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Sammanfattning

Studiens syfte var att undersöka vad förskollärare anser att högläsningen har för inverkan på 
barnens utveckling. Men även att få en inblick i hur förskollärarna tänker kring hur de kan 
främja barnens intresse för böcker och läsning. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 
sex förskollärare som är verksamma i tre olika förskolor. Resultaten redovisas i tre teman: 
högläsning, högläsning och barnens utveckling samt arbetet med högläsningen. Utifrån 
studiens resultat kan det konstateras att förskollärarna anser att högläsning har en viktig del i 
barnens utveckling och att skönlitteratur är något förskollärarna försöker arbeta med aktivt. 
Förskollärarna menar att de använder sig av både planerad högläsning och spontan högläsning
under dagen samt att de genomför samtal och projekt kring boken i den mån det går, för att 
främja barnens utveckling. Genom de samtal och projekt förskollärarna har kan barnen få 
bearbeta och träna på att återberätta och reflektera efter att de lyssnat på en bok. Dessutom 
visar resultaten att informanterna anser att det ä förskollärarnas intresse och engagemang som 
är av vikt när det kommer till att främja barnens intresse för böcker och läsning. Både 
forskning och studiens resultat visar att förskollärarna anser att högläsning har en stor 
inverkan på barnens utveckling både vad gällande språk, socialt och emotionellt.

Nyckelord: lässtund, språkutveckling, social och emotionell utveckling, pedagog, 
förskola
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1. Inledning

Jag har under min utbildning blivit medveten om hur viktigt högläsning för barn är. 

Läsrörelsen (2012) visar i en undersökning att högläsning minskar och att år 2012 var det 

endast 35 % av föräldrar till barn i ålder 0-9 år som läste dagligen för barnen. År 2003 var 

siffran 74 %, vilket ger en minskning på 39 % på 9 år. Däremot skriver Sjöström (2014) i sin 

artikel att år 2014 visade siffrorna att 73 % av föräldrarna läser för sina barn dagligen. 

Oavsett om siffrorna minskat eller ökat är högläsning en viktig fråga att ta upp då den 

har en stor inverkan på barnens utveckling. Jag har under tidigare kurser fått kunskap om att 

läsning och barns utveckling av språkförmågor hör ihop och att det är viktigt att vi som 

pedagoger stimulerar barnens språk i förskolan för en fortsatt läs- och skrivutveckling i 

skolan. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) säger att det finns ett flertal studier som visar att 

intresse för litteratur utvecklas i späd ålder och att föräldrars och förskollärares läsande för 

och med barn hjälper barnen i den senare utvecklingen som läsare och deras språkutveckling i

stort.

Granberg (2006) skriver att den språkliga utvecklingen kopplas ihop med och sker i 

samspel med barnets hela utveckling. Däremot säger hon att det inte sker någon utveckling 

utan stimulans. Vuxna stimulerar barnens ordförråd och uttrycksförmåga, deras grammatik 

och meningsbyggnad genom att vi talar med dem, lyssnar på dem och berättar för dem. Jag 

kan själv tydligt se detta under perioder då jag haft praktik på förskolor.  

Det finns inte bara en form av utveckling som sker hos barnet i samband med läsning. 

Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) talar om att språket stimulerar 

begreppsbildningen och känsloutvecklingen, språket fungerar som ett form av redskap för att 

kunna bearbeta upplevelser och som en form av kommunikationsmedel. Vidare skriver de att 

litteraturen i synnerhet ska stimulera språkutvecklingen. Genom detta bevisas tydligt att 

läsning för barn har en stor betydelse i deras utveckling och detta vill jag titta lite närmare på.

 Lindö (2005) anser att berättande och högläsning med uppföljande samtal har ett så 

pass stort värde att det är viktigt att det ges utrymme för detta. 

När förskolläraren i förskolan använder sig av högläsning har den troligen olika syften 

med just den aktiviteten. Något som jag funderat över är vad förskollärarna anser att läsningen

har för betydelse för barnen och för deras utveckling med fokus på högläsningssituationer. 
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Det står i Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2010) att språk och lärande hör ihop, men

även språk och identitetsutveckling. Genom detta ska förskolan stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra den nyfikenhet som dyker upp hos barnet. När jag tittar 

närmare på förskollärarnas roll står det i Lpfö98 (rev. 2010) att förskolläraren skall ansvara att

arbetet i barngruppen leder till stimuli och en utmaning i språk- och 

kommunikationsutveckling hos barnet. Även Damber et al. (2013) nämner att det är i 

förskoleåldern som inlärningsprocessen för att kunna och vilja läsa startar, därav det stora 

ansvaret att förskolan väcker intresse hos barnet.

1.1 Syfte och forskningsfrågor

Syftet är att beskriva och analysera förskollärares inställning till högläsningens betydelse för 

barn i 3-5 årsåldern.

Frågeställningar

1. Vad anser förskollärarna att högläsningen för barn i 3-5 årsålder har för betydelse för 

barnens utveckling?

2. Hur arbetar förskollärare med högläsning för att stimulera barnens intresse för 

kommande läsinlärning?
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2. Litteraturgenomgång

I denna delen av studien beskrivs vad det framkommit i litteraturen om högläsning för barn, 

vad det har för inverkan på deras utveckling och lärande, samt vad förskolan och pedagogerna

kan göra för att högläsningen ska bli så effekiv som möjligt.

2.1 Högläsningens inverkan på barnens utveckling och lärande

I boken Små barns sagostund tar Granberg (2006) upp olika delar som har inverkan på 

lässtundens pedagogiska uppgifter. De delar som författaren tar upp är att lässtunden ska vara 

underhållande, gruppstärkande, språkutvecklande, jagstärkande, koncentrationstränande, 

kunskapsförmedlande, kulturbärande, intresseväckande, fantasieggande och empatigrundande.

Dessa delar är viktiga när det kommer till högläsning och inverkan på barnets utveckling och 

lärande. Här belyses några utvalda områden som påverkar barnens utveckling och lärande vid 

högläsning utifrån forskares och författares perspektiv.

2.1.1 Högläsning och språkutveckling

Barnlitteratur kan vara ett av de bättre medlen för att kunna stimulera barnens språk och även 

för att introducera barnen för olika former av skriftspråkliga aktiviteter är något som både 

Svensson (2009) och Lindö (2005) framhåller. Här har även förskolan en viktig roll i barnens 

möte med skriftspråket. Förskolan kan enligt Svensson (2009) vara det enda stället där många 

barn får lyssna på sagor. I Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2010) står det att förskolan ska

sträva efter att barnen utvecklar ett intresse för skriftspråket och en förståelse för symboler 

och dess kommunikativa funktioner. Det står även att barnen ska utveckla ett nyanserat 

talspråk, ordförråd, begrepp och sin förmåga att kunna leka med ord, uttrycka tankar, ställa 

frågor, berätta, argumentera och kommunicera med andra. 

Ordförrådet byggs upp bland annat med hjälp av högläsningen. Kriterier på en god 

barnbok enligt Lindö (2005) är att den ska fängsla lyssnarna, ge kunskap och upplevelser, 

men även ha estetiska kvaliteter, kunna aktivera barnens fantasi och stimulera deras ordförråd 

och språk. Damber et al. (2013) anser att förskolan kan bidra till utveckling av barnens 

ordförråd om högläsningen genomförs på ett  didaktiskt genomtänkt sätt. Vidare skriver de att 

aktiviteter med syfte att stimulera språklig medvetenhet och högläsning kan samordnas på ett 

pedagogiskt sätt för att kunna optimera barnens utveckling när det gäller språket.
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Edwards (2008) kan se ett tydligt samband mellan barnens språkutveckling och 

högläsningen. Författaren nämner olika delar som är viktiga angående detta. Dessa är att 

högläsningen lägger en bra grund till en ord- och språkbank samt att under högläsningen så 

lyssnar barnen till skriftspråket och kan med det uppfatta struktur, uttal, meningsbyggnad och 

satsmelodi. Vidare nämner Edwards (2008) att barn upptäcker sambandet mellan bokstäver 

och ljud om de tittar i boken när den vuxne läser och då speciellt om man följer texten med 

fingret. 

En annan viktigt del i språkutvecklingen är att barnen får en förförståelse för vad som 

kommer hända i boken. Detta är något som Damber et al. (2013) nämner. De säger att det är 

pedagogens aktiviteter kring högläsningen som är viktigt så att barnen ges en möjlighet till att 

kunna följa med i texten. De ord och begrepp som är kopplade till konkreta aktiviteter leder 

till språkutveckling menar författarna. 

2.1.2 Social utveckling

Den sociala utvecklingen och högläsning har också en koppling. Barnen får utveckla sin 

identitet genom att ta del av andras erfarenheter under de gemensamma lässtunderna (Lindö, 

2005). Detta skriver även Edwards (2008), men menar på att det är med hjälp av litteraturen 

som läses under högläsningen och samtalen efter, som pedagoger kan stötta barnens sociala 

utveckling. 

2.1.3 Empati och självkänsla

Barnens självkänsla och empati utvecklas om de får höra sagor och berättelser menar 

Granberg (2006). Författaren nämner att det är genom de händelser som sker i böckerna som 

hjälper barnen att utveckla empati och självkänsla. Något som även Edwards (2008) skriver, 

men bygger vidare på att med litteraturens hjälp under högläsningen och samtalen efter kan vi

pedagoger stötta barnens emotionella utveckling.

2.2 Högläsning, bearbetning och dess effekter

Högläsning i sig har en viktig plats i barnens liv och framför allt sagor och berättelser i 

allmänhet. I förskolan tar man till sig detta och i de flesta förskolor så läser man sagor 

regelbundet enligt Pramling et al. (1993). Högläsning i sig går till så att medan den vuxne 

läser så tittar barnet på bilderna. Bilderna i boken förstärker berättelsens innehåll då de 

gestaltar texten samtidigt som bilderna kan innehålla detaljer som inte finns med i texten. 
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Därför är det viktigt att även stimulera barnens intresse för bilden. Barnens förståelse av 

texten kan ibland styras av bilderna, vilket medför att barnen kommenterar detaljer i 

berättelsen som läsaren inte lägger stor vikt vid. Detta gör att relationen mellan bild, text och 

samtalet blir viktiga beståndsdelar (Dominikovic´, Eriksson och Fellenius, 2006). 

Enligt Granberg (2006) är högläsning bland den viktigaste och ofta det enda förfarandet 

som används för att bearbeta böcker i förskolan. Styrkan hos högläsningen och boksamtalet är

att alla kan dela tankar som finns kring gemensamma upplevelser (Lindö, 2005).

Genom att samtala om texten vid högläsningen så bildas en stark effekt på språkutvecklingen. 

Samtal och diskussioner som handlar om berättelsernas innehåll och samtidigt sätter 

innehållet i relation till barnens egna upplevelser gör att läsningen i sig blir en personlig 

upplevelse enligt Svensson (2009). Även Damber et al. (2013) nämner detta och säger att med

hjälp av samtalen så utvecklar barnen sin förmåga till textrörlighet. Det är genom samtalen 

som barnen lär sig att använda sig av det de redan har fått höra av texten till att kunna skapa 

en förståelse för det som kommer efteråt. För att genomföra en effektiv läsning och samtidigt 

samtala, krävs en dialog. Damber et al. (2013) säger även att denna dialog sker mellan barnen 

och/eller mellan barnen och pedagogen. Dessutom sker dialogen före, under och efter 

högläsningen. Det är genom dessa dialoger och aktiviteter där barnen engageras som lärande 

sker.

Lässtundens pedagogiska effekter förstärks genom att litteraturen bearbetas på olika sätt

(Granberg, 2006). Som nämnt ovan är ett sätt att effektivisera läsningen att diskutera 

innehållet i boken, före, under och efter läsningen (Damber et al. 2013). Det finns exempel på 

hur detta kan utföras. Ett exempel som Lindö (2005) tar upp är att läsaren kan börja med att 

studera framsidan och prata med barnen om bokens rubrik, vad den handlar om och vem som 

har skrivit boken. Även Damber et al. (2013) tar upp detta och de säger att detta skapar en 

förväntan innan boken börjar läsas och ger barnen en förförståelse. Det gäller däremot att 

pedagoger tillsammans med barnen följer upp boken efter läsningen för att de ska kunna 

utvecklas språkligt, emotionellt och socialt. Damber et al. (2013) menar att högläsning utan 

uppföljning inte påverkar barnens språk- och begreppsutveckling på ett gynnsamt sätt utan att 

det som är avgörande är i vilket sammanhang läsandet sker och hur boken följs upp.
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2.3 Förskolans inverkan

Förskolan har ett viktigt uppdrag i att utveckla barnen när man ser till exempelvis den sociala,

emotionella och språkliga utvecklingen . Utveckling och lärande hos barnen sker genom att 

verksamheten utmanar och stimulerar barnen (Lpfö98, rev 2010).  För att det ska ske måste 

miljön vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Pramling et al. (1993) skriver att sagor används på många olika sätt i den pedagogiska 

verksamheten. Författarna nämner att sagor kan utgöra ett kontinuerligt inslag i förskolans 

verksamhet, de kan användas som utgångspunkt för ett tema, de kan användas som en del av 

ett tema eller att sagan är målet för ett tema. Vidare skriver författarna att oavsett vilken avsikt

pedagogen har med att använda sagor i den pedagogiska verksamheten så finns det alltid en 

medvetenhet eller avsikt om att utveckla barnens förmågor. 

Det är en fördel att som pedagog vara medveten om vilken nytta böcker gör för barn. 

Edwards (2008) skriver att om en pedagog är införstådd i detta så blir det angeläget och 

meningsfullt även för de barn och vuxna som inte läser själv till att ägna, tid, kraft och 

resurser till att arbeta med litteratur på förskolan. Genom det läses böcker och berättas sagor 

tillsammans med barnen med en professionell medveten pedagogisk utgångspunkt.

2.3.1 Pedagogens uppdrag

För att högläsningen ska bli så effektiv som möjligt är det pedagogens ansvar att detta lyckas. 

Både Lindö (2005) och Granberg (2006) säger att det är viktigt att läsaren är väl förtrogen 

med och själv tycker om litteraturen. De menar att det finns annars en risk att litteraturen läses

utan engagemang, vilket leder till att barnens uppmärksamhet och koncentration avtar. Vidare 

skriver författarna att om läsaren lyckas fånga och behålla barnens uppmärksamhet med hjälp 

av sin egen förtjusning och entusiasm visar denne att den har engagemang. När läsaren lever 

sig in i berättelsen och gör den personlig blir det naturligt att använda sig av röstens 

möjligheter. Den röst som förmedlar berättarens egen fascination av sagan lyckas oftast fånga 

sina lyssnares uppmärksamhet. Denna förmåga att använda olika röstnyanser som styrka, 

tempo, intonation, gester och minspel samt pausering är väldigt betydelsefullt när det kommer

till att kunna upprätthålla lyssnarnas intresse menar Granberg (2006). Även Pramling et al. 

(1993) tar upp detta och säger att det inte bara räcker att bara läsa för barn för att de ska 

förstå. Genom att läsaren använder rösten och dramatiserar så lyssnar barnen mer 

uppmärksamt. Författarna säger att barnen måste lära sig att lyssna, men att det ligger i den 
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vuxnes förmåga att kunna fånga barnens uppmärksamhet. Annat som är viktigt när det 

kommer till högläsningen är det som Damber et al. (2013) tar upp att pedagoger ska visa att 

de själva tycker om den bok som valts. Dessutom säger författarna att det underlättar om 

berättaren/läsaren har läst boken flera gånger själv, innan boken läses högt för barnen, så att 

berättaren/läsaren kan en del av texten utantill.

Genom att personen som läser kan texten kan berättelsen formas på ett personligt sätt. 

Lindö (2005) ger ett exempel på hur detta kan göras genom att systematiskt gå igenom 

berättelsen och uppmärksamma start, den dramatiska höjdpunkten, konflikter och slut. Vidare 

nämner författaren att läsaren måste ta till sig texten och planera för vad denne vill samtala 

om. Hon skriver även att personen som läser bör tänka på att meningar som utan problem gått 

bra att säga tyst kan visa sig vara svårare att läsa högt. Det är vid högläsningen som det går att

känna av vart det passar att betona, göra pauser och flika in med frågor. Med detta sagt så 

kräver högläsningen en personlig insats av läsaren, det handlar om mycket mer än bara läsa 

högt (Lindö, 2005). 

Avslutningsvis går det att säga att det är viktigt att stötta barnets språkutveckling i tidig 

ålder och detta kan göras genom högläsningen. Damber et al. (2013) säger att det är 

pedagogens förhållningssätt och engagemang i läsningen som bidrar till detta.
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3. Metodval

Nedan presenteras val av metod och de förskolor som medverkat i insamling av empiri. 

Denna del innehåller urval, datainsamling, procedur samt bearbetning och tillförlitlighet. 

3.1 Urval

De förskolor som har medverkat i studien är tre förskolor belägna i en medelstor stad i 

Norrland. Alla tre förskolorna är utspridda i olika stadsdelar. Dessa förskolor valdes genom 

kontakter där jag känner till verksamheterna. Det kändes viktigt att välja förskolor där 

kontakter fanns på grund av kunskapen att de var intresserad av det område som undersökts. 

På en av förskolorna valdes en förskollärare från en avdelning att intervjuas, på en annan av 

förskolorna valdes tre förskollärare från två olika avdelningar och på den tredje förskolan är 

det två förskollärare från två olika avdelning. Alla förskollärare arbetar med barn som är i 

ålder 3-5 år. 

Den första förskolan benämns Förskola 1 och består av tre avdelningar med barn i ålder

1-5 år. På Förskola 1 har valdes att intervjua en förskollärare som benäms Pedagog A. Nästa 

förskola benämns Förskola 2 och den består av 4 avdelningar med barn i ålder 1-5 år. 

Förskola 2 är tre förskollärare intervjuade och de benämns Pedagog B, Pedagog C och 

Pedagog D.  På den tredje förskolan, som benämns Förskola 3 finns det tre avdelningar med 

barn i ålder 1-5 år. På Förskola 3 är två förskollärare intervjuade som benämns Pedagog E 

och Pedagog F. 

3.2 Datainsamling och procedur

I studien används en  kvalitativ ansats.Valet av ansats grundar sig på mitt intresse att ta reda 

på vad förskollärare anser att högläsning har för betydelse för barnens utveckling i ålder 3-5 

år och vad de gör för att stimulera barnens intresse inför läsning. Trost (2005) skriver att en 

kvalitativ studie är rimlig om forskaren är intresserad av att förstå människors sätt att resonera

eller av att urskilja varierande handlingsmönster. Författaren skriver även att om det gäller att 

förstå eller hitta ett mönster så rekommenderas en kvalitativ studie. Genom den kvalitativa 

metoden kan jag gå mer ingående i studien. Intervjuer, som spelats in med mobil, har valts 

som metod och även anteckningar i samband med och efter det att intervjuerna genomförts. 
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Trost (2005) nämner vikten av att kontakta de personer man önskar intervjua i god tid 

och i samband med första kontakten komma överrens om tid och plats för intervjun. Personen 

som ska intervjua bör vid första kontakten ange ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta. 

Kontakten med de utvalda förskolorna skedde direkt när kursen börjat. Genom den första 

kontakten som var via mejl (Bilaga 1) kunde vi komma överrens om ett tillfälle för att ge mer 

information och komma överrens om tid och plats för intervjun samt hur lång tid det skulle ta.

Information om bandinspelning, försäkring om att ingen annan utomstående kommer lyssna 

på bandinspelningen och att materialet kommer raderas efter att bearbetningen är färdig har 

skett utifrån Johansson & Svedner (2010).

3.2.1 Intervjuer 

Den typen av intervjuer som valts är personligt strukturerade intervjuer (Bilaga 2). 

Denscombe (2000) menar att detta innebär att forskare och respondenter träffas enskilt och att

intervjuaren har förutbestämda frågor. Dock ligger vikten i vad respondenten svarar och 

frågorna är av sekundär betydelse. Det är däremot intervjuaren som för intervjun framåt. 

Upplägget av intervjuerna grundar sig på Denscombes (2000) teorier om intervjuer. 

Författaren menar att genom kombination av ljudupptagning och anteckningar blir 

insamlingen av data beständig. Genom detta resonemang valdes inspelningar samt 

anteckningar under och efter intervjuerna. 

De frågeområden som jag valt är:

 Förskollärarnas syn på högläsningen, 

 Vad har högläsningen för betydelse för barnens utveckling?

 Hur arbetar ni förskollärare med högläsning på förskolan?

Alla intervjuer var individuella förutom en intervju som skedde med två förskollärare 

samtidigt. 

3.3 Bearbetning 

Samtliga inspelade intervjuer är lyssnade på ett flertal gånger för att anteckna allt som sagts 

ordagrannt och därmed renskrivna i sin helhelt. Efter genomläsning av de nedskrivna 

intervjuerna markerades det som var kvalitativt relevant utifrån syfte och frågeställningar. Det

undersökta fenomenet var att beskriva, analysera och få inblick i högläsningen betydelse för 

barn i 3-5 års ålder. I fortsatta genomläsningar kunde både likheter och skillnader urskiljas.
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3.4 Tillförlitlighet

Studiens tillförlighet grundar sig i intervjuer av förskollärare som är verksamma inom det 

område som undersöks. Inspelning av intervjuerna och skrivna citat i resultatdelen styrker det 

pedagogerna har sagt. Med tanke på att förskolorna var kända för mig så var det en styrka 

genom att en trygghet fanns i att kunna genomföra intervjuerna. Detta har gjort att frågor ur 

ett annat perspektiv kunnat ställas.

Resultaten täcker de områden som undersökts för att kunna svara på syftet och 

frågeställningarna i studien. Patel & Davidsson (2003) skriver att det är viktigt att forskaren 

reflekterar över de val som utförs när denne hanterar informationen och hur detta påverkar 

analysen. En tanke över hur informationen skulle hanteras och hur jag skulle skriva för att det 

mest relevanta skulle komma med har funnits. Jag har bearbetat det pedagogerna sagt under 

intervjuerna, men inte lagt till några egna tankar eller åsikter i detta material, utan bara 

bearbetat citaten så det blivit lätt att förstå vad de har sagt. Patel & Davidsson (2003) skriver 

även att om studien baseras på intervjuer så bör forskaren sträva efter att hitta en bra balans 

mellan citat från de intervjuade och egen text för att läsaren själv ska få möjlighet till att 

bedöma tolkningens trovärdighet. Detta har försökts göras i resultatdelen genom att skriva 

citat i texten och även egen text mellan citaten.

3.5 Etiska förhållningssätt

I denna studie är de fyra huvudkraven som finns vad gällande de grundläggande 

individskyddskraven valda som grund (Vetenskapsrådet, 2002). Det första kravet är 

informationskravet, vilket innebär att forskaren har en skyldighet att informera den som ska 

bli intervjuad om vad forskningen har för syfte samt att deltagandet är frivilligt och att 

personen i fråga när som helst kan avbryta intervjun. Det andra kravet är samtyckeskravet, 

som innebär att deltagaren i undersökningen har rätt till att själv bestämma över hur den vill 

medverka. Krav nummer tre är konfidentialitetskravet och det innebär att alla uppgifter som 

samlas in om alla i undersökningen behandlas konfidentiellt och att personuppgifterna ska 

förvaras på ett sätt att ingen annan än forskaren kan ta del av den. Det fjärde kravet är 

nyttjandekravet, som innbär att alla de uppgifter som samlats in om de enskilda personerna 

endast får användas för forskningens syfte.
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Personerna som medverkat under insamlingen av empirin har fått tagit del av dessa fyra 

huvudkrav genom telefon och mejlkontakt.
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4. Resultat och analys

I den här delen av studien presenteras resultat utifrån de olika informanternas perspektiv. 

Avslutande i varje del kommer en analys av tolkningarna utifrån intervjuerna och litteratur att 

representeras. I resultatdelen presenteras resultat i form av citat vilket har valts att bearbeta för

att göra det mer läsvänligt. Resultatdelen är indelad i följande rubiker: Högläsning, 

Högläsning och barnens utveckling och Arbetet med högläsningen.

4.1 Högläsning

Under denna del i studien presenteras de resultat som kommit fram om hur förskollärarna ser 

på högläsningen ur olika perspektiv och vad högläsningen har för syfte.

4.1.1 Tankar kring högläsningen

Något som framkommer kring högläsning är att alla pedagogerna tycker att det är viktigt att 

läsa för barnen. Annat som de flesta pedagoger tog upp var valet av bok. De flesta ansåg att 

det var viktigt att tänka på hur boken är uppbyggd och vad som är intressant med den.

Ja, vi brukar som försöka låna böcker som är intressanta. Kanske om det är något särskilt område vi 

arbetar med så lånar vi mycket böcker som har med det området att göra. Ibland gör man en aktivitet av 

högläsningen där man pratar om boken och om ord som är svåra och sådant. Medan andra gånger läser 

man för att hinna läsa flera olika böcker som barnen har fått välja själv. (Pedagog B)

Pedagog B tycker att det är viktigt att låna böcker som är intressanta för barnen och kan 
ibland välja böcker utifrån de områden de arbetar med. Dock nämner inte Pedagog B kvaliten 
på böckerna om de läser för barnen, utan nämner mer att det ska rolig läsning för barnen. 
Pedagog C nämner vikten av kvaliten på böckerna och hur viktigt det är vid högläsningen.

Vi är överhuvudtaget noga med vad det är för böcker vi väljer. Det ska vara bra kvalitet på böckerna vi 

läser för barnen, både textmässigt och bildmässigt. Detta är viktigt vid högläsning. Även att man tänker 

på språket i böckerna och att det innehåller olika språkutmaningar. Det är viktigt med bilderna, att det är 

bra illustrationer i böckerna, som kompletterar texten och ger näring åt fantasin. (Pedagog C)

Pedagog A har liknande tänk som Pedagog C, där Pedagog A säger att det är viktigt att tänka 
på vad det är för böcker som läses och hur kvaliten är på böckerna innehållsmässigt. Däremot 
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säger även Pedagog A att det är viktigt att läsa mycket för barnen, både hemma och på 
försklan.

Högläsningen på förskolan borde vara ett måste, men jag tycker att det bästa vore om både hem och 

förskola läser högt för barnen. Det är även viktigt att tänka på valet av bok och tänka på hur den är 

uppbyggd så att man inte läser en bok som tar upp saker som inte är bra för barnen. (Pedagog A)

Alla pedagoger tar upp vikten av hur boken är uppbyggd och att det är viktigt att tänka på vad 

vi läser för barnen. De ansåg att man bör välja böcker som är bra illustrerade och med bra text

i. 

4.1.2 Planerad högläsning

Vad som framkommer från alla informanter är att den planerade läsvilan förekommer på deras

förskolor. Det finns likheter mellan förskolorna om när detta sker. Oftast sker det flera gånger 

per dag men mestadels efter lunch när de äldre barnen behöver en lugn stund.

Ja, de planerade tillfällena är oftast läsvilan mitt på dagen. Kanske kvart i tolv till kvart över tolv ungefär. 

Det är den stunden som vi alltid avsätter när de andra sover. Då är det de äldsta barnen som lyssnar på 

saga och då kan man göra olika om man till exempel läser bok eller berättar saga eller så. För att de äldre 

barnen ska få en lugn stund på dagen. (Pedagog D)

Både Pedagog E och Pedagog B säger att de har högläsning under hela dagen, det vill säga på 
förmiddagen, efter lunch och senare på eftermiddagen.

Det är på morgonen och ofta när det bara är några barn här. Sen har vi som sagovila efter lunch och även 

på eftermiddagen, då oftast vid slutet av dagen. (Pedagog E)

Vi har både planerad högläsning på förmiddagen och på eftermiddagen så att alla får en stund med 

läsaktivitet. /…/ Läsvilan däremot sker vid kvart i elva och sen just efter lunch vid tolv ungefär. (Pedagog 

B)

Det som framkom var att alla förskolor försökte få in planerad läsvila så ofta de kunde. Dock 

verkar inte tid för mer planerad högläsning finnas. 
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4.1.3 Spontan högläsning

Alla förskolor presenterade att det förekom spontan läsning flertal gånger per dag, vilket 

berodde på när barnen önskade det och tillfälle kunde ges. Skillnad mellan de olika 

förskolorna var hur mycket tid de gav till denna spontana högläsning. Så här säger Pedagog E,

B och D angående detta:

Sen är det också de spontana lässtunderna, när barnen kommer med en bok och vill att vi ska läsa. Detta 

är bra genom att de får en känsla av eget inflytande i de böcker de väljer, vilket jag tycker är bra. 

(Pedagog E)

Men vi har även spontanläsning, när man ser att det är någon som inte har så mycket att göra eller 

någonting så frågar man om vi ska läsa en bok. (Pedagog B)

De spontana högläsningarna är oftast när barnen kommer med en bok och frågar om man kan läsa för den 

och så sätter man sig och läser. Det kan bli flera sådana tillfällen per dag. Någon på morgonen, 

förmiddagen och på eftermiddagen. Det beror helt på barnen. … Och ibland kan man tycka att det blir för 

hög ljudnivå, många barn som springer till exempel, och då säger vi ofta att vi ska läsa en bok, vilket ofta 

drar lite barn. (Pedagog D)

Det som många pedagoger sa var att den spontana läsningen ofta ingav ett lugn. Det kunde 

hända att det var barnen som frågade om de kunde läsa eller att pedagogerna tyckte att det 

blev för hög ljudnivå och då gav även de förslag till att läsa för att lugna och tysta barnen. 

Många av pedagogerna sa att det var oftast högläsning av böcker under dessa tillfällen, men 

gav andra förslag som flanosagor eller sagor som man själv hittat på. 

4.1.4 Syftet med högläsningen

Högläsningens inverkan på barnens språk vad något som de flesta pedagogerna tog upp. De 

menade att högläsningen främjade mycket kring barnens språk- och begreppsutveckling. 

Något som de även tog upp som syfte var att få barnen att varva ner och få en lugn stund. 

Pedagogerna tyckte att högläsningen har så många olika syften men att det framförallt är 

beroende på vad man själv sätter upp för mål.

Ja, ehm... Det är väldigt viktigt för barnens språk, tycker jag. Det främjar både läsförståelsen och 

språkförståelsen och att dem ska förstå. För det är ganska mycket ord i en bok och i och med att man läser
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alla de här orden och kopplar det till en text så får man ett sammanhang. Samtidigt som de hör sagan, 

även fast de kanske inte förstår vissa ord, så lär de sig ändå sammanhanget runt. Det som är det viktigaste 

i mitt tycke är att de ska få så rikt ordförråd som möjligt och att läsa från när barnen är små så man kan 

främja dem att bli bättre på att prata och förstå text. (Pedagog D)

Pedagog D säger att det viktigaste är att barnen ska få så rikt ordförråd som möjligt och att 
barnen ska få lära sig att förstå sammanhanget runt det man läser. Pedagog A säger att det är 
viktigt för att barnen får träna sig i att sitta lugn och lyssna, men även för att barnen får prata 
kring böckerna.

Hos oss vill vi skapa möjligheter där alla barn kan komma till tals och där de får träna att sitta lugnt och 

lyssna. De får ett tillfälle att varva ner. Högläsning ger barnen dessutom så mycket grundkunskaper i 

språkträning. Dessutom kan man med rätt val av böcker på ett bra sätt ta upp ämnen som är lite känsliga, 

vilket är bra. (Pedagog A)

Pedagog C har liknande tankar kring högläsningens syfte som Pedagog A, men pratar istället 
om högläsningen som en samlingsfunktion istället för ett sätt för barnen att träna sig på att 
lyssna och sitta still. Här säger även pedagogen att det är viktigt för språkutvecklingen, precis 
som de andra pedagogerna ovan sagt.

Ja, det är både en samlingsfunktion där det kan vara skönt att samla ihop de i olika soffor och de får sitta 

och höra en bok en stund. Men även en stund för läsaktivitet så man får möjlighet att träna lite extra med 

något. Det kan vara en bok som vi tycker är jättebra för språkutvecklingen så använder vi oss av den. 

(Pedagog C)

Det fanns skillnader i vad pedagogerna ansåg vara det viktigaste i syftet med högläsningen. 

Vissa tyckte att syftet med högläsningen var att få en lugn stund medan andra tyckte att det 

var framförallt viktigt för språkutvecklingen. Detta framkom tydligt under intervjuerna, när 

det hördes på betoningen i informanternas svar, vilken av dessa två delar som ansågs 

viktigast.

4.1.5 Analys

Utifrån resultaten visar studien att pedagogerna anser att högläsningen är viktig för barnen 

både utvecklingsmässigt och för att barnen behöver en lugn stund under dagen. De behöver 

denna lugna stund för att kunna koppla av och varva ner. Pedagogerna säger även att en 

flanosaga kan fungera lika bra vid sådana här tillfällen för barnen, där barnen får inflika mer 
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och vara mer delaktiga. Trots detta kan man enligt de svar som pedagogerna gett se att de barn

som inte sover efter lunch behöver en stund där de får sitta ner och lyssna på en bok för att 

varva ner, även utan att reflektera kring boken. Damber et al. (2013) säger angående detta att 

om barnen inte får reflektera eller bearbeta boken så sker ingen utveckling. Detta är en 

skillnad mot vad informanterna säger, de säger att det förekommer tillfällen där de inte låter 

barnen reflektera kring boken eller för den delen bearbeta boken då det är den lugna stunden 

som är i fokus.

Pedagogerna anser att det man läser är viktigt för barnen och att innehållet i boken är av

betydelse. De flesta av informanterna ansåg att  det bör väljas böcker som ger barnen något, 

både språkmässigt och bildmässigt och att det är viktigt att dessa två delar är bra kopplade. 

Dominicovic´et al. (2006) anser att illustrationerna är viktiga i sig och behövs som ett 

komplement till texten. Detta framkommer även i denna studie som visar att detta har 

betydelse för den utveckling som barnen får vad gällande språk. 

Enligt studien framkom det att den spontana högläsningen skedde oftare än vad den 

planerade högläsningen gjorde. Även om pedagogerna nämnde tillfällen under dagen då den 

planerade högläsningen uppkom så sa de även att de önskade att det fanns mer tid för 

planerad högläsning. Känslan av att tiden inte räckte till uppkom ständigt under intervjuerna 

och detta ansågs enligt pedagogerna vara ett problem och något de skulle vilja utveckla så att 

tiden till planerad högläsning uppkom vid fler tillfällen än nu. De ansåg att den spontana 

läsningen kunde vara bra genom att barnen fick möjlighet till eget initiativ, men att den  

planerade högläsningen gav pedagogerna och barnen mer genom att pedagogerna då kunde 

förbereda sig mer. Som Pramling et al. (1993) säger är det viktigt att pedagogerna läser 

mycket för barnen under dagen, vilket även informanterna sa under intervjuerna.

4.2 Högläsning och barnens utveckling

Under denna del i studien visas resultat från vad pedagogerna anser att högläsningen har för 

betydelse för barnens språkutveckling, men även kopplingen mellan högläsningen och den 

sociala och emotionella utvecklingen hos barnen. 

4.2.1 Språkutvecklingen

Alla informanterna har sagt att barnen utvecklar språket med hjälp av högläsningen och de går

olika djupt in på detta vad gällande språkutvecklingen och högläsningen. Informanterna säger 
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att de utvecklar ordförrådet. Medan vissa av informanterna säger att det är viktigt med 

högläsningen för de barn som inte har svenska som modersmål.

Det har väldigt stor betydelse, om vi ser till de barn som har utländska föräldrar som pratar sitt lands 

språk hemma, så har de bara oss som referensram när de kommer hit. När man då läser en bok så får de 

större ordförråd av vår svenska. Jag tror att det har väldigt stor betydelse för dem barnen, men även för 

andra barn. Det brukar främja mycket för barnen genom att läsa massor. Sedan är det även viktigt för de 

barnen som har språksvårigheter att man läser mycket för dem, även hemma. (Pedagog D)

Här kan pedagogen se en koppling mellan högläsningen och språkutvecklingen hos de barn 

som har utländska föräldrar men även de barn som har språksvårigheter. Pedagog D nämner 

att det är viktigt att böcker läses för dessa barn eftersom det ger barnen större ordförråd av 

vårt svenska språk. Pedagog F säger att det är viktigt med högläsning för alla barn och för att 

de ska kunna utveckla en god relation till böcker.

Det har jättestor betydelse tror jag. Det har visat sig att skolbarnen har väldigt dålig läsförståelse och jag 

tror att vi nu, efter det, lägger ner ganska stort krut med just att barnen får återberätta saker. /…/ Jag tror 

att om man får en god relation till böcker redan tidigt så har man ju väckt intresset för språket och 

skriftspråket och berättandet och att man får det redan från tidig ålder ger oerhört mycket . Det är nästan 

A och O. Det ser jag som ett av mina främsta uppdrag som förskollärare. (Pedagog F)

Pedagog A och E har liknande åsikter om detta och säger bland annat att barnen får större 
ordförråd och kan få återberätta och samtala kring böckerna.

Jag tror att ett barn som får höra och associera ord till händelser har lättare att sätta ord på sina egna 

upplevelser. Högläsningen ger dessutom mycket för barnens ordförråd, meningsuppbyggnader, 

händelseförlopp och ett tillfälle till att kunna reflektera och samtala. (Pedagog A)

Ja, men de får större ordförråd och kan förstå innebörden av ord. Många barn kan ord, men de vet 

egentligen inte alltid vad de innebär. Det här med att de får återberätta och fantisera, kanske får göra ett 

nytt slut på boken tror jag kan ha en bra effekt på deras språkutveckling. Så jag är helt övertygad om att 

det är viktigt för barnen med högläsning och att det finns en koppling mellan högläsningen och barnens 

utveckling. (Pedagog E)
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Vad som framgår är att de flesta pedagoger tycker att det är viktigt med högläsning för att 

främja barnens språkutveckling. Barnen får genom högläsning ett större ordförråd och kan 

utveckla en förståelse för vad orden betyder och i vilket sammanhang de finns i. Vissa av 

informanterna talar även om vikten av att barnen får återberätta efter boken och att detta är av 

betydelse för språkutvecklingen.

4.2.2 Den sociala och emotionella utvecklingen

Många av pedagogerna talar om att många böcker kan ta upp tunga och känsliga ämnen vilket

kan leda till samtal om dessa. Genom dessa samtal kan barnen få en insikt av hur det kan vara 

att till exempel någon nära anhörig dör, hur det är att få ett syskon eller att föräldrar separerar. 

Pedagog B och Pedagog C säger att det även beror på hur man läser och vad man börjar prata 

om i boken.

Det kan det nog ha, om man ser till de här tunga ämnena som vissa böcker tar upp, fast på barnnivå, så 

kan det leda till samtal mellan barnen eller mellan oss och barnen. Då är det oftast när man läser något 

som är ganska allvarligt och ganska tunga ämnen som i sin tur leder till att man börjar pratar om vad 

barnen kan ha upplevt och som man då samtalar om. (Pedagog B)

Ja, det är mycket beroende på den som läser och hur man läser, samt vad man väljer att stanna till vid och 

vad man betonar. Vad man väljer att fråga upp om. Många gånger är det så att det finns ett dilemma i 

boken som barnen måste ta ställning till. Även de enklaste böckerna har ju svåra saker. (Pedagog C)

Här talar dessa pedagoger om böckernas betydelse för den emotionella utvecklingen och att 

de tror att det finns en koppling mellan de böcker man väljer under högläsningen och den 

emotionella utvecklingen. De lägger även vikt vid att samtala om det man läser för att kunna 

bearbeta det barnen tagit in genom boken. 

Man får med väldigt mycket, beroende på vad man väljer för böcker. Man kan bearbeta saker som kanske 

hänt i gruppen eller hur man är som kompis, om någon inte får vara med eller så. (Pedagog E)

Här går det att se vad Pedagog E anser att böckerna under högläsningen har för betydelse för 

barnens sociala utveckling. Pedagog E säger att böckerna bland annat kan ta upp hur man är 

som kompis eller att det går att bearbeta saker som har hänt gruppen. Detta är enligt 

pedagogen viktiga saker att kunna utveckla.
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4.2.3 Analys

Enligt informanterna finns en tydlig koppling mellan högläsning och barnens utveckling. 

Edwards (2008) skriver att det är viktigt med högläsning för att främja barnens utveckling, 

vilket pedagogerna också anser. Damber et al. (2013) lyfter fram dialogens betydelse mellan 

barn-barn och barn-vuxen och anser att det är genom dialogerna som lärande sker. Genom de 

svar som informanterna ger går det att tolka att pedagogerna använder sig av dialog barn-barn 

och barn-vuxen under högläsningen för att utmana barnen i sin utveckling. Genom att föra en 

dialog med barnen kan pedagogerna väcka tankar hos dem och förklara för dem, samtidigt 

som  barnen får möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar i ett öppet klimat, detta står det 

även om i Lpfö98 (rev. 2010). För att barnen ska kunna utvecklas behöver de en vuxen som 

har mer kunskap om det de funderar över och som kan förklara oklarheter. Studien visar att 

detta hänger ihop då pedagogerna säger att genom att de stannar av och pratar om det som 

hänt i boken och förklarar ord de inte förstår så får barnen ett större ordförråd och större 

ordförståelse, detta är något som även Damber et al. (2013) tar upp, men författaren säger 

även att det är viktigt att man tillåter att barnen får inflika under högläsningen.

Studien visar även att barnens emotionella och sociala utveckling har en koppling till 

högläsning och böckerna som läses under dessa tillfällen. Pedagogerna säger att vissa av 

böckerna man läser tar upp väldigt mycket saker som kan vara av emotionell eller social 

grund och genom samtal med barnen där de får uttrycka sina tankar och känslor kan de 

utveckla dessa färdigheter. Högläsningen skapar en gemensam upplevelse där böckernas 

innehåll är av värde för hur lässtunden blir. Precis som Edwards (2008) påpekar så ansåg alla 

informanter i denna undersökning att samtalet kring böckerna var viktigt för den sociala och 

emotionella utvecklingen.

4.3 Arbetet med högläsningen

I denna del av resultatet tas det upp om hur det arbetas med högläsning på förskolan och om 

pedagogerna brukar följa upp högläsningen. Hur pedagogerna kan använda högläsningen för 

att främja barnens intresse för läsning får avsluta denna del.
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4.3.1 Samtal kring böckerna

Pedagogerna nämner att det inte alltid finns tid till att samtala kring böckerna som de läser. 

Men att de strävar efter att kunna göra detta, då de tycker att det är viktigt för barnen och 

deras utveckling.

Ibland har man stunder där man tycker att det passar att bara läsa boken. Men har man en lugn stund och man

känner att man har tid så kan man ställa frågor kring boken. (Pedagog D)

Studien visar att pedagogerna tycker att det är viktigt med samtal om boken, både under och 

efter boken. Pedagogerna säger även att det inte alltid förekommer så mycket samtal om 

boken innan de har läst den.

Det viktigaste är väl egentligen att man har samtal under och efter boken. Det är inte alltid man har samtal

före boken. Men samtal efter boken händer lite då och då och samtal under boken sker ganska ofta då 

barnen är spontana och ställer frågor. Vid de tillfällen så svarar man på frågorna och samtalar kring det 

som dyker upp för att det är bra för barnens språkförståelse. (Pedagog D)

Informanterna lämnar olika svar på hur det kan se ut under en högläsning där barnen får 

samtala och ställa frågor. Med skillanden i åtanke så finns det dock likheter mellan dessa sätt. 

Studien visar att det finns ett genuint intresse av att låta barnen få möjlighet till inflytande och

få en chans till att ställa de frågor de har om det som händer i boken. Pedagog A, E och B 

säger så här angående detta:

Vi försöker välja böcker vid varje tillfälle som handlar om olika saker. Under högläsningen får barnen 

räcka upp handen och ställa en fråga eller en om de har en synpunkt om handlingen eller bilderna. Ibland 

kan det bli ganska långa samtal och ibland korta. Om det skulle vara så att barnen inte ställer några frågor 

så händer det att vi pedagoger uppmärksammar barnen om något som sker i boken. (Pedagog A)

Ibland får barnen ställa frågor under boken och ibland så läser vi bara boken, det är lite olika. (Pedagog E)

Ibland har vi samtal under boken. Då blir det ofta så att man avbryter läsandet och pratar om bilderna, det 

som har hänt och att det blir som ett samtal genom hela boken. Sen läser man den rakt av ibland också. 

(Pedagog B)
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Denna studie visar tydligt skillnaderna mellan hur pedagogerna utför högläsningen och vad 

barnen får göra under tiden högläsningen sker. De nämner att vid vissa tillfällen får barnen 

möjlighet att ställa de frågor och funderingar som kommer upp, men att de även vid vissa 

tillfällen bara läser boken utan att barnen får ställa frågor. Efter läsningen påpekar ovan 

citerade informanter att de försöker följa upp högläsningen så mycket som möjligt och att det 

kan göras på många olika sätt. Pedagog A, E och F ger exempel på hur detta kan ske:

Ibland följer vi upp högläsningen. Det kan vara om det är ett aktuellt ämne som vi arbetar med på 

förskolan eller avdelningen, eller så kan boken har fört med många funderingar från barnen så att vi väljer

att läsa den några gånger till eller rent utan hitta på något tema eller pyssel med boken och barnens frågor 

eller funderingar som grund till detta. (Pedagog A)

Vi följer inte alltid upp högläsningen. Men många gånger gör vi det. Ibland så tar man en bok och läser 

den bara som den är första gången och efter detta får de berätta om vad som hände och så. Nästa gång 

man läser den kanske de får göra sitt eget slut eller att vi ritar efter vi läst boken. (Pedagog E)

Det är väldigt olika, vi gör på många olika sätt. Vi har handdockor som barnen kan få spela upp boken 

med eller så kan barnen få göra egna flanosagor utifrån en saga eller bok. Barnen kan även få bearbeta 

boken estetiskt, de kan till exempel få en bilduppgift efter att vi har läst en bok eller så kan vi dramatisera 

boken. Vi försöker arbeta på många olika nivåer med böcker. Det är sällan att vi bara läser en bok, 

självklart gör vi det också, men samtidigt försöker vi ställa frågor eller följdfrågor så att barnen kan få 

uttrycka vad de uppfattar om boken. (Pedagog F)

Studien visar att många av pedagogerna väljer att följa upp boken genom att samtala om den, 

men att de även kan göra projekt utifrån boken. Att arbeta med boken och samtala efteråt ser 

pedagogerna som en möjlighet till att barnen får träna på reflektion och att få återberätta 

något. Genom de olika gestaltningar som pedagogerna tar upp får barnen möjlighet att träna 

på sin utveckling och det är genom samtalet som barnen utvecklas.

Det är ifall det är något särskilt, att vi till exempel har arbetat med en bok som projekt och då är det 

mycket uppföljning och reflektion kring boken. Men i allmänhet så är det väl mest om man känner att det 

är någon bok som tar upp mycket som man vill arbeta mer kring. Då samtalar man om den och tar fram 

den boken flera gånger och läser den på olika sätt. Men detta sker inte varje gång. Men det är bra om det 

görs lite då och då, eftersom barnen tränas och utvecklas genom det. (Pedagog B)
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Genom de svar som pedagogerna har gett kan tydliga kopplingar mellan högläsningen och 

uppföljningen ses som en utvecklande del hos barnen, där samtalen kring boken är av hög 

grad.

4.3.2 Pedagogens ansvar

Det är viktigt hur pedagogen läser boken för att barnen ska bli intresserad och för att de ska 

kunna bibehålla ett intresse under högläsningen angav alla informanter. För att barnen ska 

kunna skapa ett intresse för läsning säger informanterna att pedagogerna måste visa att det är 

roligt att läsa.

Det är viktigt hur man läser. Vad man har för inlevelse för att få med barnen. För om man bara läser en 

saga utan att visa att det är intressant så blir ju barnen inte heller intresserad. Man ska visa att det är kul 

att läsa. Man kan ju ha med sig så attribut för att göra det mer spännande. (Pedagog  E)

Pedagog F säger att det är viktigt att ändra sitt sätt att läsa om det är märkbart att barnen blir 

ointresserad, samtidigt så gäller det i och med det att vara uppmärksam på barnen under tiden 

som man läser och visa för barnen att det är okej att inflika i boken.

Jag tror att alla barn älskar att höra en saga när det är någon som är engagerad och tycker att det är roligt 

att läsa för barnen. Då blir det ju så att det blir roligt och man utgår från barnen så att man inte fastnar i att

barnen ska sitta still och vara tyst och lyssna, utan de behöver inte sitta still och vara tyst och lyssna. De 

kan vara delaktiga, man kan ställa frågor till dem och de kan få ställa frågor till oss och det är okej. Ibland

kan det vara svårt att sätta den där gränsen också, att veta vilka som bara vill lyssna och få ett 

sammanhang i sagan och de som vill prata. Där hamnar man lite i ett pedagogiskt dilemma, men det 

gäller att hitta någon balans där. (Pedagog F)

… Pedagogen har oerhört stor inverkan, det gäller att man lyssnar på dem och att barnen får vara 

delaktiga och inflika med sina tankar och idéer och kommentarer om bilder och saker som de associerar 

med. Det är viktigt att ta tillvara på detta och det tror jag väcker läsintresset hos de barnen. /.../ Det är en 

gåva att ge barnen en läsupplevelse som är positiv. Att få dem att vilja fortsätta inför det kommande 

arbetet i skolan. (Pedagog F)

Pedagog D säger att förskollärarens intresse för böcker och att läsa för barnen gör att det 

påverkar barnen och att det blir roligt.
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Jag tror att om vi är intresserad och läser mycket böcker för barnen och tycker själv att det är roligt så 

påverkar det barnen. Det blir som en grej och då tycker de att det blir kul. /.../ Om jag sitter och pratar 

monotont så tappar barnen intresset för då är det inte ens roligt att höra. Det blir väldigt tråkigt. Man 

behöver ändra tonläge och kroppsspråk för att bibehålla barnens intresse. Det är jätteviktigt att vara 

flexibel och kunna ändra sig. (Pedagog D)

Informanterna anger att den största vikten i att få med barnen i högläsningen och kunna 

bibehålla barnens intresse under tiden man läser, är pedagogens intresse och engagemang. De 

nämnde även att detta är viktigt för att barnen ska kunna skapa ett intresse för att senare kunna

lära sig läsa.

4.3.3 Analys

Genom de samtal som sker under högläsningen, tillåts barnen att få ställa frågor och 

kommentera det de funderar över eller är intresserad av. Som Damber et al. (2013) skriver så 

anger även informanterna att det var viktigt att man hade samtal under boken, men framförallt

efter boken för att barnen ska kunna bearbeta det de hört. Detta kan ses som en viktig del i 

barnens utveckling. Även om informanterna ansåg att det var viktigt att barnen fick möjlighet 

till att ställa frågor så var det inte alltid tillåtet då det inte alltid fanns tid till detta.. Ibland fick 

barnen bara sitta still och lyssna. Dessa skillnader är något som uppmärksammades och något 

som går att fundera över.

Gällande bearbetning efter högläsningen kunde den ske på olika sätt. Vissa av 

pedagogerna var väldigt informativa om vad de gjorde, medan andra sa att de samtalade kring

boken. Lindö (2005), Svensson (2009) och Granberg (2006) menar alla att det är viktigt att 

barnen får möjlighet att bearbeta det som händer i boken. Detta gör att de utvecklas och 

känner sig delaktiga, får träna på att reflektera och att få återberätta. Samma slutsats kan dras 

från denna studie. 

Enligt informanterna beror barnens intresse av böcker på hur pedagogerna visar sitt 

intresse och engagemang till böcker, vilket även Lindö (2005) och Granberg (2006) skriver. 

Granberg (2006) betonar att man måste läsa med inlevelse och med engagemang för att skapa 

ett intresse hos barnen. Alla informanter angav vikten av att det är hur de läser under 

högläsningen som gör om barnen vill lyssna eller inte. Detta kan ses som en del i deras arbete.

Informanterna sa även att om man bara läser en bok utan inlevelse, så kan även barnens 
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intresse försvinna och barnen vill gärna göra annat iställe. Precis som Pramling et al. (1993) 

skriver, så säger informanterna att vid sådana tillfällen måste de tänka på att ändra tonläge och

kroppspråk, för att lyckas fånga tillbaka barnens intresse. Informanterna tyckte också att det 

var viktigt att visa barnen att det är roligt med läsning.
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5. Diskussion

Jag har i denna delen valt att dela in diskussionen i metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Först kommer metoddiskussionen och sedan resultatdiskussionen där resultaten ställs i 

relation till tidigare forskning och vävs samman i förhållande till mitt syfte och min 

frågeställning.

5.1 Metoddiskussion

Syftet med studien var att få en inblick i förskollärares inställning till högläsningens betydelse

för barn i ålder 3-5 år. Jag valde en kvalitativ ansats eftersom det kändes lämpligt för denna 

undersökning. Genom den kvalitativa metoden kunde jag få mer ingående svar från 

informanterna och deras inställning till högläsningen, jämfört om jag valt en kvantitativ metod

där antalet svar är mer intressant. Med Trost (2005) beskrivning, om att en kvalitativ studie är 

rimlig om forskaren vill förstå människors sätt att resonera och förstå eller hitta mönster, i 

åtanke så var denna metod den som gav mest svar. Genom de intervjuer som genomförts har 

jag fått svaren jag behövt för att besvara mina frågeområden.

Informanternas svar har varit givande med tanke på att de har haft en positiv inställning 

till studien och de har visat ett engagemang genom de djupa svar de gett under de inspelade 

intervjuerna. Genom intervjuerna har jag fått en ökad kunskap om vad dessa pedagoger har 

för inställning till högläsning och vad det har för betydelse för barnens utveckling. Jag valde 

att spela in intevjuerna för att få med exakt allt som förskollärarna sa. Jag anser att jag har fått

djupa svar på de frågor jag ställt genom dessa intervjuer och med detta i åtanke behövdes inga

observationer genomföras. Jag förde anteckningar under och efter intervjuerna för att komma 

ihåg hur informanterna gav svaren och hur deras kroppsspråk visade sig medan de svarade. 

Detta kompletterade svaren bra då jag fick en känsla av att de tyckte att ämnet vi pratade om 

var viktigt. Jag ser det som att jag inte fått tillgång till förskollärarnas tankar kring det valda 

området om jag valt att göra observationer. Jag ser dock detta som en möjlighet till att kunna 

gå vidare med forskning inom detta område och utvidga studien.

Det skulle vara intressant med fortsatta studier inom det område jag undersökt, men 

med andra infallsvinklar. Något jag tycker skulle varit intressant att ta reda på är hur 

förskollärare ser på högläsningen för barn i ålder 1-3 år, hur pedagoger ser på högläsning i 
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förskoleklass, genomföra intervjuer med barn för att se deras inställning till högläsning och 

böcker eller att genomföra en liknande studie under en längre tid för att se utvecklingen hos 

barnen från ålder 3 till ålder 5.

5.2 Resultatdiskussion

I denna del kommer jag utgå ifrån studiens frågeställningar och i relation till litteratur, 

intervjuer och egna åsikter besvaras dessa här. Jag har valt att besvara resultaten under 

följande rubriker: Högläsning, Högläsning och barnens utveckling samt Arbetet med 

högläsningen och kommer använda samma rubriker här.

5.2.1 Högläsning 

Det framkommer i studien att informanterna anser att barnen behöver en lugn stund på dagen. 

Pedagogerna har efter detta behov, planerat in stunder under dagen då de utför högläsning. Jag

kan hålla med om att barnen behöver en lugn stund på dagen, men jag kan inte hålla med om 

att det ska vara högläsningen som är den lugna stunden. Jag har, liksom Granberg (2006), en 

föreställning om att det finns många sätt att utnyttja lässtunden på och enligt författaren tar 

pedagogerna till högläsning då det blir en stund över enbart i syfte för att barnen behöver vila.

Läsningens positiva effekter försvinna om man enbart använder högläsningen i syfte för att 

barnen behöver en stunds vila under dagen. Det framkommer att denna vila sker vid några 

tillfällen under dagen, men att det inte sker hela tiden. Vilket jag anser som styrkor då de 

flesta av pedagogerna säger att de försöker få till stunder där högläsningen ger barnen något i 

deras utveckling.

Det framkommer i resultaten att pedagogerna försöker välja böcker som är intressant 

och som det är bra kvalitet på vad gällande text och bild. Dominicovic´et al. (2006) nämner 

att det är viktigt att stimulera barnens intresse för bilden. Författarna menar att barnens 

förståelse av texten kan styras av illustrationerna. Genom de bilder som finns i böckerna får 

barnen ett sammanhang i texten. Precis som informanterna nämner tycker jag att det är viktigt

att tänka på hur texten är, hur bilderna är illustrerade och hur kopplingen till dessa delar är.

Studien visade att den spontana högläsningen förekom oftare än den planerade. Genom 

att barnen kunde komma under dagen och fråga om pedagogerna kunde läsa blev de spontana 

lässtunderna oftare. Många av pedagogerna ansåg även att tiden inte riktigt räckte till för att 

ha mer planerad högläsning. Damber et al. (2013) nämner att det läses i förskolan, men att den
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planerade högläsningen inte sker så ofta som den borde göra. Vilket visas i denna studie. Med 

tanke på att det var barnen som tog initiativ till läsningen kan man se ett mönster av intresse 

för böcker och att pedagogerna ska läsa högt för dem. Damber et al. (2013) nämner även detta

i sin bok och säger att genom detta intresse så indikerar det att barnen vill ha mer läsning. 

Svensson (2009) betonar att förskolan kan vara det enda stället som barnen får höra sagor och 

berättelser på. Med detta i bakgrund anser jag att tiden för högläsningen borde ske oftare och 

framförallt den planerade högläsningen som kan bli mer pedagogisk då förskollärarna kan 

vara mer förberedda och genomföra samtal kring boken. Genom de spontana 

högläsningstillfällen som uppkommer kan samtal ske, dock utan förberedelse hos pedagogen. 

Edwards (2008) nämner vikten vid att ägna tid och kraft till högläsning, men även resurser till

att arbeta med böcker och läsning för barn. Hon nämner även vikten av att ha en pedagogisk 

utgångspunkt i sitt läsande för att det ska bli givande för barnen. Med stöd i detta kan jag se 

att pedagoger borde ge mer tid åt planerad högläsning där pedagogen tillsammans med barnen

kan reflektera kring böckerna och barnens utveckling frodas. För att ge mer tid till 

högläsningen bör pedagogerna planera in fler tillfällen med pedagogisk läsning och ge barnen 

mer utrymme för val av böcker innan högläsningen, så att pedagogerna i god tid kan läsa 

igenom boken och planera samtal utifrån den. Med tanke på att det är tidsbrist i förskolan, 

skulle man kunna ha böcker som tema och högläsning som tema för att få mer tid till detta 

tycker jag.

5.2.2 Högläsning och barnens utveckling 

Alla informanter nämner att språket utvecklas med hjälp av högläsning. Pedagogerna säger 

även att det framförallt är ordförrådet som utvecklas med hjälp av högläsningen och precis 

som Damber et al. (2013) säger kan ordförrådet utvecklas om pedagogen genomför 

högläsningen på ett didaktiskt genomtänkt sätt. Författarna skriver även att genom böckerna 

får barnen mer tillgång till nya ord och begrepp och detta håller informanterna med om. Det 

jag uppmärksammat är att informanterna säger att högläsningen är viktig för barnens 

språkutveckling och att ordförrådet stärks hos barnen genom de böcker som pedagogerna 

läser. En av pedagogerna sa att det är speciellt viktigt för de barn som inte har svenska som 

modersmål, men att det även är viktigt för de barn som har sen språkutveckling. Jag kan se 

detta som en viktig anledning till att välja böcker med bra text och bild i under högläsningen 

så att barnen får så mycket tillgång som möjligt till att utveckla sin språkförståelse och sitt 
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ordförråd. Lindö (2005) säger att barnböcker ger ett oumbärligt stöd till barnens 

språkutveckling och förklarar det som att barnen klär sina egna tankar och känslor i språkets 

dräkt. Genom det författaren säger tolkar jag att det är böckerna som hjälper barnen att förstå 

språket och att det är genom böckerna barnen kan främja sin språkutveckling. Detta säger 

även pedagogerna och de säger att det är viktigt att man väljer rätt sorts böcker, med bra text 

och bild i som man läser för barnen, vilket jag håller med om.

Många av informanterna säger att böckerna kan ta upp känsliga ämnen som gör att 

barnen, genom samtal om detta, kan utveckla sin emotionella sida. En av pedagogerna nämner

även att böcker kan ta upp hur man ska vara som kompis eller att en bok kan ta upp något som

hänt i gruppen. Här tycker jag att vikten av samtal om det som hänt kommer in för att barnen 

ska utveckla sin sociala del. Genom dessa böcker och innehållet i dem kan barnen 

vidareutveckla sin sociala och emotionella utveckling och detta sker genom de samtal som 

man genomför och låter barnen komma till tals. Jag tycker precis som Granberg (2006) att 

genom de händelser som sker i böckerna hjälper detta barnen i sin sociala och emotionella 

utveckling. Detta styrker informanterna och studien kan visa en koppling mellan detta. Det 

Edwards (2008) skriver är att det är viktigt att samtala om boken efter högläsningen för 

attfrämja utvecklingen, vilket jag också anser.

5.2.3 Arbetet med högläsningen 

Det som framkommer i resultaten är att informanterna anser att det är viktigt att samtala kring

böckerna för att en utveckling ska ske. Däremot fanns det inte alltid tid till detta. Något som 

jag funderar över är varför inte tiden ges till detta då pedagogerna anser att det är viktigt. 

Svensson (2009) säger att högsläsningen med samtal kring boken har större effekt på barnens 

utveckling än om man inte samtalar kring boken. Detta är något som även pedagogerna tar 

upp, men inte alltid följer. Då det går att se kopplingar mellan högläsningen och samtalet 

kring boken och dess effekter på barnens språkutveckling, sociala utveckling och emotionella 

utveckling, så tänker jag mig att tiden till detta borde finnas och jag tycker att det framförallt 

borde läggas mer tid på. Vad gällande frågor som får ställas under tiden pedagogerna läser 

böckerna så skedde det enbart ibland. Någon förklaring till varför detta skedde gavs inte, men 

det går att tolka det som att tiden inte fanns för att barnen skulle få möjlighet till att ställa 

frågor medan pedagogerna läser och för att de ska hinna läsa klart boken. Detta tycker jag är 

väldigt tråkigt med tanke på att det är så pass viktigt att läsa för barnen och att barnen får 
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ställa frågor under högläsningen. Hur uppföljningen av böckerna skedde kunde se olika ut. 

Ibland följde de upp boken och ibland inte. Vid uppföljning kunde pedagogerna antingen 

samtala med barnen kring boken och ibland göra projekt utifrån boken. Granberg (2006) 

skriver att det är genom att bearbeta boken på olika sätt som dess effekter förstärks, genom 

både samtal kring böcker och teman utifrån dem kan barnens språkförmågor utvecklas och 

deras sociala och emotionella utveckling förstärkas. Genom det författaren skriver och 

informanternas svar kan jag se kopplingarna mellan bearbetningen av böckerna och barnens 

språkutveckling, sociala utveckling och emotionella utveckling, vilket jag tycker är bra.

Alla informanter ansåg att det var viktigt hur man läser för barnen under högläsningen 

för att barnen ska bli intresserad. Det är viktigt att visa att böcker är intressanta. Annat som 

informanterna sa var att det är viktigt att kunna se om barnen håller på att tappa intresset, för 

att kunna bibehålla intresset gäller det att man ändrar tonläge och kroppsspråk, men även låter

barnen få inflika om de vill. Allt detta håller jag med om och Granberg (2006) skriver att det 

är viktigt att man läser med engagemang och entusiasm, vilket jag tror är en stor del i att 

kunna bibehålla intresset hos barnen. Författaren säger även att om berättaren lever sig in i 

berättelsen och använder röstens möjligheter och visar sin egen fascination av sagan så fångas

barnens uppmärksamhet. Damber et al. (2013) skriver att det gäller att skapa en förväntan hos 

barnen och kunna bibehålla intresset. Författaren skriver också att det delvis är den vuxnes 

inlevelse och engagemang som påverkar effekterna av högläsningen, men det är även barnens 

förmåga att delta och vara aktiv som också spelar in. Genom de svar som infomanterna gett 

och det författarna skrivet kan jag se tydliga kopplingar till hur pedagogens sätt att läsa 

påverkar lässtunden och barnens intresse för läsningen. De slutsatser som jag kan dra av detta 

är att det är viktigt att visa ett intresse och engagemang under högläsningen för att det ska bli 

så givande som möjligt för barnen.

5.3 Slutord

Syftet med studien var att beskriva och analysera förskollärares inställning till högläsningens 

betydelse för barn i åldern 3-5 år. Jag ville med det undersöka vad de ansåg att högläsningen 

hade för inverkan på barnens utveckling och hur pedagogerna gjorde för att stimulera barnens 

intresse för läsning och böcker. Jag anser att jag har fått svar på detta genom den 

litteraturgenomgång som gjorts och den undersökning med följande resulat som genomförts. 
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Jag känner att jag har fått mer kunskap inom detta området och ser en tydlig koppling mellan 

högläsningen och barnens språkutveckling, sociala utveckling och emotionella utveckling, 

men även att det är viktigt att pedagogen som läser har en stor roll i barnens intresse för 

böcker och läsning.

Det skulle vara intressant att vidare undersökavad högläsningen har för inverkan på 

andra områden i barnens utveckling och även att få se hur det påverkar de barn som är i åldern

1-3 år och i förskoleklass. Annat som skulle vara intressant att undersöka är högläsningen och

barnens utveckling under en längre tid.

Jag hoppas att denna studie har gett läsarna större insikt i vad högläsning har för 

betydelse för barnens utveckling och vad förskollärarna kan göra för att barnens intresse för 

böcker och läsning kan utvecklas.
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Bilaga 1
Hej!

Jag heter Emelie Harnerud och jag är lärarstuderande som läser sista terminen på 
förskollärarutbildningen vid Umeå Universitet. Jag skriver just nu examensarbetet som 
avslutande del i utbildningen och önskar att få intervjua pedagoger som arbetar med barn i 
ålder 3-5 år för att kunna uppnå syftet med mitt examensarbete.

Syftet med examensarbetet är att undersöka om vad förskollärare anser om läsning för barn i 
ålder 3-5 år och vad de har för betydelse för barnens utveckling samt hur man som pedagog 
kan får barnen att bli intresserad av läsning.

Intervjun kommer att ta ca 40 minuter och det kommer ske i ett avskilt rum så att vi kan få en 
lugn miljö. Frågorna som kommer ställas kommer bara vara relaterade till syftet med studien 
och jag kommer att anteckna samt spela in intervjun för att kunna bearbeta insamlad data på 
bästa sätt. När studien är avklarad kommer materialet att förstöras. Ditt namn och arbetsplats 
kommer vara anonymt i arbetet och det enda som kommer framgå är att intervjuerna har ägt 
rum på en förskola i norra Sverige.

Viktigt att veta är att intervjun är helt frivillig och det kan när som helst avbrytas. 

Skulle ni vara intresserad av att låta mig intervjua er så är ni välkommen att höra av er till mig
så bokar vi in en tid som passar er. Har ni några frågor är ni självklart välkommen med dem 
också.

Tack för er medverkan!

Vänliga hälsningar

Emelie Harnerud

Mail: 

Telefon: 
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Bilaga 2

Intervjuguide

Frågeområde 1: Förskollärarnas syn på högläsningen

1. Vid vilka tillfällen har ni högläsning på förskolan?
2. Vad tänker du kring högläsning på förskolan?
3. Vilket syfte har högläsningen?

Frågeområde 2: Vad har högläsningen för betydelse för barnens utveckling?

1. Vad anser du högläsning har för betydelse för barnens utveckling?
2. Vad tänker du kring kopplingen mellan högläsningen och barns språkutveckling?

Frågeområde 3: Hur arbetar ni med högläsning?

1. Hur arbetar ni med högläsning på förskolan?
2. Brukar ni följa upp högläsningen? Om ja, i så fall hur? Om nej, i så fall varför inte?
3. Brukar ni använda högläsning för att utveckla barnens intresse för läsning? Om ja, i så

fall hur? Om nej, i så fall varför inte?

Har du några övriga tankar, funderingar eller kommentarer du vill tillägga?
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