
 

 

Högläsning 
En studie om varför pedagoger anser att högläsning är 
betydelsefull för förskolebarn. 

Ronja Karlsson  

 

 

Ronja Karlsson  

Ht 2014 

Examensarbete, 15 hp 

Förskollärarutbildningen, 210 hp 

  



Sammanfattning:  

Detta examensarbete handlar om vad varför högläsning anses vara betydelsefull för 

förskolebarn. Den handlar även om hur pedagogen anser att de ska organisera och genomgöra 

sagostunden på förskolan samt vilket val av böcker som bör användas vid 

högläsningsstunderna. Den metod jag har använt mig av i examensarbetet är intervjuer och 

genom intervjuerna har informanternas viktiga aspekter lyfts fram kring högläsningen. Det 

finns tre olika yrkesutövare representerade som har olika tankar och funderingar kring 

högläsningen. De tre olika yrkena är förskollärare, specialpedagog och bibliotekarie. En 

slutsats som kan dras av studien är att alla informanterna menar att högläsningen är viktig i 

förskolan och att  man gärna bör läsa högt för barnen varje dag. Ett problem, som 

informanterna lyfte fram var att veta hur pedagogen skulle förhålla sig till högläsningen, dvs. 

om pedagogen bör tänka på något speciellt vid högläsningen. Examensarbetet har gett mig 

nya tankar och funderingar kring högläsningen. Jag anser att högläsningen ska tas på största 

allvar av både pedagogerna och barnen, då blir det ett gyllene tillfälle som gör att barnen 

utvecklar sig själva. 

 

Nyckelord:  Högläsning, förskolan, förskolebarn och bokval.
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1 Inledning 
Under de år jag studerat på lärarutbildningen har jag saknat en diskussion om att högläsning 

är viktigt för barn. På de förskolor jag praktiserat har jag inte heller sett att pedagogerna har 

tagit högläsningen på allvar. Pedagogerna har läst böckerna från början till slut och sedan har 

det inte varit någon bearbetning av boken efteråt. Detta har gjort att barnen har fått många 

frågor kring bokens innehåll som inte fått något svar. Man kan se att i läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98 rev 10) att förskolan ska sträva efter att varje barn:  

 Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 
försöker förstå andras perspektiv. 

 Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra. 

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

Enligt den litteratur som behandlar högläsnings betydelse för barnens utveckling kan man se 

att barnen utvecklar sitt språk och andra kompetenser vid högläsning. Det är viktigt att som 

pedagog få barnen att utvecklas och man kan då ta hjälp av böcker på olika sätt. Eftersom 

barn lär sig mycket av böcker kan det vara till pedagogens hjälp att använda sig av olika 

genrer i böcker. Exempelvis kan böcker vara hjälp vid svåra tillfällen i livet hos barnen, som 

när en släktning dör eller när man får ett syskon. I böckernas värld får barnen komma in i sin 

egen fantasi och barnen får även bilda en egen uppfattning om berättelsen. Men vad får 

barnen ut av böckerna egentligen som de senare har användning av i livet och hur används 

böcker i förskolorna, är några frågor som jag ställer mig. 

 

Jag nämnde ovan att jag ofta funderat på vad det är som egentligen är så viktigt med 

högläsning och vad högläsning egentligen har för betydelse för barnen? I detta examensarbete 

vill jag få kunskap i ämnet som ger mig ett större perspektiv på hur betydelsefull 

högläsningen är och hur den bör gå till i förskolan. Det är också värdefullt att få veta mer om 

hur barnen ska kunna ta till vara allt som är viktigt, och där högläsning kan vara till hjälp. 

Högläsningsstunderna är ett bra tillfälle för pedagogerna att komma närmare barnen och låta 

barnen använda sin fantasi. Så varför anses högläsningen vara viktig och betydelsefull?  
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2 Syfte och Forskningsfrågor 

2.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattning om högläsningens betydelse 

för förskolebarnens utveckling och hur en lässtund bör organiseras.   

 

2.2 Forskningsfrågor 
 Vilken betydelse har högläsning för förskolebarnen? 

 Hur bör högläsningen organiseras och genomföras på förskolan? 

 Vilka typer av böcker bör användas vid högläsningen? 
 

2.3 Centrala begrepp  
Högläsning är ett centralt begrepp. Det uttrycker när en pedagog läser en bok eller text för en 

eller flera barn på en förskola. Barnen kan vara i olika åldrar och kan vanligtvis inte läsa en 

text på egen hand. Pedagog är ett annat begrepp som kommer att användas under detta arbete 

och när pedagog nämns så syftar jag främst på förskollärare. Barnens språkutveckling 

förkommer ofta. Med det menar jag att språket utvecklas hos barnen genom hur de uttrycker 

sig, lär sig läsa och skriva.   
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3 Bakgrund  
I det här kapitlet presenteras vad tidigare forskning säger om högläsning det vill säga på vilket 

sätt förskolebarnen utvecklas eller inte utvecklas av att höra på högläsning. Samt vad tidigare 

forskning säger om barnböcker.  

3.1 Tidigare forskning om barnböcker 
Granberg (2006) skriver i sin bok att barnlitteraturen endast har funnits i ca tvåhundra år. 

Innan dess fick barnen lyssna på muntliga berättelser tillsammans med de vuxna. Det var i 

huvudsak folksagor, fabler och religiösa texter. De tidiga barnböckerna hade också till stor del 

religiösa innehåll. Under 1700-talet förändrades synen på barn från att ha varit ”små vuxna” 

till barn. Det betydda att man visade speciell omtanke till barnen och att de skulle uppfostras. 

De första barnböckerna var läroböcker och innehöll undervisande ramsor, moraliserande 

berättelser om dygd och gudsfruktan, lite historia och geografi samt fabel och fèsagor. Den 

första bilderboken kom år 1790 i Tyskland. Under 1800-talet växte också intresset för 

folksägner. Nu var det inte bara folksagor utan det tillkom visor, rim och ramsor. Under 1800-

talet kom även fantasi- och nonsensberättelser för barn och 1932 kom den allra första 

pekboken ut i Sverige med bilder från barnens vardag.  

 

Eskild & Hambro (2005) nämner att sägner och sagor alltid har berättats för barn, men det 

muntliga berättandet infördes i den svenska skolan först 1842. Berättelserna syftade till att 

sprida kunskap om kristendomen och bibeln. Vidare menar författarna att mellan åren 1844-

1849 introducerades Selma Lagerlöfs bok, ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. 

Det var det viktigaste boken för den växande barnlitteraturen i Sverige både genom sin form 

och till innehåll. På 1930 talet började Walt Disney att ge sagor evigt liv, utifrån en 

amerikansk moral och livssyn. Som motsats till sagor och tillrättalagda berättelser skulle barn, 

som växte upp under 1970- och 1980 talet, så tidigt som möjligt ta del av livets realiteter. 

Barnböckerna speglade detta genom att skildra social-realistiska berättelser och 

vardagshändelser.   

3.2 Tidigare forskning om högläsningens betydelse  
Författarna Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) menar att genom erfarenheter av 

lässituationer ger barnen en grundläggande kunskap i hur böcker fungerar, samt hur text och 

tal är relaterade till varandra. Högläsande visar också att texten har en mening och att barnen 

lär sig njuta av berättelsen. Författarna poängterar att när pedagogen läser berättelsen kan ord 

eller begrepp som barnen inte förstår komma upp. Då kan ett samtal uppstå kring ordens eller 

begreppens betydelse. Det gör att barnen får större förståelse för svårare ord och 

uppmärksammar hur orden låter, vilket är viktigt inför den senare läsinlärningen.Vidare 

menar Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) att högläsningen ger barnen möjlighet att 

förstå sina egna känslor, stimulerar deras fantasi, hjälper till att öka ordförrådet och innehållet 

i boken kan även lära barnen viktiga saker om livet.  
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Edwards ( 2008 ss. 14-15) tar upp enligt sin åsikt 17 bra skäl vad barnen lär sig av barnboken 

(Bilaga 2). Några sammanfattande punkter är att: 

1. Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och vårt ordförråd. 

2. Boken stimulerar fantasin och övar oss i att skapa inre bilder. 

3. Boken utvecklar vårt tänkande. Den ger oss begrepp att tänka med och nya idéer, 

den vidgar vårt medvetande och vår värld. 

4. Boken ger oss kunskap om andra länder och andra sätt att leva, om natur, teknik, 

historia och allt mellan himmel och jord som vi kan vilja veta mer om.  

5. Boken tränar vår förmåga till medkänsla. Den ger oss möjlighet att sätta oss in i 

andras situation och känsloliv.  

6. Boken får oss att fundera över vad som är rätt eller fel, gott eller ont. 

7. Boken hjälper oss att förstå oss själva. Det stärker vår självkänsla att upptäcka att 

det finns andra som tänker och känner likadant som vi. 

8. Boken är en del av kulturarvet. Den ger oss gemensamma läsupplevelser och 

gemensamma referensramar. 

9. En bra barnbok håller för att läsas högt så att både barn och vuxna har glädje av 

den. Den blir en brygga mellan generationerna. 

10. Barnboken är det första mötet med litteraturen- en oändlig värld som räcker livet 

ut. 

Edwards (2008) menar vidare att högläsningen lägger grunden till ett större språk- och 

ordförråd. Vid högläsning upptäcker barn sambandet mellan ljud och bokstäver. Om barnen 

också tittar i boken som läses högt, stimuleras fantasin och koncentrationsförmågan övas. I 

böckerna skildras olika berättelser där karaktärerna har olika känslor, som att vara arg, glad, 

ledsen och rädd. Det skapar medkänsla, ökad förståelse för andra men även tolerans hos 

barnen. Detta gör också att barnen stärker sin självkänsla och upptäcker att de inte är 

ensamma om att ha olika känslor. Läsningen ger på så sätt möjlighet att hantera och bearbeta 

starka känslor hos barnen.  

Ekström (2006) exemplifierar detta med att 5-åringarna, som hört på berättelser läsas högt, 

kan börja använda allmänna begrepp och symboler. De kan också börja följa handlingen i mer 

komplicerade böcker. 5-åringarna börjar lära sig att se likheter och olikheter, jämföra detaljer 

i böckerna, de hör att orden låter lika och de kan även börja rimma. Författaren menar vidare 

att högläsningssituationen skapar ett naturligt och lustfyllt möte som både stimulerar de som 

lyssnar och den som läser boken. Boken måste dock vara rolig och lockande, så det gäller för 

pedagogen att hitta intressanta böcker till barngruppen.  

3.3 Miljön   
Flera författare menar att miljön runt högläsningssituationen har stor betydelse för 

förskolebarnen. Ekström (2006) påpekar att val av plats är otroligt viktigt och att ha samma 

plats varje gång så att barnen känner igen sig och får positiva förväntningar. Under 

högläsningen är det viktigt att inte bli störd eller avbruten. Författaren poängterar att det inte 

går att bedriva högläsningen i en miljö där de förekommer störande moment eller störande 

ljud. Runtomkring barnen skall det vara en neutral läsmiljö där de inte förekommer en massa 

leksaker eller bilder som tar mer uppmärksamhet än boken. Ett tips är att man som pedagog 

hänger över ett lakan för störande leksaker och andra störande moment som distraherar 

barnen. Ekström menar vidare att man som pedagog bör utgå från en checklista innan 

högläsningen. Några viktiga aspekter att tänka på är att ordna så att barnen sitter bra och alla 
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kan se bilderna i boken. Det är också viktigt med bra belysningen, avstängda mobiler och 

telefoner, täckt leksaker som kan distrahera och satt upp skylten ”stör ej” dörren.  

Eskild och Hambro (2005) har en snarlik uppfattning om hur miljön skall se ut runtomkring 

barnen. Författarna menar att man ska ha en viss placering som utgör ramen för högläsningen. 

Men man behöver nödvändigtvis inte ha samma plats. Pedagogen kan ställa fram stolar 

bekväma kuddar på golvet i en ring som barnen kan sitta på. Det kan vara bra att dra för 

gardinerna så att belysningen blir en aning dämpad och därefter kan man tända några ljus för 

att skapa en harmonisk stämning. Eskild och Hambro föreslår att när man läser högt för en 

stor grupp behöver pedagogen stå upp eller sitta på en hög stol så att barnen får möjlighet att 

se bilderna.  Ett annat förslag är att det finns en berättarstol eller en berättarpall som markerar 

att det ska bli högläsning. Det gör att barnen får en tydlig bild om vad som är på gång.  

3.4 Pedagogen och pedagogens metoder  
Pedagogen har ett stort ansvar för högläsningen och det finns många olika faktorer som 

påverkar lässituationen. Johansson (2004) tar upp en problematik som kan uppstå. När 

pedagogen ska ha högläsning är det viktigt att ha läst boken för att vara förberedd på vad som 

kommer att hända. Det är bra att kunna hantera drastiska situationer men också att anpassa 

läsningstempot. Om pedagogen inte läser flytande, gör felläsningar eller feltolkningar av 

händelseförloppet får barnen en mycket försämrad läsupplevelse. Om pedagogen är förberedd 

går det lättare att läsa och förklara svårare ord och uttryck. 

Edwards (2008) menar att alla pedagogerna i ett arbetslag ska ta tillfälle att tillsammans 

diskutera frågor kring högläsning, såsom hur ofta, hur länge, när och vem som läser. På dessa 

träffar anses arbetslaget komma fram till hur ofta pedagogerna ska läsa för barnen. Det är 

viktigt att det är återkommande varje dag så att barnen vet att högläsningen är en rutin. Hur 
länge beror på barngruppen. De barn som är språksvaga kanske klarar av max 5 minuter 

medan andra barn klarar av 60 minuter. Tiden är egentligen inte viktig, utan det viktiga är att 

högläsningen blir av och att det förekommer varje dag. Pedagogernas uppgift är att anpassa 

högläsningen till barngruppen. När högläsningen ska äga rum under dagen. Här vet även 

pedagogerna när det är bäst för deras barngrupp att ha högläsningen. Vem av pedagogerna 

som läser för barngruppen är olika, men Edwards menar att det är bättre om det är samma 

person som läser en period och sedan byter pedagogerna av varandra. Detta beror på att olika 

pedagoger har olika rutiner och om det är samma person som läser kommer barnen att bättre 

helhetsupplevelse. Alla pedagoger har också en egen lässtil och det är bra om barnen lär sig 

lässtilen för en längre period.  Författaren ger några extra bra tips på hur pedagogen blir en 

god läsare. Man ska tänka på att använda sig av röstens tonläge, ljudstyrka, ansiktets mimik 

och gester. Det gör att läsaren fångar barnens intresse och gör att barnen vill höra mera av 

boken.  

Dominkovic m.fl (2006) menar att pedagogen måste i sin högläsning ha en otroligt stor 

lyhördhet för vad barnen behöver hjälp och stöd med för att klara av vardagen. Genom bokens 

värld kan vardagen speglas i böckerna och barnen får då hjälp i sin utveckling. Pedagogen bör 

hela tiden hålla en dialog med barnen vid högläsningen och samtala om olika slags frågor. Det 

kan vara vad-frågor, där pedagogen ställer frågan ”vad är det?”. Det gör att barnen måste 

använda sig av språket och svara med beskrivande ord och inte endast använda sig av ja eller 

nej svar. Sedan bör pedagogen följa upp svaren med nya frågor, detta innebär att så fort 

barnen har svarat på föregående fråga så ställer pedagogen en ny fråga om t.ex. föremålets 

form, färg eller vad föremålet används till. Om man upprepar  vad barnet säger visar 

pedagogen att man har hört barnet och man kan koppla svaret till händelsen i berättelsen. 
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Hjälpa barnet om det behövs, om barnet inte kan svara på en fråga bör pedagogen hjälpa till 

så att barnet kommer fram till ett svar. Beröm och uppmuntran till barnen är viktigt, att säga 

”bra jobbat” kan stärka barnet.  Följ barnens intressen, om barnet visar större intresse av något 

i boken bör pedagogen lägga större vikt vid det än att läsa klart hela boken. Sist men inte 

minst menar Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) att pedagogen och barnen skall ha 

roligt, det är det viktigaste för att barnen ska uppskatta högläsningen och lära sig något nytt av 

stunden som just varit.  

3.5 Val av bok  
Chambers (2007) säger att allt börjar med ett val av lämplig text att läsa. När pedagogerna 

ställning till en specifik bok så väljs också ämne, språk och bilder. Författaren poängterar 

starkt att den som väljer bok också utövar makt såtillvida att man i valet också väljer bort 

andra böcker. Att välja bok är en viktig uppgift. Några pedagoger väljer att diskutera valet av 

böcker med barnen och vissa pedagoger låter barnens entusiasm avgöra valet. Det spelar inte 

så stor roll hur man går till vägar, bara det är ett medvetet val och att barnen är införstådda 

med valet. När pedagogen väljer en bok så brukar det ofta bli böcker som pedagogen vet 

fungerar i barngruppen. Chamber menar dock att det är viktigt att pedagogen är kompetent 

och väljer rätt böcker så att barnen får den utveckling de behöver. Med kompetent menas att 

pedagogen vet vilken bok som barngruppen klarar av att lyssna på. Det är också viktigt att 

veta vad barnen har för erfarenheter av böcker och vad barnen har fått höra tidigare. När 

pedagogen väljer bok bör alltså barnens tidigare erfarenheter av högläsning ligga till grund för 

valet så att barnen kan bygga vidare i sin utveckling. 

Henriksson (2006) menar att det är så otroligt mycket mera än barnens ålder som spelar in när 

pedagogen ska ta ställning till hur boken väljs till högläsningen. En god idé till högläsningen 

kan vara att pedagogen utgår ifrån ett tema som förekommer på förskolan så att barnen kan 

bilda sig en större uppfattning den aktuella frågan. Barnen utvecklar på så sätt på flera 

färdigheter och får flera olika synvinklar på temat. Henriksson menar vidare att högläsningen 

ibland kan ge ro och vara lugnande före eller efter maten vilket gör att tiden för högläsningen 

och valet av böcker bör ske med omsorg. Valet av böcker bör alltså ske medvetet och 

högläsningen hanteras med omsorg. Slarv och missbruk är respektlöst både mot barnen och 

mot böckerna menar författaren.  

3.6 Forskning om högläsning 
Forskaren Judith Schickedanz (1990) uttrycker i sin teori om högläsning att den ska vara 

underhållande, intresseskapande och inspirerande. Men att högläsningen inte bör användas på 

fel sätt av professionella pedagoger, utan pedagogerna ska förbereda barnen för senare 

läsinlärning med hjälp av högläsning. Schickedanz menar att lässtunden ger barnen 
uppmärksamhet, fysisk kontakt och värme som ger trygghet och glädje för barnen. Hon menar 

också att högläsningen kan hjälpa barnen att stärka deras språk och ge barnen en bättre 

läsupplevelse om pedagogen tar högläsningen på allvar. Forskaren menar att pedagogerna ska 

läsa tillsammans med barnen och inte för barnen. Barnen måste få se texten och sitta tätt intill 

pedagogen och barnen bör inte sitta i en halvcirkel under högläsningen. Om pedagogen sitter 

nära barnen får barnen själva möjligheten att långsamt upptäcka sammanhangen mellan 

meningarnas ljud och ord. Barnen får även samtidigt följa med i läsriktningen från vänster till 

höger, dock måste pedagogen följa med fingret i den rad som läses. Då och då under 

läsningens gång bör pedagogen avbryta läsningen för att ställa frågor till barnen om bokens 

innehåll. Om pedagogen gör på detta sätt så menar forskaren att barnen ska ha lättare för att 
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lära sig att läsa när de börjar skolan. Forskaren poängterar att samma bok bör läsas flera 

gånger om för att på detta sätt lär sig barnen olika fraser och berättelsen utantill och gradvis 

lär sig barnen att behärska bokens rytm och uppbyggnad. Forskaren Clark Durkin (1976) 

menar också att lässtarka barn ofta kommer från ett hem där föräldrarna själva tycker om att 

läsa böcker i allmänhet.   

Olaussen (1989) understryker högläsningens betydelse för den sociala samvaron mellan den 

vuxna och barnet. Genom att barnet lyssnar på när den vuxne läser så stärks barnets språkliga 

begrepp och barnen får då upptäcka de språkliga sammanhangen och därefter börjar barnet 

vänja sig vid skriftspråket. Olaussen observerade samspelet mellan barnen och deras föräldrar 

vid högläsning och såg att det hade stor betydelse för barnens läs- och skrivfärdigheterna.    
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4 Metod 
I det här avsnittet tar jag upp vilka val av metoder jag har gjort för att besvara mina 

forskningsfrågor. Den första frågan, om vilken betydelse högläsning har för förskolebarnen 

har jag belyst genom en genomläsning av forskning inom högläsning och specifikt 

språkutveckling. De andra frågorna om hur högläsningen bör organiseras och genomföras på 

förskolan och vilka typer av böcker ska användas vid högläsningen besvaras genom intervjuer 

av pedagoger som har använt högläsning som aktivitet för barn. 

4.1 Metodval 
Patel och Davidsson (2011) poängterar att det är viktigt att välja den metod som ger de bästa 

förutsättningar för att samla in relevant data. Författarna menar vidare att den metod som är 

mest lämplig beror på vad som ska undersökas, det vill säga vad som är formulerat i syftet 

och i frågeställningarna. Då syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad pedagogerna 

anser vad högläsningen har för betydelse för förskolebarn har jag därför valt att dels använda 

forskning inom ämnet och dels använda mig av intervjuer av pedagoger.  

Johansson och Svedner (2010) menar också att det finns två olika typer av intervjuer; den ena 

bygger på fasta frågor medan den andra bygger på fritt formulerade frågor. Vid mina 

intervjuer har jag valt att ha en halvstrukturerad intervju dvs. att det är färdiga frågor som 

ställs till informanten men det är möjligt att ställa följdfrågor vid behov. Jag har valt att inte 

använda mig av enkäter eftersom urvalet är litet och forskningsfrågorna besvaras bäst genom 

att informanterna kan ge återge sina erfarenheter av högläsning på ett friare sätt. I en enkät har 

jag inte heller möjlighet att ställa direkta följdfrågor för mer djupgående svar.  

4.2 Kvalitativ undersökning  
I examensarbetet har jag valt att använda mig av intervjuer som metod för att det känns mest 

relevant för mitt arbete. Jag har tagit min bakgrund i Jan Trost (2010) bok om kvalitativa 

intervjuer. Intervjuer är en vanlig metod i kvalitativa undersökningar. När det är få personer 

som ska intervjuas är det kan man ställa frågor som ger relevanta svar, det vill säga svar som 

ger mycket information. Genom att göra intervjuer direkt med informanterna har jag också 

möjligheten att ställa följdfrågor, som jag inte skulle ha gjort i en enkätundersökning. När det 

är få informanter är informationen rimligt stor och möjlig att bearbeta. Genom intervjuer kan 

jag få mer uttömmande svar och att träffa personen som också ger värdefull information Vid 

intervjuer kan jag också klara upp frågor som uppkommer, vilket inte är möjligt vid enkäter.  

Efter att ha valt att göra intervjuer är nästa fråga om man ska göra besöksintervjuer eller 

använda någon form av teknik såsom telefon eller datorkommunikation (skype). Jag valde att 

besöka informanterna personligen. Som jag nämnde ovan ger den personliga intervjun mer 

information och man kan ställa direkta följdfrågor och fördjupa intressanta frågor. När en 

intervju sker så kan den dokumenteras på olika sätt med hjälp av inspelning, anteckningar 

eller minnet. Det är viktigt att vara tydlig och se till att den intervjuade personen har uppfattat 

frågan korrekt så att inga missförstånd uppstår. Det är också viktigt att föra ett samtal som ger 

förtroende så att jag intervjuar och informanten känner sig trygga i situationen.  

 

Vid mina intervjuer har jag spelat in samtalet, efter att ha frågat informanten om lov. Allt 

material är då samlat och jag behöver inte anteckna under intervjun. Det inspelade 

intervjuerna kommer har jag först transkriberat för att sedan sammanställ de viktiga aspekter 

som togs upp. Genom att spela in samtalet och transkribera efteråt har jag att kunnat vara mer 

aktiv i samtalet då jag inte behöver tänka på någonting annat. När jag har spelat in 
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intervjuerna har det varit viktigt att jag placerar mobilen bra så att upptagningen av ljudet blir 

bra.  Jag har också tänkt på att använda mig av mitt tonfall, mina ordval och pauser för att 

göra det lättare att lyssna igenom inspelningarna. Transkriberingen underlättas också om det 

finns med några korta pauser i intervjuerna. Patel och Davidsson (2011) menar att om man 

spelar in intervjusvaren kan fokus läggas på informanten genom att visa ett intresse för svaren 

och ställa följdfrågor i stället för att lägga koncentrationen på att anteckna svaren. När jag har 

intervjuat de olika informanterna har jag varit noga med att beakta de olika forskningsetiska 

aspekterna för informanternas bästa. De etiska principerna beskrivs utförligare längre ner i 

texten. 

4.3 Urval  
Jag började med att fundera vilka pedagoger jag ville ha representerade. Jag ville ha en 

varierad grupp, där det fanns olika yrkesutövare kopplade till förskoleverksamheten. Jag valde 

också att intervjua fem personer. Urvalet bestod av tre förskollärare, en specialpedagog och en 

bibliotekarie som alla har olika erfarenheter av förskoleverksamhet. Två av förskollärarna 

jobbar på samma förskola medan den andra jobbar på en annan förskola. Specialpedagogen är 

också verksam på en förskola. Bibliotekarien är också insatt i förskolebarnens läsning av 

böcker. Den personen kan ge intressanta upplysningar om barn i olika åldrar och inte enbart 

förskolebarn. Här ger jag en kort beskrivning om informanterna. 

 

 

Informant 1: Är 25 år och jobbar som förskollärare. Har tagit förskollärarexamen för 1,5 år 

sedan och är innan barnskötare. Jobbar på en förskola där det finns barn som är tvåspråkiga 

och barnen är mellan 1-5 år.  
 

Informant 2: Är 48 år och jobbar som förskollärare. Har tagit förskollärarexamen för 28 år 

sedan. Jobbar på en förskola där det går barn från 1-5 år. 

Informant 3: Är 50 år och jobbar som förskollärare. Har tagit förskollärarexamen för 28 år 

sedan. Denna informant jobbar på samma förskola som informant 2. 

Informant 4: Är 43 år och jobbar som bibliotekarie, barnbibliotekarie. Har tagit bibliotekarie 

utbildningen för 19 år sedan och är förskollärare i grunden.  

Informant 5: Är 54 och jobbar som specialpedagog. Har en rad olika utbildningar som 

pedagogkonsult, specialpedagog, lärarutbildningen, magister utbildning.  

Jag har kommit i kontakt med informanterna på olika sätt under min utbildning och när jag 

jobbat och praktiserat på förskolor i norra Sverige. Informant 1 och 2 känner jag väl sedan 

tidigare och har frågat om de ville ställa upp. Informant 3 kontaktade jag efter att hon sagt sig 

vara insatt och intresserad av högläsning. Informant 4 höll i en föreläsning i ämnet och 

inspirerade mig till att skriva om detta examensarbete. Därför kändes det lämpligt att ta med 

henne på grund av hennes kompetenser kring högläsningen. Informant 5, kände jag inte 

personligen, utan fick tips om henne via en hemsida på Internet. Jag valde att kontakta henne 

då jag kände att hon hade relevanta kunskaper inom området.  

4.4 Genomförande 
Jag visste sedan tidigare att två förskollärare var villiga att medverka så jag kontaktade dem 

via telefon. Den tredje förskolläraren kontaktade jag via sms. Bibliotekarien och 

specialpedagogen kontaktade jag via mail, då de var svåra att nå med telefon. Vid de olika 
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kontaktsätten förklarade jag vad syftet är med mitt examensarbete, vikten av deras deltagande 

och de etiska principerna som gäller vid undersökningen.  

Under det inledande samtalet bestämdes tid för intervjuerna och platsen för intervjun fick 

informanterna välja själva. Jag var noga med att informanterna skulle känna sig trygga med 

den platsen de valde och de skulle inte behöva känna någon tidspress över att de medverkade. 

Det fanns dock en risk med att informanten fick välja plats om exempelvis hög ljudnivå skulle 

störa ljudinspelning. Som tur var skedde inte detta utan de valda platserna hade en avslappad 

atmosfär och en lugn och tyst ljudnivå. För att skapa en trygg start från början valde jag att 

inte spela in från början utan jag småpratade lite för att skapa en avslappnad stämning.  

Som jag nämnde ovan använde jag mig av mobilen vid inspelning. För att vara på den säkra 

sidan så provade jag att spela in innan intervjuerna. Jag tog även med mig penna och 

anteckningsblock för att vara på den säkra sidan om något skulle slå fel. Det tog ungefär 25-

40 minuter för varje intervju. Då hann jag ställa mina 7 huvudfrågor och komplettera med 

några följdfrågor. Intervjufrågorna finns beskrivna i bilaga 1. 

4.5 Bearbetning av materialet 
Efter varje intervju bearbetades materialet genom att jag transkriberade intervjuerna. 

Transkriberingen innebär att jag skriver ner det inspelade materialet noggrant ord för ord till 

en text i datorn. Den skrivna texten skapar en överblick om vad informanterna har sagt under 

intervjuerna och jag får ut så mycket material som jag sedan kan använda sammanställa och 

analysera.  

När jag sedan läst igenom intervjuerna så fokuserade jag på att hitta väsentliga delar. Med 

väsentliga delar menar jag de delar som är kopplade till mina forskningfrågor och mitt syfte 

med arbetet. Jag funderade och diskuterade med mig själv kring det material jag fått in om 

vad som skulle finnas med och presenteras i resultatet och hur jag skulle strukturera upp detta 

för att det skulle bli en bra struktur. För att hitta en bra struktur valde jag att dela in resultaten 

i underrubriker som jag fått från intervjuerna.  

 
4.6 Etiska aspekter  
Johansson och Svedner (2010) menar vidare att när forskaren väljer metod är det viktigt att 

det finns respekt för de människor som deltar. De om deltar skall ha haft möjlighet att ge sitt 

samtycke till sin medverkan och den som deltar ska ha möjlighet att avbryta när som helst. 
 

När man genomför sin studie finns det en del etiska aspekter att ta hänsyn till. I hänvisningar 

till examensarbetet på Umeå universitet för lärarstudenter beskrivs tre av Vetenskapsrådets 

forskningsetiskaprinciper. Dock finns det ytterligare en till som finns presenterat på 

www.vr.se hemsida.  

Informationskravet- Före jag gjorde mina intervjuer informerade jag informanterna där jag 

berättade vad min undersökning handlade om och att det är helt frivilligt att delta och om 

informanten deltog så hade dem rätt att avbryta när som helst.  

Samtyckeskravet- Här rekommenderas det att skriva ett missivbrev men detta tycker inte jag 

är nödvändigt för just de personer som deltar.  Jag informerade även att deltagarna kunde 

fram till intervjuresultatet välja att avbryta sitt deltagande.  

http://www.vr.se/


11 
 

Konfidentialitetskravet- Det material jag har samlat in kommer att finns på en plats hemma 

hos mig där endast jag har tillgång till det. Här meddelade jag även att informanterna är 

anonyma och under mitt resultat kommer jag att använda mig av fingerade namn.  

Nyttjandekravet- Vid denna punkt meddelade jag informanterna att allt material kommer att 

förvaras hemma hos mig efter att jag använt mig klart av materialet. När jag är färdig med 

materialet kommer det bli undanlagt och det kommer endast vara jag som har tillgång till 

materialet även då.   
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5 Resultat 
I det här kapitlet redovisar jag de svar som framkommit under intervjuerna kopplat till mina 

forskningsfrågor. Intervjuerna har bidragit till att besvara forskningsfrågorna, där frågan om 

vilken betydelse högläsning har för förskolebarnen besvaras under rubriken Högläsningens 

syfte. De två andra frågorna om hur högläsningen ska organiseras och genomföras på 

förskolan samt vilka typer av böcker ska användas vid högläsningen besvaras under 

rubrikerna Pedagogens metodik som att organisera en lässtund och Bokval. 

 

5.1 Högläsningens syfte 
Informanterna fick den raka frågan: Vad är egentligen syftet med högläsning?  De var inte 

överens om vad syftet med högläsningen är. Några informanter menade att syftet med 

högläsningen är att barnen får berika sitt språk, lära sig prepositioner, utöka sitt ordförråd, lära 

sig att lyssna, skapa sig en inre fantasi och lära sig många ord.  Medans andra informanter 

tyckte att syftet med högläsningen är att barnen ska varva ner och få en lugn och vilsam stund. 

En stor del av svaren handlade om barnens språkutveckling. Det språk och ordval som finns i 

böcker använder pedagogerna oftast inte till vardags och därför har högläsning en positiv 

verkan på barnen. Anledningen varför det har positiv verkan är för att barnen får då de ord i 

högläsningen som de annars inte är vana att höra på. Det framkommer väldigt tydligt att 

informanterna har delade meningar om vad syftet med högläsning egentligen är. Alla fem 

informanterna påpekade att fantasin hos barnen skapas lättare om pedagogerna väljer att ha 

högläsning i förskolan. Barnen måste lära sig att förstå människor och livet. Enligt informant 

5 är det viktigt att ta högläsningen på allvar för att det är ett viktigt lärande tillfälle.  Informant 

4 menade att hon hade läst forskning som sa att enligt ny forskning så kommer 80 % av alla 

orden från bokläsning, och de andra 20 % kommer från samtal. Alltså det vardagliga 

hemmapratet vid matbordet eller i soffan. 

 

5.2 Om barnen fått höra på högläsning innan de kommer till förskolan  
Det finns en tydlig markering  i intervjuerna som visar om barnen fått höra på högläsning eller 

inte fått höra på högläsning när de kommer till förskolan. Fyra av fem informanter menade att 

om barnen fått höra mycket på högläsning hemifrån så kan barnen koncentrera sig bättre. De 

barnen kunde även svara snabbt på frågor, om pedagogen tappar bort sig i texten. De är alltså 

långt före i språkutvecklingen och har ett försprång i både sin fantasi och sina idéer. 

Pedagogerna menade att just förmågan att koncentrera sig är den största skillnaden mellan 

barn som är van vid högläsning och de som inte är det. Barn som fått höra på högläsning 

hemifrån sätter sig gärna och ”läser” en bok på egen hand.   

En informant menade att de barn som knappt fått höra en bok läsas upp hemifrån är väldigt 

blyga och vågar inte ta samma plats vid högläsningen som de andra barnen. De barnen har, 

som nämndes ovan, mer svårt att koncentrera sig vid högläsningen. Alla informanterna 

understryker att det är föräldrarnas ansvar att läsa högt för barnen hemma och att det är viktigt 

att påpeka detta för föräldrarna. Det är vanligt att man läser högt för barnen i hemmet. En 

informant menade att hon inte varit med om att barn kommer till förskolan utan erfarenhet av 

högläsning hemifrån, det är nog väldigt ovanligt att barnen inte fått höra på högläsning 

hemifrån innan de kommer till förskolan. Det är nog väldigt vanligt i dagens samhälle att 

föräldrarna läser för sina barn. I förskolan kan det även förekomma att de barn som fått höra 
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många böcker läsas är totalt ointresserad av att samma böcker på förskolan, vilket påpekades 

av alla informanter.   

5.3 Lättare i skolgången 
Alla informanterna poängterade att om barnen fått höra böcker som läses redan i förskolan så 

kommer de ha lättare i skolan både med koncentrationen och att lära sig. De kommer att ha 

lättare för att lära sig både läsa och skriva. Informanterna menade också att de barn som är 

vana vid högläsning kan sätta ord i sammanhang och de får även en större läsförståelse när de 

själva börjar läsa. Informanterna hade märkt detta på de barn som de följt från förskolan och 

mött senare i skolan, men också från egna barn och barnbarn.  

5.4 Pedagogens metodik  
Informanterna beskriver olika metoder de använder sig av vi högläsningstillfällena. Fyra av 

fem informanter menade att tonläget är det viktigaste att tänka på vid läsningen. Om 

pedagogen använder sig av sitt tonläge kan barnen höra när någon i berättelsen är ledsen, 

glad, rädd eller arg. Detta gör att högläsningen blir spännande och boken blir mer berättande 

för barnen. Informant 2 menade att det viktigaste pedagogen ska tänka på vid högläsningen är: 

att dämpa belysningen och tända ljus för att skapa en mysig stämning. Denna informant tyckte 

inte att pedagogen skulle tänka på något metodiskt överhuvudtaget utan det här var det 

viktigaste. Informant 3 sa jag läser bara boken från början till slut och tänker inte speciellt 

mycket på vilken metodik jag ska använda mig av. En av informanterna nämner en metodik 

som hon tycker är bra och det är att det ska vara en och samma pedagog som läser under en 

viss period för att barnen ska lära känna pedagogens lässtil. Alla pedagoger har olika sätt att 

läsa böckerna på och det är bra om barnen lyssna på samma pedagog.  Pedagogen som läser 

vid högläsningsstunden bör tänka på att läsa hela boken utan avbrott, detta gör att barnen inte 

får ta en paus i sitt tänkande. Men tanken bakom det är att barnen först efter högläsningen ska 

få ställa deras frågor och funderingar för att det inte ska bli så mycket prat under 

högläsningen. För att inte göra felläsningar eller feltolkningar av boken bör pedagogen läsa 

boken innan den tas upp på högläsningen, detta för att barnen inte ska få en försämrad 

läsupplevelse. Pedagogen bör ha ganska stora krav på sig eftersom att högläsningen ska bli 

givande för barnen. Informant 5 säger: 

”Jag är intresserad av kommunikation och de mänskliga mötena som kan uppstå. Därför är 

den analoga kommunikationen viktig, dvs. det man säger, sitt kroppsspråk, mimiken, sitt 

tonfall och dessa delar färgar det man läser. Det är spännande och det är någonting som man 

kan utveckla hela tiden och bli bättre på.” 

5.5 Att organisera en lässtund 
Intervju bestod också av frågor om hur pedagogen organiserar lässtunden på er förskola och 

hur bör pedagogen planera inför och genomföra sagostunden på metodiskt bästa sätt? Svaren 

på frågorna sammanställs nedan.  

 

Det kan se olika ut på förskolorna hur pedagogerna väljer att organisera deras lässtunder. En 

informant sa direkt att de inte har någon speciell tanke bakom lässtunderna på förskolan. På 

en annan förskola var det barnen själva som fick bestämma när de vill ha högläsning. Men 

man ville ha en lässtund varje dag.  En annan informant menade att det viktiga är att man läser 

för barnen på förskolorna och att det är en lugn och stillsam stund. Informanterna menade 
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också att det inte finns rätt eller fel i hur högläsningsstunden ska organiseras men 

understryker att det är en viktig del i förskolands arbete. Högläsningsstunderna ska vara ett 

seriöst och lärorikt tillfälle.  

5.6 Indelning vid högläsningtillfällena  
På den här punkten var det delade mening om hur pedagogerna ska dela in barngruppen när 

de ska ha högläsning. En informant jobbar på en förskola men på olika avdelningar och där 

gjorde man olika beroende på barngrupperna. På en avdelning så anpassade man lässtunden 

efter barnens ålder för att kunna möta barn med samma koncentrationsnivå och välja lämplig 

bok. På en annan avdelning så fokuserade man på barnens språkliga nivå. På en annan 

förskola valde man att dela in barngruppen i två lässtunder, en för de yngre och en för de äldre 

barnen. Ett viktigt motiv för pedagogerna var att det är lättare att hålla koll på barnen istället 

för att ha alla barnen samlade på en och samma lässtund.  

5.7 Miljön  
Informanterna beskrev hur de vill att miljön skulle vara när man läste för barnen. Informant 5 

säger att: det är viktigt att skapa en bra stämning som gör att barnen blir intresserade av 

högläsningen.  Detta kan pedagogen göra genom att tända ljus, tänka på hur pedagogen sitter, 

tänka på hur pedagogen placeras ut barnen. Det är bra om belysningen är nerdämpad och det 

ska vara en mysig och inbjudande stund för barnen. En annan informant anser att barnen ska 

sitta i en soffa där det är en neutral miljö runtomkring barnen och även att miljön ska vara 

harmonisk. Barngruppen ska även sitta i ett rum där det inte förekommer störande moment. 

Ytterligare en informant menar däremot att miljön inte alls har någon större betydelse och att 

barngruppen sitta vart som helst. Informant 4 tipsar om att förskolan kan använda sig av en så 

kallad trappa, där sitter barnen i en trappa och pedagogen framför, på detta sätt ser alla barnen 

boken.  

5.8 Störande moment 
De fem informanter jag intervjua menade att det ofta kan förekomma störande moment vid 

högläsningen genom att det kan komma in annan personal eller att telefonen ringer. En 

informant menade att barnen blir fruktansvärt störda när telefonen ringer eller när någon 

annan personal kommer och avbryter högläsningen. Informant 3 har en annan syn på störande 

moment och menar att barnen inte alls bli störda av att telefonen ringer. Dock menar 

informanten att andra avdelningar och föräldrarna är medvetna om när de har högläsning så 

de brukar inte bli några störande moment oftast. Om det förekommer störande moment så 

menar en informant att barnen har svårt att slappna av och de kan inte koncentrera sig till 100 

%.   

5.9 Bokval  
Det råder delade meningar om hur viktigt bokvalet är inför högläsningen. Vissa informanter 

menar att bokvalet är bland det viktigaste som spelar en stor roll för om barnen ska lära sig 

något. Andra menar dock att bokvalet inte alls spelade någon stor roll vid högläsningen. Ett 

motiv som lyfts fram är att det är viktigt att barnen får välja bok som en del i att tillgodose 

barnens inflytande i förskolan. Vidare menar informanten att pedagogen bör ”känna efter” 

läget i barngruppen och ta tillvara sådant som händer. Om exempelvis ett barn är ledsen kan 

pedagogen välja en bok där huvudpersonen är ledsen. Genom berättelsen blir barnet bekräftat 
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och det kan finnas andra som också känner likadant och kan relatera till sig själva. Meningen 

med bokvalet, i det fallet, är att fånga barnens intressen istället för att utgå vem som ska välja 

boken. En informant säger att: om inte barnet skapar ett intresse för boken så kommer de 

heller inte att lyssna på boken och det finns det ingen mening med. För att bokvalet ska bli bra 

poängterade en av informanterna att pedagogen ska välja en bok som är välkänd för barnen, 

en bok som är barnens favorit eller att boken är helt ny. På detta sätt menar informanten att 

barnen hela tiden får lära sig nya ord. Vidare menar informanten att det är viktigt att använda 

sig av både gamla och nya böcker för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i världen 

runtomkring oss. Några av informanterna nämnde att bokvalet är viktigt för att både 

pedagogen och barnen ska kunna visa känslor genom högläsningen. Pedagogen måste vara 

intresserad av boken som läses vid högläsningen för att kunna förmedla boken på ett bra och 

rättvist sätt, läsningen ska komma från hjärtat. 

 

5.10 Vem bör välja boken 
Alla fem informanterna hade noterat att om barnen får bestämma bok så blev det oftast 

samma böcker som valdes. Informanterna menar att pedagogerna ska välja böckerna för att 

barnen då kan få nya tankar och fantasier. Oftast föredrar de yngre barnen böcker med mer 

beskrivande bilder och det finns stor risk att de äldre barnen tycker att dessa böcker är tråkiga. 

Innehållet i boken är viktig för fantasin, men även för att stödja kreativiteten hos barnen. En 

informant menar att: valet av bok har inte någon betydelse utan det är bara viktigt att det 

förekommer högläsning på förskolan. Om man arbetar med ett tema på förskolan bör 

pedagogen välja bok som hänger ihop med temat, menar en informant. Vidare säger 

informanten att barnen ska välja bok så ofta som möjligt då högläsningen ska utgå ifrån 
barnens intresse. Detta motsäger en annan informant som menar att det absolut viktigaste vid 

högläsningen är att pedagogen väljer boken utifrån vad man vill uppnå med högläsningen.  
 

5.11 Barn i olika åldrar 
Fyra av fem av de intervjuade informanterna menar att barn i olika åldrar inte kan lyssna på 

samma bok då det har olika koncentrationsförmågor. Ett motiv som angavs är att barn inte 

kan lyssna på samma bok då böckerna är riktade till vissa åldrar och att barn i olika åldrar 

befinner sig på olika nivåer i det abstrakta tänkandet. Ett exempel är att barn har olika 

erfarenhet av att sätta ord på känslor beroende på vilken ålder de har. En bok som handlar om 

ilska eller sorg bör riktas till barn som kan associera till dessa känslor. En av informanterna 

hade en annan uppfattning och menade att pedagogen kan läsa samma bok till barn i alla 

åldrar. Pedagogen kan anpassa läsandet och använda olika synvinklar så att både de yngre och 

de äldre barnen blir fångade av boken. Här kommer ett citat från informanten: 

”Jag läste ”Bu och Bä städar” i höstas på ett helt annat perspektiv som jag aldrig har läst 

den boken förut. Hur många gånger har man inte läst bu och bä på 30 år? Flera hundra 

gånger! Och nu läste jag den här boken på ett helt annat sätt för att göra barnen medvetna 

om naturvetenskap och teknik. Och detta gjorde jag med 5-åringarna” 
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6 Analys 
I min analys kommer jag att återkoppla resultaten från intervjuerna till den teoretiska 

genomgången som jag gjorde inledningsvis. Utifrån studiens syfte, att undersöka pedagogers 

uppfattning om högläsningens betydelse för förskolebarnens utveckling och hur en lässtund 

bör organiseras, har tre forskningsfrågor ställts. Den första handlar om vilken betydelse 

högläsningen har för förskolebarn. Den besvaras ovan genom att informanter beskrev vilket 

syfte de hade med högläsningen. Här kan man analysera svaren genom teorier om 

språkinlärning. De två andra frågorna om hur högläsningen ska organiseras och genomföras 

på förskolan samt vilka typer av böcker ska användas vid högläsningen besvaras ovan i 

beskrivningar om informanterna beskrivningar av pedagogens metodik, hur de organiserar en 

lässtund och i valet av böcker. Här vidareutvecklar jag resultatet med teoretiska skrivningar 

om pedagogernas metodik, miljön kring högläsningen och val av barnböcker.  

 

6.1 Högläsningens betydelse för barnens språkutveckling  
Hur ska pedagogerna i förskolan egentligen jobba med högläsningen för att barnen ska tycka 

det är intressant? Och framför allt hur ska barnen ta lärdom av böckerna och samtidigt 

utveckla sig själva? Judith Schickedanz (1990) visade i sin forskning att pedagogerna ska sitta 

tätt intill barnen för att barnen ska känna närhet. Pedagogerna bör även sitta nära barnen för 

att barnen ska få upptäcka sammanhangen mellan meningarnas ljud och ord. Det viktigaste 

som pedagogerna bör tänka på enligt Schickedanz är att ställa frågor till barnen om bokens 

innehåll under läsningens gång. Det stärker barnen språkinlärning. Denna teori understryks 

även av Edwards (2008) som menar att pedagogerna bör föra en dialog till barnen under 

högläsningens gång.  Vikten av högläsning för språkutveckling var ett tydligt resultat i 

intervjusvaren. Edwards (2008) understryker att högläsningen lägger grunden för både språket 

och ordförrådet. Han menar att barnet tränas att se samband mellan ljud och bokstäver som 

påverkar språkinlärning direkt, men barnet tränar också sin fantasi, koncentration och att öva 

på olika känslor och ökad förståelse för andra. På motsvarande sätt menar Ekström (2006) att 

barnen blir bättre på att använda allmänna begrepp och symboler. De kan också börja följa 

handlingen i mer komplicerade böcker, se likheter, olikheter och jämföra detaljer och 

situationer. Man understyrker också att högläsningssituationen ska vara lustfyllt för både barn 

och den som läser. Dessa teorier bekräftas av alla informanterna. De återger i intervjuerna att 

om barnen får ha högläsning på förskolan underlättas förmågan att lära sig nya saker men 

också att läsa, skriv och då får de lättare att lära sig nya ord och bokstäver senare i skolan. 

Informanterna menade också att i böckerna finns ord och ordval som de inte använde till 

vardags. Detta innebär att högläsningen kompletterade vardagsspråket på förskolan.  

Föräldrarnas inflytande på barnens förmåga att medverka i högläsning var en fråga som 

framkom i intervjuerna. Forskaren Clark Durkin (1976) menade i sin undersökning att de barn 

som är lässtarka ofta kommer från ett hem där föräldrarna själva tycker om att läsa böcker. 

Detta förstärker barnens språkinlärning. Durkin menar att barn som är van att lyssna på 

berättelser hemifrån lättar kan koncentrera sig och vara aktiva i dialogen om innehållet.  

De flesta av informanterna i denna studie menade att de inte alls kunde avgöra om barnen är 

vana vid högläsning hemifrån. Om man ska få veta det måste pedagogerna ställa frågan till 

föräldrarna. Det kan kanske uppfattas om genant att ställa en sådan fråga. Ett motiv till att 

informanterna undvek att fråga föräldrarna var att föräldrarna troligtvis känner en skam. Men 

som man konstaterat är det mycket vanligt att barn får böcker upplästa i hemmen. 
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6.2 Pedagogernas metodik och organisering av lästillfället 
Informanterna beskrev tydligt hur de läser för barnen och vad de tänker på vid högläsning. 

Men de kunde inte nämna någon specifik metodik utan de ville att barnen skulle få en bra 

läsupplevelse. I ett svar sa informanten: jag tror att jag bara använder mig av mitt tonläge, nu 

när jag tänker efter. En annan informant menade att jag tänker inte alls på någon metodik, jag 

bara läser. Dessa svar antyder att pedagogerna inte har någon speciell metod när de läser högt 

för barnen. Det kan antingen bero på att man inte har en metod utan arbetar utan någon 

speciell tanke på hur man jobbar. Det kan också bero på att man inte har satt ord på det sätt 

man jobbar på. En informant bröt mönstret. Hon kunde säga en massa olika metodiker 

pedagogerna bör tänka på såsom, kroppsspråk, mimik, tonfall och val av miljö.  Denna 

informant arbetade inte praktisk med barn utan hade en mer teoretisk profession och ville 

förmedla olika metodiker som är lätt att tillämpa i förskolan. Pedagoger om jobbar varje dag 

med barnen, tänker inte speciellt på vilken metod som använd utan gör som man är van.  

6.3 Miljön kring högläsningen 
I studien framkommer att de flesta informanterna tycker att miljön runtomkring högläsningen 

är betydelsefull ifall barnen ska få en bra läsupplevelse. Det var endast en informant som 

menade att miljön inte alls har någon som helst betydelse. Tre av informanterna nämnde några 

tips som förskolorna bör tänka på, tex att barnen kan sitta i en trappa eller i en soffa. Ekström 

(2006) menar att miljön är otroligt viktig och att man inte blir störd eller avbruten under 

läsningen. Informanterna kunde ge tydliga beskrivningar av hur de organiserade lästillfället, 

även om de inte uppfattade det som en metod. En viktig del var att vara ostörd och undvika att 

bli avbruten. Tre av fem informanter nämnde att de inte är lämpligt att avbryta högläsningen 

för att barnen. De blir störda och tappar koncentrationen. De andra två informanterna tyckte 

att pedagogen någon gång under läsningens gång bör avbryta för att prata om boken och ställa 

frågor så pedagogen vet att barnen hänger med i bokens innehåll. En informant sa: om jag 

som pedagog ställer frågor till barnen under läsningens gång så kommer de behöva svara och 

jag nöjer mig inte med ett ja- eller nejsvar och inte heller med  jag vet inte svar. 

6.4 Val av barnböcker 

Henriksson (2006) nämnde att det är många faktorer som spelar roll när pedagogen ska välja 

en bok till högläsningen. Pedagogen måste ta ställning till mer än barnens ålder när boken 

väljs. En av mina informanter tyckte att pedagogen bör välja tre olika böcker vid 

högläsningen, en bok som är välkänd för barnen, en bok som är helt ny och en bok som är 

barnens favorit. På detta sätt lär sig barnen att upptäcka nya saker och får nya sätt att tänka på. 

Chambers (2007) menar att pedagogen som väljer bok har en makt, eftersom bokens innehåll 

bestäms då. Informant 5 påpekade att: bokens innehåll är det viktigast om barnets ska ta till 

sig boken eller inte. Informant 1 sa att om det ska förekommer något speciellt i barn gruppen 

t.ex. att någon är ledsen så är det bra att välja en bok som huvudpersonen är ledsen i för att 

barnen ska veta hur man känner sig.  
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7 Slutsatser och diskussion 
 I det här kapitlet vill jag reflektera kring mitt syfte med studien genom att sammanfatta 

resultaten och diskutera dem kort. Jag kommer också att diskutera vissa frågor som 

uppkommit under studien och rekommendera till vidare forskning.  

7.1 Examensarbetet  
Jag bedömer att jag har besvarat mitt syfte genom litteratur och relevanta svar från de 

intervjuade pedagogerna. Den metod jag valt ska jag kommentera nedan i texten. Det har 

också varit relativt lätt att hitta lämplig litteratur då forskning om läsande och högläsning är 

ett väl studerat område.   

7.2 Pedagogers uppfattning om högläsningens betydelse 
Syftet med studie är att undersöka pedagogers uppfattning om högläsningens betydelse för 

förskolebarnens utveckling och hur en lässtund bör organiseras. Det har jag belyst genom att 

visa vilken betydelse högläsningen har för förskolebarn och speciellt att barnens 

språkinlärning stärkts.  

Högläsningens betydelse har belysts genom litteraturen och informanternas svar. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att högläsning har stor betydelse för barn på förskola. 

Ett motiv är att barnen, genom val av bok och väl genomtänk miljö och pedagogens 

skicklighet ger barnen en god läsupplevelse. Det är en viktig aktivitet på en förskola för att 

samla barnen och ge lugn och ro inför eller efter måltiderna. Högläsningen har i denna studie 

fokuserat mycket på att barnens språkinlärning förstärks. Nya ord och sammanhang 

presenteras för barnen genom berättelserna, pedagogen kan föra samtal och belysa frågor som 

är relevanta för barnen. När barn och pedagog samlas kring en bok skapas en god atmosfär 

och närhet, vilket bidrar till att barn och pedagog får trevliga stunder tillsammans.  

7.3 Betydelsen av att organisera en lässtund 
Informanterna belyste olika metodiska aspekter som man bör tänka på. Exempelvis ska man 

tänka på vilket tonläge man använder och om det ska vara samma pedagog som läser hela 

perioden. Informanterna nämnde inte så mycket om hur de tänkte kring att organisera 

lässtunden. I litteraturen understryks att pedagogen bör vara förberedd och läsa boken själv 

innan högläsningen för att undviks feltolkningar av boken. Pedagogen ska även vara lyhörd 

mot barnen och snappa upp deras frågor för att barnen ska kunna lära sig något av boken. 

Edwards (2008) rekommenderade att arbetslaget ska prata om hur ofta, hur länge, när och 

vem som läser. Att tillsammans prata i ett arbetslag om vad de egentligen vill ha ut av 

högläsning gör att pedagogerna blir mer medvetna om vad de vill med högläsningen. Om 

pedagogen visar sitt största intresse så kommer barnen att bli mer intresserad av boken. Alltså 

pedagogen bör läsa boken med hela sin kropp, tänka på sitt tonläge, använda sig av olika 

material som gör att boken blir mer levande och pedagogen bör också tänka på att skapa en 

bra miljö runtomkring för att barnen inte ska bli distraherade av störande moment som kan 

förekomma. 

7.4  Betydelsen av att välja böcker  
Informanterna nämnde att böckerna har en stor betydelse i högläsningen. Valet av bok är 

viktigt beroende på vad pedagogen vill att barnen ska lära sig. I böckerna tas det upp viktiga 
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ämnen som gör att barnen kan känna igen sig, lära sig att förstå olika känslouttryck och 

relatera till sin verklighet. Detta var något som informanterna nämnde speciellt. Personligen 

tycker jag att det är viktigt att barnen får lära sig att känna känslor då det blir lättare för 

barnen att uttrycka sig i senare ålder. Om barnen får lära sig att uttrycka sig med ord minskar 

också risken att barnen hamnar i bråk, att kunna argumentera för sig är bra både för en själv 

och för personerna i omgivningen. Att barnen redan får öva på så mycket i förskolan gör att 

de har ett stort försprång när de sedan ska börja skolan. Att bokvalet är viktigt nämner också 

Chambers (2007), författaren menar att valet av boken är det viktigaste valet pedagogen står 

för, det är viktigt att välja en bok som har ett bra språk och bra bilder. Men att välja bok är 

inte en lätt uppgift, det är många faktorer som spelar in och det är mycket pedagogen bör 

tänka på vid bokvalet.  

7.5 Betydelsen av en bra miljö 
I litteraturen har författarna poängterat att miljön runtomkring barnen vid högläsningen har 

stor betydelse. Om miljön är neutral kan barnen koncentrera sig mera och om barnen får sitta 

på samma plats kan de även öka koncentrationen. Det får dock inte förekomma störande 

moment. En informant lade lite extra omsorg för att skapa en bra miljö runt barnen genom att 

laddat ner en ”app” från mobilen som lät som en brinnande eld. Informanten lade också filtar 

på barnen och anpassade sitt tonläge för att skapa stämning. Det är ett exempel på hur 

pedagogen engagerar sig extra för att barnen ska få en bra läsupplevelse. Alla informanter var 

eniga om att det inte fick förekomma några störande moment och att detta kunde förstöra 

barnens läsupplevelse. Man samlade ofta barnen på en avskild del av förskolan och 

reserverade vissa tider för högläsningen. Här är informanternas erfarenhet och forskningens 

teorier samstämmiga. Det är viktigt att undanröja störande moment och att se till att barnen 
ska få en bra läsupplevelse.  

7.6 Metoddiskussion 
I examensarbetet valde jag att använda mig av att studera litteratur i ämnet och att samla in 

data via intervjuer. Det var få personer som skulle tillfrågas, därför är det lämpligt att göra 

personliga intervjuer. Jag upplever inte att jag har några problem med att träffa och samtala 

med människor. Därför kändes intervjuer som ett naturligt val. Däremot hade jag önskat mer 

djupgående svar. Det kan vara så att jag var styrd av frågeformuläret och borde utveckla 

följdfrågor mer än vad jag gjorde. Jag var också noga med att tänka på hur jag ställde mina 

frågor så att det inte skulle vara ledande och påverka informantens svar.   

En nackdel med intervjuerna var att en informant inte kände sig bekväm med att jag spelade 

in samtalet. Men efter att jag stängt av inspelningen erkände informanten hon inte var van vid 

situationen och kände sig lite nervös. Jag bedömer att svaren ändå blev tillräckligt utförligt 

besvarade.   

Det var en stor fördel att spelade in intervjuerna för att vara fokuserad under intervjuerna och 

att få med alla viktiga aspekter. När jag spelade in så kunde jag ge informanterna min fulla 

uppmärksamhet utan att behöva anteckna hela tiden. Jag kunde sedan transkribera materialet 

ord för ord och därmed inleda analysen av svaren.  

Så här i efterhand skulle det också varit bra att besöka en förskola och studera hur 

högläsningstillfällen genomfördes i praktiken. Nu kan jag bara lyssna till informanternas 

berättelser och det finns säker många perspektiv som inte kom med. Om jag hade observerat 
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pedagogerna vid högläsningstillfällena hade jag kunnat se om de tillämpade någon specifik 

metodik som de i intervjun inte viste att de använde.  

7.7 Resultatdiskussion 
I den här studien har jag tagit del av vad forskare skrivit i ämnet samt samlat information från 

pedagoger om deras åsikter kring högläsningen i förskolan. Materialet är sammanställ utifrån 

mitt syfte och mina forskningsfrågor med arbetet och det har analyserats utifrån de 

frågeställningar jag ställde i studiens inledning. Teoretiska begrepp och informanternas svar 

ligger till grund för det resultat jag redovisat ovan. En fråga som uppkommit under studien är 

vilken roll högläsningen har i läroplanen.   

7.8 Läroplanen 
I läroplanen står det att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera, utveckla ett 

talspråk, utveckla sitt ordförråd m.m. Det var dock ingen som nämnde läroplanen av 

informanterna. Detta tycker jag är intressant eftersom jag tycker att arbetet som bedrivs i 

förskolan ska utgå från läroplanen. Om jag hade gjort mer djupgående intervjuer hade 

troligtvis läroplanen kommit på tal. Att ta utgångspunkt i läroplanen gör att pedagogen blir 

mer medveten om att högläsning fyller flera syften. Läroplanen anger att 

högläsningstillfällena blir mer ett lärningstillfälle för barnen, vilket är mer än att bara lyssna 

på den bok som läses.   

7.9 Vidare forskning 
Utifrån det jag nu vet om högläsning skulle jag rekommendera vidare studier om hur 

högläsning genomförs på förskolorna. Genom deltagande observationer kan man iaktta vad 

som faktiskt sker och göra kopplingar till forskning. I detta sammanhang är det också 

intressant att se hur pedagogerna använder läroplanen.  

7.10 Slutord  
Efter att nu har skrivit det här examensarbetet har jag blivit mer medveten om betydelsen av 

att läsa högt för barn. Förut tog jag inte högläsningen på ett sådant stort allvar utan jag läste 

böckerna utan att tänka efter. Jag tänkte varken på bokvalet eller på hur miljön runtomkring 

barnen skulle vara. Efter att jag har läst mycket litteratur och intervjuat olika pedagoger har 

jag blivit mer medveten om vad en pedagog bör tänka på för att lässtunden ska bli givande för 

barnen och för mig som pedagog. Jag har också fått insikt om att lässtunden är ett viktigt 

lärandetillfälle. Det är viktigt, enligt min mening, att jag som pedagog tar högläsningen på 

allvar och verkligen engagerar mig. Jag kommer alltid ha med mig att högläsningen har stor 

betydelse för att barnen så de kan lära sig nya ord och få ett bra språk med ett bra ordförråd. 

Jag som pedagog har ett stort ansvar på förskolan att ge barnen den lässtund barnen behöver, 

att engagera sig lilla extra som gör att barnen får en bra läsupplevelse. Jag som pedagog, 

kommer att ta högläsningsstunderna på största allvar och försöka bidra till att barnen kommer 

att uppskatta böckerna och läsa hela livet ut.   
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Bilaga 1, Intervju frågor 
 

1. Vad är egentligen syftet med högläsning? 

 

2. Hur viktigt är valet av boken? 

 

3. Vem bör välja boken? Varför? 

 

4. Kan barn i olika åldrar lyssna på samma bok? 

 

5. Hur märker man på barn om de har fått höra på högläsning eller inte fått höra på 

högläsning innan de kommer till förskolan? 

 

6. Hur organiserar ni lässtunden på er förskola? 

 

7. Hur bör pedagogen planera inför och genomföra sagostunden på metodiskt bästa sätt? 
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Bilaga 2 
1. Boken ger oss underhållning och spänning. Den kan få oss att skratta och gråta. Den 

kan trösta och visa oss nya möjligheter.  

2. Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och vårt ordförråd. 

3. Boken stimulerar fantasin och övar oss i att skapa inre bilder. 

4. Boken kan väcka nya frågor som engagerar och ger oss något att tänka vidare på. 

5. Boken utvecklar vårt tänkande. Den ger oss begrepp att tänka med och nya idéer, den 

vidgar vårt medvetande och vår värld. 

6.  Boken ger oss kunskap om andra länder och andra sätt att leva, om natur, teknik, 

historia och allt mellan himmel och jord som vi kan vilja veta mer om.  

7. Boken tränar vår förmåga till medkänsla. Den ger oss möjlighet att sätta oss in i andras 

situation och känsloliv.  

8.  Boken får oss att fundera över vad som är rätt eller fel, gott eller ont. 

9. Boken kan förklara verkligheten och hjälpa oss att förstå sammanhang. 

10. Boken kan visa oss att det inte alltid finns bara ett svar på en fråga, att det mesta kan 

ses från olika håll. 

11. Boken hjälper oss att förstå oss själva. Det stärker vår självkänsla att upptäcka att det 

finns andra som tänker och känner likadant som vi. 

12. Boken hjälper oss att förstå att vi också är olika. Att läsa böcker av författare från 

olika tider och kulturer ökar toleransen och hjälper till att motverka fördomar. 

13. Boken ger sällskap när vi är ensamma. Den är lätt att ta med och den kan läsas var 

som helst. Man kan låna den gratis på biblioteket.  

14. Boken är en del av kulturarvet. Den ger oss gemensamma läsupplevelser och 
gemensamma referensramar. 

15. En bra barnbok håller för att läsas högt så att både barn och vuxna har glädje av den. 

Den blir en brygga mellan generationerna. 

16. Barnboken ger arbete åt en massa människor: författare, tecknare, redaktörer, tryckare, 

formgivare, korrekturläsare, fotografer, bibliotekarier, förläggare, bokhandlare, med 

flera. Den bidrar till ett rikt kulturliv och är en viktig kulturell exportvara som gör vårt 

land känt utomlands. 

17. Barnboken är det första mötet med litteraturen - en oändlig värld som räcker livet ut. 

 

 
 
 
 


