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Abstract 

The study is based on previous research to find out why reading aloud should occur in pre-
school and to investigate how teachers work with reading aloud in early childhood education. 
The study includes qualitative interviews, in which six teachers from five different pre-
schools were interviewed to find out how different preschools working with reading aloud and 
what teachers believe that reading aloud to the children. 
 
The result shows that all the study has a positive outlook on reading aloud in a language de-

velopment purposes. Meanwhile, it turns out that a large part of the reading aloud that occur 

in the studied preschool is primarily used as a rest after lunch. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är utifrån tidigare forskning ta reda på varför högläsning bör förekomma 
på förskola samt att undersöka hur pedagogerna arbetar med högläsning i 
förskoleverksamheten. Studien innefattar kvalitativa intervjuer, där sex pedagoger från fem 
olika förskolor intervjuats för att få fram hur olika förskolor arbetar med högläsning samt vad 
pedagogerna tror att högläsning ger barnen.  
 
Resultatet visar att samtliga i studien har en positiv syn på högläsning i ett språkutvecklande 
syfte. Samtidigt visar det sig att en stor del av högläsningen som förekommer inom förskolan 
används främst som en vila efter maten. 
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1 Inledning 

 

Böcker har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag kommer ihåg sedan jag var liten 

lässtunden innan läggdags, gärna samma bok varje kväll. Än idag uppslukas jag gärna av en 

bok och kan glömma bort vardagen för en stund. Precis på samma vis så tänker jag mig att det 

är viktigt för barn att ha högläsning i förskolan, främst för att få använda och utveckla sin 

fantasi och inte minst för att bygga upp sitt ordförråd. Högläsningen i förskolan bör handla 

om att skapa en lugn och trygg stund för barnen samt att barnen ska lära sig att kunna sitta 

stilla och lyssna. Att få höra sagor ser jag som en självklarhet men för alla är det nog inte så. 

Där har förskolan en stor betydelse för denna stund speciellt hos dessa barn. Under min första 

verksamhetsförlagda utbildning kunde jag se att lässtunderna oftast skedde som en utfyllnad, 

till exempel i väntan på maten. Under de andra tre perioderna med verksamhetsförlagd 

utbildning har jag sett att det finns tillgång till böcker som barnen gärna får använda sig av, 

vilket det gjorde under den första också, samt att det i stort sett dagligen sker läsning 

tillsammans med barnen. Dock skedde det oftast i samband med vila efter maten, då barnen 

inte alltid är fullt fokuserade.  

 

Förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket, 2010, s.10) nämner bland annat att barn i förskolan 

ska utveckla sin förmåga att lyssna, utveckla sitt ordförråd och att leka med ord. 

Högläsningen ses som en aktivitet som är språk-, begrepps- och kunskapsstimulerande. Detta 

kan utmanas på olika sätt och varieras till vart barnen ligger till i sitt lärande och utveckling 

(Svensson, 2014, s.156). Böcker kan användas som ett hjälpmedel för att föra vidare kunskap 

och den för oss också ihop på ett sätt för att känna en gemenskap (Simonsson, 2004, s. 13).  

Barn som redan i tidig ålder får höra sagor och berättelser har lättare för att känna empati, 

medkänsla och inlevelse. De utvecklar också sin fantasi och förmåga att föreställa sig saker. 

Involveras också barnen i lässtunden blir de mer engagerade och tycker att det är roligt att 

vara med. Självförtroendet kan också här stärkas genom att pedagogerna använder sig av 

dialoger under stunden. Koncentrationen behöver tränas hos barn och görs genom att 

lässtunden är intressant och rolig. Stökiga och aktiva barn kan här fångas upp av sagans värld 

(Granberg, 1996, s.37-45).  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på varför högläsning ska förekomma i förskolan samt hur 

pedagoger använder sig av högläsningen för barn i förskoleverksamheter. 
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 1.1.1 Frågeställningar 

 

 På vilket sätt anser pedagogerna att det är viktigt att använda sig av högläsning i för-

skolan? 

 Hur arbetar pedagogerna med högläsning? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

2.1 Läroplan och styrdokument 

Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2010) är det förskoleverksamhetens 

uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande och att lärandet ska vara lustfyllt. För 

förskolan och pedagogerna finns där mål och riktlinjer som de ska sträva efter att uppnå. 

Några mål som innefattar högläsning är: 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv, 

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

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

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa, (Skolverket, 2010, s.10). 

 

2.2 Högläsningens betydelse i förskolan  

Förskolan är den institution som är först ut i barnens utbildningsvärld som introducerar 

skriftspråk och det är även i förskolan som det livslånga läsandet läggs till grund. Pedagogen 

bör sträva efter att ge barn ett grundläggande intresse för böcker och läsning, både för stunden 

och för framtiden. Läsning ger också barn ett lärande i att kunna uttrycka sig i både tal och 

skrift (Simonsson, 2006, s.10-11). Böcker och högläsning kan vara ett av de viktigaste 

verktygen för att stimulera barns språk. Det är av stor vikt att använda sig av högläsning redan 

i barns tidiga ålder och här har förskolan en viktig uppgift. Förskolan kan vara den plats där 

barn endast får tillgång till högläsning och för vissa barn kan det också vara enda platsen som 

stimulerar till ett rikt språk. Om pedagog och barn dessutom gemensamt samtalar om bokens 

innehåll efter högläsningen anses det att ha stor effekt på barns språkutveckling (Svensson, 

2009, s.145, 151, 156 och164).  

 

Högläsning kan ses som en betydelsefull del i barns språkutveckling och den är ett enkelt 

medel att använda sig utav då det endast krävs en bok (Svensson, 2011). Den viktigaste 

perioden för barns språkutveckling är just under de år som barn tillbringar på förskolan, 1-5 år 

(Granberg, 1996, s.37). Gonzalez, Pollard-Durodola, Simmons, Taylor, Davis, Fogarty, 

Simmons (2013, s.213) nämner att under högläsning möter barn skriftspråket och deras 

ordförråd vidgas. De menar att högläsning är en utmärkt metod och till stor hjälp för att träna 

och utveckla barns språk. Enligt Svensson (2011, s.82) är läsning inte en aktivitet som 

prioriteras i förskolan, utan ofta tas upp av barnen själva under den fria leken.  

Pedagogiska syften med sagostunden är enligt Granberg (1996, s.47) bland annat 

språkutvecklande, jagstärkande, koncentrationstränande, kulturbärande, fantasi och 

empatigrundande. Sagostunden har goda förutsättningar att få barnen att bli harmoniska och 
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fulla av fantasi, utveckla ett gott självförtroende, ett välutvecklat språk och att barnen skapar 

ett intresse för litteratur. Enligt Edwards (2008, s.18) är det av stor vikt att använda sig av 

högläsning och böcker i både förskola och i hemmet. Hon lyfter bland annat att boken 

stimulerar barns fantasi samt hjälper barn att utveckla sitt ordförråd. Vidare nämner Edward 

att det även är av stor vikt att låta barn komma ifrån de dagliga sammanhangen som på- och 

avklädning, tillsägelser med mera. Genom att läsa böcker kommer barn bort från dessa 

dagliga situationer.  

 

2.3 Högläsningen- spontan eller planerad  

Widerberg (2008, s.28) nämner att boken inte blir hel om det inte finns någon som läser den 

för ett barn. På flertalet förskolor planeras högläsningen in dagligen medan på andra förskolor 

sker det ytterst spontant. Widerberg menar att läsningen ska vara en lustfylld och meningsfull 

stund, med så få avbrott som möjligt. För att få en så bra högläsningsstund som möjligt bör 

den vara väl genomtänkt och att läsaren bör ha läst boken tidigare. Enligt Edwards (2008, 

s.132) är det positivt att läsaren är medveten om sitt bokval, så att det passar barngruppen. 

Pedagogerna bör även bestämma hur ofta och när högläsningen ska ske i 

förskoleverksamheten.  

 
Enligt Edward (2008, s.35) är det en tradition att använda högläsningen som en avkopplande 

och lugnande stund efter mat eller lek. Widerberg (2008, s.35) menar att 

förskoleverksamheterna vanligtvis använder läsningen som en läsvila efter att de ätit mat. 

Dock kan barn vara trötta efter måltid och kan ha svårt att ligga still och lyssna och den lugna, 

avkopplande stunden blir inte som det var tänkt. Då kan det vara bättre att läsa vid ett annat 

tillfälle. Svensson (2011, s.82-83) menar också på att högläsning efter maten, som är tänkt 

som en lugn stund kan ge det motsatta. Dock menar hon att detta kan vara det bästa tillfället 

som finns att tillgå för de barn som inte sover att få en längre stunds lugn och ro. Det kan 

också ge pedagog och barn tid till att kunna diskutera bokens innehåll. Granberg (1996, s.37-

38) skriver att förskolan ofta anser att sagostunden inte har en pedagogisk uppgift utan mer 

som en stund då barngruppen ska samlas ihop och att det ska bli en lugn stund på förskolan, 

som till exempel efter maten som en vila eller barnen ska sövas. Det blir då ingen aktivitet 

som det sedan samtalas runt, utan enbart en pedagog som läser för barnet. Granberg nämner 

att planerar pedagogerna istället in högläsningen vid en annan tidpunkt och ändrar inställning 

till sagostunden och det blir en lärandesituation, kan de få ut betydligt mer utav den. 

 
Högläsning kan göras till en högtidsstund, genom att tända ljus använda kuddar och filtar, 

vilket kan göra att barnen ser fram emot lässtunden och har lättare för att lyssna på bokens 

innehåll (Hasselbaum, 2006, s.8). Enligt Björsell & Cockin (2015, s.65) spelar atmosfären en 

viktig roll vid högläsningen, atmosfären bör vara harmonisk och att det finns ett lugn i det 

rum som högläsningen sker. Om pedagoger planerar in högläsningen så blir det lättare att få 

till denna atmosfär och de kan förbereda innan den kommande stunden. Edward (2008, s.36) 
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nämner att miljön är viktig genom att skapa stämning med tyger, lampor med mera. Hon tar 

även upp att pedagoger och barn tillsammans kan skapa dekorationer till det eventuella 

läsrummet. 

 

På vissa förskolor används högläsningen som en utfyllnad, en väntan på att barn ska bli klara 

med till exempel toalettbesök eller avklädning av ytterkläder, läsningen fullföljs inte alltid, då 

alla barn kommit på plats eller hinns inte med för att det är dags för lunch (Widerberg, (2008, 

s.36). Den spontana läsningen sker oftast när det är lugnare på förskolan, som till exempel på 

eftermiddagen när flertalet barn har gått hem. Pedagogen kan då läsa för det barn som vill och 

är intresserade och pedagogen kan samtidigt ha en överblick på de barn som hellre vill leka 

(Simonsson, 2004, s.111).  

 

2.4 Språkutveckling 

Vygotskij menar att barn lär genom interaktion och att språket är en av grundstenarna i 

samspelet (Askland & Sataøen, 2003, s.245). Det som skrivs i böcker är vanligtvis skrivet 

utförligare än hur vi pratar. Det innehåller begrepp som inte används i vardagen, vilket gör att 

barn genom högläsning får en stor tillgång till fler ord och begrepp (Dominikovic, Eriksson & 

Fellenius 2006, s.28). Svensson (2009, s.145) menar att böckerna kan vara av stor vikt för att 

stimulera språket hos barn och även få dem till att börja intressera sig för skriftspråket. 

Förskolan har som uppgift att få barn att väcka intresse för böcker och sedan behålla det 

intresset, vilket kan underlätta för dem senare i skolåren. Simonsson (2004, s.97) tar upp att 

förskolan kan vara den plats där en del barn endast får tillgång till högläsning och böcker. Om 

då förskolan använder sig av planerad och organiserad högläsning får de barn ändå en 

grundläggande erfarenhet av böcker som sedan kan tas med till skolan. 
 

Svensson (2014, s.156) tar upp att böcker och högläsning är en aktivitet som stimulerar barns 

språkutveckling. Böckerna kan vi då här välja efter hur barnen ligger till i sin utveckling för 

att på så sätt få det mer stimulerande för dem, att pedagogen här inte väljer en bok med för 

mycket eller svår text till ett litet barn eller tvärtom. Edwards (2008, s.16, 18, 20 och 245) 

nämner att en del barn redan vid sitt första skolår, 6 års ålder, har ett stort ordförråd med upp 

till tio tusen ord medan andra endast behärskar femtedelen. Genomsnittet bör ligga 

däremellan. Hon menar att högläsning och böcker är en av de viktigaste delarna för 

språkutvecklingen, då högläsningen lägger grunden till en ord- och språkbank. Edwards 

nämner att språket grundlägger den muntliga kommunikationen. Hon menar på att vi alla har, 

barn som vuxna, ett behov av att samtala, berätta och även lyssna. De barn som har många 

människor runt omkring sig som samtalar och diskuterar mycket och varierat får en tillgång 

till ett rikt språk. Hon nämner också att böckerna alltid stimulerar till samtal. 
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2.5 Fantasi, empati, medkänsla och inlevelse  

Simonsson (2004, s.100) menar att högläsningen inte bara är för att utveckla ordförrådet utan 

även ger barnen en chans att få nya kunskaper, insikter och upplevelser. Även fantasin är en 

viktig del för barns lärande både där de är för stunden och även för sitt framtida lärande. Med 

böckernas innehåll kan pedagogen genom att bara läsa och inte visa bilder från boken, ge barn 

en chans att skapa egna fantasibilder i huvudet.  

 

Genom böckerna kan barn också lära sig att identifiera sig med bokens karaktär och känna 

empati för den. Om karaktären till exempel visar känslor i boken så kan barnet få en förståelse 

för hur den känner eller upplever vissa situationer. Detta ser Granberg (1996, s.41 och 47) 

som en av sagostundens pedagogiska uppgifter, att lära känna empati och medkänsla. Får barn 

höra sagor redan i tidig ålder så har de lättare för att visa empati och medkänsla. Enligt 

Svensson (2011, s.5) finns det ett värde i att tillsammans kunna läsa och samtala om 

böckernas innehåll och kanske till och med utifrån det hitta på lekar. Simonsson (2004, s.102) 

nämner att högläsning kan ge barn en stund av lugn och ro under dagen. Dels är detta bra för 

barn att faktiskt lära sig att sitta still och lyssna, men det är också bra för att barn ska få 

läsvanor, vilket kan vara ett förberedande för skolan. 

 

Enligt Björsell & Cockin (2015, s.65) är en av fördelarna med högläsning att barn utvecklas 

socialt och känslomässigt. Edward (2008, s.22) lyfter att böcker stöttar barns emotionella 

utveckling. Hon menar också att pedagogen med fördel kan jobba med böcker som inkluderar 

känslor speciellt i en barngrupp där det till exempel förekommer osämja, elakheter eller att de 

bara känner sig arga eller ledsna. Genom att använda den typen av böcker kan det vara lättare 

för barn att ta till sig de olika känslorna och får en förståelse för hur den andra känner sig 

oavsett om barnet är den onda eller goda. Självkänslan hos barn kan stärkas här då de 

upptäcker att de inte är ensamma om att ha dessa känslor. Likaså Simonsson (2004, s.100) 

nämner att böcker och högläsning kan användas som ett verktyg i förskolan som en 

inspirationskälla vid olika dilemman i barngruppen eller när det arbetas med ett visst tema för 

att finna fakta. 
 

Granberg (1996, s.41) lyfter att barn som i tidig ålder får ta del av högläsning har lättare för 

att känna empati, medkänsla och inlevelse. Även Edwards (2008, s.22) lägger stor vikt vid att 

högläsning och böcker utvecklar empati, känslor och självkänsla. Böcker med inslag av 

känslor kan användas i förskolegrupp där osämja finns eller i situationer där barn har svårt att 

leka med varandra. Detta kan göra att det blir lättare för barn att förstå känslor där barn skapar 

en medkänsla till karaktärerna i böckerna, det kan också stärka barns självkänsla då barn 

upptäcker att de inte är ensamma om att kunna vara till exempel arg eller ledsen.  
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2.6 Teoretiska utgångspunkter 

 

 

Min teoretiska utgångspunkt utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Det innebär 

bland annat ett fokus på hur individer lär genom livet och då i samspel med andra, i synnerhet 

mer kompetenta individer. Det sociokulturella perspektivet blir ytterligare mer relevant i min 

studie då språket anses vara en viktig och central roll i barns lärande. Kommunikation inom 

förskolan sker hela tiden, både mellan barn och vuxna. Genom att använda litteratur och då 

främst högläsa tillsammans, så bidrar det till barnens språkutveckling. 

 

2.6.1 Sociokulturella perspektivet 

Kommunikation och språk är en av de centrala rollerna i det sociokulturella perspektivet, det 

är bryggan mellan barn och omgivning. Det är med språket som vi, barn som vuxen, 

kommunicerar med varandra om vad som händer i till exempel lek eller vi kan förklara olika 

situationer (Säljö, 2000, s.67). Vygotskij menar att språket inte bara har funktionen för att 

kunna kommunicera utan även en funktion för tänkandet, utan tänkandet kan inte språket 

användas och språket är en hjälp vid tänkande (Askland & Sataøen, 2003, s.246). Till exempel 

om pedagogen använder sig av högläsning får barn tillgång till att använda sig av sitt 

tänkande och fantasi genom att föreställa sig egna bilder hur det ser ut i sagans värld.  

 

Enligt Vygotskijs sociokulturella teori är individen under ständig utveckling och att vi tar till 

oss i ett samspel med andra, vilket han kallar den proximala utvecklingszonen. Han menar att 

vi behöver mer kompetenta individer runt omkring oss för att utvecklas (Säljö, 2000, s.119-

120). Samspelet har en central roll i lärandet och utvecklingen i det sociokulturella 

perspektivet. Genom samspel med andra barn som är mer kompetenta än sig själv, eller en 

vuxen får barn tillgång till sådan kunskap, färdigheter eller språk som den inte har. Genom att 

sedan imitera den som är mer kompetent tar barn till sig av den nya kunskapen. Det kan ses 

som att barn lär sig två gånger dels genom att se och ta till sig vad den andra gör och sedan 

göra likadant själv (Askland m fl., 2003, s.250). Till exempel om pedagogen läser högt ur en 

bok kan barn ta del av det pedagogen läser. Dels språkmässigt men även av innehållet för att 

kunna använda det som i leken, de kan förverkliga det de hört från boken genom en lek eller 

teater.  

 

Enligt Vygotskij har pedagogen av stor roll i barns utvecklig och lärande. Pedagogen bör 

framförallt titta till vart barn befinner sig i sin utveckling för att sedan kunna få dem till att 

kunna gå vidare till nästa fas i utvecklingen (Egidius, 2002, s.84). Till exempel när pedagogen 



 

8 
 

väljer ut böcker till högläsning så väljer de böcker som anpassas till barns språkliga 

utveckling. För små barn, 1-2-åringar, så passar kanske en pekbok bäst. För de lite äldre, 5-

åringar, kan en kapitelbok användas, samtidigt som språket utvecklas stimuleras fantasin 

genom att inga bilder finns.  

 

Svensson (2014, s.160) nämner att Vygotsjkij menar att lek är ett sätt att bearbeta upplevda 

intryck. Svensson nämner vidare att sagorna ofta leder till att bearbeta den text som barn hört 

genom att dramatisera eller att rita. Barn visar sedan gärna upp sina bilder eller teater för 

syskon, vårdnadshavare eller pedagog för att dela sina upplevelser. Dale (1998, s.42) tar upp 

att leken är en viktig källa i utvecklingen hos barn, framförallt under de år som barn vistas på 

förskolan, dvs. 1-5 års ålder. Leken återspeglar sig ofta i det som barn har sett eller hört från 

andra medmänniskor.  

3 Metodologisk ansats och val av metod 
 

3.1 Varför forskning 

Forskning är viktigt ur många aspekter, dels för samhällsutvecklingen men också för att få 

svar på specifika frågor. Vi människor vill gärna kunna förklara och förstå sådant som händer 

runt omkring oss, likaså i denna studie då frågeställningen är hur det arbetas med högläsning i 

förskolan. Medan forskningen fortlöper, vilket den ständigt gör inom diverse områden, får vi 

förhoppningsvis svar på de frågor vi har. Ofta finns ett syfte om det vi forskar om, dock blir 

inte resultatet alltid som tänkt, vilket gör det intressant. Det kan alltså gå åt båda håll, antingen 

blir resultatet som förväntat eller så uppkommer något som istället var oväntat. 

Forskningsresultatet kan alltså innebära att det kan komma upp nya utgångspunkter att arbeta 

vidare med (Vetenskapsrådet, 2011, s.30). 

 

3.2 Val av metod 

Vilken metod vi använder i en studie är avgörande för vad resultatet sedan visar. 

Frågeställningen och syftet med studien styr vilken metod det är vi väljer för att ta reda på hur 

det till exempel arbetas inom ett visst område, i detta fall högläsningen (Vetenskapsrådet, 

2011). Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer för att samla in material till min 

studie, för att denna metod känns mest flexibel. Den kvalitativa forskningsintervjun har som 

syfte att ta reda på vad eller hur den intervjuade upplever eller arbetar med i det specifika 

ämnet som studeras (Kvale & Brinkmann, 2009, s.39). Bryman (2008, s.413-415) menar att 

en kvalitativ intervju riktar sig mer emot den intervjuades tankar än forskarens intresse som 

den kvantitativa intervjun riktar sig emot. Han menar vidare på att svaren blir mer detaljerade 

och fylliga, på så sätt får forskaren ett mer rikligt material att arbeta med under studien. 

Johansson & Svedner (2010, s.35) tar upp att i den kvalitativa intervjun är frågeområdena 
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bestämda, dock kan frågorna varieras beroende på vad den intervjuade svarar och har för 

tankar. För att då få ut så mycket som möjligt så anpassas frågorna under den stundande 

intervjun. Att jag då valde den kvalitativa metoden var för att jag ville få en så vid bild som 

möjligt över hur pedagogerna arbetar med högläsning i förskoleverksamheten. 

 

3.3 Urval 

Jag valde att genomföra intervjuerna på förskolor inom den kommun, en mindre kommun 

belägen i södra Sverige, som jag haft min verksamhetsförlagda utbildning i. Jag valde att göra 

intervjuer på olika förskolor för att få en vidare blick över arbetet runt högläsning. Två av 

förskolorna låg lite mer lantligt och de andra tre låg inne i samhället. Detta val var för att se 

om det skiljer sig på landet och i samhället, om de prioriterar olika. 

 

Till en början hörde jag av mig till kommunens förskolechef via telefon, berättade vem jag var 

och mitt syfte med studien och intervjuerna. Hon i sin tur mailade ut förfrågan/information till 

pedagogerna i kommunen, dock vet jag inte om alla blev tillfrågade eller om hon valde ut 

vissa. Redan i förfrågan till förskolechefen nämnde jag att jag gärna ville ha minst fem 

intervjuer och på olika förskolor för att få en bredare inblick på hur pedagogerna använder sig 

av högläsning i verksamheten.  

 

Samtliga pedagoger jag intervjuade var kvinnor som var utbildade förskolelärare som jobbat 

olika länge inom förskolan. Jag kommer dels att benämna förskolelärarna vid pedagoger i 

studien. Jag har även valt att beteckna respondenterna med R1-R6. 

 

R1- Arbetar på en småbarnsavdelning, 1-2 år. 

R2- Arbetar på en avdelning med barn på 2-3-4 år. 

R3- Arbetar på en förskola med en avdelning, barn 1-5 år. 

R4- Arbetar på en storbarnsavdelning, 4-5 år. 

R5- Arbetar på en förskola med en avdelning, barn 1-5 år. 

R6- Arbetar på en avdelning med barn, 3-4 år. 

 

3.4 Forskningsetiska principer 

Innan en studie påbörjas finns det några etiska principer som Bryman (2008, s.131-132) tar 

upp att forskare ska följa: 

 

Informationskravet:                    

Innan studien påbörjas ska alla berörda parter informeras om syftet och tanken med den 

aktuella studien och vad som ingår i den. Även nämns det att deltagandet är frivilligt och de 

kan när som hoppa av studien om de skulle vilja. 
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Samtyckeskravet:                      

Den som deltar ska själv få bestämma över sin medverkan. Är deltagaren minderårig behövs 

ett godkännande av vårdnadshavare. 

 

Konfidentialitetskravet:           

Deltagarna har rätt till att vara anonyma. Alla uppgifter och data som framkommer under 

studien förvaras på så sätt att ingen obehörig kan komma åt materialet. 

 

Nyttjandekravet:                         

All data och information som samlas in under till exempel en intervju får enbart användas för 

studiens syfte.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet  

Bryman (2008, s.49 och 355) tar upp att reliabilitet handlar om vad resultatet blir i studien och 

hur tillförlitligheten är. Tillförlitligheten innebär att forskaren ska ha ett granskande synsätt 

och att alla delar under studien intar ett trovärdigt resultat.  

I min studie har jag utgått från kvalitativa intervjuer där jag ställt frågor utan att visa egna vär-

deringar. Skulle studien göras om med samma pedagoger skulle resultatet bli det samma. 

Skulle det däremot göras med andra pedagoger kan resultatet bli annat.  

Bryman (2008, s.50 och 354) nämner att validiteten innebär att se om resultatet i en studie 

hänger ihop med de frågor forskaren har, undersöks det som forskaren vill undersöka. Det är 

viktigt att ställa rätt frågor för att få svar på frågeställningen för att resultatet ska ge en trovär-

dighet av studien.  

I min studie har jag lyckats få fram intervjufrågor som besvarar min frågeställning på ett tro-

värdigt sätt. 

 

 

3.6 Genomförande    
               

Till en början samlade jag på mig litteratur, fakta och tidigare forskning som var relevant för 

min studie. Utifrån detta formulerade jag mina intervjufrågor för att de skulle passa in i min 

studie och få svar på sådant som mina funderingar cirklade runt. Jag skrev ihop en förfrågan 

om intervju, mitt syfte med studien och att deltagandet är frivilligt och anonymt. Jag skriver 

även ett samtyckesbrev som deltagaren får skriva under. 

Jag kontaktade via telefon förskolechefen i en mindre kommun för att höra om jag fick inter-

vjua några av hennes pedagoger. Efter ett godkännande utav henne mailade jag förfrågan till 
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henne om någon ville delta i min studie och syftet med den, som hon i sin tur mailade ut till 

sina pedagoger. Några av de pedagogerna hörde sedan av sig via mail till mig att de ville 

delta, medan några fick jag rekommenderade utav förskolechefen att ringa upp. Tillsammans 

med pedagogen bestämde jag en tid för intervjun som sedan utfördes på respektive förskola. 

Under intervjuerna använde jag mig främst av papper och penna men även av mobilen som 

jag spelade in intervjun på. I min förfrågan och innan intervjun, bad jag om ett godkännande 

från pedagogerna om att få spela in intervjun. 
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Pedagogernas syfte med högläsningen i 
verksamheten 

På frågan om vad pedagogerna har för syfte med högläsningen nämnde flertalet av dem att det 

var för att gynna barns språkutveckling och för att bygga upp deras ordförråd. Flertalet 

nämner också att det var för att ge barnen en lugn stund under dagen, mestadels efter maten. 

R1 tar upp att det också är för att få det tyst och lugnt på avdelningen. Hon jobbar på en 

småbarnsavdelning, 1-2 år, där flertalet av barnen sover. Och de inte har någon möjlighet att 

ha dem sovande utomhus. R4 har i syftet med högläsningen att få en lugn och gemensam start 

på morgonen innan frukost. Även för att fånga upp de barn som går hem tidigt och då missar 

läsningen efter maten. Fantasin tar R6 upp, att den är viktig att gynna och ta vara på och att 

böckerna stimulerar detta. Hon menar också på att de har stor hjälp av böckerna och 

högläsning med de barn som har annat modersmål än svenska.  

 

I frågan om vad högläsningen ger barnen tar samtliga pedagoger även här upp att det 

utvecklar språkförståelsen och ordförrådet, vilket är viktigt inför skolan. Även att fantasin och 

sinnen utvecklas och att barn kan ta till sig olika roller som de sedan använder sig av i leken. 

Ofta känner barn igen sig i böckernas olika karaktärer och har till och med erfarenheter utav 

det som läses. Här kan det samtalas och diskuteras om barns erfarenheter i barngruppen vilket 

stärker deras självförtroende. R4 tar i samband med detta upp att det är bra om de sitter i 

mindre grupper för då vågar barn mer, de både frågar och berättar. Några av pedagogerna 

nämner också att de tror högläsningen ger barnen en avslappnande stund och närhet. 

 

4.2 Var sker högläsning 

På frågan om var högläsningen sker skiljer det sig en del emellan pedagogerna. Hos R1 och 

R4 ser det lika ut var dag. Hos R1 sitter de i soffan, de har inte så många då de flesta barn 

sover. Hos R4 kan barnen välja mellan tre olika alternativ. Barngruppen delas då upp i tre och 

de kan då välja mellan att sitta i sinnesrummet där det finns olika kuddar eller i det stora 

rummet där de gjort ett rum i rummet. Tredje alternativet är i deras samlingsrum där de 

lyssnar på cd istället för högläsning. Hos R3 beror det lite på hur mycket barn de har. Är det få 

barn sitter de tillsammans i soffan, är det många ligger barnen på golvet i ett utav rummen 

med varsin filt. R3 nämnde här, vilket de själva tyckte var lite roligt, att deras tanke med filten 

var att barnen skulle ligga på den för att få det lite mjukare men majoriteten gärna hade den 

över sig istället. 
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R6 berättar att det skiljer sig från dag till dag, barngruppen delas oftast upp i två grupper för 

att alla ska kunna få ta del av boken och det blir lättare att samtala. Den andra gruppen lyssnar 

på musik. Ibland kan det byggas kojor som de sitter i eller så använder de sig av den mjuka 

”bassängen” de har på avdelningen och sitter i den. De kan även ligga på den stora mattan de 

har, oftast ligger de då på magen med huvudena in mot mitten där boken placerats och alla 

kan ta del av den samtidigt. Hos R2 har de en läshörna med kuddar och madrasser på 

avdelningen som de brukar sitta att läsa i. Hon nämner också att de sommartid kan ta 

läsningen utomhus då de sitter på en filt. På R5 förskola sker läsningen lite var som, det kan 

vara sittandes i soffan eller på mattan på golvet. I källaren har de madrasser som barnen kan 

ligga eller sitta på när läsningen sker där. Alla pedagogerna är eniga om att sker det spontan 

läsning så kan den ske var som på avdelningen/förskolan. 

 

4.3 Tiden för högläsningen 

Tiden för läsningen sker hos flertalet pedagoger efter maten för att barnen ska få en stunds 

vila. Endast R2 nämner att de inte har den lässtunden, därför att en stor del av barngruppen 

sover. Hon menar också på att de har för lite läsning över lag på hennes avdelning. R4 och R6 

nämner att de använder sig av högläsning på morgonen innan frukost. I förmiddagssamlingen 

kan det också förekomma högläsning oftast då utifrån ett tema som de arbetar med, till 

exempel faktaböcker eller något om värdegrunden. 

 

Flertalet menar på att de planerar in högläsningen, då de tänker att matvilan är inplanerad. R1 

kan dock se det som en fara att planera in högläsning ifall till exempel någon av pedagogerna 

skulle bli sjuk och det inte blir av. Hon ser hellre att det sker spontan läsning då barnen själva 

kommer med böcker och vill höra. R2 får inte till det med högläsning på sin avdelning, dels 

för att det skiljer sig mycket i intressena hos barnen. Dels för åldern, 2-4åringar, pedagogerna 

tycker det är svårt att hitta något som passar alla. Tidigare har de arbetat med Petter och hans 

fyra getter som ett tema men de har fått en större blandning på barnens åldrar och intresset 

falnade och det blev svårt att få till det. 

 

På R3s förskola sker det inte så mycket spontan läsning på grund av att det inte finns 

tillräckligt med personal, sker det så är det oftast på morgon eller eftermiddag när det är färre 

barn. Barnen vill oftast oftare än vad de kan få till det.  

 

4.4 Val och tillgänglighet av böcker 

När det kommer till val av böcker så är det mestadels barnen som väljer vilken bok som ska 

läsas oavsett om det är spontan eller planerad läsning. R4 och R6 som använde sig av 

morgonläsning, där brukade det vara en kapitelbok utan bilder som pedagogen själv valt, detta 

för att gynna barns fantasi, då de själva får fantisera och själva bestämma om hur det ser ut i 
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sagans värld. R1 som arbetar på en småbarnsavdelning nämner att barnen gärna väljer samma 

bok, sin favorit, varje gång.  

 

Fyra av sex pedagoger brukar gå till biblioteket med jämna mellanrum tillsammans med 

barnen. Oftast får barnen då i uppdrag att välja en eller två böcker var som de vill ta med till 

förskolan. Pedagogerna väljer också med några böcker då oftast utifrån ett tema de håller på 

med eller om det dykt upp frågor på förskolan om något specifikt. De andra två förskolorna, 

R1s och R5s, ligger mer lantligt och har inte möjlighet att ta sig till kommunens bibliotek. De 

har en hel del böcker på förskolan som de dels fått av biblioteket, de har även böcker som de 

själva köpt in. Pedagogerna tar också med böcker hemifrån som de haft till sina egna barn. På 

R1s förskola har de möjlighet att gå till skolans bibliotek mittemot, dock sker det inte så ofta 

och då är det mer de större barnen som går dit. 

 

Alla förskolorna har böckerna tillgängliga för barnen, ena förskolan har dock endast 

bibliotekets böcker framme och är mer rädda om sina egna. Deras egna böcker får barnen be 

om, de finns synliga fast högre upp, förutom Babblarna som alltid finns framme. R6 menar på 

att det är bra att böckerna finns framme för att barnen ska lära sig hur man behandlar en bok. 

De tillgängliga böckerna finns på tavellister, i boklådor eller i en hylla. R2s förskola har även 

ett eget litet bibliotek som alla avdelningar på förskolan har tillgång till. Samtliga förskolor 

har också ett förråd med böcker så att de efterhand kan byta ut efter barns intresse.  

 

4.5 Barns delaktighet och lärotillfälle i högläsningen 

Som redan nämnt låter samtliga pedagoger oftast barnen få bestämma och välja vilken bok 

som ska läsas. De anser att det är viktigt att få med barnen i läsandet annars kan de lätt tappa 

intresset. Tonläget är också en viktig del av läsandet, läser inte pedagogen med en inlevelse så 

tappar de oftast barnet på vägen. Får man inte med barnen från början är det ingen idé att 

fortsätta läsningen. Genom att också samtala runt bilderna med barnen så får de ett större 

intresse, det kan vara sådant som att räkna till exempel fåglarna på bilden. Låter pedagogerna 

även barnen få ställa frågor och ha funderingar runt berättelsen så ökar också intresset. Dock 

gäller det här att inte ha för många avbrott, då det inte blir något sammanhängande, vilket kan 

leda till att barnen tycker det blir tråkigt att lyssna.  

 

Att böckerna är en tillgång och ett lärotillfälle är alla sex pedagoger enade om. De har lite 

olika tankar om detta, dock ser alla också här att böckerna tillger mycket vid 

språkutvecklingen och även att fantasin utvecklas. Flertalet av pedagogerna använder 

böckerna vid olika teman som till exempel bondgården med olika djur, vänner- hur man är en 

bra kompis. R1 hade haft sinne som tema. De hade satt upp en spegel, ritat av barnens händer 

och satt upp dem bredvid. De hade även satt upp ett par böcker, en om näsan och en bok som 

hette Glad. Att lära sig att sitta still och lyssna på andra är något som några av pedagogerna tar 
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upp som viktigt att lära sig vid högläsningen. Slutligen, alla pedagoger är enade om att böcker 

och högläsning ger tillfälle till samtal och diskussioner vilket ger språket en push framåt. 

 

 

 

 

4.6 Analys av studiens resultat  

Syftet med min studie var att få en inblick i hur pedagogerna ute i verksamheten arbetar med 

högläsning och varför den är viktig för barnen och vad tidigare forskning och litteratur säger 

om varför högläsningen ska förekomma i förskolan. 

Det framgick tydligt i studien att flertalet av pedagogerna såg språkutvecklingen som ett av de 

främsta syftena till högläsning i förskoleverksamheten. De menar på att böckerna och 

högläsningen är en lärandesituation för barnen framförallt att det gynnar deras 

språkutveckling och ordförråd. Genom samtal och diskussioner antingen under tiden eller 

efter att boken lästs så ger det en förståelse för språket i boken, barn kan fråga om sådant de 

inte förstår eller vad det är. Även om alla pedagoger inte nämnde språket som ett av syftena 

till högläsningen i förskolan så nämnde alla det i någon av intervjufrågorna framförallt i 

frågan om vad högläsning ger barnen. R6 nämner också att för de barn som har utländsk 

bakgrund och annat modersmål än svenska kan böckerna vara till stor hjälp och ge ett stöd till 

att lära sig språket, framförallt genom att kunna använda sig av bokens bilder och samtala runt 

dem. Pedagogerna ser lässtunden som ett lärotillfälle inte bara utifrån språket, utan även att de 

lär sig sitta still, ta hänsyn till varandra genom att vara tysta och lyssna både på den som läser 

och på den som vill ställa en fråga. Flertalet av pedagogerna ser också boken som en tillgång 

och hjälpmedel om de arbetat utifrån ett tema. Barnen kan då lättare ta till sig om de känner 

igen sig i bokens karaktärer, till exempel om de arbetar med temat- hur man är en bra kompis. 

Handlar då boken om ett barn som inte får vara med, så känner sig ofta både den som inte får 

vara med och den som stöter bort den andra igen sig. Här kommer oftast budskapet fram till 

båda och ingen behöver heller inte bli utpekad. 

 

Fem av sex pedagoger använder sig av planerad högläsning, då är det läsvilan efter maten de 

menar på är planerad. Två av dem har även en planerad lässtund på morgonen innan frukost 

då de mjukstartar med en bok i lugn och ro. R2 påpekar i intervjun att de inte alls får till 

stunder med högläsning, vissa veckor förekommer det ingen högläsning alls, på grund av att 

de är för kort om folk, att de måste ha sina raster, att barngruppen skiljer sig för mycket i 

bland annat åldern. Hon är dock medveten om att det är en viktig del i barns språkutveckling 

och tycker det är synd att de inte får ihop det. R1 menade på att hon kan se en fara med att 

planera in högläsningen, dock har de inplanerad läsvila efter maten, hon ser det som så att blir 

inte den planerade stunden av så ger det dåligt samvete hos pedagogerna.  
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Alla pedagogerna lät barnen för det mesta att själva få välja de böcker som skulle läsas om det 

är vid en planerad lässtund, dock inte om det var en kapitelbok som inte har några direkta 

bilder, möjligtvis på någon enstaka sida. Detta bland annat för att barnen ska kunna stimulera 

sin fantasi, även för att det är viktigt att kunna sitta still och bara kunna lyssna. Vid den 

spontana läsningen är det alltid barnen som väljer bok. Flertalet menar på att intresset för 

boken ökar om barn själva fått vara med och välja, vilket också kan få till bättre och 

innehållsrika samtal och diskussioner. R6 och R4 nämner också på att de gärna går vidare och 

söker upp information i andra böcker eller på internet om de inte skulle veta svaret på barnens 

frågor. Utifrån vissa böcker visar barnen extra stort intresse och genom det kan de jobba 

vidare med att göra egna figurer som barnen får leka med. Genom leken kunde barnen sedan 

upprepa böckernas innehåll eller använda sig av sin fantasi och hitta på egna berättelser med 

dessa figurer. 

 

Barnen har alltid tillgång till böcker på förskolan fastän de används olika mycket. R1 som 

arbetar på en småbarnsavdelning nämner att barnen ofta kom med en bok i handen. Bland de 

pedagoger som arbetar med de större barnen verkade det inte vara lika vanligt att barnen 

kommer spontant med en bok, även om det förkom.  
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5 Diskussion 
 

I undersökningen kom det fram att förskolorna mestadels använder högläsningen vid vilan 

efter maten som en planerad stund. Som tidigare nämnt under stycket Högläsningen- spontan 

eller planerad så tar Edwards (2008, s.34-35) upp att det kanske inte är den bästa tiden med 

högläsning om avsikten är att få till diskussioner eller öppna upp för tankar hos barnen. Då 

kan det vara bättre att försöka planera in en annan tid under dagen då barnen är mer alerta och 

pigga. Edwards menar dock på att det viktigt att få till någon stund med högläsning varje dag 

och att hur länge den pågår inte är så viktigt utan att den i alla fall förekommer. 

R2 fick ju inte till högläsningen på sin avdelning vilket hon kunde se som ett problem 

eftersom hon själv insåg att det är mycket viktigt för barnen, framförallt för språket. Dels 

handlade det om att de själva kände att de inte var tillräckligt med personal och för att 

barngruppen i sig skiljer sig. Här tänker jag att en inplanerad högläsningsstund kan komma 

väl till pass, lika väl som att utevistelsen eller samlingen är inplanerad varje dag, även om inte 

det sker dagligen så kanske ett par tre gånger i veckan. Widerberg (2008, s.31-32) tar upp om 

att ha högläsning i en större grupp, ett alternativ kan vara att ha barngruppen sittandes framför 

sig och sedan själv läsa ifrån sidan så att alla barn ser bilderna samtidigt under tiden som 

pedagogen läser. Ett annat alternativ hon tar upp är diabildsböcker, som vissa bibliotek har 

dock inte alla, där pedagogen och barngruppen då sitter vid en större vit vägg eller använder 

sig av en diabildsduk så kan alla barn ser bilderna under tiden som boken läses och det blir 

ingen frustration hos barnen för att de inte ser bilderna eller inte hann se. 

 

R4 och R6 använde sig av högläsning på morgonen innan frukosten för att få en lugn och bra 

start på dagen och för att fånga upp de barn som går hem tidigt. Granberg (1996, s.50) tar upp 

att denna tid kan var en av de bästa då barnen oftast är pigga och flertalet av barnen har 

kommit till förskolan. Dessa böcker som läses på morgonen var oftast kapitelböcker som 

pedagogen valt ut. För övrigt var samtliga pedagoger eniga om att böckerna som valdes ut vid 

matvilan, var av barnen. Här kan jag se att de har det sociokulturella perspektivet i 

bakhuvudet, då barnen tillsammans får välja ut böckerna de vill höra. 

  

R1 som under intervjun nämnde att hon helst inte ville ha inplanerade lässtunder, utan 

föredrog de mer spontana stunderna. Tanken runt det var bland annat att det kan ge dåligt 

samvete om det inte blir av. Jag känner på sätt och vis att mycket av det som sker på förskolan 

är inplanerat; vid samma tid går de ut varje dag, de äter vid fasta tidpunkter, de kanske har en 

viss skogsdag i veckan med mera. Läsningen behöver inte ta mer än tio minuter och den kan 

ske var som helst. Borde då inte vara så svårt att få till oavsett hur mycket personal det är eller 

hur stor barngruppen är, så länge de planerar och väljer en bok som passar de flesta. Är 

pedagogen då medveten om sitt bokval, vet vad boken handlar om, vilka röster/tonläge som 

krävs, kan de flesta barn fångas upp. Har de inte tid till en diskussion runt boken så har det ju 

i alla fall gett barnen mer till sitt språk. Edwards (2008, s.132) tycker dock att det är viktigt att 

högläsningen planeras in, gärna för en hel termin framåt, både med kapitelböcker, sagor, 
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poesi, rim och ramsor och inte minst att pedagogen är medveten om sitt val utifrån 

barngruppen. Trots att barnen är i samma ålder behöver de inte vara det utvecklingsmässigt. 

Även Granberg (1996, s.38 och 50) tar upp att högläsning bör vara en aktivitet som är 

regelbunden, gärna dagligen. Hon menar att barn mår bra av att det finns rutiner, barn känner 

då en trygghet. Granberg nämner att för de små barnen så kan pedagogerna med fördel läsa en 

flanosaga, en saga med konkreta bilder. De små barnen har lättare att ta till sig det som läses 

om dessa bilder visas samtidigt. För R1 som arbetar på en småbarnsavdelning kan detta vara 

ett utmärkt sätt att framföra högläsningen, vare sig den är planerad eller spontan. 

 

För att få ut så mycket som möjligt av böckernas innehåll både språkmässigt och genom 

diskussioner så tror jag att det är viktigt att lägga läsningen när barnen är pigga, trots att de 

kanske är mer leksugna för tillfället så tänker jag att pedagogen kan fånga upp dem genom att 

göra en mysig och effektfull stund av läsandet. Att göra det till en högtidsstund som 

Hasselbaum (2006, s.8) kallar det. Läser pedagogen efter maten som det efter studien ser ut 

att de flesta gör så är barnen lite sega och trötta. Precis som Svensson (2011, s.82-83) tar upp 

att högläsning i samband med vila efter maten kan ge det motsatta istället för en lugn stund. 

Så tror jag att de barn som inte ska sova men är väldigt trötta försöker göra det mesta för att 

inte somna, titta på saker runt omkring, viskar till kompisar med mera istället för att lyssna på 

läsaren. Jag tycker dock att det är bra med en läsvila efter maten för att barnen ska få en lugn 

stund.  

 

Alla pedagoger var enade om att högläsningen var en viktig och gynnande del för 

språkutvecklingen och ordförrådet hos barnen. Genom att lyssna får de ut mycket av båda och 

framförallt genom att sedan diskutera och samtala om bokens innehåll. Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010, s.10) har som mål att pedagogerna bland annat ska eftersträva att barnen 

ska utveckla sitt ordförråd, våga ställa frågor och diskutera tillsammans. Dominikovic m.fl. 

(2006, s.28) skriver att böcker och högläsning ger barn ord och begrepp som inte används 

dagligen. Detta kan ge tillfällen till diskussion och samtal mellan barn och pedagog som blir 

till en språkutvecklande situation.  Något som Vygotskij nämner som ett viktigt samspel är 

mellan barn och pedagog för att utveckla barns språkutveckling(Askland m fl., 2003, s.245). 

Øzerk (1998, s.83) nämner att Vygotskij menar att språket är tänkandets sociala redskap, ord 

behövs för att kunna utgöra en mening och för att kunna göra sig förstådd. När barn lär sig 

nya ord är det inte enbart för att lära in ljudet utan även för att förstå vad ordet betyder. 

Svensson (2009, s.151) tar upp att om pedagog och barn samtalar om bokens innehåll 

påverkar det barnets språkutveckling mer än om de inte diskuterar boken. Samtalen kan också 

ge barnet en annan relation till boken, de lär sig att få en mer personlig upplevelse av 

innehållet och därefter kan de också använda sin fantasi för att föreställa sig bokens värld. Ett 

par pedagoger menade på att de gärna delade upp barngruppen i mindre grupper och att det då 

var det lättare att få till diskussioner och barnen vågar fråga och prata mer då de inte är så 

många. 
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R6 nämner att fantasin är viktig att utveckla och gynna hos barn och att böcker kan stimulera 

detta. Simonsson (2004, s.103) nämner att böcker och högläsning är bra verktyg att använda 

för att stimulera fantasin hos barn. Dels för att kunna ge idéer till nya lekar och för att låta 

hjärnan arbeta med att fantisera. Lpfö98 (Skolverket, 2010, s.6) nämner det lustfyllda 

lärandet, att det kan ske på olika sätt till exempel genom högläsning. Genom högläsningen 

stimuleras fantasin och inlevelsen. 

Jag känner att jag fått svar på mina frågeställningar utifrån mitt syfte, det såg bättre ut än vad 

jag trodde.  Dessa frågor väcktes redan under min första termin då vi hade den 

verksamhetsförlagda utbildningen, då lästes det oftast enbart innan maten som en utfyllnad 

när barnen kom utifrån. Barnen kom lite efterhand så flertalet av dem hörde inte början av 

boken och ofta hann de inte heller läsa klart för det var dags att äta. Jag kände då att det aldrig 

blev någon helhet med boken. Efter maten, då liggvilan var så lyssnade de på cd-saga istället. 

 

5.1 Metodkritik 

Vid förfrågan om medverkan till studien frågade R5, som var först ut att tillfrågas, om hon 

fick ta del av intervjufrågorna innan för att kunna förbereda sig, vilket hon fick. Därefter 

frågade jag själv om de andra ville ha frågorna i förväg, vilket alla ville. Så här i efterhand 

tror jag att de spontana svaren skulle varit mer verklighetstrogna om de inte fått frågorna 

innan. Nu fick de en chans att planera sina svar, dock i god vilja för att ge mig de svar de tror 

jag skulle vilja ha, men att det istället kan ha gett en förskönad bild av verksamhetens tankar 

om högläsning.  

 

5.2 Förslag till vidare studier 

Skulle jag studera vidare inom ämnet högläsning fastnade jag för en av pedagogernas svar vid 

frågan om hur de ser högläsning och böcker som tillgång/lärotillfälle i verksamheten. Hon 

nämnde att det är bra för de barn med annat modersmål, i dagens situation är det högaktuellt 

då det kommer många familjer från andra länder. Så det skulle vara intressant att studera hur 

pedagogerna skulle kunna använda boken och högläsningen som ett hjälpmedel i 

förskoleverksamheten. 
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Intervjufrågor 

 
 

1. Vad är ert syfte med högläsningen i förskolan? 
 

2. Vad tror du att högläsningen ger barnen? 
 

3. Var sker läsandet?  
    Gör ni det till en mysig stund med t.ex. kuddar, filtar eller sitter ni i ”samlings-
ringen”? 
   Ser det olika ut för var gång? 
 

4. När sker högläsningen under dagen? 
 

5. Vem väljer böckerna vid läsningen och varför? 
   Hur får ni tag i de böcker ni har, är de inköpta eller lånar ni på biblioteket, vem väl-
jer då? 
   

6. Är högläsningen något som ni planerar in i verksamheten?                                               
Om nej, varför?                                                                                                             
Om ja, hur tänker ni? 

 
7. Hur ser ni högläsningen och böckerna som en tillgång/ lärotillfälle i verksamheten? 

 
8. Har barnen tillgång till böckerna när som? 

Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, varför? 

9. När ni läser, får barnen vara delaktiga och i så fall på vilket sätt? 

 
                 Tänker att det förmodligen också blir några följdfrågor. 
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