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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärare använder barnlitteratur 

och högläsning för att gynna alla barns språkutveckling. Frågeställningarna som bearbetas 

är: vilket syfte har förskollärarna med högläsningen och vilka metoder och strategier 

använder förskollärarna sig av inför, under och efter högläsning. Studien har genomförts 

med hjälp av fyra stycken kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Resultatet av studien 

visar att förskollärarna är väl medvetna om vikten av högläsning för alla barns 

språkutveckling. Studien visar att syftet med högläsningen varierar från att vara en lugn 

stund till en pedagogisk språkutvecklande aktivitet. Resultatet visar att det finns en mängd 

viktiga faktorer att ta i beaktning före, under och efter högläsning. Dessa faktorer handlar 

exempelvis om att väcka och bibehålla barnens intresse för boken genom att läsa med 

inlevelse samt samspela, samtala och resonera med barnen kring berättelsens innehåll. 
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Inledning 

Sedan urminnestider har människor på många olika vis kommunicerat med varandra. Vi 

sänder signaler, blickar, gör miner, skriver kort, chattar, ritar bilder, sätter upp skyltar med 

symboler på och talar med varandra. Aldrig förr har vi kommunicerat på så många olika sätt 

och så snabbt som vi gör idag med hjälp av den teknik som finns. Det är också därför av 

yttersta vikt att små barns språkförmåga stimuleras och utvecklas så mycket som möjligt 

under deras tid på förskolan. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) kan man läsa att 

verksamheten ska verka främjande för varje barns språkutveckling. Det står att varje barn 

ska få chansen att utveckla ett nyanserat talspråk, begrepp och ordförråd samt ett intresse 

och en nyfikenhet för den skriftspråkliga världen. Vidare går det läsa att varje barn ska 

erbjudas tillfällen att berätta, uttrycka tankar, leka med ord, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra. 

Läsrörelsen och Junibacken lät 2012 genomföra en undersökning vilken visade att endast 35 

procent av föräldrar dagligen läste för sina barn. Denna undersökning belyser även äldre 

mätningar gjorda mellan åren 1984-2003 av Barnbarometern, vilka visade att andelen barn 

som dagligen blev lästa för minskat från 80 procent till 74 procent. De senaste PISA/PIRLS 

(Skolverket, 2014) undersökningarna, vilka bägge undersöker b.la. elevers läs- och 

skrivförståelse, visar att svenska elevers resultat sjunker jämfört med andra OECD-länder. 

Enligt rapporterna finns även tendenser till att läslust och läsvana sjunker hos den 

genomsnittliga svenska eleven. Den så ofta förekommande dagliga högläsningen på 

förskolor kanske är viktigare än vad många tror, både för åren i förskolan och för den 

kommande skolgången. 

Eftersom högläsning tillsammans med barn har goda möjligheter att verka språkutvecklande 

känner vi att det är något vi verkligen vill lära oss mer om, för att kunna använda oss av det i 

vår framtida yrkesroll. Därför anser vi att det är såväl intressant som viktigt för oss att 

undersöka hur några förskollärare arbetar med barnlitteratur och högläsning, som en del i 

att gynna alla barns språkutveckling. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärare använder barnlitteratur 

och högläsning för att gynna alla barns språkutveckling. 

 Vilket syfte har förskollärarna med högläsningen? 

 Vilka metoder och strategier använder förskollärarna sig av inför, under och efter 

högläsning? 

 

 

 

 

 

Begreppsdefinition 

I denna rapport använder vi oss av en vidgad syn på begreppet språk, där det innefattar 
såväl talspråk som kroppsspråk och den skriftspråkliga aspekten. 

Högläsning innefattar i denna studie all form av läsning som sker på förskolan mellan 
pedagoger och barn. 

Med barnlitteratur menas i denna studie pekböcker, bilderböcker, kapitelböcker och 
faktaböcker.  

Begreppen förskollärare och pedagog används omväxlande i denna studie, men avser 
samma yrkesroll. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis hur styrdokument och annan litteratur beskriver 
hur man skapar förutsättningar för barns lärande samt vikten av att utveckla den språkliga 
förmågan. Därefter följer en kort insikt i en tidigare studie om högläsning i förskolan. 
Avslutningsvis sammanställs varför och på vilket sätt högläsning bör användas på ett aktivt 
sätt i förskolan för att främja barns språkutveckling.  

 

Förskolans läroplan 

Att språket är viktigt för människors utveckling och lärande är något som tydliggörs i 
förskolans styrdokument. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framhåller bland annat 
förmågan att kommunicera med varandra som väldigt viktig i dagens samhälle och att det är 
i förskolan som grunden till denna förmåga utvecklas. Det står även att verksamheten ska 
anpassas och utgå efter barnens behov, intressen, erfarenheter och åsikter så att omsorg, 
omvårdnad och pedagogiska aktiviteter balanseras på ett väl avvägt sätt. Läroplanen 
tydliggör att verksamheten ska bedrivas så att den verkar främjande för alla barns lärande 
och utveckling. Barnen ska få utveckla sin förståelse för sig själv, för andra och för sin 
omvärld och deras tankar och idéer ska tas tillvara på. Enligt läroplanen ska förskolans 
verksamhet vara lustfylld och bland annat grunda sig på barnens utforskande och 
nyfikenhet. Stor vikt ska enlig läroplanen läggas på att utveckla barnens språk då det 
oskiljaktigt hänger ihop med deras lärande och identitetsutveckling.  I strävansmålen för 
förskolan kan man läsa att barnen, bland så mycket annat, ska få utveckla olika kunskaper 
och förmågor som direkt kan kopplas ihop med deras språkutveckling så som nyanserat 
talspråk, ordförråd, förmågan att berätta och kommunicera, reflektera kring och uttrycka 
sina tankar och åsikter samt att utveckla ett begynnande intresse för den skriftspråkliga 
världen.  

 

Ett gynnsamt lärandeklimat 

Mårdsjö Olsson (2010) belyser att det finns olika arbetssätt och strategier i förskolans 
verksamhet för att stimulera och utmana barns lärande och utveckling. Hon menar att 
läroplanen inte har några direkta direktiv för hur verksamheten ska bedrivas, utan detta är 
tolkningsbart och arbetas fram i de olika arbetslag som finns. Dock framhåller författaren att 
det är gynnsamt om pedagogerna i ett arbetslag är överens om hur de anser att barn lär och 
hur vägen dit kan se ut. Författaren anser att det finns en stark koppling mellan pedagogers 
fysiska och psykiska närvaro med barnen och deras möjligheter till lärande. Detta benämns 
som att vara en närvarande pedagog. Att vara närvarande för barnen beskrivs innefatta olika 
aspekter så som att genuint lyssna på barnen, att försöka förstå deras avsikter och hur de 
resonerar om olika företeelser, att finnas där när de behöver hjälp samt att stimulera och 
utmana deras lärande. Enligt författaren bör det finnas ett medvetet lärandeobjekt, det som 
barnen ska lära sig mer om, samt kunskaper om hur detta lärandeobjekt kan användas för 
att lyckas i arbetet med att utveckla barnens kunskaper och förmågor på ett för barnen 
meningsfullt sätt. Vidare beskriver hon några frågor som pedagoger kan fundera kring för att 
tydliggöra hur, var och när barnen ska få delta i olika pedagogiska aktiviteter för att skapa så 
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goda förutsättningar som möjligt. Kortfattat handlar dessa om: vad ska barnen lära sig och 
varför? hur ska aktiviteten genomföras? hur ska innehållet förklaras så barnen förstår? hur 
ska jag som pedagog agera? 

 

Språk, lärande och samspel 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att barn lär sig genom ett ständigt samspel 
med andra människor och sin omgivning. För att kunna leka tillsammans med någon, menar 
de, måste ett barn kunna uttrycka sig så den andre förstår. De menar vidare att det är i leken 
som barnen får en djupare förståelse för begrepp, föremål och företeelser, regler, sympati, 
empati och turtagning. De betonar att lärandet börjar genom att barnet försöker 
kommunicera via kroppsspråk med sin omgivning, vilket senare utvecklas till såväl talspråk 
som skriftspråk. De framhåller att barn som tidigt skapar sig positiva erfarenheter i sitt 
lärande utvecklar dels självförtroende och dels identitet som en kompetent lärande person. 
För att stötta barns språkutveckling, menar de, måste vuxna bemöta barns kommunikation 
med öppenhet, intresse och nyfikenhet. Bruce (2010) framhåller att barn med god 
språkförmåga har lättare för att bli valda först till lekar och för att ta sig in i redan pågående 
lekar. Hon betonar också hur viktigt språket är för barnen när de diskuterar, löser konflikter 
eller förhandlar. Hon menar vidare att det är genom språket som barns lek och lärande såväl 
fördjupas som utvecklas. 

Svensson (2009) förklarar språkets funktion som att i huvudsak vara av social karaktär. 
Utöver detta framhåller hon vikten som språket har för människans kognitiva förmåga, då 
det hjälper till att minnas, uppmärksamma omgivningen samt lösa problem. Vidare belyser 
hon hur språket är en del av identitetsutvecklingen, då vi genom språket försöker ansluta till 
olika sociala grupper. Antoniazzi, Snow och Dickson-Swift (2010) belyser att barns språkliga 
förmåga är vital för deras förmåga att delta i socialt samspel, och att en oförmåga att 
samspela med andra kan komma att ytterligare påverka barnets språkutveckling negativt. 
Westerlund (2009) lyfter fram att språklig utveckling är beroende av ett gott samspel med 
andra barn och vuxna. Samtidigt, menar hon, att samspel och social utveckling är beroende 
av barns språkförmåga, de två är avhängiga varandra.  

Hoff (2006) lyfter fram ett flertal olika sociala faktorer, exempelvis kultur, socioekonomisk 
status och förskola, vilka kan ha en direkt effekt på barns språkutveckling. Hon menar att i en 
kultur där barn bjuds in och accepteras som samtalspartner så utvecklas den språkliga 
förmågan fortare. Vidare belyser hon att desto högre socioekonomisk status vårdnadshavare 
besitter desto mer utvecklat talspråk får barnen uppleva i hemmet, då de kommunicerar och 
samspelar på ett mer komplext sätt jämfört med vårdnadshavare med låg 
socioekonomiskstatus. Hon menar vidare att förskolan kan spela en väldigt stor roll i barns 
språkutveckling, då förskolan innehåller rutiner, strukturer och situationer vilka inte är 
vanligt förekommande hemma. För att åstadkomma detta, menar hon, förutsätts att 
förskolans verksamhet är planerad och genomtänkt för att erbjuda pedagogiskt 
genomtänkta aktiviteter, företeelser och situationer. Svensson (2005) framhåller högläsning 
och barnlitteratur som de eventuellt bäst lämpade verktygen för att stötta barns 
språkutveckling. 
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En tidigare studie om högläsning i förskolan 

Damber (2015) presenterar en studie genomförd i 39 förskolor i såväl södra som norra 
Sverige. Hennes undersökning belyser hur högläsningen genomfördes i förskolorna, samt 
vilken pedagogisk mening och vilket lärande de innehöll, om något. Hon poängterar att 
vidare forskning behövs för att kunna dra några övergripande slutsatser, men understryker 
att studiens data visar tydliga tendenser till ett generellt arbetssätt. Under en vecka 
observerade förskollärarstudenter olika högläsningssituationer i de förskolor de gjorde 
praktik på. Studiens viktigaste resultat visar att högläsning oftast ägde rum en gång om 
dagen, generellt efter lunch och kallades för läsvila. Sällan, eller aldrig, fanns det någon 
pedagogisk planering inför högläsningen. Syftet framstår ha varit av disciplinär karaktär där 
lugn och ro var målet. Någon vidare bearbetning, exempelvis boksamtal, dramatisering eller 
skapande aktiviteter, av den barnlitteratur som lästes hände inte heller i större utsträckning. 
Undersökningen visar att hur mycket böcker, samt hur barnlitteraturen var placerad och 
därmed i vilken utsträckning den var tillgänglig för barnen, varierade kraftigt mellan 
förskolorna. På en del förskolor var bokhyllorna fyllda och inom räckhåll för barnen, men det 
fanns även förskolor med diametralt motsatta förhållanden. Studien fann även att vem som 
valde bok, vem som initierade läsningen samt inom vilken kontext, exempelvis tematiskt 
arbete, läsningen ägde rum, varierade i hög grad. Damber lyfter fram ett antal möjliga 
förklaringar till resultatet av hennes studie. Större barngrupper och för lite personal, 
problem att få vikarie, fler administrativa uppgifter, andra aktiviteter ska premieras, 
bristfällig kompetens i arbetet med barnlitteratur, kompetensutveckling sker inte inom 
domänen och att andra nya pedagogiska arbetssätt och aktiviteter lockar i högre grad 
jämfört med litteraturläsning. 

          

Varför högläsning 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) menar att förmågan att kunna, samt vilja, läsa är 
grundläggande faktorer för deltagande i ett demokratiskt samhälle. De menar vidare att 
förskolan spelar en stor roll i denna process, då inte alla barn växer upp i hem fyllda med 
böcker eller hem där läsning är vanligt förekommande.  

Chambers (2011) beskriver kampen med att bli en läsande individ. Från början ser vi endast 
en röra av tecken och symboler, vilka vi kanske har förstått betyder någonting, men 
förmågan att avkoda detta kluster finns inte ännu. Chambers liknar läsinlärningsprocessen 
med hur talet utvecklas, där barnet lär sig genom att lyssna och härma den som läser högt, 
för att tillslut kunna läsa helt på egen hand. Av denna anledning menar han att högläsning 
för barn är essentiellt för att de ska kunna utvecklas till kompetenta läsare. Vidare anser han 
att, i såväl skola som förskola, barn varje dag ska få lyssna till något stycke litteratur, då det 
är erfarenheter av text som ger oss insikt i hur den, texten, är uppbyggd, vad den betyder 
och hur man använder sig av den. 

Edwards (2008) anser att människan är maktlös om hen är språklös. Hon menar att en 
oförmåga att kommunicera framkallar frustration, vilket ofta kan leda till våld. Medan någon 
med ett väl utvecklat språk, med ett rikt ordförråd och vana för samtal, har lättare för att 
diskutera och lösa konflikter. Därför, anser hon, är det aldrig fel att premiera språk och 
läsning i förskolans verksamhet. Hon lyfter fram en mängd olika förmågor, såväl 
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språkutvecklande som utvecklande inom andra områden, vilka högläsning erbjuder, och 
ställer frågan om inte högläsning kanske är dagens viktigaste stund. Hon menar att via 
högläsning läggs fundamentet för barns språkbank. Vidare menar hon att barnlitteratur 
vidgar barns vyer och erbjuder etiketter på föremål och företeelser vilka inte hör till 
vardagen, och som inte går finna i den absoluta närmiljön. Hon anser att högläsning alltid för 
med sig tillfällen för samtal, om såväl sagan i sig som andra samband man märker när man 
lyssnar.  Genom barnlitteratur, menar hon, kommer man bort från det vardagliga talspråket, 
de gamla och bekanta rutinerna och situationerna och in i en värld som erbjuder någonting 
nytt, spännande och oförutsägbart. Hon belyser att det också sätter ord på, och därmed 
erbjuder förståelse för, de företeelser som äger rum i barnens vardag. Genom högläsning 
får, enligt henne, barn en chans att uppmärksamma relationen mellan bokstäver och ljud, 
uppfatta uttal, meningsbyggnad, struktur och satsmelodi.  

Utöver dessa språkfrämjande faktorer belyser Edwards (2008) även andra områden och 
förmågor vilka högläsning har positiv effekt på. Hon lyfter fram att barns fantasi utvecklas 
och tränas via sagor och berättelser, vilket leder till mer avancerad och fördjupad lek. Enligt 
henne ökar förmågan att forma egna bilder i huvudet och med det minnet. Hon menar att 
ett rikare språk förenklar för barn när de vill presentera sin inre värld, det vill säga tankar, 
drömmar, önskningar och fantasier. Vidare menar hon att begreppsbildning och abstrakt 
tänkande gynnas genom högläsning och samtal kring det lästa samt att högläsning tränar 
koncentrationsförmågan och sekvensering, förmågan att följa den röda tråden. Vidare, 
menar hon, kan barnlitteratur och högläsning vara ett stöd i barns emotionella och sociala 
utveckling. Hon framhåller att känslor kan med hjälp av barnböcker vara lättare att bearbeta, 
då boken erbjuder distans från verkligheten, samtidigt som det ger barn en chans att dra 
paralleller mellan sagan och deras egna erfarenheter. Genom barnböcker och högläsning, 
menar hon, kan barns förmåga till tolerans, förståelse samt sympati och empati öka. Vidare 
framhåller hon det faktum att man själv bestämmer tempo och ljudnivå när man läser högt 
för barn. Hon menar att litteratur är mer harmoniskt jämfört med dagens andra medier, 
vilket hon belyser kan ge små barn en lugn stund, fri från mängder av snabba intryck. Hon 
menar vidare att förskolan ska erbjuda barn olika möten med barnlitteratur, där syftet med 
högläsningen varierar. Hon anser att högläsning ibland endast kan vara en lustfylld 
omsorgsstund, medan lässtunden andra gånger kan vara en språkutvecklande aktivitet i 
förskolans vardag.  

 

Förutsättningar för lyckad högläsning 

Edwards (2008) framhåller två faktorer som kan spela stor roll för vilket intresse barn i 
förskolan kan komma att visa för böcker och läsning. Den ena pekar på att intresset ökar om 
utbudet av böcker är brett och varierat medan den andra handlar om pedagogernas 
inställning, att de planerar in för och ger utrymme till läsning. Hon menar också att barnens 
intresse och lust att läsa kan komma att påverkas av vilken placering böckerna har. 
Författaren anser att böckerna ska finns tillgängliga för barnen och att de ska vara på 
barnens nivå, med omslaget synligt. Vidare förklarar hon att barns möten med böcker bör 
vara ofta och i förskolans verksamhet gärna ingå som en daglig rutin. Hur länge man bör läsa 
för barnen är något som pedagogerna, enligt författaren, måste avgöra utifrån de rådande 
förutsättningar som finns. Hon menar att det räcker med några minuters läsning för barn 
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som inte är vana, för att succesivt öka både tid och komplexitet. Författaren anser att det är 
upp till varje förskola att avgöra när det finns möjlighet för högläsning, samt den bör 
planeras utifrån lässtundens syfte. Hon förklarar att många förskolor läser som en lugn stund 
före eller efter maten då många barn är trötta och ofokuserade. Hon menar att om tanken 
är att barnen ska vara engagerade och aktiva under läsningen så bör den förläggas vid en 
annan tidpunkt.  

Enligt Edwards kan miljöns utformning komma att påverka högläsningens genomförande. 
Hon anser att miljön ska vara lugn och utan för många störande intryck som kan bryta 
sagans magiska värld. Hon menar att en soffa kan passa utomordentligt för den lite mindre 
gruppen, annars kan läsaren gärna sitta framför de som ska lyssna med barnen i en halvcirkel 
framför sig. Vidare förklarar hon vikten av att låta barnen se bilderna i böckerna då en stor 
del av berättelsen förmedlas via dem. Barn som inte ser bilderna kan, enligt författaren, 
tappa intresset. En annan aspekt som författaren anser kan påverka kvalitén på 
högläsningsstunden är rutiner och ritualer av olika slag. Rutiner i liknande sammanhang 
beskrivs kunna vara att exempelvis tända ett ljus, ta på sig en berättarhatt, inreda ett 
sagorum/sagohörn eller att dämpa belysningen. Författaren anser att rutiner och ritualer 
skapar förväntningar och gör att barnen snabbt kommer i stämning. Att använda sig av 
rutiner såväl före, under som efter läsningen kan enligt författaren påverka vad och hur 
barnen tar till sig boken. Att använda rutiner beskrivs vara av särskild vikt för barn som har 
problem med antingen koncentrationen eller språkförståelsen.  

Enligt Damber et al. (2013) åligger det pedagogerna att välja böcker som både kan väcka 
barnens intresse och verka språkutvecklande, för såväl det enskilda barnet som 
barngruppen. Vidare förklarar de att även barnen ska få vara med och välja böcker, på 
exempelvis biblioteket, som de finner intressanta men att deras val ofta blir utifrån vad de 
tidigare är bekanta med. Författarna menar att ett varierat och brett utbud av böcker som 
både utmanar och stimulerar barnen ger dem en bredare repertoar. Edwards (2008) menar 
att pedagoger ska tänka igenom hur de väljer böcker och för vem de är tänkta. Hon belyser 
vikten av att reflektera över frågor som exempelvis bokens komplexitet, såväl ämne som 
textform, samt hur lång eller kort den är. Vidare menar hon att egna åsikter inte ska hämma 
eller begränsa de intressen och den nyfikenhet som barn kan visa vid valet av bok. Enligt 
författaren kan valet av barnlitteratur komma att påverka högläsningens genomförande 
även på andra sätt. Hon menar att en bok som är alltför komplex, så barnen inte förstår, fort 
kan leda till att de tappar sin koncentration. Vidare belyser hon att barn som inte förstår 
språket inte får något sammanhang i berättelsen, vilket kan leda till att barnen tycker det är 
tråkigt och inte vill lyssna. Barn som inte förstår berättelsen kan, enligt författaren, även 
komma att känna sig utanför.     

Damber et al. (2013) anser att det är av stor vikt att analysera hur man genomför lässtunden 
om det är så att ett eller flera barn inte vill delta eller verkar ointresserade. Enligt författarna 
kan pedagoger, innan läsningen, välja att introducera boken för att skapa en sorts förväntan 
hos barnen. De menar att samtal om bokens framsida, titel eller författare ger barn en 
inblick i vad berättelsen kan komma att handla om. De nämner att dessa samtal kan väcka 
både deras intresse och nyfikenhet inför lässtunden. Författarna lyfter även fram hur olika 
faktorer under själva genomförandet kan påverka barnens intresse och lust till att delta. De 
menar att pedagoger kan granska sig själva och reflektera kring eventuella förändringar, 
vilka kan förbättra hela högläsningsstunden. Det är enligt författarna viktigt att utvärdera sig 
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själv, och därmed inte lägga över ansvaret på barnen.  Enligt författarna bör pedagoger 
fundera kring hur de läser, är det med inlevelse, anpassas röststyrka och tonläge efter 
handling samt om de använder mimik och kroppsspråk under läsningen. De menar att dessa 
faktorer påverkar barnens intresse och engagemang och att läsningen kan underlättas om 
pedagogen sedan tidigare är bekant med boken. Författarna ser även andra fördelar med att 
ha läst boken tidigare då de anser att det kan vara lättare att titta upp, få ögonkontakt och 
med det se och fånga upp barn som börjar tappa fokus. De menar dessutom att man med 
fördel kan samtala med dessa barn om innehållet, istället för att tillrättavisa dem. 

 

Högläsning som metod och arbetssätt 

Svensson (2005) anser att det finns flera viktiga aspekter att tänka på när man väljer att läsa 
högt för barn. Hon poängterar att all läsning ska vara frivillig, lässtunden ska upplevas som 
något positivt och att vid tvång kan det få motsatt effekt. Viktigast, enligt författaren, är att 
man som läsare visar att man uppskattar böcker och tycker att det är roligt att läsa för 
barnen. Vidare anser hon att det är en stor fördel att själv ha läst boken innan lässtunden 
tillsammans med barnen. Detta för att veta vad som kommer att hända, hur pass spännande 
den är eller om den på något vis tar upp olämpliga saker. Högläsningsstunder, menar hon, är 
viktiga att ta tillvara på då de dels är en stund för gemenskap och dels en stund för samspel. 
Vidare menar hon att minspel, kroppsspråk, ögonkontakt och röstläge är viktiga instrument 
att använda sig av för att fånga barns intresse under högläsning. Detta, anser hon, är 
viktigare desto yngre barnen är. Hon förklarar att rösten kan användas för att betona och 
förstärka det som händer i berättelsen, exempelvis genom att tala högt eller viska, anpassa 
tonläge efter karaktär eller visa känslor som arg, ledsen eller glad.  

Något som Svensson värderar högt under högläsning för barn är att ta tillvara på de tillfällen 
som ges att samtala kring bilderna eller texten i boken. Att samtala om boken anser hon vara 
avsevärt mer språkutvecklande, jämfört med att endast läsa den från början till slut. Hon 
anser att barn ska få möjlighet att vara aktiva under läsningen. Om barn får möjlighet att 
föra resonemang om boken före, under eller efter högläsning, ges dem en chans att träna sin 
språkliga förmåga, menar hon. Hon anser vidare att pedagoger med fördel kan ställa öppna 
frågor till barnen som uppmanar dem att använda sin fantasi eller göra kopplingar till sina 
egna erfarenheter. Vidare belyser hon vikten av att stanna upp och förklara eventuella svåra 
ord för att barnen ska få bättre förståelse för innehållet. Bilder i böcker är enligt författaren 
ett bra samtals område, här kan barn få resonera om vad som händer och varför, eller så kan 
pedagogen ställa frågor som visar om barnen förstått innehållet. Hon anser dock att man ska 
vara försiktig med för många avbrott eller för långa samtal mitt i boken, då barns intresse 
kan minska. Hon menar att samtal och reflektioner kring boken ibland kan genomföras efter 
högläsningen.  

För lite äldre förskolebarn tipsar hon om att låta barnen fantisera och spekulera om hur 
miljöer eller karaktärer kan tänkas se ut, då det ibland inte finns lika mycket bilder i böcker 
som läses för dem. En annan utmaning för barn, enligt författaren, kan vara att läsa en bok 
med ett mer avancerat språk, detta menar hon kan ha gynnsamma effekter för barns 
språkutveckling. Pedagoger som läser för barn i blandade åldrar ges förslaget att eventuellt 
berätta sagan istället för att läsa den, för att lättare kunna anpassa innehåll och språk till de 
som lyssnar.   
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Att följa upp högläsningen 

Edwards (2008) lyfter i enlighet med Chambers (2011) fram boksamtal, i vilka innehåll, 
upplevelse, åsikter, tankar och funderingar resoneras om, som en bra aktivitet att följa upp 
högläsning med. De poängterar dock att det kan vara en relativt komplex metod att arbeta 
med för såväl barn som pedagog, då det kan vara svårt att föra dessa öppna, reflekterande, 
fördjupande och produktiva samtal vilka inte ska innehålla några givna svar eller givna 
tolkningar av det lästa. Edwards (2008) menar att ett väl genomfört boksamtal är såväl 
språk- som kognitivt utvecklande. Hon anser att boksamtalet ska präglas av ett öppet och 
tillåtandet klimat, där allas tankar, åsikter och svar är tillräckliga. 

Det finns många andra sätt att bearbeta det lästa, anser Damber et al. (2013), ett av dem är 
att dramatisera och leka. De menar att i lekens värld får barn möjlighet att gå in i sagan, och 
med det anamma ett annat perspektiv, de kan exempelvis förvandlas till olika karaktärer 
eller ge uttryck för olika känslor. Författarna menar vidare att det av boken som engagerar 
och intresserar barnen kan visa sig tydligt när de får frihet att tolka och dramatisera/leka 
hela eller delar av boken. Fast (2011) menar att när barn har fått lyssna till högläsning kan de 
med fördel få göra någon tillhörande skapande aktivitet till exempel rita, måla eller bygga 
med lera. Hon menar att genom detta skapande kan olika dimensioner av sagan bearbetas 
och ges uttryck via barns inbillningsförmåga, de olika alster som tillverkas kan sedan ligga till 
grund för samtal mellan barn eller mellan barn och pedagog. 

Damber et al. (2013) menar att alla dessa olika delar, boksamtal, skapande aktiviteter och 
drama, gärna kan integreras i ett tema vilket genomsyrar verksamheten under en längre 
eller kortare tid. De anser att litteratur och högläsning bör ha en central roll i ett tematiskt 
arbete. Författarna menar att i ett tematiskt arbetssätt bör alla delar i verksamheten bygga 
på det valda temat för att barn ska få flera olika sätt att arbeta med kunskapsinnehållet på. 
Vidare anser de att ett sådant arbetssätt är mer gynnsamt för barns språkutveckling jämfört 
med språkövningar som inte ingår i ett för barnen meningsfullt sammanhang.   
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Metod 

I följande avsnitt redovisas val av metod för studien, vilka som deltagit, hur studien är 
genomförd, hur vi bearbetat studiens data samt hur studien förhöll sig till god forskningssed. 

Metodval 

För att svara på syfte och frågeställningar studien genomförts med hjälp av 4 kvalitativa 
intervjuer som forskningsmetod. Alvehus (2013) menar att intervjuer är en vanlig och 
effektiv metod att använda sig av vid kvalitativ forskning. Enligt författaren så lämpar sig 
intervjuer bra för att undersöka vad personer tycker och tänker om olika företeelser. Syftet 
med intervjuerna var att få fram informanternas tankar och erfarenheter kring deras arbete 
med barnlitteratur och högläsning som verktyg för att främja barns språkutveckling. Vi följde 
den intervjuguide som vi förberett, vilken innehöll utrymme för följdfrågor. Enligt Patel och 
Davidson (2011) har oftast kvalitativa intervjuer en låg grad av strukturering, vilket öppnar 
upp för informantens egna berättelser.  Vidare menar de att kvalitativa intervjuer där 
frågorna som ställs följer en viss ordning, ofta kallas för semistrukturerade intervjuer, eller 
att de följer en hög grad av standardisering. Enligt Alvehus (2013) innebär semistrukturerade 
intervjuer att den som blir intervjuad har större frihet i sitt berättande samtidigt som det 
kräver en mer aktiv lyssnare som för samtalet och ställer följdfrågor. 

Urval 

Vi har i vår studie valt att intervjua 4 förskollärare som arbetar på 4 olika förskolor i vår 
hemkommun. Informanterna som kontaktades var sedan tidigare bekanta för och med oss. 
Detta kände vi kunde vara till vår fördel för deras intresse och vilja att delta. Valet av 
förskollärare påverkades av deras möjlighet till deltagande samt när intervjuerna kunde 
genomföras. Då vi har haft begränsat med tid ville vi genomföra intervjuerna så tidigt som 
möjligt under arbetets gång för att kunna lägga mer tid åt att strukturera och analysera 
resultaten. Samtliga informanter arbetar på förskolor med barn i åldrarna 1 – 5 år, vilket var 
en förutsättning för att kunna undersöka hur de använder högläsning och barnlitteratur för 
att gynna alla barns språkutveckling. Informanterna är mellan 30-56 år gamla med varierad 
arbetslivserfarenhet. För att informanterna ska vara anonyma kommer vi att benämna dem 
som pedagog A, B, C och D. 

Genomförande 

Inledningsvis förberedde vi gemensamt en intervjuguide (se bilaga 1) där vi strukturerade 
upp våra intervjufrågor utifrån de frågeställningar vi hade inför denna studie, detta för att 
underlätta och ge en tydligare bild när vi senare skulle tolka resultaten. När denna var klar 
tog vi kontakt med de förskolor och förskollärare som vi ville skulle delta. Det första mötet 
med förskollärarna ägde rum på deras respektive avdelningar och där presenterades, i 
enlighet med Vetenskapsrådet (2011), vår idé med denna studie muntligt, samt att en 
förfrågan om de ville delta lades fram. Vi informerade förskollärarna om att deltagandet var 
frivilligt och att de närsomhelst får avbryta. Vi informerade också om att de kommer att vara 
helt anonyma samt att den information vi får endast kommer att användas till denna studie 
och sedan förstöras. Alla fyra informanterna meddelade på en gång att de ville delta. Tid för 



14 

 

intervjun bestämdes utifrån när förskollärarna ansåg sig ha tid. Alla informanter fick även en 
kopia på intervjuguiden för att kunna fundera på de frågor den innehöll. 

Två intervjuer vardera genomfördes på respektive förskollärares avdelning i ett rum avskilt 
från de andra på förskolan. Under intervjun valde vi att följa den struktur som var på 
intervjuguiden med kompletterande följdfrågor utifrån de svar som informanterna gav. Ryen 
(2004) anser att intervjuer med fördel kan spelas in, om inte informanten känner sig 
besvärad av detta, för att få en direkt kopia av samtalet. Hon förklarar också svårigheten 
med att föra noggranna anteckningar under tiden som man lyssnar och aktivt ställer sina 
frågor och följdfrågor vilket enligt henne gör att man kan komma att måsta rekonstruera 
samtalet i efterhand. Vi spelade därför in samtliga intervjuer med hjälp av ljudupptagning via 
mobiltelefon. Direkt efter respektive intervju transkriberades den, detta för att få så korrekt 
data som möjligt därefter bearbetades empirin och sorterades till studiens forskningsfrågor. 

God forskningssed 

För att studien ska följa god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2011) valde vi att 
ytterligare en gång, vid inledningen av varje intervju, informera förskollärarna om vilka 
forskningsetiska överväganden som studien avser leva upp till. Förskollärarna informerades 
om syftet med denna studie samt de tillhörande frågeställningarna. Vi informerade även om 
att deras medverkan är helt frivillig och att de närsomhelst får avbryta sin medverkan. Detta 
föranledde till att förskollärarna gav sitt samtycke och medverkade av egen fri vilja, väl 
införstådda med att de när som helst fick avbryta. Informanterna underrättades om att 
deras medverkan är helt anonym vilket resulterat i att vi inte använt oss av några namn, vare 
sig under intervjuerna eller i denna studie. Förskollärarnas namn har fingerats med hjälp av 
bokstäver, exempelvis Pedagog A samt att vi aldrig nämner någons specifika arbetsplats. Vi 
informerade även om att all data så som inspelningar från intervjuer samt dess 
transkriberade utskrifter skulle komma att förvaras oåtkomligt för utomstående under 
processens gång. Avslutningsvis förtydligades att allt material endast kommer nyttjas i denna 
studie och därefter förstöras. 
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Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna. Pedagogernas 
tankar kring högläsning och hur det kan främja barns språkutveckling redovisas i två delar, 
högläsningens olika syften och metoder och strategier för högläsning med förtydligande 
citat, vilka svarar till studiens frågeställningar; Vilket syfte har förskollärarna med 
högläsningen? Och Vilka metoder och strategier använder sig förskollärarna av före, under 
och efter högläsningen?  Analysen presenteras fortlöpande i resultatet. 

Pedagogernas bakgrund 

Pedagog A har arbetat som förskollärare i 8 år, pedagog B i 18 år, pedagog C i 5 år och 
pedagog D i 4 år. 

Samtliga pedagoger arbetar på förskolor med barn i åldrarna 1-5 år. Samtliga pedagoger har 
fått fortbildning, i form av föreläsningar och arbetslagsträffar, rörande arbetet med 
högläsning och barnlitteratur som språkutvecklande aktivitet.  

Högläsningens olika syften 

Samtliga pedagoger anser att högläsning är en viktig del i förskolans verksamhet. De berättar 
att de tror att barn i dagens samhälle kanske inte får lika mycket högläsning hemma som 
förr, därför, menar de, är det viktigt att förskolan agerar som ett komplement till hemmet. 
Detta överensstämmer väl med det Damber et al. (2013) belyser om förskolans möjligheter 
att kompensera för hem där högläsning och barnlitteratur inte är lika vanligt förekommande. 
Pedagog B, C och D tror att högläsning, i hög grad, har ersatts av datorer, tv-spel och 
surfplattor. Pedagog B uttrycker; 

"Men sen är det otroligt viktigt det här att lyssna på en bok, att inte alltid ha en bild 
som flimrar framför sig genom en film eller någonting... Bara försöka lyssna och göra 
sig egna bilder, det tror jag är viktigt... Att ge dem det" 

Informanterna är rörande överens om att högläsning är gynnsamt för barns språkutveckling 
överlag och särskilt för deras ordförråd. Pedagogerna menar att barn kommer i kontakt med 
det skrivna språket genom att lyssna till barnlitteratur, vilket enligt dem innehåller nya ord 
och begrepp för barnen. Samtliga pedagoger säger att man måste lyfta fram och förklara 
svåra, och nya, ord för barnen för att ge dem en möjlighet att fylla på sitt ordförråd. Pedagog 
B, C och D lyfter även fram att barn lär sig, genom högläsning, skilja på tal- och skriftspråk. 
Pedagogernas tankar kring vikten av högläsning överensstämmer med Edwards (2008) 
tänkesätt, att barn möter ett mer komplext språk via barnlitteratur samt att det lägger 
fundamentet för barns språkbank. Svensson (2005) menar att högläsning av barnlitteratur, 
som pedagogiskt verktyg, är ett av de bäst lämpade arbetssätten för att stimulera och 
utveckla barns språk. 

Pedagog B, C och D anser också att högläsning kan väcka ett intresse hos barn att lära sig 
läsa, pedagog D berättar att hen ofta observerar barn som lek-läser för varandra i olika 
lekfulla aktiviteter. Pedagog B uttrycker;  
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"Även om de inte vet vad den betyder så blir det ju som att... det kan finnas något 
väldigt kul bakom den här texten. Så det kan ju motivera att faktiskt lära sig koda av 
det där" 

Pedagog D lyfter fram flera aspekter av barns språkutveckling vilka hen menar främjas och 
utvecklas via högläsning. Pedagog D säger; "Grammatik, prosodi, rim, fonologi, synonymer, 
motsatser, språklig medvetenhet. Det beror ju vad du ställer för frågor". Pedagog C säger att 
barn kommer i kontakt med, och får förståelse för, olika narrativa strukturer via högläsning 
och barnlitteratur. Pedagog C uttrycker; "Har man hört många böcker, det finns alltid en 
början, en händelse och ett slut. Man förstår hur en bok är uppbyggd". Pedagogernas 
berättelser om hur högläsning kan främja barns språkutveckling, speglar de strävansmål som 
anges i förskolans läroplan (Skolverket, 2016), att alla barn ska få möjligheten att utveckla 
ett nyanserat talspråk, intresse för skriftspråk, rikt ordförråd samt förmåga att berätta och 
reflektera. Det går även finna likheter med Chambers (2011), som menar att högläsning kan 
väcka intresset att själv bli en läsare samt att erfarenheter av text ger insikt i, bland annat, 
hur den är uppbyggd. 

Samtliga pedagoger anser att den som läser högt för barn bör försöka föra ett samtal om det 
lästa med dem. Samtalet, menar pedagogerna, ska vara av öppen karaktär och innehålla 
möjligheter för barn att uttrycka sig själva och sina tankar. Pedagogerna anser att man med 
fördel kan försöka hjälpa barn att dra paralleller mellan vad som försiggår i berättelsen och 
deras egna erfarenheter, detta för att underlätta för barnen att delta i samtalet och 
synliggöra deras tankar och reflektioner, det vill säga göra sina röster hörda. Alla pedagoger 
säger att högläsning och barnlitteratur är såväl en mysig stund som en aktivitet som 
stimulerar och utvecklar barns fantasi. Pedagog A menar att barns lekar kan influeras av det 
lästa. Pedagog B, C och D berättar om att barns förmåga att skapa sina egna bilder utvecklas 
genom att lyssna till högläsning. Pedagog D säger; 

"Jag ser vilka som har förmågan att skapa sina egna bilder och så, för de skrattar när 
det ska skrattas och blir rädda när man ska bli rädd. Det ser man extra tydligt på 
liggvilan, då ligger de där och flinar och fnissar. Så man märker tydligt vilka barn som 
är mer vana att bli lästa för och vana att göra sina egna bilder i huvudet. Sen tänker 
jag att det är en träningssak också det där att inte alltid ha bilder." 

Pedagog B och C lyfter fram att högläsning också övar barns förmåga till turtagning och 
respekt för andra. De beskriver det som att alla som deltar i aktiviteten måste förhålla sig till 
varandra genom att de väntar på sin tur, inte tar stör andra eller tar all plats. Pedagog C 
säger; "Nu svarade Du förra gången så nu är det Pelles tur att svara på den här frågan". Hen 
framhåller att på detta vis får alla barn möjlighet att yttra sig och inte bara de som alltid tar 
stort talutrymme. Pedagog A och C framhåller att högläsning utvecklar barns 
koncentrationsförmåga och anser att det är en viktig förmåga att besitta inför barns 
kommande skolgång. Pedagog A uttrycker; "Det är också bra att träna på att sitta och 
lyssna, det blir ju mer i skolan av det". Pedagog D poängterar att användning av högläsning 
som pedagogiskt verktyg kan verka främjande för barns utveckling och lärande, inom flera 
olika domäner. Hen förklarar; 

"Jag tänker att det beror lite på vad man väljer för böcker... I böckerna finns ju allt 
möjligt, typ matte och bild. Man kan samtala om bilderna, man kan samtala om allt 
möjligt" 
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Edwards (2008) belyser att samtal om det lästa erbjuder en väg in till barns tankar och 
funderingar och ger med det en möjlighet för barn att uttrycka sig och träna sin 
språkförmåga. Hon framhåller även att högläsning tränar barns fantasi, fördjupar deras lek, 
utvecklar koncentration- och turtagningsförmågan samt stöttar emotionell och social 
utveckling när sagan kan kopplas till egna erfarenheter.   

Pedagog A berättar att på hens förskola är det en inplanerad högläsningsstund varje dag, 
läsvilan, den äger rum efter lunch och det är barn i åldrarna 4-5år som deltar. Syftet med 
den högläsningen, säger hen, är att det ska vara en lugn aktivitet, där barnen får varva ner 
och sitta och lyssna. Vidare berättar hen att det även förekommer spontan högläsning när 
något barn själv initierar till det. Hen framhåller även att de planerar för högläsning om de 
exempelvis arbetar med något tema eller om de vill lyfta fram och arbeta med något särskilt 
område, exempelvis känslor och då säger hen att syftet är någonting annat än en lugn stund. 

Pedagog B säger att det finns en standard högläsning, eller läsvila, på hens förskola, som sker 
varje dag efter lunch, där de äldre barnen deltar. Huvudsyftet med läsningen beskrivs vara 
vila och en lugn stund. Hen förklarar vidare att det finns underliggande syften, så som att 
komma i kontakt med böcker, utveckla språket samt organisatoriska skäl. Pedagogen 
berättar vidare att det förekommer spontanläsning när barnen vill det samt att de tidigare 
har arbetat mer med barnlitteratur till exempelvis temaarbeten, och att då har syfte och 
planering sett annorlunda ut. 

Pedagog C berättar att på hens förskola läser de en gång om dagen, läsvilan efter lunch, och 
det är de äldre barnen som deltar. Hen säger att spontanläsning sker när barn visar intresse 
samt att det kan förekomma om det är rörigt på avdelningen och de vill ta ner tempot. Syftet 
med den dagliga högläsningen är att ha en pedagogisk stund tillsammans med barnen, men 
även för att personalen ska ha möjlighet att ta ut raster. Hen beskriver att lässtunden ska 
hjälpa barnen att komma ner i varv och slappna av, likväl som att den ska vara en stund för 
koncentration och språkutveckling. Pedagogen poängterar; 

”Det handlar ju inte om att kunna sitta still och disciplinera. Det tycker jag inte 
är meningen med det. Jag vill ju att dem ska kunna få ut någonting av det. Man 
vill ju liksom att dem ska vara med i boken” 

Pedagog D säger att det är planerat för högläsning en gång om dagen, efter lunch, på hens 
förskola. Hen berättar att de har två olika lässtunder, ”soffvilan” och ”liggvilan”, och att vilka 
barn som deltar i vilken högläsning varierar, barnen är mellan åldrarna 2-5år. Det yttersta 
syftet beskrivs av hen vara undervisning i språk samt att träna på att lyssna ”aktivt”, med det 
menar hen att lässtunden är mer än bara läsning. Hen förklarar det som att innefatta samtal, 
diskussioner, reflektioner och frågor rörande texten. Utöver denna läsning förekommer även 
spontanläsning, det beror på vad som intresserar barnen och vad personalen har planerat, 
säger pedagogen. Pedagogen berättar vidare att hen inte anser att högläsning ska användas 
för att lugna ner bråk eller dämpa en fartfylld barngrupp. Hen säger;  

”Om det är bråk då använder en del läsning för att dämpa… Jag tycker inte att 
man ska använda det för det för då får det helt fel syfte och kopplingar hos 
barnen tror jag” 

Resultatet visar att olika sorters högläsning förekommer på alla de olika förskolorna, läsvila, 
spontanläsning och ”temaläsning/planerad läsning”. Syftet varierar mellan de olika 
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lässtunderna, vissa framhålls som rent språkligt utvecklande medan andra mer ska vara en 
lugn och mysig stund. Studiens resultat, likt den studie Damber (2015) genomfört, visar att 
högläsning äger rum minst en gång om dagen, efter lunch och ofta benämns som vila. 
Edwards (2008) menar att högläsning tillsammans med barn ska ha varierande syften, för att 
kunna erbjuda barnen olika litterära möten. Hon anser att vissa gånger kan det vara en stund 
för omsorg medan andra gånger kan det ligga en större pedagogisk tanke bakom. Hon 
belyser dock att beroende på syftet med högläsningen så måste tidpunkten beaktas, om 
barnen förväntas vara aktiva och engagerade, menar hon, bör lässtunden förläggas när 
barnen är pigga. Chambers (2011) resonerar på ett liknande sätt när han lyfter fram sin åsikt 
att barn varje dag bör få lyssna till något stycke litteratur, då han menar att just högläsning 
är centralt för barns egen läsutveckling. 

Metoder och strategier för högläsning 

Samtliga pedagoger berättar om vart på deras förskola barnlitteraturen är placerad och 
deras tankar om det. Pedagog A förklarar att de har en tanke om att montera upp en hylla, 
för att göra böckerna mer inbjudande och för att barnen både ska kunna se och hämta 
böckerna själva. I dagsläget berättar hen att böckerna ligger i en låda i personalrummet för 
att böckerna inte ska förstöras på avdelningen. Pedagog B säger att på hens förskola står all 
barnlitteratur i en hylla utanför barnens räckvidd med ryggarna utåt, men hen poängterar 
att barnen vet vart böckerna finns. Hen förklarar att det var tidigare väldigt mycket slitage på 
alla böcker och att det var någonting de ville minska. Pedagog A och B säger att alla barn 
självklart får en bok om de frågar. Pedagog C och D berättar att på deras förskolor finns en 
”tallrikshylla” i barnens höjd, i vilken litteraturen är placerad med framsidan utåt. 
Pedagogerna menar att tanken med denna placering är att böckerna ska vara synliga för 
barnen, för att väcka ett intresse och vara en inbjudan till att läsa. Pedagog C uttrycker; ”Är 
det som bortgömt då vet man ju som inte att det finns”.  

Resultatet visar att i vilken grad barnlitteraturen är tillgänglig och vart den är placerad 
varierar. Edwards (2008) lyfter fram två viktiga faktorer för barns intresse för litteratur och 
läsning, vilka är pedagogers inställning till läsning, att planera och ge utrymme för det, samt 
utbudet av böcker. Att det finns ett brett och varierat utbud av böcker tillgängligt för barn, 
samt att de är placerade med omslaget väl synligt, har positiv effekt på barns vilja och lust till 
att läsa.  

Samtliga pedagoger säger att de går till biblioteket tillsammans med några barn med jämna 
mellanrum för att låna nya böcker till deras förskolor. Pedagog B och D förklarar vidare att 
både barn och pedagoger väljer böcker när de är där. Detta gör de, berättar pedagogerna, 
för att barnen ska få välja fritt medan pedagogerna försöker titta igenom böckerna för att 
hitta litteratur som är lämplig på många plan. Alla pedagoger är rörande överens om att 
valet av bok påverkar högläsningsstunden på många olika sätt. Pedagogerna belyser bland 
annat att böcker kan läsas och bearbetas på olika sätt, att en bok som fångar alla barnens 
intresse ger en lustfylld högläsning samt att valet av bok måste anpassas efter de barn som 
ska lyssna, sett till såväl längden som innehållet.  

Resultatet visar att alla förskollärarna delar åsikten att det är lika viktigt att såväl barnen som 
pedagogerna får vara med och välja vilka böcker som ska finnas på förskolan, samt att vilken 
bok man läser har påverkan på genomförandet. Damber et al. (2013) menar att man med 
fördel kan låta barnen välja/låna böcker till lässtunden då det kan väcka deras intresse av att 
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delta. Vidare poängterar de att det slutgiltiga ansvaret ligger hos pedagogen, att hitta och 
använda barnlitteratur som intresserar och stimulerar barns språkutveckling och lärande. 

Inför högläsning lyfter pedagogerna fram olika aspekter att ta i beaktning för att det ska bli 
så lyckat och meningsfullt som möjligt. Pedagog B berättar att man gärna kan arbeta med 
läsmiljön, exempelvis genom att tända ljus eller låta barnen träda in genom en sagoportal, 
detta anser hen skapar en helt annan läsupplevelse. Edwards (2008) lyfter fram användandet 
av rutiner och ritualer till högläsning som någonting väldigt positivt. Hon menar att det 
hjälper till att skapa rätt stämning samt att det påverkar, på ett positivt sätt, barnens 
förväntningar av högläsningsstunden. Hon menar vidare att rutiner och ritualer är extra 
gynnsamt att använda sig av om det finns barn med koncentrationssvårigheter eller problem 
med språkförståelsen. Pedagog B och D anser att det är viktigt att man som pedagog visar 
intresse, engagemang samt försöker skapa lust och spänning inför lässtunden, för att även 
barnen ska vilja delta. Svensson (2005) anser att det viktigaste man kan göra, när det gäller 
högläsning, är att visa barnen att man uppskattar böcker och att läsa för dem. Pedagog D 
säger; 

”Det viktigaste är att vi skapar lust, att det är roligt, det är intressant. Vi är 
tokpeppade när vi ska läsa böcker, vi är inte entoniga eller typ… Det är så tråkigt att 
man somnar” 

Samtliga pedagoger berättar att inför deras dagliga högläsning, efter lunch, så väljer både de 
och barnen böcker som ska läsas. De uttrycker alla en upplevelse av att barnens vilja att 
delta ökar när de får påverka vilka böcker som ska läsas. Pedagog B, C och D säger att barn 
gärna väljer böcker som de är bekanta med och har hört förut. Därför, berättar 
pedagogerna, ser de också den dagliga lässtunden som en chans att introducera barnen för 
nytt material som vidare kan stimulera barnens tankar och fantasi.  

Pedagog B, C och D berättar att de brukar, inför högläsningen, visa barnen bokens omslag för 
att få höra deras tankar om vad de tror att boken handlar om eller vad de tror kommer att 
hända. Pedagogerna säger också att man kan berätta/visa bild på vem författaren till boken 
är då de upplevt att barn uppskattar det. Samtliga pedagoger anser även att det är viktigt, 
inför högläsningen, att fundera på hur och var man sitter och läser, de menar exempelvis att 
alla bör ha möjlighet att se bilderna och kunna sitta bekvämt. Vidare säger de att man med 
fördel kan försöka skapa en lugn och harmonisk stämning före man börjar läsa, för att 
barnen ska kunna känna ro att sitta ner och lyssna. Något som alla pedagogerna 
understryker är vikten av att försöka ha en mindre grupp barn, 3-4st, att läsa för då ett 
större antal lätt medför fler avbrott i läsningen. Pedagogerna menar att en stor barngrupp 
försvårar arbetet med att involvera alla barn i läsningen, att anpassa böckerna efter gruppen 
samt att bibehålla barnens intresse, vilja och koncentration. Pedagog C säger; 

”Om du har en för stor grupp då känns det lätt som att det blir mer åt den här 
disciplinstunden, istället för det som det egentligen handlar om. Man blir avbruten och 
liksom… Man känner att de lyssnar som inte, de sitter bara för att jag säger att dem 
ska sitta, inte för att de vill höra på innehållet av boken” 

 

Resultatet visar hur pedagogerna resonerar och planerar inför högläsningen för att skapa 
goda förutsättningar för lässtunden. Tre pedagoger väljer ofta att, tillsammans med barnen, 
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samtala om bokens omslag eller om författaren. Damber et al. (2013) menar att man skapar 
en slags förväntan och ger barn en större chans till inblick i sagan när man presenterar 
barnlitteratur på detta sätt. Hur och vart man sitter samt vad man läser är enligt alla 
pedagogerna viktiga aspekter att beakta, men minst lika viktigt framstår gruppstorleken 
vara. Edwards (2008) menar att gruppstorlek och miljö påverkar högläsning i allra högsta 
grad, hon anser att man bör sitta någonstans där det är lugnt, skönt och så att barnen kan se 
bilderna, då det motsatta ökar risken att barnen tappar intresse och fokus. Utöver detta 
menar hon att vad man läser måste anpassas till barnens förkunskaper, det vill säga hur 
komplex boken är sett till längd, innehåll och språk. Annars, menar hon, ökar risken att 
lässtunden blir lidande av många oväntade avbrott.  Resultatet visar hur en pedagog 
beskriver att en för stor läsgrupp ofta leder till ”disciplinärläsning”, istället för det hen vill att 
det ska vara. Svensson (2005) poängterar att all högläsning för barn ska vara lustfyllt och 
utan tvång, då högläsning annars kan upplevas som någonting negativt och bestraffande. 

Under högläsning är det, berättar samtliga pedagoger, viktigt att tänka på hur man läser. De 
anser att man måste lyfta blicken från boken ibland, samt försöka läsa med inlevelse i texten 
genom att använda rösten för att betona eller göra olika röster till karaktärerna. Detta, 
menar de, såväl fångar som bibehåller barnens intresse för att lyssna till boken. Pedagog A 
uttrycker; ”Man försöker göra det lite spännande, använda olika röster, att man lever sig in 
lite”. Samtliga pedagoger berättar att man gärna kan försöka samspela med barnen under 
högläsning för att göra det mer lustfyllt. Detta genom att ställa frågor och föra resonemang 
om vad som händer och sker i boken eller de tillhörande bilderna, alternativt koppla 
händelser i boken till barnens erfarenheter. För att underlätta dessa delar menar pedagog B 
att det är en markant fördel att själv vara förtrolig med boken. Alla pedagogerna berättar att 
man även kan lyfta fram nya ord och begrepp under högläsningen för att stötta barns 
språkutveckling. Pedagog D berättar att det är viktigt att våga pausa läsandet för att vänta in 
eventuella svar och reaktioner från barnen. Pedagog C framhåller att man med fördel kan 
inkorporera figurer/dockor till vissa sagor. Sådan rekvisita menar hen, hjälper till att fånga 
barns intresse och gör högläsningen mer spännande. Hen belyser vidare att det bör vara 
barnens intresse och lust som avgör hur länge man läser.  

I resultatet framkommer pedagogernas olika strategier att använda sig av under högläsning. 
Att använda sig av rösten, kroppsspråk och samspel med barnen framstår vara avgörande 
faktorer för att lyckas med högläsning. Att själv kunna boken och att ge barnen tid samt att 
lyfta fram nya ord och begrepp visar resultatet även vara viktiga aspekter under högläsning. 
Svensson (2005) menar att man genom att betona, förstärka eller på annat vis anpassa 
rösten efter berättelsen underlättar för barn att behålla fokus på boken samtidigt som det 
gör läsandet såväl roligare som mer intressant. Hon menar vidare att boksamtal, där barn får 
chansen att vara aktiva och prata om svåra ord, koppla till egna erfarenheter eller fantisera 
om vad som kan tänkas ska hända, ger barn större möjlighet till språkutveckling jämfört med 
att endast lyssna. Svensson framhåller det också som bra att vara förtrolig med de böcker 
man läser, då det förenklar de andra nämnda processerna samt att eventuellt opassande 
innehåll kan i förväg väljas bort.  

Att följa upp högläsningsstunden med någon tillhörande aktivitet är något som pedagogerna 
belyser på olika sätt. Pedagog A lyfter fram att högläsning och barnlitteratur, med 
efterföljande samtal, kan hjälpa barn att relatera till och resonera om exempelvis känslor 
eller vänskap, vilka hen menar är vanliga teman på förskolor. Chambers (2011) framhåller 
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boksamtal som en komplex men väldigt gynnsam aktivitet att följa upp högläsning med. 
Enligt Edwards (2008) erbjuder boksamtal såväl kognitiv som språkligutveckling. Pedagog B 
och D berättar om drama/lek som uppföljande aktiviteter. De belyser att en dramatisering av 
det lästa kan fördjupa och befästa barnens förståelse av innehållet. Damber et al. (2013) 
menar att drama eller lek efter högläsning är utmärkta uppföljningsaktiviteter med barnen 
för att bearbeta och fördjupa berättelsen. Pedagog C säger att hen ibland ber barnen måla, 
rita eller skapa någonting utifrån deras tankar och intryck av boken, någonting som hen 
menar även utvecklar barns fantasi. Fast (2011) lyfter fram att skapande aktiviteter gynnar 
barns inbillningsförmåga. Hon menar att det är någonting som behövs när man lyssnar till 
böcker för att kunna tolka berättelsen, skapa sina egna bilder av den och på så vis gå in i 
sagans magiska värld. 

Sammanfattning av resultatet 

 Samtliga pedagoger ser högläsning som någonting viktigt för barns språkutveckling. 
Barns ordförråd, begrepp, intresse av att lära sig läsa, förmåga att föra resonemang 
och samtal samt att skilja på tal- och skriftspråk lyfts fram som några av fördelarna 
med högläsning. Utöver detta anses högläsning utveckla barns fantasi, koncentration 
samt deras emotionella och sociala utveckling. 
 

 Enligt resultatet förekommer olika varianter av högläsning, liggvila/soffvila, 
spontanläsning och tema/planerad läsning, vilka kan ha olika tillhörande syften. 
Syftet med den dagliga högläsningen efter lunch anges av två pedagoger främst vara 
en lugn stund, de andra ser lässtunden som en pedagogisk aktivitet vilken ska vara 
språkutvecklande. 
 

 Inför högläsning visar resultatet att det är viktigt att själv visa engagemang och att 
försöka skapa spänning och lust hos barnen. Vidare framstår det att högläsning 
påverkas av såväl gruppstorleken som valet av bok. Att arbeta med en mindre 
barngrupp och att själv vara förtrogen med barnlitteraturen beskrivs vara 
fördelaktigt.  
 

 Under högläsning anser pedagogerna att man bör använda rösten på olika sätt, 
betona, lyfta fram nya ord eller begrepp, samtala/resonera om innehållet 
tillsammans med barnen för att göra lässtunden roligare, mer intressant och 
språkutvecklande. 
 

 Efter högläsning framstår skapande, lek och drama vara såväl lämpliga som 
uppskattade och gynnsamma aktiviteter för barnens bearbetning av det lästa.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärare använder barnlitteratur 
och högläsning för att gynna alla barns språkutveckling. Inledningsvis i detta avsnitt 
presenteras en metoddiskussion, därefter diskuteras resultatet av studien i relation till 
bakgrunden. Resultatdiskussionen presenteras under två rubriker, högläsningens olika syften 
samt metoder och strategier för högläsning.  

Frågeställningarna som diskuteras till respektive rubrik är; Vilket syfte har förskollärarna med 
högläsningen? och Vilka metoder och strategier använder sig förskollärarna av före, under 
och efter högläsningen? 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. Vi valde att genomföra fyra 
stycken semistrukturerade intervjuer, någonting som Alvehus (2013) menar ger informanten 
större frihet i sitt berättande, samtidigt som det kräver mer av den som genomför intervjun. 
För att effektivisera datainsamlingen beslutade vi oss för att genomföra två intervjuer 
vardera, ett beslut som vi är nöjda med men som vi tror kan ha påverkat studiens resultat, 
då informanterna fick olika följdfrågor utifrån svaren de gav.  

Alla förskollärare i studien var för oss bekanta på det ena eller andra sättet, något vi 
upplever var positivt för genomförandet av intervjuerna då bägge parterna var relativt 
avslappnade under samtalet. Att vi sedan tidigare var bekanta med förskollärarna kan även 
ha påverkat vårt intresse och vår nyfikenhet, hur vi ställde och följde upp våra frågor, 
möjligtvis hade vi en förutfattad föreställning om vilka svar vi skulle få. Respondenterna fick 
själva bestämma tid och plats för intervjun, något vi tror underlättade för deras deltagande. 
Alla intervjuer genomfördes, enligt vår mening, under väldigt goda förhållanden på 
respektive förskollärares avdelning, utanför den ordinarie verksamheten, i en miljö som vi 
endast kan beskriva som harmonisk, lugn och utan avbrott. Om intervjuerna istället hade ägt 
rum inom deras ordinarie verksamhet kanske förskollärarna inte tagit sig tiden att utveckla 
och förklara deras svar eller att oväntade avbrott förekommit och stört vårt samtal. 
Förskollärarna fick även en kopia av frågeformuläret några dagar före intervjun för att i lugn 
och ro kunna förbereda sig och reflektera kring frågorna. Detta tror vi har bidragit till att vi 
fick mer djupa och fylliga svar.  

Patel och Davidsson (2011)  menar att genomförandet av intervjuer är någonting komplext, 
det ställer krav på intervjuarens erfarenhet av att genomföra intervjuer samt på dess frågor 
och följdfrågor. Något som vi tror har påverkat resultatet av studien är vår begränsande 
intervjuteknik och erfarenhet av att genomföra intervjuer. Vi är överlag nöjda med valet av 
metod och vårt utarbetade frågeformulär samt våra genomförda intervjuer. Vi upplever 
dock i efterhand att vi kunde ställt fler och andra följdfrågor till förskollärarna, något som 
även våra transkriberade intervjuer visade. Något som vi tror hade gett ett än fylligare 
resultat hade varit om vi kompletterat intervjuerna med någon/några observationer av 
högläsning. Vi diskuterade att göra så inför vår studie, men valde bort det, främst på grund 
av den tidsram som fanns till förfogande för arbetet. 
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Då denna studie är relativt liten går det inte dra generaliseringar utifrån resultatet. Vi 
upplever dock att vi fått större inblick i hur samt på vilket sätt arbetet med barnlitteratur och 
högläsning kan genomföras för att gynna alla barns språkutveckling. 
 

Resultatdiskussion 

Högläsningens olika syften 

Resultatet visar att högläsning i stor grad påverkar barns lärande och språkliga utveckling.  
Pedagogerna lyfter särskilt fram att barn i mötet med böcker utvecklar sitt ordförråd, men 
även att detta möte utvecklar en förståelse för den skriftspråkliga världen samt att ett 
intresse för att själv vilja kunna läsa väcks. Samtliga pedagoger betonar vikten av att samtala 
om boken, om framsidan, händelser, karaktärer eller att göra liknelser mellan boken och 
barnens erfarenhetsvärld för att låta barnen komma till tals och därmed träna sitt språk. 
Edwards (2008) menar att högläsning alltid för med sig tillfällen för samtal om det lästa, dels 
genom att erbjuda nya ord och begrepp och dels genom att barnen får möjlighet att tolka 
delar av berättelsen. En tolkning av resultatet kan vara att barns lärande via högläsning till 
stor del kommer av de samtal och de samspel som sker före, under eller efter läsningen. 
Detta menar vi medför att det är av yttersta vikt att arbetslaget har samma synsätt på vad 
högläsningsstunder ska/kan vara och hur de ska genomföras (jfr. Mårdsjö Olsson, 2010). I 
arbetslag där det råder delade meningar om vilket syfte och på vilket sätt högläsningen ska 
genomföras kan osämja i personalgruppen skapas. Utöver det kan det kanske också vara 
svårt för barnen att veta hur aktiva de får/förväntas vara under högläsningen.  

Resultatet visar att den dagliga högläsningen som förekommer på respektive förskollärares 
förskola är förlagd efter lunch och benämns som någon form av "vila", läsvila, liggvila eller 
soffvila. Annan läsning som förekommer är av mer spontan karaktär eller i anslutning till 
eventuella temaarbeten. Syftet med den dagliga högläsningen varierar från att vara en lugn 
stund där barnen kan komma ner i varv till att vara en pedagogiskt språkutvecklande 
aktivitet. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) anger att verksamheten ska planeras så att 
omsorg, omvårdnad och pedagogiska aktiviteter balanseras på ett väl avvägt sätt. Edwards 
(2008) menar att högläsning ska planeras efter vilket syfte man har med den, samt att den 
inte bör förläggas i anslutning till lunch om tanken är att barnen ska vara aktiva, då det är en 
tid som de ofta är trötta. En tolkning av detta skulle kunna vara att förskollärarna väljer att 
genomföra högläsning efter lunch då det inte är en fysiskt krävande aktivitet. En annan 
tolkning av detta skulle kunna vara att den dagliga högläsningen efter lunch är lite av en 
paradox för barnen, på de förskolor där syftet är en pedagogisk stund. Begreppet "vila" 
förmedlar, enligt vår mening, någonting annat än en stund av aktivitet, samtal och reflektion. 
Ett dilemma som kan uppstå för barnen på dessa förskolor är att de inte är säkra på vad 
lässtunden/läsvilan innebär. Vi undrar om inte högläsningen skulle signalera för någonting 
mer, för såväl barnen som pedagogerna, om den inte förknippades med just begreppet 
"vila". Vidare undrar vi om barnens möjligheter till lärande skulle öka om högläsningen 
förlades vid en annan tidpunkt, då de är pigga och alerta. Ytterligare en tolkning skulle kunna 
vara att de förskolor där syftet är en lugn och mysig stund, ser den dagliga högläsningen som 
en stund för omsorg, vilket bara är ett av många möten med barnlitteratur. Edwards (2008) 
menar att barn behöver få olika möten med böcker. Hon anser att högläsning ibland bör 
vara en lustfylld omsorgsstund och ibland innehålla ett större fokus på språkutveckling. 
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Vidare visar resultatet att pedagogerna är väl medvetna om olika fördelar med högläsning, 
såväl språkligt- som socialt utvecklande, samt hur det kan användas som ett pedagogiskt 
verktyg. Chambers (2011) menar att alla barn bör få lyssna på någon form av litteratur varje 
dag för att utveckla språket. Antoniazzi, Snow och Dickson-Swift (2010) samt Westerlund 
(2009) menar att barns språkliga och sociala utveckling är beroende av varandra. Svensson 
(2005) lyfter fram högläsning som det kanske bäst lämpade verktyget för att stötta barns 
språkutveckling. Damber et al. (2013) menar att högläsning ska äga rum i ett för barnen 
meningsfullt sammanhang, då det är mer gynnsamt för barns språkutveckling jämfört med 
det motsatta. I resultatet framkom syftet med den dagliga högläsningen vara en stund för 
lugn och ro på två förskolor. Vår reflektion kring detta är om inte högläsning, med alla dess 
fördelar, bör ges mer/annan plats i verksamheten, som en mer planerad aktivitet med ett 
genomtänkt syfte för att främja barnens språkutveckling. 

I resultatet framkommer en pedagogs åsikt att högläsning inte bör användas för att dämpa 
eller lugna ner bråk, då det kan ge barnen fel associationer till högläsning. Svensson (2005) 
menar att all läsning ska vara frivillig, lustfylld och utan tvång. En tolkning av resultatet kan 
vara att om högläsning används med syfte att bryta någonting som vuxna upplever som 
negativt/förstörande, men som barnen upplever roligt, kan leda till att barnen uppfattar 
själva högläsningen som en bestraffning, för ett opassande/ovälkommet beteende. 
Högläsningen kan då tänkas bli mer av en hållplats i väntan på någonting annat kul som är 
tillåtet. En sådan lässtund kan tänkas vara mindre givande och mer sluten, i vilken det mer 
blir en pedagog som läser en bok från början till slut, utan samtal, diskussion eller ett visat 
intresse från barnen. Svensson (2005) menar att det är i samtalet om det lästa som 
pedagoger har möjligheten att göra barnen delaktiga, och att det är via denna delaktighet i 
olika resonemang om boken som barn får tillfälle att öva sin språkliga förmåga.    

Metoder och strategier för högläsning 

I resultatet framkommer en rad olika faktorer att beakta före, under och efter läsning för att 
lässtunden ska bli så språkutvecklande och meningsfull som möjligt. Innan högläsning menar 
pedagogerna att intresse bör försöka väckas hos barnen, detta genom att själv visa 
engagemang och glädje. Under högläsning, menar pedagogerna, är samtal, förtrogenhet 
med boken, betoning/rösten, kroppsspråk och samspel avgörande delar för ett lyckat och 
språkfrämjande genomförande. Pedagogerna lyfter fram drama, lek och skapande som 
lämpliga domäner att följa upp högläsningen med, för att bearbeta det lästa samt få en 
djupare och mer utvecklad förståelse för innehållet. Damber et al. (2013) menar att 
högläsningsstunder kan utvecklas och förbättras genom att pedagoger reflekterar över hur 
de är planerade och genomförda. Genom att fundera på hur man använder sig av 
exempelvis tonläge, röster, inlevelse, mimik/kroppsspråk samt samspel/samtal under 
lässtunden, går det enligt författarna identifiera vilka förbättringsområden som finns, vilket 
kan gynna all högläsning. En tolkning av resultatet kan vara att högläsning med ett 
språkutvecklande syfte kräver mer än att bara läsa boken från pärm till pärm. Att 
kontinuerligt utvärdera sig själv och hur lässtunder kan utvecklas, för att skapa goda 
förutsättningar för barns lärande, förutsätter bred kunskap och engagemang av de 
pedagoger som ska genomföra dem.         

Resultatet visar att hur barnlitteraturen är placerad dels ses som en metod för att väcka 
intresse och nyfikenhet hos barnen och dels som en metod för att minska slitage på 
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böckerna. Två av pedagogerna anger att synliga och tillgängliga böcker fungerar likt en 
inbjudan till att läsa. Edwards (2008) menar att om böckerna på en förskola är såväl synliga 
som tillgängliga för barnen, har det positiv effekt på deras vilja och lust att läsa. En tolkning 
av resultatet kan vara att när man har barnlitteraturen synlig och inom räckvidd för barnen, 
blir det lättare att se vilket material som intresserar mest. Om flera barn ofta bläddrar eller 
tittar på samma bok kan det uppmärksammas av pedagogerna, vilket i sin tur kan ge 
förskollärarna en bild av vad barnen är nyfikna på och vill lyssna till.  Damber et al. (2013) 
anser att det är pedagogers ansvar att välja barnlitteratur som dels intresserar barnen och 
dels är språkutvecklande. Även förskolans läroplan (Skolverket, 2016) anger att 
verksamheten och dess pedagogiska aktiviteter ska anpassas efter barnens visade intressen.  

Gruppstorlek är något som resultatet visar kan påverka genomförandet av högläsning. 
Samtliga pedagoger i studien poängterar att det är fördelaktigt att läsa för ett mindre antal 
barn, då det blir färre avbrott, är lättare att anpassa böckerna efter gruppen, samspela med 
barnen samt fånga och bibehålla deras intresse, vilja och koncentration. Svensson (2005) 
menar att barn ska få möjlighet att vara aktiva under högläsning genom att de får möjlighet 
att resonera, förutspå handling och samtala om bilder och text. Hon menar att en sådan 
form av högläsning är ett bra sätt att öva sin språkliga förmåga. Hon framhåller dock att för 
många avbrott och för långa samtal kan medföra att barns intresse och koncentration 
minskar. Ett dilemma vid högläsning kan vara att organisatoriska anledningar, exempelvis 
raster, försvårar möjligheterna att läsa för ett mindre antal barn. Detta kan medföra att den 
lite större barngruppen inte får möjlighet att vara aktiv vid högläsningen. Vidare visar 
resultatet att barnen ofta/alltid får välja böcker till den dagliga lässtunden. Problem som kan 
uppstå, menar vi, om det är för stor barngrupp är dels att hinna läsa alla böcker och dels att 
fånga barnens intresse för alla böcker. Andra hinder kan vara att anpassa litteraturen efter 
barnens förmåga och förkunskaper. Edwards (2008) menar att om boken är för komplex i 
utformning samt innehåll kan det leda till att barnen inte får förståelse för det lästa, tappar 
koncentrationen och tycker att det är tråkigt. En tolkning av diskussionen rörande 
gruppstorlek är att det är en viktig faktor att beakta inför genomförandet av högläsning. 
Högläsning, enligt oss, framstår vara mer fördelaktigt för barns språkutveckling när det 
genomförs i mindre grupper samt med ett tydligt och genomtänkt syfte. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat? 
 
När tog du förskollärarexamen? 
 
Har du fått någon vidareutbildning när det gäller arbetet med barnlitteratur och barns 
språkutveckling? 
 
Har barnen fri tillgång till böckerna på förskolan? 
 

 

Den språkutvecklande högläsningen 

Vilket syfte har ni med högläsningen? 

På vilka sätt anser du att högläsning kan gynna barns språkutveckling? 

Vilka andra fördelar än språkutveckling ser du med högläsning som pedagogiskt verktyg? 
 
Hur ofta brukar ni läsa och vilka barn är med på högläsningen? Varför just så? 
 
Tycker du att det är viktigt med högläsning i förskolan? Varför? 
 
 

 

Metoder och strategier för lyckad högläsning 

Hur planerar ni för högläsningen?  
 
Hur väljer ni böcker och spelar valet av bok någon roll för genomförandet? Varför gör ni på 
just det sättet?  
 
Hur presenteras litteraturen för barnen? 
 
Vad tycker du är viktigt att tänka på inför högläsningen? 
 
Vad tycker du är viktigt att tänka på under högläsningen? 
 
Vad tycker du är viktigt att tänka på efter högläsningen? 
 
Vilka svårigheter ser du med högläsningen? 


