 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av 
vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Monica Nilsson 
(monica.nilsson@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

________________________________                 
Datum 
________________________________                            ________________________________ 

Kontaktinformation:  telefon               email 

 

 
     
________________________________                            ________________________________ 
Deltagarens signatur                               Namnförtydligande 

 

 

 
________________________________                        ________________________________ 
Studentens signatur                               Studentens namnförtydligande 

 

 
________________________________                        ________________________________ 
Studentens signatur                               Studentens namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Transkriberingsmall 

Datum:  Tid:  

Fiktivt namn på informanten:  

Intervjuare Linda och Sara = I  

Kort paus = … Lång paus = …… Skratt = * Borttaget namn = (…) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


