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Abstract 

The purpose of this study is to explore how a selection of five preschool teachers thinks of 

reading aloud, and gets knowledge how to motivate children in the age of three-five years to 

read. Many scientists confirm that reading aloud to children is important because it enhances 

language development, reading aloud motivates children to continue to read on their own and 

contributes children´s fantasy develops according to read aloud. (Björklund, 2008; Ivarsson, 

2008).  

As digital media seems to take over preschool activities increasingly (Forsling, 

2011), my study is arguing that reading aloud doesn’t lose priority and that you can combine 

ipads with other activities like reading aloud. The study is based on four interviews with five 

preschool teachers from various preschools in the age group three-five years in the same 

community. The result shows that preschool teacher motivates children to read by different 

strategies such as theater, different environments and in the use of different forms of 

storytelling.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare motiverar barn i åldersgrupp tre-

fem år till läsning i förskolan. Många forskare anser att det är viktigt med högläsning för 

språkutvecklingen och för att motivera barn till fortsatt självständig läsning, det bidrar även 

till att barnens fantasi utvecklas (Björklund, 2008; Ivarsson, 2008, s.). Det läggs mycket tid på 

digitala medier såsom iPad, Ikt i förskolan och gör att andra aktiviteter får mindre tid 

(Forsling, 2011). Min studie argumenterar för att läsning i förskolan inte får bortprioriteras av 

verktyg som iPads, utan de ska användas som komplement till läsning i verksamheten. 

I studien gjordes fyra intervjuer med fem förskollärare som har hand om barn i 

åldrarna tre - fem år i samma kommun. Syftet med intervjuer är att undersöka pedagoger 

tankar och erfarenheter av att motivera barn till läsning och att använda sig av digitala 

resurser. Resultatet visar att de motiverar barn till läsning bland annat genom att leva sig in i 

berättelsernas handling, dramatisera dem och genom att kombinera högläsning med digitala 

verktyg.  
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Inledning 
Jag har valt att skriva om hur några förskollärare motiverar barn till högläsning. Jag anser att 

om barn får lyssna på högläsning kan förskollärare stimulera till ett fortsatt intresse för 

läsning av böcker. Enligt Skolverket (2009) har barns läsförståelse blivit allt sämre de senaste 

10 åren, främst hos de som redan är svaga i sitt läsande. Trots att datorn kan gynna barns 

läsförståelse, har läsandet av böcker minskat. Skolverkets (1999) rapport om barns läsande 

visar att 1994-1995, läste barn i åldrarna tre-åtta år endast 17 min per dag. Detta beror på 

minskade resurser till skolorna och datorerna blir mer vanliga i både skola och hem. Detta har 

jag märkt av på min Vfu att iPads och Ikt1 tar mycket tid av verksamheten, iPaden finns med 

pedagogerna för att dokumentera lärsituationer varje dag. Barnen blir filmade i vardags 

situationer som sedan de får titta på och reflektera tillsammans med pedagogerna. 

Ann-Katrin Svensson (2009) påpekar om att reflektion är av betydelse för barnens 

läsförståelse, men jag har inte sett att det görs så frekvent vid bokläsning utan mer vid 

användandet av iPad. 

Enligt den senaste Läroplanen för Förskolan2 ska pedagoger ”ansvara för att barnen 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2010), den 

består av strävansmål men det står inte hur pedagoger ska arbeta med barns läsning i 

förskolan utan varje pedagog kan tolka detta som de vill, jag tror att det därför är skillnad på 

hur man arbetar kring läsning i olika förskolor och därmed hur man använder sig av andra 

verktyg för att stimulera barnens intresse för högläsning.  

Jag har även sett att pedagoger använder högläsningen för att lugna ned barngrup-

perna, för att de ska sitta stilla under tiden maten plockas fram eller ett komplement till vilan. 

Dessa lässtunder är säkerligen stimulerande och hjälper barnen att utveckla nya ord och be-

grepp, men de är mycket kortvariga och inträffar endast vid särskilda tidpunkter. Skolverket 

(1999) menar att böcker väcker barnens fantasi och den ger texten liv, men att läsning kom-

mer i skymundan när dataspel, iPads och tv kommit in i vår vardag och stimulerar barnen.  

 
                                                
1 IKT handlar om förskolan använder multimedia verktyg i verksamheten för att t.ex. 
dokumentera. 
2 Läroplanen i förskolan kommer hädanefter benämnas som Lpfö-98. 
3 Internalisering- barnet löser ett problem med någon för att klara av det själv senare (Svensson, 2009). 

2 Läroplanen i förskolan kommer hädanefter benämnas som Lpfö-98. 
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Jag vill ta reda på om pedagoger integrerar högläsning med användandet av iPads/IKT eller 

om det är så att högläsning glöms bort. På så vis är målet med studien att berika min egen 

profession och fältet genom att belysa vikten av att barn får höra på högläsning i förskolan 

och lärandet som sker genom detta, samt att olika verktyg kan användas till detta syfte. 
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Syfte och frågeställningar 
Utifrån ovanstående problematisering tänker jag i denna studie undersöka hur ett urval av 

förskollärare ser på högläsning i syfte att få kunskap om hur de motiverar barn i åldrarna tre-

fem år till läsning, samt hur iPaden används som redskap i verksamheten. 

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar valts 

• Vad menar förskollärarna att högläsningen är till för? 

• På vilka sätt går de tillväga för att skapa ett intresse för läsning hos barnen? 

• Integreras iPad med högläsning i verksamheten? 

 

   



 

4 
 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
I min studie vill jag ta reda på hur förskollärare ser på högläsningen och dess betydelse för 

barns läsintresse samt om iPaden integreras med högläsning. Kunskapsöversikten kommer att 

ta upp tidigare forskning som diskuterar högläsning och vilken roll den spelar i förskolans 

verksamhet, och hur man ser på iPaden i förskolan. Jag vill härmed belysa en del viktiga 

faktorer som berör min studie. 

 

Hur barn lär 

Elisabeth Björklund beskriver pedagogen Fredrich Fröbel (år1782-1852) som den förste att 

påpeka att barn lär genom högläsning. Under denna tid började förskolorna också använda sig 

av ämnesintegrerade lärtillfällen som numera kallas temaarbete. Samma författare beskriver 

det sociokulturella perspektivet med Lev Vygotskij, som understryker att språket och hand-

ling har stor betydelse i barns lärande, barn lär genom samspel med andra, dvs. Det barnet 

idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt. 

Björklund menar att om barnen är involverade i berättandet tillsammans med peda-

gogerna så blir deras upplevelser och erfarenheter till en berättelse som skapas där och då. 

Genom att pedagogerna bekräftar med frågor och ger barnen stöttning kan de så småningom 

förstå lite av vad litteracitet är och hur berättande skapas. Hon förklarar att litteracitet är något 

socialt och att det blir händelser när barnen kommer i kontakt med text i någon form. Detta 

benämner Björklund som litteracitethändelser, tillfällen i vilka barnen får använda sig av sitt 

eget berättande genom att berätta om vardagliga saker och vad som hänt under dagen (Björk-

lund, 2008).  

Förskolans roll 

Björklund pekar på förskolans roll när det gäller högläsning och menar att den är viktig för att 

utveckla fantasi. Barnen känner igen innehållet i boken, fast de själva inte har erfarenheterna. 

Björklund hävdar att barn har en förmåga att ta till sig begrepp som frihet, ondska, godhet 

bl.a., samt förstå innebörden av dessa begrepp och sätta in dem i sammanhang även om de 

inte kan alla ord (Björklund, 2008).  

Rigmor Lindö anser att det ska kännas från topp till tå när någon läser en bok och att 
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den ska ge läsaren upplevelser. Hon menar att genom att väva samman upplevelser och erfa-

renheter med bokens kontext kommer vi att kunna se mellan raderna och stimulera våra käns-

lor och sinnen och vi kan fantisera och röra oss obehindrat. Vi väcker vår fantasi och lust ge-

nom att läsa, om boken fängslar läsaren kan denne skapa bilder i sitt medvetande om vad som 

händer i berättelsen (Lindö, 2005). 

Ulla Damber, Jan Nilsson och Camilla Ohlsson skriver i sin studie att högläsning är 

synnerligen viktig för barn i förskolan, detta ger barnen kunskaper som de har glädje av på 

längre sikt. De påtalar även att högläsningen ger barnen ett ökat ordförråd, men det gäller då 

att högläsningen sker på ett didaktiskt sätt. En annan viktig aspekt av högläsning och berät-

tande är hur pedagogerna förbereder sig för högläsning (Damber et.al, 2013). Detta ger Lindö 

exempel på, så som att välja böcker, sagor och texter med omsorg. Det för att stärka barnen i 

deras identitet, speciellt i värdegrundsfrågor. Berättandet påverkar våra värderingar och ford-

rar mer av berättaren än lyssnaren. Därför ska pedagogen förbereda sig genom att läsa texten 

innan för att kunna förmedla boken, pedagogens sätt att förhålla sig till boken påverkar barnen 

oerhört menar Lindö (Lindö (2005).   

Miljö 

Agneta Edwards menar att det rum man läser i ska var föränderligt och inbjudande, för att 

locka barnen till att lyssna eller själva titta i böcker. Böcker och sagor väcker fantasi hos bar-

nen och ett sådant magiskt rum bidrar till en positiv läsupplevelse. Pedagoger kan använda sig 

av tematiska figurer som hör till berättelsen för att förstärka läsupplevelsen (Edwards, 2007). 

Samspel 

Även Lena Ivarsson konstaterar att högläsning tillsammans med någon vuxen är av stor vikt 

för läsutvecklingen, men understryker att högläsningen inte främjar läsandet i sig utan ökar 

medvetenheten om texter och skapar nyfikenhet och ett intresse hos barnen. Ivarsson menar 

att samspelet mellan läsare och lyssnare är viktig, den som läser ska stötta, handleda, lyssna 

och svara på barnens frågor. Det spelar inte så stor roll vad man läser, huvudsaken är att det är 

intressant för lyssnaren. (Ivarsson, 2008). Lindö betonar vikten av författarskapet som kan 

göra ord levande genom att beskriva känslor och tankar vilket i sin tur kan väcka läslust. 

Böcker för små barn lockar till att återberättelse i barns lek och teckningar, därför är det vik-

tigt att barn får reflektera och höra många sagor redan som små för att väcka denna lust. Ge-
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nom att fånga upp barnens intressen och att välja böcker efter det kommer man automatiskt 

fånga deras nyfikenhet menar Lindö (2005). Även Edwards understryker att om barnen väljer 

böcker ska pedagogerna vara med och sålla bort böcker som inte passar innehållsmässigt, och 

vad som passar utifrån de teman man arbetar med. Pedagoger ska finnas tillhands och disku-

tera fram med barnen om varför barnet fastnat just vid den boken, och därefter kompromissa 

(Edwards, 2008). 

Samma författare understryker att tidpunkten för läsning har en betydelse, att läsa ef-

ter och före maten är i vilande syfte. Hon anser att läsningen ska ha en betydelse och för att 

väcka tankar och intresse hos barnen ska pedagogerna välja en annan tidpunkt, alltså när bar-

nen är fokuserade och vakna. Det viktigaste är att pedagoger frågar sig själva ”Varför” de 

läser på ett visst sätt och hur man kan strukturera om aktiviteter och för att läsa på andra tid-

punkter. Edwards betonar även att läsning inte behöver ta så lång tid, det beror på barnens 

koncentration, ibland räcker det med två minuter medan vid andra tillfällen en halvtimma. 

Huvudsaken är att man läser och att man gör det ofta tillsammans med barnen. Genom att läsa 

ofta lär sig barnen att koncentrera sig och lässtunderna blir automatiskt längre med tillhörande 

reflektion hävdar Edwards (2008). 

Högläsningens betydelse 

Lindö betonar högläsningens betydelse hos läsaren, man behöver inte förstå allt innehåll, men 

genom att lyssna kan barnen ändå förstå en svårare text om någon läser den för dig. Lindö tror 

att det har stor betydelse för oss människor och ser det som nödvändigt under hela skoltiden 

att få höra olika texter med samtal efteråt. Samma författare menar att människan alltid har 

berättat för varandra, men numra ersätts berättande av filmer, och har gjort att berättartradit-

ionen genom läsning i viss mån glömts bort. De flesta av oss människor vill hellre sitta fram-

för tv:n istället för att krypa ner under täcket och lyssna till en godnattsaga menar Lindö. I 

filmens värld förmedlas dock inget personligt, inte som det gör när man sitter tillsammans i 

sagostunden (Lindö, 2005). Jag anser detta är en aspekt att ta upp då min studie berör att IKT 

spelar allt större roll i förskolan, i t.ex. pedagogernas dokumentation och att iPaden är ett 

verktyg som ofta finns med i vardagssituationerna. 

Ipads i Förskolan 

Anna Klerfelt menar att datorn inte är helt gynnande för barn i förskolan men att den har pot-
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ential i ett motiverande syfte. Barnen kan undersöka och söka kunskap på ett sätt som de inte 

kunnat förut. Klerfelt skriver att barn ökar sitt lärande i både skriftspråk och att göra egna 

berättelser i både ord och bild genom datorn, och att det väcker en nyfikenhet att se berättel-

sen bildas genom multimedia. Hon betonar vikten av att barn inte ska lämnas ensamma vid 

datorn utan att de ska samspela med andra barn eller pedagoger (Klerfelt, 2007). 

Karin Forsling betonar att IKT finns runt om oss och att vi inte kan fråga oss om det 

är något bra för våra barn utan istället fråga oss, när, var, hur och varför det ska användas oav-

sett vilka föremål vi använder oss av i verksamheten. Hon anser att barn redan som små är 

digitalt kompetenta (Forsling, 2011). Lindö menar att barn i förskolan använder sig mer av 

datorer, och att det är viktigt att använda sig av, alla är olika och lär på olika sätt och kan 

därmed ses som ett pedagogiskt verktyg. (Lindö, 2005).  

Forsling hävdar också att pedagoger ska använda sig av datorer som ett verktyg och 

hjälpmedel till verksamheten, men pga. pedagogernas okunnighet blir syftet lek istället för 

lärande. Pedagoger har ofta med videokameran för att filma barnen i olika situationer i leken, 

som barnen senare kan relatera till (Forsling (2011). Arne Trageton menar att det är lättare att 

skriva än att läsa och att barnen lär sig genom sitt skrivande och det är lättare att knappa på en 

skärm än att skriva bokstäver, samt om man är fler har man en dialog och kan hjälpa varandra. 

Att lärandet ska gå via barnens lek (Trageton, 2005) 

Teoretiska utgångspunkter 
Förskolans verksamhet baseras på det sociokulturella perspektivet med den ryske pedagogen 

Lev Vygotskij, enligt detta perspektiv sker lärandet i samspel med andra (Sheridan et al, 

2010). Tomas Kroksmark menar att Vygotskij ser inlärningen som en social utveckling där 

barnen är delaktiga, Att människor är i ständig förändring och att vi hittar nya redskapsformer 

tillsammans med det vi redan har kontroll över (Kroksmark, 2011). 

Roger Säljö betonar att Lev Vygotskijs grundsyn är att människan är biologisk, histo-

risk, kulturell och social. Hur människor ser på lärandet är att alla människans fysiska, intel-

lektuella och sociala förmågor inte bestäms av de biologiska förutsättningar hen har utan an-

vänder sig av artefakter dvs. fysiska redskap t.ex. en bok eller en penna när vi skriver. Detta 

kallar Vygotskij för att föremålen medierar våra handlingar. Det centrala är att våra kunskaper 
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inte slutar vid våra kroppar utan tar till redskap för att mediera det vi annars inte skulle kunna 

klara av (Säljö, 2015).  Jag anser att böcker en sådan artefakt som behövs för att högläsning 

ska kunna äga rum.  

Svensson anser att i språkutvecklande aktiviteter är det av vikt att använda sig av me-

dierad undervisning, detta menar Svensson handlar om olika språklekar. Samma författare 

kopplar det till Vygotskijs internalisering3. Pedagogerna leder ’barnen genom aktiviteten och 

när de löser uppgiften tillsammans, kommer barnet att på egen hand ta initiativ och blir rättad 

om det gör fel. Pedagogen kommer sedan att kunna låta barnet göra aktiviteten helt själv och 

då istället bli ett stöd (Svensson. 2009), i linje med detta menar även jag att högläsning är en 

sådan aktivitet. 

Litteracitet 

Ett begrepp som jag kommer att använda mig av i min analys är Litteracitet, något som Björk-

lund förklarar med att små barn lär i samspel med sin omgivning genom mimik, gester, höra 

och koppla ihop det barnet hör och ser. Det är ett första steg till eget läsande och skrivande. 

Med begreppet litteracitet menar denna forskare inte enbart läs- och skrivutveckling, tecken 

och bilder utan också bläddrande i en bok (Björklund, 2008)  

Björklund menar att litteracitet handlar om läsande och skrivande till vardags, men 

att den har en större betydelse genom att involvera tecken och bilder. Hon betonar att även de 

minsta barnen stöter på både tecken och bilder och att de inte bara lyssnar på läsning. Tecken 

och bilder tillhör också litteracitet, påsåvis har man stegvis fått en annan bild av hur barn lär 

sig, från att tro att barn lär sig genom mognad och att barnen ska vänta in den mognad som 

behövs för att lära, så ser nu pedagoger barnen istället som kompetenta att själva ta in och 

berika sitt lärande. Barn lär genom samspel redan i tidig ålder och det är en början till lärande. 

Björklund menar att man förr koncentrerade sig på barnens färdigheter, men nu också ser att 

den miljö barnen befinner sig i och varierande aktiviteter har stor betydelse för barnens 

läsande och skrivande (Björklund, 2008). 

                                                
3 Internalisering- barnet löser ett problem med någon för att klara av det själv senare (Svensson, 2009). 
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Även Damber et al. understryker att litteracitet är en social och kulturell erfarenhet 

och att den på något sätt ställer krav på att de som ska erövra litteracitet ska vara delaktig 

(Damber et al. 2013)  

Samspel 

Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson hävdar att pedagoger be-

gränsar barns delaktighet och samspel i förskolan genom makt och regler, skulle pedagogerna 

interagera med barnen skulle samspelet bli bättre och barnen skulle få större inflytande. She-

ridan et al. anser också att kvalitén i förskolan beror på samspel mellan pedagoger och barn 

och mellan miljön och de som vistas i förskolan. Pedagogerna ska inspirera barn i förskolan 

och se till att barnen får tillgång till olika material att behandla. De ska få tillgång till att utöva 

olika uttrycksformer på egen hand men också i samarbete med andra. De kan t.ex. dramatisera 

berättelser tillsammans eller för barnen (Sheridan et al. 2010). 

Sheridan et al. menar att böcker, sagor, data, spel och saker som är kopplad till berät-

telsen, är hjälpmedel som kan användas i t.ex. högläsningen. Dessa hjälpmedel bör vara till-

gängliga för barnen så de kan illustrera sagan efter att de fått den berättad. Sagan kan berättas 

i olika former och sluta i olika scenario, barnen använder sin egen förmåga att berätta (Sheri-

dan et al. 2010).  

Vad är läsning  

Lindö förklarar olika aspekter som läsning genererar för barnen. Hon menar att den ska väcka 

barnens intresse och att det ska vara en rolig stund. Lindö hävdar att om barnen har roligt lär 

de in bättre. Läsning/sagostunden ska vara både grupp- och jagstärkande, och genom att bar-

nen sitter stilla och lyssnar kommer det träna deras koncentration. Lindö menar också att det 

lär barnen empati och moral samt att det är språkutvecklande. Läsning gynnar även barnens 

fantasi och ger barnen ökad kunskap (Lindö, 2005). 

 

Val av metod 
I min undersökning har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer i min studie om 

högläsning. Detta för att jag har ett specifikt ämne jag vill ha information om. En av 
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fördelarna med denna typ av intervju är att den möjliggör följdfrågor. (se bilaga 2). Flera 

forskare som Alan Bryman, Bo Johansson och Per Olov Svedner menar att man ska ställa 

öppna frågor för att fånga in intressanta vinklingar som kommer upp under intervjun. 

Frågorna ska vara kopplade till det tema som du har och alla intervjupersoner ska ha samma 

förutsättningar. Det innebär att man ställer samma frågor för att få ett så rättvist svar som 

möjligt och att informanterna4 svarar efter sin förmåga, De behöver inte komma i samma 

ordning och följdfrågorna behöver inte vara likadana på alla intervjuerna. (Bryman, 2008,; 

Johansson och Svedner, 2010). 

Samma författare menar att intervjuer är en vanlig form när man forskar inom 

läraryrket pga. att den ger intressanta upplysningar om pedagogers syn på verksamheten, 

förhållningsätt, värderingar och attityder samt på barns kunskaper (Johansson och Svedner, 

2010). Detta passar min studie då jag vill ta reda på vad pedagogerna anser om högläsningens 

betydelse samt hur iPaden integreras i förskolan verksamhet. Jag har valt att spela in 

informanternas tal och transkribera dem, detta för att kunna analysera deras svar i efterhand.  

Urval 

Jag har intervjuat förskollärare på fyra olika förskolor i samma kommun, för att få reda på 

förskollärares strategier att motivera barn till läsning och hur de integrerar Ikt. De arbetar på 

avdelningar med barn i åldrarna tre – fem år. För att uppfylla kraven om anonymisering (se 

etiska överväganden) har jag gett informanterna fingerade namn, Jag kommer fortsättningsvis 

benämna intervju 1= Kim, intervju 2= Alex, intervju 3= Charlie och intervju 4= Robin. 

Förberedelser 

Jag började med att utforma ett informationsbrev, att jag vill intervjua förskollärare till hjälp 

för mitt examensarbete om högläsning i förskolan (se bilaga 1). Jag mailade tre stycken 

förskolechefer varav en ansvarar för två förskolor, alla var positiva att ta emot mig, resultatet 

blev att fyra förskolor tog emot mig.  

Jag genomförde fyra stycken intervjuer på fyra olika förskolor varav två förskolor har samma 

chef, ett antal som medges inom ramen för studien. Jag valde förskolor som jag själv inte varit 

på för att få så korrekt data som möjligt, eftersom jag inte vet hur de arbetar kring läsning i 

                                                
4 Informanter är uppgiftslämnare dvs. de personer som blev intervjuade i min studie.( 
http://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=Informant hämtat 18/5-15.) 
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sina verksamheter och kan jag därmed inte lägga någon värdering i den information jag fått 

in.  

Jag intervjuade sex stycken förskollärare som arbetar med åldersgruppen tre – fem år för att 

begränsa min studie.  

Genomförande 

Jag träffade fem förskollärare vid fyra olika tillfällen, på deras förskolor. Vid det ena tillfället 

träffade jag två förskollärare samtidigt.  

Informanterna informeras om min studie, och att det är högst frivilligt att vara med. Jag spelar 

in samtalet för senare transkribering. Jag transkriberar intervjuerna omgående för att jag ska 

ha intervjun färsk i minnet, samt för att kunna ta kontakt med informanten om det var något 

som var oklart. Ljudinspelningarna var av god kvalitet och jag bearbetade det transkriberade 

materialet och markerade de svar som var likvärdiga samt de skillnader jag såg.  

Reliabilitet och Validitet 
Varken reliabilitet eller validitet är relevant för min studie då den är kvalitativ och således inte 

kan ge någon generell uppfattning om yrkesgruppen i sin helhet. 

Med validitet menas att man diskuterar om resultatet i studien är sann gentemot det 

som undersökts, jag tolkar det som att det är trovärdigheten i mitt arbete som skall värderas. 

Reliabilitet är hur tillförlitlig mätningen är samt om man skulle få samma resultat om man gör 

om den eller om den påverkats av något (Bryman, 2008,; Johansson och Svedner, 2010) 

Etiska överväganden 

En forskare har skyldighet att uppfylla Vetenskapsrådets informationskrav, dvs. att berätta om 

vad man tänker göra och att alla informanter vet vad materialet skall användas till 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Informanterna har gett sitt samtycke till intervjuerna och godkänt att vara med, vilket 

innebär att samtyckeskravet har uppfyllts. 

Konfidentialitetskravet betyder att informanternas identitet ska skyddas, därför 

kommer jag att använda mig av fingerande namn på deltagarna och namnen kommer att vara 

könsneutrala för att säkerställa att deras kön och namn inte avslöjas (se Urval).  
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All information kommer att behandlas på ett sådant sätt att det är oåtkomligt för 

andra, och kommer enbart att användas i det syfte jag har informerat om. När mitt 

examensarbete är färdigt kommer all information förstöras och på så sätt uppfylls 

nyttjandekravet. (Löfdahl, 2014.) Att delta är högst frivilligt och man kan hoppa av när man 

vill, utan att bli ifrågasatt (Bryman, 2008) Detta meddelades samtliga informanter innan 

intervjun gjordes. 
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Resultat  
Eftersom målet med intervjuerna är att få fram svar på mina forskningsfrågor delar jag in 

resultaten med forskningsfrågorna som rubriker. 

Vad förskollärare menar att högläsning är till för 

Charlie berättar att högläsning används till vilan efter maten, och att det är lika på de flesta 

förskolor. Det är praktiskt att läsa då pga. raster. En annan informant, Robin, menar också att 

högläsning ofta bedrivs efter maten. Men betonar att barnen inte är mottagliga för läsning vid 

den tidpunkten, syftet blir att få en lugn stund. En tredje informant, Kim läser för barnen efter 

maten, hur länge beror lite på dagsform och hur länge barnen orkar. Om man har ett annat 

syfte med läsningen än vila ska det ligga på annan tid. En fjärde informant, Alex, läser inte 

efter maten utan vid andra tillfällen, barngrupperna är stora och koncentrationen tryter därför 

har de inte någon fast tidpunkt när de läser.  

Robin berättar vidare att de en gång i veckan tillämpar Före Bornholmsmodellen5 

som ett sätt att bedriva högläsning ofta på förmiddagen, ”sen har vi en sagotant som kommer 

en gång i veckan och läser för barnen parvis så de kan reflektera och se ordentligt”. Detta är 

en viktig del i högläsning. ”Sagotanten läser på ett annat sätt än förskollärarna kan, och alla 

förskolor ska ha möjlighet till detta” anser Robin. De berättar om ett program som finns på 

iPaden där barnen kan skapa egna berättelser. Fantasi finns överallt i böcker, och barnens 

fantasi och erfarenheter används i det programmet, där sagan bildas i både bilder och språk. 

Alex läser på olika tider för de som vill lyssna och motiverar dem som inte kommer 

självmant. Kim lägger stor vikt vid läsning för att alla ska få bli lästa för, de arbetar med barn 

som har olika språk, och därför är det viktigt att läsa.  

Robin uttrycker att det är viktigt att läsa fastän tiden tryter. Är barngrupperna stora 

blir högläsningen bortprioriterad. Högläsning är en viktig punkt och ska inte bortprioriteras. 

Robin menar att IKT tar över mer och mer i vardagen, både i hemmen och på förskolan och 

det är svårt att hinna med läsning i verksamheten. Robin avslutar med att de inte alltid kan 

säga ja till läsning, utan tiden får avgöra samt hur många barn de har och hur många det är 

som vill lyssna just då. Charlie och Alex använder iPads till forskning via nätet med barnen 
                                                
5 Före Bornholmsmodellen: är ett arbetssätt med språklekar, där rim och ramsor. Detta för att barn ska koppla 
ihop språk och bokstäver och få en förståelse till läsning. (http://www.bornholmsmodellen.nu. Hämtat 18/5-15) 
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för att ta reda på fakta, bilder foton etc. Som en inspiration till kommande temaarbeten. 

Charlie berättar att barnen spelar pedagogiska spel ibland t.ex. matematiska eller 

språkutvecklande/bokstavs spel. De har inte använt iPaden som ett integrerande verktyg i 

högläsningssyfte mer än någon gång, Alex har använt en saga, men upplevt att barnen var 

okoncentrerade, men att de flesta barnen kunde återberätta efteråt. Charlie har använt iPaden 

till filmsagor som de visat.  

Informanterna upplever att barnen gärna vill jobba med iPads men att den 

traditionella högläsningen ändå är populärt men att det då inte är för stor grupp som man läser 

för samt att pedagogen är engagerad i läsningen. 

Sammanfattningsvis lyder informanternas svar som följer: 

Förskollärarna använder högläsning främst för att koppla av, dock tyckte en informant 

annorlunda, hen menar att det är viktigt att läsa och att syftet med läsning ska vara 

språkutvecklande och ge barnen läsförståelse. Två av informanterna arbetade med Före 

Bornholmsmodellen som anses vara viktig för lärandet såsom språkutvecklande och då 

speciellt för barn med annat modersmål än svenska. En informant arbetade med modellen 

kontinuerligt medan den andra använde den en dag per vecka. Två av informanterna påtalade 

att högläsning tar tid och att tidsbrist är ett problem.  

 Informanterna menar att iPads kan vara ett komplement till verksamheten men 

att den inte ska ersätta någon aktivitet. Att arbeta med iPads är roligt enl. barnen men 

högläsning fortfarande är en spännande och populär aktivitet. 

På vilka sätt går de tillväga för att skapa ett intresse för läsning 
hos barnen 

Kim använder Före Bornholmsmodellen varje dag och miljön runt omkring har betydelse, 

lugn och ro är av vikt. De har begränsat antal böcker som de har framme för att barnen ska 

kunna ta sig an dem och reflektera.  

Robin betonar att barnen läser både själva och för sina kompisar, de låtsas läsa 

utifrån vad de har hört och utifrån bilder. Barnen byter roller med pedagoger och läser för 

dem, är barnen delaktiga så är hälften vunnet menar Robin.  
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Alex förbereder sig inte inför den spontana läsningen utan enbart vid teman. Robin 

hävdar att de förberedde sig mer inför all läsning förr. Kim väljer böcker utifrån det barnen 

behöver och att det är en förberedelse. Charlie är av samma åsikt. 

Alla fyra informanterna reflekterar med barnen, Charlie menar att ”Barn ska inte bara 

matas med text”. Kim anser att det är viktigt att barnen lär sig att reflektera, och att barnen 

blir motiverade om pedagogerna är intresserade av vad barnen tycker och säger. Det är även 

av vikt att berätta på olika sätt t.ex. flano-saga6 och låd-sagor. Kim anser att man inte ska säga 

nej till att läsa, alla ska få höra på högläsning. 

Alex reflekterar speciellt med flerspråkiga barn, ofta flera gånger för att bekräfta 

barnen i läsförståelsen. Det ska inte var för många barn vid reflektionen för alla ska få komma 

till tals. Samma informant menar även att ett gott samarbete i arbetslaget är av vikt för att veta 

vad det ska läggas fokus på.  

Alla informanter är angelägna att skapa stämning speciellt vid planerad aktivitet, 

t.ex. bygga en koja eller dämpa ljuset. Att leva sig in i det man läser är av betydelse för att 

fånga barnens intresse menar de. Alex hävdar att inledningen/inbjudningen är viktig för att 

locka barnen till läsning, speciellt de barn som är svårfångade, välja böcker själva eller form 

på högläsningen kan göra barnen mer motiverade. Kim får böcker från biblioteket och låter 

barnen vara delaktiga i urvalet, biblioteket inbjuder till lässtunder och boklån och det väcker 

ett stort intresse hos barnen.   

Kim och Alex hävdar att både barn och vuxna tar initiativ till bokläsning i förskolan, 

de försöker att säga ja till barnen när de vill läsa. Charlie och Robin anser att initiativet tas av 

pedagogerna främst, men att barnen ibland kan komma självmant. 

Robin understryker att delaktiga barn och att materialet är tillgängligt för dem har en 

motiverande effekt. ”När barnen får välja bok, så höjer man barnen”. Kim anser att det är av 

betydelse att hitta fängslande böcker till barnen och som är intressanta ur deras perspektiv. 

Alex anser att det finns olika anledningar till att barn är intresserade av högläsning, att få 

närhet och sitta i knät, genuint intresse och att läsning är roligt. Alex och Charlie betonar att 

om läsaren lever sig in i boken, t.ex. teater, röständringar kan detta motivera barnen. Likt 

                                                
6 Flano-saga, bilder av sagan som sätts upp på en filt tavla för att illustrera den. 
(http://forskolefolket.blogspot.se/2010/08/flanosagor-vad-ar-det.html hämtat 18/5-15) 
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övriga informanter påpekar Robin att barnen fattar tycke för vissa böcker och att dessa får 

läsas ofta, ”Det är viktigt att göra, så läslusten inte försvinner”. Det är ett tecken på att ett 

intresse är väckt. Kim menar att Före Bornholmsmodellen gör att det blir mer arbete kring 

böckerna och lär barnen att det är mer än bara en bok.  

Enligt informanterna är följande faktorer viktiga för att väcka läslust:  

Högläsning med stöd av Före Bornholmsmodellen inspirerar barnen till lek och lust kring 

läsning och får dem att reflektera över boken och dess innehåll. Informanterna menar att 

läsning väcker ett fortsatt intresse hos barnen då de uppmuntras att läsa för varandra. 

Pedagogernas förberedelser kring läsning har betydelse för inlevelseförmågan och för att göra 

lässtunden mer levande. Kim menar att man kan fånga barnen genom att ha en föränderlig 

miljö och skapa mystik kring läsandet. ”Vi hade en rockring med tygremsor ett tag, de fick 

krypa igenom för att skapa stämning och att det var spännande för barnen” säger Kim. 

Miljöerna är föränderliga och kan skapa olika uttryck. Tycker läsaren att det är roligt smittar 

det av sig på lyssnaren hävdar Kim.  

Att reflektera tillsammans med barnen betonar alla informanter är av största vikt för 

att få en förståelse för boken men också för att väcka intresse för fortsatt läsning. Alex menar 

att gott arbetsklimat och en strävan åt samma håll i verksamheten är viktigt. Informanterna 

anser att barns delaktighet kan tillämpas genom val av böcker och vad som ska läsas och på så 

sätt intressera dem för lässtunden. Barn söker sig till läsning av olika anledningar såsom 

närheten till pedagogerna och ett genuint intresse för läsning. 

Diskussion 
I den här studien undersöker jag hur förskollärare ser på högläsning och hur de motiverar barn 

i åldrarna tre till fem år till intresse för läsning, samt hur IKT påverkar dessa aktiviteter. 

Beträffande pedagogers syn på högläsning visar resultaten att högläsning kan delas 

upp i två delar. Den ena är en passiv läsning med syfte att vila, en lugnande och oplanerad 

aktivitet medan den andra handlar om språkutveckling, där man reflekterar med barnen och är 

förberedd på en annan nivå. Syftet med läsning vid vila är enligt informanterna inte det syfte 

som Lindö (2005) menar att sagostunden skall ha, dvs. underhållande, fantasieggande, 

koncentrationstränande och jag-stärkande för att nämna några. En av de fyra informanterna i 
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den här studien som har högläsning vid vilan, läser frekvent även på andra tider för att rama in 

syftena med läsning, t.ex. vid efterfrågan, men de såg ett problem med detta vilket var att man 

inte fångade alla barn. Barn som är intresserade av läsning kommer självmant, men att 

försöka locka dem som inte gör det är problematiskt. Jag anser att detta är svårt med tanke på 

alla de barnen som inte är intresserade vid dessa läs tillfällen, precis som informanterna 

uttryckte. De går miste om språkutvecklande aktivitet samtidigt som man inte kan tvinga dem. 

Samma sak om man enbart har läsning vid vilan, då missar de barn som sover det tillfället 

också. Jag anser att det viktiga är hur man lockar till läsning. Emellertid är informanterna 

medvetna om att syftet högläsning vid vilan inte är det samma som vid andra tidpunkter då 

syftet är mer språkutvecklande.   

Damber m.fl (2013) visar på att högläsning är en viktig aktivitet i annat syfte än vid 

vilan. Informanterna i den här studien betonar också vikten av högläsning och att de är 

medvetna om att läsning vid andra tillfällen är till för att lära. Problemet hävdar jag att det blir 

för lite planering och diskussion kring högläsningen i verksamheten som en enskild aktivitet, 

utan högläsning blir en del av den dagliga rutinen precis som t.ex. matsituationen, 

högläsningen bör lyftas och diskuteras för att få den föränderlig och motiverande för alla 

barnen på förskolan. Förskollärarna var medvetna om problemet men hade svårt att ändra på 

verksamheten som jag uppfattade dem. 

Högläsning med syfte att vila 

Lpfö-98 står det inte hur pedagoger ska arbeta med högläsning i förskola, utan att barnen ska 

stimuleras i språk och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2010). Det är en 

tolkningsfråga som var och en kan uppfatta olika. Därför understryker informanterna vikten 

att arbetslaget strävar åt samma håll och har en öppen dialog om hur man uppfattar 

verksamheten. Vidare arbetar de med olika med läsning genom att läsa vid vila medan andra 

använder sig av Före Bornholms modellen där man reflekterar och använder boken i syfte att 

ge barnen god språkutveckling och förståelse för hur böcker används, bland annat genom 

språklekar. Det tycker jag är ett viktigt verktyg att använda sig av samtidigt får det inte ta 

överhanden heller, barn ska kunna läsa böcker eller lyssna till högläsning för att det är skoj 

och att det inte är aktiviteter kring boken t.ex., reflektion. Svensson visar att språklekar är 

aktiviteter som är viktiga för barns språkutveckling och internalisering där barnen och 
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pedagoger lär tillsammans för att barnet senare ska klara av aktiviteten själv (Svensson, 

2009). 

IKT  

Informanten Robin hävdar att IKT mycket väl kan integreras med läsning genom att barnen 

får använda sig av iPaden, för att göra egna sagor/ berättelser som de senare kan visa för barn, 

vårdnadshavare och pedagoger. Informanten påtalade att det handlar mycket om barnens fan-

tasi och hur de kopplar ihop det med sin kunskap. Enligt Klerfelt (2007) ska man se datorn 

som ett motiverande verktyg i förskolan som barnen kan använda sig av i syfte att söka ny 

kunskap. Min studie visar därmed att förskollärare har börjat integrera IKT med verksamhet-

ens olika lärprocesser där också läsning ingår. Dessutom berättar en informant att barnen gör 

egna sagor som de senare berättar för varandra. Två andra Informanter Charlie och Alex be-

rättar att de inte använder iPaden ihop med högläsning mer än att de använt någon saga eller 

visat film på den. Även Forsling (2011) lägger vikt vid att barn som idag växer upp med mul-

timedia är kompetenta att behandla datorn och iPad. På liknande sätt menar informanten Ro-

bin att barnen tar sina kunskaper och manövrerar dessa multimedia verktyg utan problem för 

att göra sina sagor. Forsling (2011) anser att pedagoger ska använda sig av IKT som ett verk-

tyg till lärande. 

Jag skulle se att förskollärarna använder iPaden/IKT mer som ett verktyg i de olika 

aktiviteterna/ämnen i förskolan och inte enbart som dokumentationsmaterial, som jag upple-

ver att det görs idag. Pedagogerna dokumenterar lärsituationer och reflekterar sedan med bar-

nen om vad de ser. Kan man integrera matematik, språk och musik med iPaden så blir den ett 

redskap som barnen lär sig att handskas med tillsammans med pedagogerna, att de själva får 

sitta eller tillsammans med andra barn och utforska iPaden och dess funktioner.  

Informanterna som använder Före Bornholmsmodellen, läser samt reflekterar med 

barnen. Den förskola som arbetar med modellen en gång per vecka får besök av en såkallad 

sagotant som läser för barnen parvis, en aktivitet som inspirerar barnen till eget läsande.  

När pedagogerna läser för barnen byter de ibland roller, vilket motiverar barnen till 

att återberätta det som blivit läst för dem. Detta kan kopplas till litteracitethändelser som 

Björklund (2008) tar upp, barnen tar sitt eget berättande och använder det tillsammans med 

andra. Det innebär att läsning och litteracitet är socialt betingat. 
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Barns intresse för läsning väcker samspel med de individer som finns runt omkring, 

genom kroppsspråk gester och mimik (Björklund, 2008). Min undersökning visar att 

förskollärarna höjer och sänker sitt tonläge, lever sig in i berättelsen och spelar teater. Vad jag 

förstår bidrar det till att barnen blir intresserade och motiverade till att lyssna och till att agera 

på samma sätt när de själva sitter och läser en bok. Med andra ord det barnet lär sig idag kan 

det göra själv imorgon (Björklund, 2008). Min studie visar att informanterna använt sig av 

olika saker för att locka barnens intresse, genom t.ex. en rockring, klädd i tyg för att skapa 

något magiskt över läsningen. Även Edward (2008) betonar att ett läsrum som är föränderligt 

med tyger upphängda, skapar en magisk läsvärld som barnen kan kliva in i. Detta anser 

Edwards är av betydelse för att väcka barnens intresse. 

Enligt informanterna motiveras barn till läsning när de tar till sig böcker baserat på 

egna erfarenheter och fantasi samt använder sig av detta i sin lek. Detta i linje med Lindös 

(2005) beskrivning om att det ska kännas i hela kroppen när man läser en bok, det ska vara 

spännande och väcka sinnen. Edwards (2008) är av samma åsikt som Lindö, att läsning ska ge 

kunskap och förståelse om empati och moral.  

Förberedelser inför bokläsning är av betydelse för hur barn motiveras menar 

informanterna. Så gjordes också förr i tiden t.ex. medan Friedrich Fröbel var verksam 

(Björklund, 2008). Studien visar att förskollärarna anser att det är viktigt att leva sig in i 

böckerna t.ex. genom gestaltningar, teater och olika former av sagor.  

 

Reflektioner och delaktighet 

Enligt en informant i min studie menar att högläsning i förskolan hjälper barnens läsförståelse 

när de blir äldre och börjar skolan och att de har det lättare då, därför lägger de stor vikt vid 

läsning och före bornholmsmodellen. Damber et al. (2013) anser att högläsning ger viktig 

kunskap och ökat ordförråd som barnen kommer behålla. Det är i linje med vad jag själv anser 

är viktigt att arbeta med i förskolan att vi förskollärare ska ge barnen en grund att stå på när de 

kommer upp i skolan även om lärandet sker i leken. 

Lindö (2005) påpekar att det är viktigt att lyssna på högläsning samt reflektera. Även 

I Skolverkets (1999) rapport kopplas läsandet ihop med korta reflektioner för att skapa 
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innebörd i det som lästs. Reflektion tyckte alla i studien är viktigt då detta kan väcka läslusten 

hos barn.  

Enligt informanterna i studien kan intresse för läsning skapas genom att göra barnen 

delaktiga, t.ex vid att låta dem välja böcker under biblioteksbesök. Men Edwards (2008) är av 

en annan åsikt, hon betonar att barn inte ska få välja böcker helt själva utan att pedagogen ska 

vara som ett stöd och gallra bort de böcker som inte passar verksamheten, samt motivera till 

varför boken är viktig. I detta hänseende har informanterna i min studie olika uppfattningar. 

Jag anser att barnen kan vara delaktiga i bokvalet men att vi pedagoger har ett ansvar för att 

diskutera med barnen om valet av böcker, då tror jag att barnen ändå kan känna sig delaktiga i 

valet. Förskolläraren kan t.ex. fråga vad det är i boken som intresserar barnet. Oavsett är det 

värt att notera, Sheridan et al. (2010) som skriver att pedagoger begränsar barnens delaktighet 

med makt och regler, att barn skulle få mer inflytande om pedagogerna är tillåtande. Samma 

författare menar att materialet ska var tillgängligt att användas av barnen i t.ex. drama eller 

eget berättande. 

Resultaten visar att enligt informanterna kan barn vara genuint intresserade av böcker 

och väljer att läsa både tillsammans med någon eller själva. Både Ivarsson (2008) och 

Björklund (2008) betonar att läsa ihop med någon annan skapar ett intresse och fortsatt lust 

till läsning och att när barnens kunskaper och erfarenheter stöttas upp av pedagogerna bildas 

deras litteracitet (Björklund, 2008; Svensson, 2009). Slutligen visar resultaten att ett gott 

samarbete i arbetslaget är en viktig förutsättning för att motivera barn till egen läsning. Att 

sträva åt samma håll och ha en diskussion om vad man ska lägga fokus på ger en strukturerad 

verksamhet. På så sätt blir klimatet på avdelningen hållbart och harmoniskt och barnen kan 

därmed uppleva läsning som något lustfyllt.  

Slutsats 
Studien visar att pedagogerna uppfattar högläsning som medel för vila och språkutveckling. 

Beträffande hur förskollärare motiverar barnen i förskolan med olika former av högläsning till 

högläsning är svaren olika. I första hand är det viktigt att genom aktiviteter så som  

t.ex. drama, leva sig in i sagan, sagolådor, flano–saga och iPad, för att stimulera deras fantasi. 

Skolverkets rapport (1999) fäster uppmärksamheten vid barns fantasi då den ger böcker liv.  
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Vidare, några informanter menade att digitala resurser som t.ex. iPads stimulerar 

barns intresse för högläsning, men används inte i det syftet frekvent. Med detta anser jag att 

iPads kan användas som ett verktyg i olika aktiviteter i förskolan som t.ex. högläsning, men 

att det inte kan ersätta den ursprungliga aktiviteten. 

Pedagogernas engagemang och positiva inställning till högläsning smittar av sig på 

barnen. Detta leder till frekvent och kortvarig läsning som gör att barnen tar till sig böcker och 

vill höra dem flera gånger, och att de berättar bokens handling för andra på förskolan, eller 

använder dem i leken. Således menar de tillfrågade pedagogerna att trots många distraktioner 

i förskolan är högläsningen en viktig del av lärandet som kan motiveras till genom utökat 

antal resurser.  

Kritiskt granskande av mitt arbete 
Utifrån dessa informanters erfarenheter och upplevelser av verksamheten kring högläsning i 

förskolan anser jag ha fått svar på min problemställning om förskollärares strategier att skapa 

ett intresse för läsning, samt iPadens delaktighet. 

Fördelen med intervjuer tyckte jag var att jag kunde se informanten i ögonen och hade 

möjlighet att förklara frågan eller ställa följdfrågor.  

Om tid hade funnits hade skulle jag ha gjort någon observation i verksamheten kring 

högläsning för att se hur pedagogerna agerar och motiverar barnen. Samt hade jag velat göra 

fler diskussionsgrupper mellan informanterna i syfte att ge fördjupad data om mitt ämne som 

min studie berört.  Denna tanke dök upp efter gruppintervjun där jag noterade att 

informanterna gav stöd till varandra vid frågorna och fyllde i varandras svar, vilket gjorde att 

diskussionen blev mycket informativ för min del. Det negativa med den metoden skulle vara 

att alla inte kommer till tals eller blir stoppade i sin mening och istället håller med övriga.  

Förslag till vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning anser jag att det skulle vara aktuellt och intressant att se hur 

pedagogerna förhåller sig till de yngre barnens förståelse samt motivation till läsning i 

förskolan. Samt hur iPadens användning integreras i de olika aktiviteter förskolans 

verksamhet har t.ex. högläsning.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

 

Informationsbrev. 

 

Hej! 
 
Mitt namn är NN och jag studerar till förskollärare på X universitet.  
Under innevarande termin kommer jag att skriva en uppsats som handlar om pedagogers 
förhållande till högläsning i förskolan  
Min fråga är om jag får besöka er förskola för att göra intervjuer med två pedagoger som har 
hand om olika åldersgrupper. Deltagandet är högst frivilligt och man kan avbryta sitt 
deltagande när man vill under studiens gång, utan att det ifrågasätts. 
 
Jag kommer att spela in intervjuerna och transkribera dem, sedan kommer informanterna att 
få ta del av mitt resultat. Ljudinspelningarna förvaras på ett sådant sätt att ingen annan kan ta 
del av den, det samma gäller personuppgifter. Jag kommer även använda mig av fingerade 
namn på informanterna. Efter studien är genomförd kommer all data att förstöras.  
 
Tacksam för bekräftelse på att intervjuerna kan genomföras följande dag och tid: 
Datum:_____________ kl________________ 
 
Om du har några funderingar 
Tel:   
 
Epost:  
 
Med vänlig hälsning NN. 
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Bilaga 2  

 

Intervjufrågor: 
 

• Vem tar initiativet till högläsning i förskolan? (För att se om barnen själva intresserar 
sig eller om det enbart sker på pedagogers initiativ?) 
 

• Vid vilka tillfällen har du högläsning med barnen och hur länge håller de på? 
 
 

• Brukar du förbereda dig? På vilket sätt? Om inte varför? 
 
 

• Reflekterar du med barnen om boken?  
 
 

• Hur gör du för att väcka barnens intressen för att lyssna på högläsning, bläddra i böck-
er själva? 
 

• Vad tror du det är som gör att barnen intresserar sig eller inte intresserar sig för att du 
läser för dem? 

 
 
 
Kompletteringsfrågor via mail: 
 

• På vilket sätt använder ni er av Ipads i förskolan? 
 

• Integrerar ni iPads/IKT med t.ex. högläsning/läsning och isåfall på vilket sätt? 
 

• Vilket enl. er tycker barnen är mest intressant att lyssna på läsning, böcker eller via 
iPad, och på vilket sätt ser ni detta? 
 
 

 


