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SAMMANFATTNING 
 
Det här examensarbetet behandlar högläsning i förskolan. Syftet är att bidra till förståelsen av 
högläsningens funktion som pedagogiskt redskap. Detta har gjorts genom att undersöka vilket 
syfte pedagogerna har med högläsningen, hur den används i förskolans verksamhet, samt hur 
de väljer litteratur.  
 
Examensarbetet har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. I ett sociokulturellt 
perspektiv är interaktionen med andra människor avgörande för barns språk och lärande. 
Tidigare forskning kring högläsningens betydelse har visat att högläsning är ett användbart 
pedagogiskt redskap och har många positiva effekter för barns språk och lärande. Det 
framkommer också att pedagogens agerande vid högläsning har stor betydelse för vad barnen 
får ut av högläsningsstunden. Samtal och diskussioner kring böcker är betydelsefulla för barns 
förståelse, både för bokens handling och för olika ord och begrepp. Tidigare forskning belyser 
även att läsmiljö och litteraturval är faktorer som påverkar kvaliteten på högläsningsstunden. 
 
Den metod som användes för att genomföra undersökningen var semistrukturerade intervjuer 
och sammanlagt intervjuades tio förskollärare. Samtliga är verksamma inom förskolan och 
arbetar med barn i åldrarna ett till fem år.           
 
Resultatet visar att högläsning är vanligt förekommande på förskolan. Däremot planerar 
pedagogerna sällan för högläsningen. Denna sker i stället spontant och oftast på barnens 
initiativ. I resultatet synliggörs att informanterna använder högläsning som ett pedagogiskt 
redskap inom en mängd olika områden. Med böckernas hjälp uppmuntras barnen att tala om 
sig själva, koppla det lästa till sitt eget liv och bearbeta olika känslor. Böckerna är också ett 
redskap som pedagogerna använder för att förmedla kunskap, exempelvis antal, färger och 
olika sorters djur. Att högläsningens viktigaste funktion är att utveckla barnens språk, är 
samtliga informanter är eniga om. I resultatet framkommer också att samtliga informanter 
använder sig av samtal och diskussioner kring boken tillsammans med barnen. Vid val av 
litteratur visade det sig att både pedagoger och barn är delaktiga, dock på olika sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: barnlitteratur, förskola, högläsning, literacy, läs- och skrivinlärning. 



Innehållsförteckning: 
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 2 
1.2 Disposition ........................................................................................................................ 2 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................. 3 
2.1 Ett sociokulturellt perspektiv ............................................................................................ 3 
2.2 Högläsningens betydelse .................................................................................................. 4 
2.3 Litteraturvalets betydelse .................................................................................................. 5 
2.4 Läsmiljöns betydelse ........................................................................................................ 6 
2.5 Pedagogens roll ................................................................................................................. 7 
2.6 Sammanfattning: ............................................................................................................... 8 

3. METOD ................................................................................................................................ 10 
3.1 Metodval ......................................................................................................................... 10 
3.2 Urval ............................................................................................................................... 10 
3.3 Intervjuernas genomförande ........................................................................................... 11 
3.4 Bearbetning av data ........................................................................................................ 12 
3.5 Undersökningens tillförlitlighet ...................................................................................... 12 

4. RESULTAT .......................................................................................................................... 13 
4.1 Högläsning som spontan aktivitet ................................................................................... 13 
4.2 Högläsning som planerad aktivitet ................................................................................. 13 
4.3 Samtal och frågor under högläsningen ........................................................................... 14 
4.4 Det gemensamma valet av litteratur ............................................................................... 15 
4.5 Läsmiljöns betydelse ...................................................................................................... 15 
4.6 Högläsningens didaktiska funktioner ............................................................................. 16 

4.6.1 Språket. .................................................................................................................... 16 
4.6.2 Läs- och skrivinlärnig. ............................................................................................. 17 
4.6.3 Högläsning som en lugn stund. ................................................................................ 17 
4.6.4 Koncentration. ......................................................................................................... 18 
4.6.5 Högläsning i gruppstärkande syfte .......................................................................... 18 
4.6.6 Boken som källa till kunskap ................................................................................... 18 
4.6.7 Ett lustfyllt moment ................................................................................................. 19 

4.7 Läsa i hemmet ................................................................................................................. 20 
4.8 Övergripande resultat ..................................................................................................... 20 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 22 
5.1 Lässtunden som planerad eller spontan aktivitet ............................................................ 22 
5.2 Samtal kring boken ......................................................................................................... 22 
5.3 Att läsa för att lära .......................................................................................................... 23 
5.4 Möjlighet att välja litteratur ............................................................................................ 24 
5.5  Läsmiljö ......................................................................................................................... 25 
5.6 Högläsning som en stund av känsla och närhet .............................................................. 25 
5.7 Den lustfyllda lässtunden ................................................................................................ 26 
5.8 Slutsats ............................................................................................................................ 26 
5.9 Metodreflektion .............................................................................................................. 27 
5.10 Vidare forskning ........................................................................................................... 27 

Referenser ................................................................................................................................. 28 
Bilaga 1 ..................................................................................................................................... 30 
Bilaga 2 ..................................................................................................................................... 31 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

1. INLEDNING 
 
”Många frågar sig kanske om inte högläsningens tid är förbi i vårt högteknologiska samhälle. Barn föds i 
dag in i en värld som är fylld av texter och bilder av olika slag – skyltar, reklam, böcker och tidningar, 
tabeller och varudeklarationer - och denna värld förutsätter att alla kan kommunicera med både text och 
bild.  Hur tillägnar sig barnen denna värld? Vilka erfarenheter ger dem en bra förberedelse för att klara av all 
möjlig information och därmed få makt över sitt språk och ha större möjlighet att påverka sitt 
liv?”(Dominković, Eriksson, Fellenius. 2006. s.7). 

 
Kan det vara så att all den teknik vi har runt omkring oss, och allt vad den kan erbjuda, gör att 
vi läser mindre och mindre för våra barn? Bidrar det då till att de förlorar makten över sitt 
språk och därmed också makten att påverka sina liv? Stämmer detta är det en skrämmande 
tanke. Det är då ännu viktigare att det läses mycket på förskolan och att högläsningen används 
på bästa möjliga sätt. I en rapport framtagen för Myndigheten för skolutveckling (2004) 
jämförs resultatet av två olika studier gjorda för att undersöka nio och tio åringars 
läsfärdigheter. I studierna deltog barn från nio olika länder och Sverige var ett av dessa. 
Studierna utfördes med tio års mellanrum, den första 1991 och den andra 2001. Resultatet 
från studien 2001 visar att svenska barns läsfärdigheter har försämrats, inte bara i jämförelse 
med den studie som genomfördes 1991, utan också i jämförelse med andra länder. Svenska 
barns läsfärdigheter hade försämrats mest av alla deltagande länders barn. 
 
Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993) refererar till Ömans(1984, 1986) och Williams-
Grenelds (1989) rapporter som visar att högläsning allt för ofta inte har någon pedagogisk roll 
på förskolan. Högläsningen får istället en social roll och används för att samla eller lugna 
barnen. Pedagogerna väljer också ofta en bok som de vet att barnen tycker om och som de vet 
att de klarar av för att uppnå detta lugn. Rapporterna visar också att pedagogerna ofta är 
medvetna om att valet av litteratur och hur de arbetar med den har betydelse för barnens 
utveckling. Problemet är att de inte vet hur de ska omsätta de kunskaperna i praktiken. Även 
senare forskning visar att högläsning på förskolan inte alltid används på ett medvetet sätt. 
Simonsson (2004) såg i sin undersökning av hur bilderboken används i förskolan att boken 
används flitigt av barnen. Pedagogerna på de studerade förskolorna ansåg att högläsning och 
böcker har en självklar och viktig plats i förskolan och att barnen kan lära sig mycket av 
böckerna. På dessa förskolor förekom varje dag pedagoginitierade högläsningsstunder 
tillsammans med barnen. Dessa stunder användes dock framförallt för att barnen ska få en 
stunds vila efter maten. Förutom vid dessa högläsningsstunder efter maten var det sällan som 
pedagogerna tog initiativ till olika bokaktiviteter med barnen. Enligt pedagogerna löser 
barnen läsningen på egen hand genom att själva eller tillsammans titta i böcker, prata om 
innehållet och ”låtsasläsa” för varandra. Att barnen använde sig mycket av böcker var också 
något som Björklund (2008) såg i sin studie av små barns litteracitet på förskolan. Ändå var 
inte högläsning något som användes i verksamheten med barn under tre år. Kom något barn 
med en bok till pedagogen läste de den, men det ingick inte i förskolans rutiner att läsa högt 
för barnen. 
 
 
Våra egna erfarenheter från förskolan säger oss att det ofta förekommer högläsning 
tillsammans med barnen, men frågan är hur högläsningen används som ett pedagogiskt 
redskap. Mot denna bakgrund förefaller det som att det är angeläget att studera detta djupare. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här examensarbetet är att bidra till förståelsen av högläsningens funktion som 
pedagogiskt redskap. Det sker genom att undersöka hur högläsningen används i förskolans 
verksamhet. För att göra detta kommer följande frågeställningar att användas: 
 

• Hur används högläsningen på förskolan? 
• Vad har pedagogerna för syfte med högläsningen? 
• Hur väljer pedagogerna litteratur? 

 
 

 

1.2 Disposition 
 
Kapitel ett har behandlat inledning, syfte och frågeställningar till detta examensarbete. I 
följande kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
examensarbetet. I kapitel tre beskrivs de metoder som använts för att genomföra 
undersökningen, samt för hur urval och genomförande gått till. I kapitlet behandlas även hur 
databearbetningen har gått till och undersökningens tillförlitlighet. I det fjärde kapitlet 
redovisas resultatet av undersökningen. Det femte och avslutande kapitlet innehåller den 
avslutande diskussionen. Där diskuteras resultaten av undersökningen i förhållande till den 
inledande teorin. Kapitlet innehåller också en kort metodreflektion och förslag på vidare 
forskning. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Examensarbetet har sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på barns språk 
och lärande. I teoridelen redogörs för en del av den tidigare forskning som finns om 
högläsning och dess betydelse för barns språk och lärande. Vidare berörs litteraturval, 
läsmiljö samt pedagogens betydelse för högläsningen. 
 
     

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv   
 
I ett sociokulturellt perspektiv är språk och kommunikation viktiga beståndsdelar för att 
lärande ska ske. Kunskap konstrueras framförallt genom samarbete med andra människor i 
olika fysiska och sociala kontexter. Dessa kontexter är en del av de aktiviteter vi deltar i och 
därför också en del av lärandet (Dysthe, 2003). Hur vi lär oss olika saker och vilken kunskap 
vi tillägnar oss är beroende på vilken kultur vi lever i. Med stöd av tidigare erfarenheter och 
kunskaper förändras och utvecklas människan hela tiden. I alla samspelssituationer kan vi 
överta och ta till oss kunskap från andra människor. Människan formas genom att delta i olika 
kulturella sammanhang och genom att använda sig av de redskap som den omgivande 
kulturen erbjuder. Dessa redskap har utvecklats av människan och kan vara både fysiska, 
intellektuella och språkliga. Människan har en indirekt relation till den omgivande världen 
och dessa redskap medierar världen för människan och hjälper oss att förstå och hantera vår 
omvärld (Säljö, 2000). Bråten (1998) menar att människan är en del av kulturen, men kulturen 
är också en del av människan. Vi internaliseras in i samhällets kultur. Vi tar in och påverkas 
av denna kultur och genom inre psykologiska processer gör vi den till vår egen.  
Lärandet är socialt och distribuerat bland olika individer i en grupp. Människor är bra på olika 
saker och dessa olika kunskaper tillsammans i en grupp ger en helhet (Dysthe, 2003). 
 
Vygotsky använder sig av begreppet utvecklingszon (zone of proximal development). Han 
förklarar begreppet som avståndet mellan vad en individ kan på egen hand och vad individen 
kan uppnå med stöd av en mer kompetent person. En förutsättning för att lärande ska kunna 
ske inom ramen för utvecklingzonen är att det finns en ojämlikhet i deltagarnas kunskaper 
(Säljö, 2000). Eriksen Hagtvet (2004) refererar även hon till Vygotsky (1978) som menar att 
barnet tillsammans med en vuxen eller ett barn med större erfarenhet och kunskap genom 
dialog skapar sin egen kunskap. Vygotsky betonar även att pedagogen har en mycket viktig 
uppgift som handledare, pedagogen ska vägleda och stimulera barnet till lärande genom 
diskussion, agerande, tankeverksamhet och eftertanke. Blewitt, Rump, Shealy och Cook 
(2009) använder sig av uttrycket scaffolding, de förklarar termen genom att dra en parallell till 
Vygotskys (1978) teorier om att vuxna eller äldre barn hjälper barnet från sin nuvarande 
utvecklingszon till nästa, interaktionen med den intresserade och lyhörde vuxne leder till 
detta. Eriksen Hagtvet (2006) beskriver scaffolding som ett verktyg att hjälpa barnen i deras 
utveckling genom att bland annat ställa ledande frågor, tillrättalägga uppgifter och ge tips. Att 
använda scaffolding som stöttande metod för att nå zonen för närmast utveckling är något 
som Hagtvet rekommenderar, att ställa frågor som leder barnet framåt. Den vuxne bör inte ge 
mer hjälp än nödvändigt, utan bara tillräckligt för att stödja barnets eget experimenterande 
och lärande. 
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2.2 Högläsningens betydelse 
 
Fast (2007) använder sig av uttrycket emergent literacy. För att förklara begreppet refererar 
hon till Clays (1966) studier som visar att barn långt innan skolåldern börjar utforska 
skriftspråket. Läs och skrivinlärning startar tidigt i livet och utvecklas i olika steg samt i 
interaktion med andra närstående människor. Eriksen Hagtvet (2004) rekommenderar att 
språkträningen prioriteras redan i förskolan, hon anser detta vara av största vikt eftersom det i 
dagens samhälle är betydelsefullt att ha ett bra skriftspråk. Vidare belyser Eriksen Hagtvet att 
förskoleåldern är en utmärkt ålder för grundläggande lärande i och med att fallenhet och 
drivkraft är stark. Eriksen Hagtvet pekar även på att förhållningssättet till lärande i förskolan 
är mer kravlöst än i skolan, vilket gör förskolan lämplig som utbildningsarena i och med att 
känslan av att misslyckas inte blir lika märkbar och barnen får chansen att lära på olika sätt 
och i olika takt. 
 
Vid högläsning delar vuxna och barn en gemensam språkupplevelse. Även vid en mycket 
tidig ålder kan dessa upplevelser ge barnen kunskaper om hur böcker fungerar (Dominković, 
Eriksson, Fellenius, 2006). Det här är åsikter som även Liberg (2006) ansluter sig till. Hon 
menar att en del barn kan lära sig läsa och skriva redan under sitt andra levnadsår. När vuxna 
och barn läser tillsammans ger det barnet erfarenheter om hur man beter sig som läsare och 
kunskap om vad läsandet innebär. Att läsa tillsammans kan också väcka ett intresse av att läsa 
och skriva hos barnet som kan finnas kvar resten av livet. Söderberg (1988) menar att barns 
som inte har fått denna erfarenhet av att lyssna på sagor och berättelser har svårt att skapa ett 
intresse för böcker. Fox (2003) anser att barn man läser mycket för får en erfarenhet av 
litterärt språk. De lär sig hur en text fungerar och är uppbyggd och ju mer erfarenhet de får, 
desto lättare får de att själva förstå olika texter när de blir äldre. Liberg (2006) belyser att det 
är viktigt att barn får erfarenhet av både talspråk (lyssnande och talande) och skriftspråk 
(läsande och skrivande) eftersom dessa två stödjer varandras utveckling.     
Dominković, Eriksson, Fellenius (2006) menar att barn genom högläsning får en förståelse för  
att det finns en relation mellan tal och text och att skriven text har en mening. De kan också 
lära sig att det finns en skillnad mellan skrivet och talat språk. Det talade språket är kopplat 
till en här och nu situation, medan det skrivna språket inte är kopplat till en självklar situation 
(Svensson, 1998). 
    
Att läsa för barn stimulerar inte bara deras språkutveckling, innehållet i sagorna hjälper också 
barnen att bearbeta och förstå känslor och upplevelser. För att barnen ska få denna förståelse 
krävs det att man tillsammans med barnen diskuterar och reflekterar kring det man läst. 
Genom att göra det kan barnen få en förståelse om att det kan finnas många olika budskap i en 
saga och att dessa kan tolkas på många olika sätt. Ställer den vuxne frågor kring sagan 
kommer barnens olika åsikter kring sagan fram och barnen får en förståelse för att det kan 
finnas många olika sätt att se på saker och ting och alla sätt kan vara lika rätt. Det är inte bara 
sagans innehåll man kan använda för att diskutera och reflektera tillsammans med barnen. 
Hur sagan är uppbyggd, känslor som väcks och bildernas innehåll kan också vara underlag för 
diskussioner (Pramling, Carlsson, Klerfelt, 1993). Genom att prata om det man läser blir 
barnen delaktiga och kan leva sig in i berättelsen. De kan då koppla det de hört till sig själva 
och sina egna erfarenheter. Barn som får samtala och diskutera kring innehållet i boken de 
läst, förstår berättelsen mycket bättre (Ekström, 2004). Vid diskussioner kring en bok 
tillsammans med barnen är det bra att ställa öppna frågor till barnen, som till exempel, Varför 
tror du att det blev så? Att ställa frågor ger barnen en möjlighet att fundera och tänka till kring 
det lästa. De kan koppla det till sina egna erfarenheter och deras förståelse ökar, både för 
berättelsen och olika ord och begrepp (Westerlund, 2009). 
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Att läsa högt för barn ger både språkliga och sociala - och emotionella effekter. Barnen får 
erfarenhet av skriftspråket, får ökat ordförråd och erfarenheter av ett situationsbundet språk.  
Under rätt förutsättningar får barnen också en känsla av närhet tillsammans med den som 
läser. Det bästa är att ha barnet i knäet när man läser, men att sitta 3-4 barn med en vuxen ger 
också en känsla av närhet (Eriksen Hagtvet, 2006).    
     
Fast (2007) beskriver fördelarna med högläsning och refererar till Sheridan (2000) som 
belyser tre betydelsefulla skäl till att använda sig av högläsning. Det inlemmar barnet i ett 
samhälles kultur, barnen introduceras till skriftspråket, olika sätt att leva skildras, eller så kan 
barnet känna igen sitt eget liv i berättelserna. Fast beskriver även ett biblioteksbesök när 
bibliotekarien läser en bok för barnen, hon läser med inlevelse och ställer frågor till barnen 
medan hon läser, enligt Fast har bibliotekarien lyckats fånga och intressera barnen. Denna 
situation belyser vikten av att samtala om och ställa frågor kring böckerna vid högläsning.  
 
Blewitt, Rump, Shealy och Cook (2009) har i sin artikel berört hur högläsning påverkar barns 
vokabulär, de betonar att hur de vuxna ställer frågor verkar spela stor roll för hur barn lär sig 
nya ord. Fokus har legat på frågor kring texten, typen av frågor, ordningsföljd på frågorna och 
hur detta påverkar förskolebarns ordinlärning. Artikelförfattarna påvisar att det verkar ha 
betydelse vilken typ av frågor de vuxna ställer kring texten. Tre olika sätt att ställa frågor 
presenteras här, enkla frågor som inte kräver så mycket tankeverksamhet, kognitiva frågor 
som är krävande och frågor som först är enkla och när barnet verkar redo går man över till de 
mer krävande frågorna. Det sistnämnda sättet att ställa frågor på benämner artikelförfattarna 
som scaffolding. Testen visade också att scaffolding-metoden, där den vuxne från början 
ställde enklare frågor när ordet första gången presenterades för barnet och sedan övergick till 
de mer krävande frågorna, underlättade den djupare förståelsen för ordets betydelse, detta 
bedömdes genom en definieringsuppgift. Författarna menar att resultatet av undersökningarna 
visar hur viktigt det är för inlärningen av ord att skifta från enkla till mer avancerade 
utmaningar.  
 

2.3 Litteraturvalets betydelse 
 
Söderbergh (1988) påvisar att det är viktigt att kvaliteten på barnlitteraturen är hög eftersom 
de frågor barnen ställer och de uttalanden de gör vid högläsning visar att barnen är känsliga 
för textens estetik. Liberg (2006) menar däremot att det inte alltid behöver vara fel för barn att 
läsa så kallad skräplitteratur. Hon anser dock att det är betydelsefullt att detta sker 
tillsammans med en medveten samtalspartner. Denna sorts litteratur är enligt Liberg en del av 
vår kultur och att redan som barn möta ”skräplitteratur” gör att barnen senare i livet kan 
granska dylik litteratur på ett kritiskt sätt. Vidare kan barn och ungdomar under vissa perioder 
läsa lite mer lättsmält litteratur om det då finns en erfaren vuxen som kan introducera barnet 
för annan litteratur när denna är redo. Att läsa denna litteratur utan en medveten 
diskussionspartner är något som författaren inte rekommenderar. Barnet får då inga andra 
referensramar än de som denna slags litteratur står för och kanske sväljer dessa okritiskt om 
inga alternativ presenteras. Kåreland (2001) menar att om man ser till all annan media dagens 
barn presenteras för, exempelvis Internet, dataspel, tv och filmer, så ser inte hon det som att 
det skulle vara farligt för barn att utsättas för att läsa så kallad mass- eller skräplitteratur. En 
annan viktig aspekt på masskulturen belyser hon också, nämligen utifrån vems perspektiv 
”skräplitteraturen” granskas, barnets eller den vuxnes? Denna problematik uppmärksammar 
även Fast (2007). Den så kallade populärkulturen som barnen i hennes avhandling tyckte om 



 6 

och använde sig mycket av var inget pedagogerna vanligtvis tog vara på eller värderade 
särskilt högt.  
 
Den bok som små barn först kommer i kontakt med är pekboken. Syftet med den är att lära 
barnen att känna igen föremål i deras omgivning. Om den vuxne tittar i boken tillsammans 
med barnet, för en dialog och förklarar, bidrar det till att öka barnets ordförståelse. Det är 
också viktigt att barnet på egen hand får använda sig av sina pekböcker. Små barn kan 
använda böcker på många olika vis. Det ger dem vana vid böcker och att de kan användas till 
något roligt. Detta kan ha betydelse för barnens framtida intresse för böcker (Kåreland, 2001). 
Bilderna i boken är viktiga för små barn. De är ett komplement till texten och hjälper barnen 
att förstå handlingen i boken. När man läser för riktigt små barn kan det ibland räcka att bara 
titta och diskutera bilderna i boken tillsammans med barnen (Fox, 2003). Bilderna i böcker för 
de minsta ska ha verklighetsanknytning och gärna vara detaljrika men tydliga (Westerlund, 
2009).  
    
Vid val av barnlitteratur är det viktigt att både välja böcker som speglar det verkliga livet och 
böcker som inte gör det. Verklighetsförankrade berättelser hjälper barnen att förstå sin 
omvärld och hur man ska bete sig i den. Sagor och berättelser som tar upp saker som är okänt 
för barnen ger dem nya erfarenheter och en möjlighet att använda fantasin (Pramling, 
Carlsson, Klerfelt, 1993). Westerlund (2009) menar att när man ska välja bok att läsa för de 
minsta barnen bör man tänka på att välja en bok med verklighetsanknytning. 
Fantasiberättelser kan vara för komplicerade och obegripliga för dem. Boken bör vara 
spännande, men handla om något som är välbekant för barnen. Även barn i 3-4 årsåldern 
klarar bäst av böcker med verklighetsanknytning. De kan börja ta till sig böcker om saker som 
är främmande för dem, men det främmande måste vara verkligt. I 4-5 årsåldern är barn oftast 
mogna att lyssna till rena fantasiböcker. Chambers (1995) menar att vi lättast tar till oss 
berättelser som känns bekanta för oss samtidigt som de är tillräckligt främmande för att vi ska 
tycka att det blir spännande. Fox (2003) belyser vikten av att diskutera det lästa med barnen 
speciellt om handlingen speglar något som är okänt för barnen. De får då en större förståelse 
för det lästa och det blir inte så främmande för dem längre. 
 
Den text som läses för barnen måste kännas meningsfull för dem. Tycker barnen att texten är 
rolig och intressant tycker de också att det är roligt att samtala kring den (Svensson, 1998). 
Läser man böcker med ett innehåll som inte känns meningsfullt för barnen tappar de lätt 
intresset för att lyssna på böcker. En bok som väcker någon sorts känsla hos barnen är en bok 
de kommer att minnas och troligtvis vilja höra många gånger. Barn kan då genom 
karaktärerna i boken känna igen sig själva och sina egna känslor och får en möjlighet att 
förstå och hantera dessa känslor. Det är bättre för barnets läs- och skrivinlärning att höra en 
bok de verkligen älskar gång på gång, än att lyssna på en mängd böcker som inte intresserar 
dem (Fox, 2003). Ekström (2004) anser att det är viktigt att barnen förstår innehållet i den bok 
man läser och att det därför är bättre att läsa några få böcker och samtala djupare om dem, än 
att läsa massor av böcker. 
 
 

2.4 Läsmiljöns betydelse 
 
Läsmiljön ska vara lugn och neutral och inte innehålla saker som lockar barnen från 
läsningen. Är det lugnt och stilla runt barnen kan de koncentrera sig på att lyssna. Det är 
viktigt att barnen sitter bekvämt när de lyssnar och inte sitter för trångt, vilket ofta leder till 
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bråk mellan barnen. Pedagogen bör tänka på att läsa vid en tidpunkt på dagen då barnen är 
som mest mottagliga för en saga, inte när de är trötta eller hungriga (Ekström, 2004). 
Det är bra om det avsätts en speciell plats som bara används till läsning. Detta markerar för 
barnen att det är något speciellt med den platsen och att man anser att läsning är viktigt 
(Chambers, 1995). 
 
För att locka barnen till att vilja använda sig av böcker så måste det finnas en stor tillgång till 
böcker. Böckerna ska finnas tillgängliga för barnen hela tiden och det ska finnas många olika 
sorters böcker för att alla barn ska kunna hitta något som intresserar just dem (Fox, 2003). 
Chambers (1995) menar att det också är viktigt att låta barnen själva välja litteratur, då det 
kan vara svårt att på ett bra sätt välja böcker åt någon annan. Att själv få välja sin bok har 
positiva effekter för barnen. Han menar även att det är betydelsefullt för barnen att få besöka 
biblioteket för att kunna välja fritt bland många olika slags böcker samt att få vana av miljön 
för att kunna känna sig trygg i biblioteksmiljön.  De böcker som finns i barnens närhet ska 
visas upp på ett sätt så att de fångar barnens uppmärksamhet och väcker deras nyfikenhet att 
använda sig av dem.  
 
Hur lång tid det är lämpligt att läsa för barnen beror helt på barnen. Det viktiga är att man 
känner att de kan koncentrera sig och tycker att läsningen är intressant. Tappar de intresset 
blir läsningen inte längre något roligt och då är det bättre att sluta läsa. Det är viktigt att man 
ger barnet positiva erfarenheter av läsning och böcker. Enligt Chambers är det två saker som 
påverkar om vi ser positivt eller negativt på olika aktiviteter vi deltar i. Han talar om inre och 
yttre förutsättningar. De inre förutsättningarna handlar om våra förväntningar, våra kunskaper 
och tidigare erfarenheter, relationen till de andra som deltar och vilket humör vi är på. De 
yttre förutsättningarna är den fysiska omgivningen där aktiviteten utförs. Chambers menar att 
båda har betydelse, men att det är de inre förutsättningarna som mest påverkar om vi ställer 
oss positiva till något vi ska göra. Barn som har positiva erfarenheter av böcker och läsande 
kommer till lässtunden med en positiv inställning och barn som har negativa erfarenheter 
kommer att förvänta sig att det blir tråkigt.  
 
I Skolverkets rapport, Vad händer med läsningen,(2007) belyses vikten av barns läs- och 
textmiljö. De hänvisar till utredningar som påvisat att en miljö som främjar skriftspråket 
innehåller mer än att vuxna och barn läser tillsammans. Barnens inflytande över samspelet 
mellan, barn, vuxna och text pekas ut som en betydelsefull faktor gällande en 
skriftspråksstimulerande miljö.  
    

2.5 Pedagogens roll 
        
Högläsning i hemmet har enligt Kåreland (2001) minskat under 1990-talet, vuxna ägnar 
endast nio minuter per dag åt att läsa för små barn. Hon menar att mycket annat konkurrerar 
ut barnlitteraturen. Barnen spenderar allt mer tid framför tv:n och datorn och Kåreland menar 
att dessa andra medier inte kan ge samma språkstimulans som böcker. Hon menar också att 
högläsning ger bra språklig träning och gör att barnen tidigt kommer i kontakt med den 
litterära världen. Även fast förskolan inte kan uppväga föräldrarnas attityd till böcker och 
läsning, har pedagogen ett stort ansvar för att introducera barnlitteratur och väcka läslust. 
Undersökningar påvisar att 20 procent av grundskoleeleverna inte behärskar läsning och 
skrivning fullt ut efter avslutade studier, därför anser hon att detta arbete är av betydelse.  
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Högläsning bör av pedagogen planeras in som en daglig rutin på förskolan. Det är viktigt att 
tänka på när på dagen högläsning planeras in. Vill man inte att högläsningen enbart ska vara 
en stunds vila för barnen, utan att de ska kunna vara koncentrerade, lyssna aktivt, kunna 
kommentera och diskutera boken bör de vara pigga, mätta och glada (Westerlund, 2009).  
Vid arbetet med högläsning och böcker med barn på förskolan är det viktigt att det inte känns 
som undervisning för barnen. De ska inte känna någon press eller oro. Läsning ska vara 
spännande och roligt för att barnen ska lära sig något av den (Fox, 2003).  
 
Det är viktigt att pedagogen läser boken själv innan den läses för barnen. Det blir då enklare 
att planera för hur boken ska läsas och göra det möjligt att avgöra om den lämpar sig för den 
grupp barn man tänkt läsa för (Ekström, 2004). Genom att presentera berättelsen för barnen 
innan man börjar läsa den kan de lättare förstå berättelsen. Det kan vara bra att tala om vad 
den handlar om, vilka huvudpersonerna är o.s.v. Att göra barnen bekanta med historien innan 
den läses gör att barnen kan använda sig av tidigare erfarenheter och kunskaper för att kunna 
följa med i berättelsen på ett bra sätt (Arnqvist, 1993). 
 
För att barnen ska få ut mesta möjliga ur sagan är det viktigt att den som läser fångar barnens 
uppmärksamhet. Det gör man bäst genom att dramatisera sitt läsande. Om den som läser 
använder olika tonlägen och höjer och sänker rösten, blir barnen mer uppmärksamma och 
intresserade (Pramling, Carlsson, Klerfelt, 1993). När man läser högt för barn kan man gärna 
använda sig av hela kroppen. Kroppshållning, minspel, ögonens uttryck och rösten är viktiga 
verktyg för att göra sagan spännande för barnen. Använder sig pedagogen av alla dessa blir 
högläsningen en spännande upplevelse för barnen. Barn som får uppleva spännande 
lässtunder kommer i sin tur att lära sig att tycka om böcker (Fox, 2003). Hur man läser en bok 
är mycket viktigare än hur många böcker man läser. Att läsa en bok utan inlevelse och att läsa 
den från pärm till pärm utan att samtala med barnen om innehållet ger barnen en viss språklig 
träning. Problemet är att barnen kan tycka att det blir tråkigt. Om barnen ska få ut mesta 
möjliga av lässtunden bör det läsas inlevelsefullt och görs pauser i läsningen för att samtala 
och diskutera innehållet i boken med barnen. Att göra barnen delaktiga på det sättet gör dem 
mer intresserade och gör att de kan koncentrera sig bättre under läsningen (Svensson, 1998). 
 
Även innan barn kan läsa och skriva är det vanligt att de ändå beter sig som att de kan det. De 
tittar och bläddrar i böcker och säger att de läser. När de ritar olika tecken på papper säger de 
ofta att de skriver. Det blir till en sorts rollek och är ett första steg i deras läs- och 
skrivutveckling. Att vi då som vuxna är förstående och får barnen känna sig som en läsare och 
skrivare är en viktig stödstruktur för deras fortsatta utveckling. (Liberg, 2006) 
 

2.6 Sammanfattning: 
 
Samspelet med andra människor är viktigt för barns utveckling, språk och lärande. I 
interaktion med andra människor utvecklar barnen sitt språk. Att använda sig av högläsning 
tillsammans med barn har många positiva förtjänster. Vid högläsning tillsammans med en 
vuxen tränas barnet inte bara språkligt, utan får även möjlighet att bearbeta känslor och 
upplevelser. Positiva erfarenheter av läsning och böcker skapar ett framtida intresse hos 
barnen och underlättar deras läs- och skrivinlärning. Trots högläsningens positiva effekter har 
det enligt flera tidigare studier kring högläsning på förskolan framkommit att högläsning är 
något som används sparsamt eller för att barnen ska få en stunds vila. När det gäller vilken 
litteratur man ska läsa för barnen går åsikterna isär. En del forskare anser att det är viktigt att 
barnlitteraturen har hög kvalitet och andra anser att det är viktigt att ta till vara på barnens 
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intressen, även om det innebär att man ibland arbetar med så kallad skräplitteratur. Det 
viktigaste anser de är att det är roligt för barnen och att skapa intresse för böcker och läsning. 
Synen på vad som är lämpligt att läsa för barn har ändrats genom åren. Vad som tidigare 
kallats skräplitteratur har blivit allt mer accepterat. Det viktigaste är inte heller vad man läser 
för barnen, utan hur man läser och arbetar med litteraturen. För att läsningen ska ge barnen så 
mycket som möjligt är det viktigt att samtala och diskutera kring det lästa. Den miljö man 
läser för barn i bör vara lugn och neutral utan störningsmoment, vilket leder till att barnen blir 
mer koncentrerade och kan fångas av olika berättelser. Att ha en speciell plats avsatt enbart 
för läsning betonar även för barnen att läsning är något betydelsefullt. Pedagogen har en 
viktig roll för att väcka barnens intresse för böcker. Hur man läser och arbetar med boken 
tillsammans med barnen har stor betydelse för vad och hur mycket de lär sig. 
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3. METOD 
 
I följande kapitel redogörs för val av metod. I kapitlet beskrivs också hur urvalet av 
informanter gick till och hur undersökningen genomfördes. Dessutom behandlas i kapitlet 
tillvägagångssätt vid databearbetning och undersökningens tillförlitlighet. 

3.1 Metodval 
 
Valet stod mellan intervju och observation som undersökningsmetod. Stukát (2005) menar att 
observationer är lämpliga att använda sig av för att ta reda på vad människor verkligen gör 
och inte vad de säger att de gör. Han menar att vid intervjuer eller enkäter kan man inte vara 
helt säker på att informanterna svarar sanningsenligt. En fördel med observationer är också 
enligt honom att man får kunskap kring det man vill undersöka som är hämtad direkt ur sitt 
sammanhang. Nackdelarna med observationer anser han vara att de är mycket tidskrävande 
och att man inte får ta del av informanternas tankar och känslor. Eftersom syftet med 
undersökningen inte bara var att titta på hur högläsningen används i förskolan, utan även ta 
reda på vad pedagogerna har för syfte med högläsningen och hur de väljer litteratur, valdes 
observation som undersökningsmetod bort. Då intresset var att undersöka pedagogernas 
tankar och åsikter kring ämnet valdes istället semistrukturerade intervjuer. Bryman (2002) 
menar att denna intervjuprocess kan kallas flexibel, fokus ligger på hur informanten tolkar 
frågorna och vad personen lägger vikt vid. I intervjuerna användes ett antal huvudfrågor (se 
bilaga 1) som ställdes till alla informanter. Dessa frågor berör huruvida pedagogerna använder 
sig av högläsning, hur de arbetar med högläsningen och vilken funktion de tycker att den har i 
verksamheten. Med stöd av Bryman (2002) formulerades ett antal huvudfrågor att utgå ifrån. 
Utifrån informanternas svar ställdes sedan olika följdfrågor. Detta gjorde att dessa frågor 
varierade mellan de olika intervjuerna. Examensarbetets syfte och frågeställningar har 
påverkat frågornas utformning. Enligt Stukát (2005) kan man med semistrukturerade 
intervjuer ställa mer individuella följdfrågor och samspelet mellan informant och intervjuare 
gör att man får djupare svar på sina frågor och att man därmed får mer information än vad 
man får vid mer strukturerade intervjuer.  
 
 

3.2 Urval  
 
Inledningsvis var tanken att enbart intervjua pedagoger som arbetar med barn i 4 och 5-
årsåldern. Därför skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 2) med en förfrågan till åtta 
olika förskoleavdelningar i en kommun. Informationsbrevet informerade om syftet med 
undersökningen och en önskan om att få dem att delta i undersökningen. Informationsbrevet 
var utformat enligt Vetenskapsrådets (2009) rekommendationer när det gäller 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Genom att det i brevet informerades om syftet med examensarbetet och att det förklarades att 
det fanns en önskan om att få kontakt med förskollärare som var intresserade av att låta sig 
intervjuas, uppfylldes informationskravet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 
informanterna delgavs information om att deras medverkan när som helst kunde avbrytas. I 
brevet informerades även om att allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, 
därmed uppfylldes konfidentialitetskravet. Slutligen uppfylldes nyttjandekravet genom att 
informanterna fick kännedom om att resultatet av undersökningen kommer att avrapporteras 
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som examensarbete, vilket är en offentlig handling, men även om att allt insamlat material 
endast kommer att användas i examensarbetet och inte vidarebefordras eller användas i andra 
syften. 
 
Efter en vecka hade ännu inte någon svarat på förfrågningarna, vilket ledde till ett ändrat 
tillvägagångssätt. Bristen på intresse från de olika förskolorna, gjorde att idén med att endast 
intervjua pedagoger som arbetar med 4-5 åringar övergavs, istället breddades sökningen av 
informanter. Därför uppsöktes personligen olika förskoleavdelningar. Dessa besök resulterade 
i att tio förskollärare från fem olika avdelningar visade intresse för att delta i undersökningen. 
Nio av informanterna är kvinnor och en är man. Informanterna arbetar med barn i varierande 
åldrar, från 1-5 år. Eftersom endast en av informanterna är man valdes att inte använda 
fingerade namn för att förtydliga vem som sagt vad. Eftersom undersökningen utförts i en 
liten kommun med få manliga förskollärare, har fingerade namn uteslutits för att kunna 
garantera informanternas anonymitet enligt konfidentialitetskravet 
 
Även fast urvalet inte blev det tänkta, kan detta nya urval ge en större variationsbredd för 
undersökningen. Bryman (2002) menar att forskare ibland tvingas använda sig av det han 
kallar bekvämlighets- eller tillfällighetsurval. En av anledningarna till att använda sig av 
bekvämlighetsurval anger han vara brist på tillgänglighet och urvalet i denna undersökning 
kan därför tolkas som ett bekvämlighetsurval. 
 
Efter samtal med förskollärare som mottagit informationsbrev framkom att anledningen till att 
de inte svarat på förfrågningen var att de helt enkelt inte hade möjlighet att avsätta någon 
arbetstid för att delta i vår intervjuundersökning. Kommunens besparingskrav har lett till att 
det är vikariestopp, vilket i sin tur leder till en pressad arbetssituation.  
  

3.3 Intervjuernas genomförande 
 
Tiderna för intervjuerna bestämdes av informanterna. För att inte störa verksamheten för 
mycket ville informanterna att besöken skulle äga rum måndagar eller fredagar eftersom det 
är mindre barn på förskolan dessa dagar. Nio av intervjuerna utfördes i förskolornas 
personalrum och vid en av intervjuerna i ett målarrum. Under en av intervjuerna tog 
kassettbandet slut och därför gjordes en del av denna intervju om. Inför intervjuerna hade ett 
frågeschema förberetts med fem stycken huvudfrågor som ställdes till alla informanter. 
Följdfrågorna som ställdes kunde variera lite mellan de olika intervjuerna, beroende på 
informanternas svar.  Informanterna fick inte ta del av frågorna innan intervjuerna. 
Anledningen till detta var att få spontana och sanningsenliga svar. Under samtliga intervjuer 
valde vi att delta båda två. Stukát (2005) anser att man kan få ut mer av intervjuerna och 
upptäcka mer om man är två. Alla intervjuerna spelades in med en diktafon. Detta är ett 
vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativa intervjuer och Bryman (2002) menar att genom att 
spela in intervjuerna bevarar man både vad informanterna säger och det sätt de säger det på. 
Bryman belyser också några andra viktiga fördelar med att spela in intervjuerna, som att det 
ger möjlighet att lyssna igenom svaren många gånger och genom att ha deras exakta 
ordalydelse förenklas analysen av materialet. 
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3.4 Bearbetning av data 
 
Vid utskrifterna av intervjuerna valdes att skriva ut hela intervjuerna ordagrant. Bryman 
(2002) menar att detta är något mycket tidskrävande, men att man på det viset bevarar 
informanternas exakta ord och sätt att uttrycka sig. Han menar också att man inte får ta lätt på 
uppgiften att skriva ut sina intervjuer. Därför lyssnades ljudinspelningarna igenom mycket 
noggrant, både enskilt och tillsammans flera gånger för att undvika felaktigheter.  
Sedan sorterades frågor och svar in i olika kategorier för att kunna se mönster, likheter och 
olikheter i materialet. Utefter dessa kategorier skapades ett antal huvudrubriker för att 
presentera resultatet. Där behov fanns användes också underrubriker, för att göra texten mer 
strukturerad och därmed tydligare för läsaren.  
 
 

3.5 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Eftersom informanterna inte fick se frågorna innan intervjuerna kändes det som att de svarade 
spontant och ärligt. Då syftet med examensarbetet är att bidra till förståelsen av högläsningens 
funktion som pedagogiskt redskap, har syftet med intervjuerna varit att synliggöra 
pedagogernas åsikter. Därför att det egentligen inte finns något rätt eller fel. Självfallet är vi 
medvetna om att det är vår tolkning av informanternas svar som ligger till grund för analysen, 
men även här ser vi en fördel med att ha varit två, då vi diskuterat tolkningarna ingående. Att 
följdfrågorna varierat och därmed också informanternas svar, kan ha påverkat resultatet.  
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4. RESULTAT 
 
I det här kapitlet presenteras undersökningens resultat. I texten kommer inslag av citat från 
informanterna att anges för att stärka våra tolkningar. Sju huvudrubriker har formulerats för 
att presentera resultatet. Rubriken 4.6 som behandlar högläsningens didaktiska funktioner har, 
på grund av dess omfattning, dessutom delats in i sju olika underrubriker. Kapitlet avslutas 
med ett övergripande resultat.  
 

4.1 Högläsning som spontan aktivitet 
 
Under intervjuerna framkom att alla tio informanter använder sig av högläsning tillsammans 
med barnen och att högläsning har en självklar plats i verksamheten. Hur ofta och vid vilken 
tidpunkt varierar dock. Majoriteten av informanterna uppger att de använder sig av högläsning 
varje dag. I barngruppen där högläsning förekommer minst, läser de vid cirka tre tillfällen i 
veckan. Nio av tio informanter anger att högläsningen så gott som alltid sker spontant. Vid 
denna spontana högläsning läser personalen för barnen på barnens egna initiativ.  
 

”Oftast kommer barnen spontant, själva med böcker, som de vill 
att man ska läsa”. 

      
Den informant som använder sig av inplanerad högläsning läser varje dag på fasta tider, efter 
maten. Även denna informant använder sig av spontan högläsning på barnens initiativ.  
 
 

4.2 Högläsning som planerad aktivitet 
 
Resultatet visar att planering av högläsning vanligtvis inte förekommer. Nio av tio 
informanter medger att de oftast inte planerar inför högläsningstillfällena. En av dem 
använder sig av planerad högläsning dagligen och ytterligare tre uppger att de ibland planerar 
högläsningen och menar att det inför gruppverksamhet, samlingar och arbeten med olika 
teman krävs en viss planering. 
 

 ”Vi har ju börjat nu med grupper då, då vi har högläsning och då  
har vi ju  planerat till dem då, annars blir det ju mer spontant”.  

       
En sak som alla informanter är överens om är att det absolut är en fördel att ha läst boken 
själv innan man läser den för barnen. Två av dessa menar att det är viktigt att man själv läser 
boken innan eftersom man då kan läsa med mer inlevelse.  

 
”Jag tycker att det är viktigt att man har inlevelse när man läser, 
tycker jag. Att man inte bara maler på, utan att man kanske  
liksom, ja, varierar tonläge, det försöker jag göra. Gör det lite  
spännande och hålla på och fjolla sig lite, så att det blir lite 
intressantare. Det tycker jag är viktigt. I varje fall för de här små” 
 

En annan informant menar att man då också är förberedd på att förklara olika ord och begrepp 
som kan vara svåra för barnen. De flesta av informanterna läser boken innan eller väljer att ha 
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böcker på avdelningen som är bekanta för dem. Det är också mer förekommande bland 
informanter som arbetar med lite äldre barn att de läser boken innan. 
 

”Oftast. Inte alltid. Men, ja till 95 procent, så har man läst den före” 
 
”Någon enstaka gång har man ju kanske inte läst den och det har man  
fått ångra då. För att man måste ju veta vad, ja, man måste ju veta vad 
det är man läser” 

 
Med de mindre barnen används oftast pekböcker med enbart bilder. Enligt informanterna 
består högläsningsstunden då mestadels av samtal kring bilderna i boken, vilket inte kräver att 
man i förväg är insatt i bokens innehåll.  
 
Två av informanterna berättar att de ska börja med ett bokprojekt. Under ett föräldramöte 
presenterades bokprojektet för föräldrarna, eftersom informanterna vill att barnen ska ta med 
sig sin favoritbok hemifrån. Denna bok ska de sedan läsa och arbeta med i mindre grupper. 
 
 

4.3 Samtal och frågor under högläsningen 
 
Endast en av informanterna uppger att denne alltid läser boken från pärm till pärm utan att 
samtala med barnen på något sätt under läsningen. Att det är på det sättet förklarar pedagogen 
med att barnen i den aktuella barngruppen har behov av att följa samma struktur och rutiner 
varje dag. I de övriga barngrupperna förekommer alltid samtal kring boken av något slag. Det 
rör sig om exempelvis samtal kring bilderna och bokens handling. Det är också vanligt att 
både pedagoger och barn ställer olika sorters frågor. Dessa frågor kan ställas före, under och 
efter högläsningen. En av informanterna belyser att det är viktigt att man inte får säga åt 
barnen att de ska vara tysta till man läst klart, utan att barnen tillåts att ställa frågor medan 
man läser. De olika sorters frågor som ställs till barnen berör ofta bokens handling och de 
olika känslor som förekommer. 
 

”Ja du, vilken typ, ja, hur det slutar på för vis. Att nu blev de ju glada då  
t.ex. om de slåss om en bil i en bok som jag läser och så kommer mamman  
och, då kan man ju prata om att nu blev de ju glada när de fick en varsin bil. 
Sådana frågor kan man ju följa upp med liksom, vad som hände” 

 
Pedagogerna använder sig också av olika frågor för att kontrollera om barnen förstår det 
pedagogen läser. Vanligt förekommande är också olika kunskapsfrågor, som frågor om färger 
och om naturvetenskapliga och matematiska begrepp. 
 

” Ja, det är färger, antal, mer kring bilderna, påtalar bilden också som vi 
 tittar på” 

 
Handlingen i böcker kring vardagliga saker ger pedagogerna möjlighet att ställa frågor till 
barnen som inspirerade dem att berätta om sig själva och saker de varit med om. En informant 
påpekar att det är viktigt att ta vara på bokens alla möjligheter. En och samma bok kan rymma 
en mängd olika infallsvinklar till samtal. 
 

”Hur många fiskar han hade fiskat och hur stora de var och vad han satte på  
kroken och vad som var längst ner, det här, och så pratade vi om det och så  
hade han ryggsäck och vad han hade med i ryggsäcken och så var det ett tält  
och frågade om han hade varit och tältat” 
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Endast en av tio informanter nämnde under intervjun något om möjligheten att följa upp 
högläsningen på något sätt, att arbeta vidare på det man läst. I detta fall låter pedagogen 
barnen rita teckningar kring bokens handling. 
       
 

4.4 Det gemensamma valet av litteratur 
 
Resultatet visar att det är vanligast att informanterna väljer den litteratur som finns på 
avdelningen. De aspekter som informanterna tar hänsyn till vid litteraturvalet är barnens 
intressen, ålder och att de ska ha tillgång till böcker och sagor som är välbekanta för dem. I 
litteraturvalet resonerar även informanterna kring textens längd i förhållande till barnens 
förmåga att sitta still och koncentrera sig. Arbetar de med specifika arbetsområden eller 
teman, väljer informanterna litteratur som är lämpliga för det de vill förmedla till barnen. 
 

 ”…har ett syfte, med just den gången, att läsa, då väljer jag en bok utifrån, ja, 
 det jag har tänkt att jag ska ta upp eller det ska handla om”      

 
Vid de spontana högläsningstillfällena är det alltid barnen som väljer den bok som ska läsas 
utifrån den litteratur som finns tillgänglig för dem. En av informanterna menar att det är 
viktigt att inte tröttna på att läsa samma bok om och om igen, utan att det ska vara barnens val 
som bör styra vad man läser. Informanterna beskriver att på alla förskoleavdelningar där de 
arbetar har barnen tillgång till böcker. När det gäller barn mellan 3-5 år, har de fri tillgång till 
samtliga böcker, såväl förskolans egna och de som lånats på bibliotekets. De mindre barnen 
mellan 1-2 år har bara fri tillgång till vissa böcker. Böcker de är mer rädda om har de på en 
hylla. På två av informanternas avdelningar samarbetar de med biblioteket och får färdiga 
boklådor levererade en gång i månaden. I de övriga barngrupperna är det pedagogerna som 
avgör vilka böcker som lånas från biblioteket. 
 

” Ja, tar böcker som barnen tycker om och känner igen, är det oftast, 
men sen är det vi som styr vilka böcker som finns inne på avdelningen. 
Ja, nu har det ju varit väldigt blandad kompott av böcker, tycker jag.  
Det är inget speciellt tema eller någonting, utan det är väl bu och bä,  
det är väl sådant som är populärt bland barnen, som har hängt med  
sedan deras småbarnstid. Sen är det väl lite nyare böcker, andra böcker 
också, lite mer text blir det ju nu när de är tre år” 

     
 

   4.5 Läsmiljöns betydelse 
 
Samtliga informanter uppger att det är vanligast att de sitter i avdelningens soffa när de läser 
för barnen. På samtliga avdelningar är också boklådorna eller bokskåpen placerade intill 
soffan. Ibland förekommer det att de sitter i barnens så kallade lekpöl, i lekhallen, vid ett bord 
eller på kuddar. En av informanterna skiljer sig från de andra, genom att anse att man gärna 
kan ta ut böcker och läsa ute på en filt eller berätta sagor för barnen ute i skogen. Just skogen 
som berättarmiljö förhöjer stämningen och gör det mer spännande såväl för barn som för 
pedagoger, menar en av våra informanter. 
 
Ingen av informanterna har gjort i ordning en speciell läshörna. Ändå anser alla informanter 
att läsmiljön har betydelse för hur högläsningssituationen fungerar. Nio av tio pedagoger 
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anser att det viktigaste är att läsmiljön är lugn och utan störningsmoment. På frågan om 
läsmiljön har betydelse svarade en av pedagogerna: 
 

 ” Absolut det är… A och O, det är jättesvårt att sitta och läsa i ett rum 
 där det liksom är mycket annat som stör” 

     
Det framkom också i intervjuerna att det hos pedagogerna finns önskemål om att kunna ha en 
avskild mysig plats avsedd för läsning och att läsmiljön är något som de tänker på. 

 
”Ja, precis, ja jag tror att jag gör det. För att jag skulle nog inte kunna  
sätta mig och läsa liksom om det är mycket folk runt omkring och det  
känns ju som att man vill att den här stunden ska vara viktig för barnen  
också. För det är ju de som kanske vill att man ska läsa och då måste  
de, tycker jag, få den tiden med mig då som pedagog. I stället för att  
man ska titta på en massa annat som sker i rummet.” 

 
Tendensen i resultatet visar att det är vanligast att man läser för barnen i små grupper. Detta 
sker naturligt eftersom det oftast handlar om spontan högläsning som inleds på initiativ från 
ett enskilt barn, vilket leder till att flera barn ansluter sig. Det är enbart en av informanterna 
som uppger att hon ibland läser för hela barngruppen och att det då sker vid samlingen. 
 

4.6 Högläsningens didaktiska funktioner 

4.6.1 Språket. 
 
I utfallet av analysen har det framkommit att alla informanter anser att högläsningens 
vikigaste funktion är att förbättra barnens språk. Bland 1-åringarna används pekböcker främst 
för att lära barnen nya ord och därmed öka deras ordförråd. Informanterna menar att många av 
dessa små barn ännu inte har något verbalt språk. Därför anser informanterna som arbetar med 
dessa barn att det är viktigt att tidigt introducera dem för böcker. 
 
  ”Ja, det har ju mycket med språket och talet att göra, när de är så här 

 små och inte har ord riktigt och språk” 
 
 ” Så det är ju jätteviktigt att  börja tidigt tycker jag” 

 
När det gäller de lite äldre barnen anser informanterna att högläsningen även här ökar deras 
ordförråd, men även förbättrar barnens uttal och språkförståelse. Högläsningen ger 
pedagogerna möjlighet att ge barnen förklaringar på obekanta och svåra ord och begrepp som 
kan förekomma i böckernas texter.  
 
En av informanterna menar att vid högläsning presenteras barnet för både bild och tal och att 
dessa två tillsammans förstärker och förtydligar, vilket underlättar för barnen att förstå.  Alla 
informanter uppger att de på sina avdelningar har barn med annat modersmål än svenska. 
Informanterna menar att med hjälp av böcker och bilder och samtal kring böckernas innehåll 
kan man stärka dessa barns språk. Sex av våra informanter påpekar att bilderna i boken är 
viktiga. En av pedagogerna berättade att hon ibland frångår den egentliga texten och i stället 
läser boken utifrån bilderna. Hon menar att man då kan använda sig av bilderna för att göra 
om berättelsen till att handla om barnen hon läser för. En annan informant använder sig av 
bilderna genom att peka på dem och samtidigt benämna föremålet på bilden. Genom att göra 
detta menar hon att barnen lär sig att benämna och känna igen olika föremål. En av 
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pedagogerna uttrycker sig på följande sätt när hon berättar om hur hon arbetar med bilder 
tillsammans med barnen: 
 

” Tittar på alla bilder och pratar, frågar vad det är. Eftersom våra  
barn är så små, har de inte så mycket språk än, så vi tittar 
på en bild och pratar utifrån den” 

      
 
Kombinationen tal och bild underlättar för barnen att ta till sig olika begrepp och företeelser, 
enligt en av informanterna. Bilderna i böckerna kan också enligt en informant, användas till 
att ge barnen olika faktakunskap. 
 
En av pedagogerna berättar om att de gått runt i närmiljön och knäppt kort på olika 
byggnader, t.ex. kyrkan, biblioteket och ishallen. Dessa bilder ska de sedan använda som 
utgångspunkt för olika slags samtal med barnen.  
 

4.6.2 Läs- och skrivinlärnig. 
 
I arbetet med barnen mellan 3-5 år anser informanterna även att högläsningen är ett redskap 
för att förbereda barnen inför deras framtida läs- och skrivinlärning. En av våra informanter 
ansåg att man med hjälp av högläsning kan göra barnen uppmärksamma på hur en text är 
uppbyggd och dess läsriktning. Detta kan uppnås genom att till exempel hålla ett finger under 
texten medan man läser, menar denne. En annan informant påpekar att genom att läsa för 
barnen, ges de möjlighet att få se den skrivna texten. Intresse för bokstäver anges också som 
en av de positiva effekter som läsning av böcker tillsammans med barnen kan skapa, enligt en 
informant. Arbetet med högläsning på förskolan anses av vissa av de tillfrågade som en del av 
att förbereda barnen inför skolstarten samt för deras framtida läsning. 
 

”Och det är många delar i det som förbereder dem inför att de själva ska 
 börja läsa”  
 
” För framtiden och när de ska börja läsa. Det är viktigt att få höra sagor”.  

 
 

4.6.3 Högläsning som en lugn stund. 
 
Fyra av tio informanter använder högläsningen till att skapa en lugn stund för barnen. Syftet 
med denna stund är då delvis att få barnen att sitta stilla och varva ned.     
Högläsningen skapar också möjlighet för barnen att få känna närhet samt att få en mysig stund 
på tu man hand med en förskollärare.  
 

”Sen det här att sitta lite nära. För de vill de ju ofta, ha en fröken  
för sig själv, någon stund på dagen i alla fall” 

 
Ett fåtal av de tillfrågade informanterna såg en stunds närhet som en viktig aspekt av 
högläsning. Ganska vanligt förekommande är att dessa stunder inträffade antingen tidigt på 
morgonen eller sent på eftermiddagen, då det vanligtvis är färre barn på förskolan. Vid dessa 
tider på dagen kan barnen vara lite trötta och söker då vuxenkontakt samt att personalen då 
har mer tid över för enskilda barn.  
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4.6.4 Koncentration. 
 
Att lära sig att sitta still angav fyra av våra informanter vara något man lär sig vid högläsning. 
Det uppkom också under en intervju att pedagogen anser sig se skillnad på barn som är vana 
hemifrån vid högläsning och barn som inte är vana vid böcker. De barn som är vana vid att 
någon läser sagor för dem kan enligt informanten få mer ro och koncentrera sig under längre 
stunder på böcker. Dessa barn klarar även av att lyssna på längre texter än jämnåriga barn som 
inte är vana vid att någon läser högt för dem. 

 
”De kan koncentrera sig på ett helt annat sätt de. Fast de är så här  
små nu, vissa barn klarar av en lite kortare text, ja lite längre också.  
Men det gör ju inte vissa, utan de vill ju bara bläddra till nästa sida. 
Så det tror jag märks tydligt hur mycket de läser hemma” 

 
Nio av tio informanter anser att barnen vid högläsning tränas i att lyssna. En av dem menar att 
man genom att låta dem återberätta texterna kan kontrollera om de har lyssnat och hur mycket 
barnen förstått.  
 

”En sak kan ju vara att man vill få dem, att de ska tänka efter och 
återberätta, då kan man ju ställa frågor. Kommer ni ihåg vad han 
gjorde? Ja tidigare i boken eller något sådant, eller vad han hade  
på sig” 

 
 

4.6.5 Högläsning i gruppstärkande syfte 
 
Enligt hälften av informanterna kan högläsning användas i gruppstärkande syfte. En av dem 
menar att barnen tränas på att ingå i en grupp och att göra samma sak. En annan anger att 
barnen genom att sitta tillsammans och lyssna på en saga, lär sig att ta hänsyn till varandra.  
Detta är några av de åsikter som framkom från pedagogerna under intervjuerna: 
 

”De lär sig att lyssna när någon annan pratar”  
 
”Lära sig lyssna och vänta på sin tur” 
 
”Ta hänsyn till varandra när de sitter i soffan” 
 

Flera av de tillfrågade uppger att barnen vid högläsning tränas i att lära sig lyssna på andra. 
 
       

4.6.6 Boken som källa till kunskap 
 
Hälften av informanterna menar att böcker är en rik källa till kunskap inom flera olika 
områden. Genom att läsa för barnen lär de sig olika sagor som finns, enligt en informant.  
En annan informant menar att genom att ställa frågor kring bilderna så kan barnen lära sig 
bland annat färger och antal. Vidare anser samma informant att man genom högläsning kan 
skapa intresse kring bokstäver och siffror.  
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En informant menar att barnen kan lära sig mycket av bilderna i böckerna. Hon uttrycker sig 
på följande sätt: 
 

”Vad det är för något på bilderna, vad det är för djur, eller vad man 
 nu läser om. De lär sig mycket”. 

     
Arbetet kring en enskild bok kan verkligen fördjupas, man kan spinna vidare på både text och 
bild uppger en informant. Denna informant ger också exempel på en bok där en av 
huvudrollsfigurerna fiskade. Denna bok gav tillfälle att diskutera om hur många fiskar de 
fiskade, hur stora de var, vad de satte på kroken o.s.v. En annan informant menar att man kan 
använda sig av böcker för att lära sig det mesta.  
 

”Det beror ju på vad man läser om, läser man om grimaser, så lär de  
sig att grimasera” 
 
 

4.6.7 Ett lustfyllt moment 
 
Tre av informanterna tar upp vikten av att högläsning ska vara roligt för barnen. En av dessa 
belyser att högläsning ska vara lustfyllt och att barnen ska vilja lyssna. 
 

”Ja, att det ska vara roligt också, som allt annat. Det ska vara lite lustfyllt. De ska vilja 
vara där och lyssna…de ska inte vara där för att man, nu ska vi läsa…man ska ha  
intresse utav det. …Och de som inte vill lyssna då kanske man kan läsa för lite senare. 
Så att alla får ta del av att sitta och lyssna en stund…kanske inte just alla samma dag,  
utan någon gång under veckan. Så har alla suttit med och lyssnat, det är väl det som är  
viktigt, inte glömma bort någon bara för att de just i dag inte hade någon större lust”. 

 
En av informanterna berättar också att barnen tycker det är roligt när man byter ut namnen på 
huvudpersonerna i böckerna och i stället sätter in barnens egna namn. Två av dessa pedagoger 
nämner också att de själva tycker mycket om att läsa böcker.  
 

” För det är jätteroligt. Att läsa böcker är jätteroligt” 
 
 ”Jag läser ju mycket själv.  Och jag har alltid läst för mitt eget barn. 
 
 Jag tycker om att läsa” 

    
En av informanterna anser att det är viktigt att högläsningsstunden inte blir som en lektion, 
utan att man smyger in frågor till barnen på ett lekfullt sätt medan man läser. 
Två av de intervjuade berör att barnens fantasi utvecklas genom högläsning. De menar att 
barnen via böcker lär sig att leva sig in i olika berättelser och fantisera kring böckernas 
innehåll. 
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4.7 Läsa i hemmet 
 
En informant menar att det är viktigt att vi läser för barnen på förskolan. En anledning till 
detta anser hon vara att hon tror att högläsning minskar allt mer i hemmet. 
 

”ja, här är det ju viktigt och vi gör det, men sen är det ju många hemma 
 som inte tar sig tiden att läsa med barnen, utan att de kanske hellre 
 använder tv:n, och där blir det ju ett luddigare uttal. Där hör de ju inte  
orden på samma sätt. Så jag tycker att det är jätteviktigt att man läser både 
 här och sedan hemma. Kvällssagan tycker jag är viktig”  

   
 Dessa åsikter delas också av en annan informant. Denna formulerar sig på följande sätt:  
 

” Att jag inte tror att det är så många som läser för sina barn hemma”. 
 ” Det är ju så himla bråttom allt, utan det är väl tv:n Bollibompa, sen 
 är det god natt” 

 
En informant betonar vikten av att besöka biblioteket och uttrycker oro över att det verkar bli 
allt vanligare att barn inte besöker biblioteket, varken med föräldrar eller med 
förskolepersonalen. 
 

”Besöka biblioteket tycker jag också att man ska göra. För det har jag ju 
 märkt, när man har jobbat med äldre barn, och man har gått till biblioteket, 
 vissa har ju aldrig varit där och det tycker jag är skrämmande” 

 
Endast en de tio informanterna anser att det är viktigt att lära barnen att vara varsam med 
böcker. 
 

 ”Jag har alltid tyckt böcker varit roligt och att man ska vara rädd om  
böcker och sådant där. Jag tycker att det är lite svårt när de slänger på 
 golvet och så” 

 

4.8 Övergripande resultat 
 
Det övergripande resultatet visar att högläsning förekommer ofta i verksamheten på förskolan. 
Det är lika vanligt förekommande bland yngre och äldre barn. Högläsningen sker framför allt 
spontant och på barnens initiativ. Både barn och pedagoger medverkar till litteraturvalet. Det 
är pedagogerna som väljer vilken litteratur som ska finnas på avdelningen. Utifrån det utbud 
av böcker som pedagogerna valt, är det däremot barnen som vanligtvis väljer den bok som ska 
läsas. Eftersom högläsningen oftast sker spontant förekommer vanligtvis ingen planering inför 
högläsningen. Dock anger en majoritet av informanterna att de läst boken själva innan de läser 
den för barnen. Resultatet visar också att samtal och frågor kring böckernas innehåll och 
bilder är något som nio av tio informanter använder sig av. Det framkommer även att mer än 
hälften av informanterna anser att bilderna i böckerna är mycket användbara. De menar att 
bilderna i böckerna kan ha många pedagogiska funktioner och bidrar bland annat till att 
underlätta barns begreppsbildning, ordförståelse och ökar deras ordförråd. 
 
Samtliga informanter anser att läsmiljön har betydelse för hur högläsningen fungerar. Nio av 
tio anser att det viktigaste är att läsmiljön är lugn. Alla informanter anger att det är vanligast 
att de sitter i avdelningens soffa när de läser för barnen. Det framkommer att det bland 
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pedagogerna finns önskemål om att kunna ha en lugn och mysig plats avsedd endast för 
läsning eftersom soffan de läser i nu är placerad i rum där annan aktivitet också förekommer. 
 
Alla informanter är överens om att högläsning har en viktig funktion i förskolans verksamhet. 
I arbetet med barnen är den ett viktig redskap inom en mängd olika områden.   
I utfallet av analysen visar det sig att informanterna anser att högläsningens huvudsakliga 
funktion är språkstimulering. Bland de informanter som arbetar med barn mellan 3-5 år 
framkommer också åsikter om att högläsning är skolförberedande genom att man förbereder 
barnen för framtida läsning. Vårt resultat visar att fyra av tio informanter anser att 
högläsningen kan användas för att skapa en lugn stund. Det visade sig också att en lugn stund 
kan ha olika innebörd för olika informanter. För en del betyder en lugn stund att få barnen att 
varva ner och sitta stilla. För andra betyder det att ge barnen möjlighet att känna närhet och få 
en lugn och mysig stund tillsammans med pedagogen. Knappt hälften av våra informanter 
menar att högläsning kan användas för att träna upp barnens koncentration. En informant 
påvisar att det är möjligt att märka skillnad på koncentrationsförmågan mellan barn som är 
vana vid högläsning och de som inte är vana. 
Resultatet visar att fem av tio informanter anser att böcker är viktiga för att förmedla kunskap 
inom flera olika områden till barnen, exempelvis för att lära sig olika djur, färger och siffror. 
Att högläsning ska vara roligt är något som tre informanter belyser. Några synpunkter som 
framkommer kring detta är att det är viktigt att barnen vill vara där och lyssna och att det inte 
får upplevas som en lektion för barnen. 
 
I vårt resultat framkommer också att det bland några av informanterna finns tankar om att 
högläsning blir allt ovanligare i hemmet. De menar att teven allt mer ersätter högläsningen 
tillsammans med föräldrarna.  
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5. Diskussion 
 
Syfte med det här examensarbetet är att bidra till förståelsen av högläsningens funktion som 
pedagogiskt redskap på förskolan. För att undersöka detta formulerades tre frågeställningar 
som behandlar hur högläsningen används på förskolan, vad pedagogerna har för syfte med 
högläsningen samt hur pedagogerna väljer den litteratur de läser för barnen. 
 
 

5.1 Lässtunden som planerad eller spontan aktivitet 
 
Eftersom det enligt våra informanter nästan alltid är barnen som tar initiativ till läsning, 
förekommer sällan planering inför högläsningen. Kanske detta inte alltid är nödvändigt, då de 
spontana lässtunderna styrs av barnens intresse och initiativ, de som vill ansluter och de som 
inte vill behöver inte lyssna. Det blir då barnens intresse som styr inte bara hur länge 
pedagogen läser och för vilka utan även när man läser. Chambers (1995) menar att man 
endast ska läsa så länge barnen finner det intressant och kan behålla koncentrationen. Om 
barnen tappar intresset är det bättre att sluta läsa, detta för att i möjligaste mån ge barnen 
positiva erfarenheter av läsning. Samtidigt måste man som pedagog ha kunskap om hur man 
planerar och genomför en rolig och spännande högläsningsstund för barn. Det ena behöver 
inte utesluta det andra, det bör finnas både planerade och spontana lästillfällen på förskolan. 
Att i arbetslaget diskutera hur man vill arbeta med högläsning och gemensamt planera för den 
synliggör högläsningens funktion som ett pedagogiskt redskap, vilket leder till att man kan 
arbeta mer medvetet.  
 
Alla informanter ansåg det vara en stor fördel att själv läst boken innan de läste den för barnen 
för att vara förberedd på vad som ska komma i texten. Att läsa boken själv i förväg är väl 
också en form av planering? Pedagogerna använder sig till viss del av planering utan att vara 
medvetna om det. Ekström (2004) menar att man genom att själv läsa boken innan kan 
planera för hur boken ska läsas och om den är lämplig för den aktuella barngruppen.  
 
Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993) anser att man bäst fångar barnens uppmärksamhet 
genom att dramatisera sitt läsande till exempel genom använda olika tonlägen. Två av våra 
informanter berörde vikten av att läsa med inlevelse för att göra läsningen mer intressant och 
mer spännande för barnen. Samtidigt betonar alla pedagoger vikten av att läsa boken i förväg 
för att förbereda sig inför läsningen. Detta tolkar vi som att det är fler än dessa två som 
använder sig av dramatiserande läsning för att göra det mer spännande för barnen. Fox (2003) 
menar att spännande lässtunder bidrar till att barnen lär sig tycka om böcker.   
 

5.2 Samtal kring boken 
 
I resultatet framkom att det är mycket vanligt att barn och pedagoger diskuterar på olika sätt 
kring boken de läser. Eriksen Hagvet (2004) betonar, genom att referera till Vygotsky (1978), 
vikten av att det är just dialogen mellan barn och vuxna som är viktig för att ge barnen 
möjlighet att skapa sin egen kunskap. Hälften av informanterna ansåg att boken kunde 
användas som kunskapskälla. Med detta menade de att barnen genom dialog kring bokens 
innehåll kan lära sig mycket, t.ex. olika djur och färger. 
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Vanligt är också att både pedagoger och barn ställer olika sorters frågor. Just frågor är också 
ett mycket användbart redskap, vilket de flesta pedagoger verkade medvetna om. De använde 
sig av frågor för att exempelvis prata om känslor, knyta an till barnens tidigare erfarenheter 
och få barnen att berätta om sig själva. Westerlund (2009) anser att pedagogen bör tänka på 
hur de ställer frågor till barnen. Hon menar att det är av stor betydelse att ställa öppna frågor, 
detta ger barnen möjlighet att tänka till kring det lästa och att de kan koppla det till egna 
erfarenheter. Westerlund hävdar att detta ökar barnens förståelse för både berättelse och ord. 
Även Blewitt, Rump, Shealy och Cook (2009) påvisar att hur och vilka frågor man ställer till 
barnen påverkar deras ordinlärning. Pedagogerna använde sig även av frågor för att 
kontrollera att barnen förstått det som lästs. Eriksen Hagtvet(2004) refererar till Vygotsky 
som betonar att pedagogen har en viktig roll som handledare och ska vägleda och stimulera 
barnet till lärande genom diskussion, agerande, tankeverksamhet och eftertanke.  
Vår slutsats kring detta är att det bland pedagogerna finns en medvetenhet om vikten av att 
använda sig av diskussion och olika frågor i samband med högläsningsstunden.  
 
Resultatet visade att sex av informanterna ansåg att bilderna i boken är viktiga och 
användbara i arbetet med barnen. Fox (2003) belyser även hon att bilder i böcker är viktiga 
för små barn. Fox menar att i arbete med de riktigt små barnen kan det ibland räcka att 
diskutera och titta på bilderna tillsammans med barnen. Att arbeta med böcker på detta sätt är 
vanligt förekommande bland de informanter som arbetar med små barn. De menar att med 
hjälp av bilden kan man lära barnen många nya ord. Enligt Kåreland (2001) påverkar det 
barns ordförståelse på ett positivt sätt om den vuxne gemensamt med barnen diskuterar och 
tydliggör bilderna. Även pedagoger som arbetade med äldre barn använde sig mycket av 
bilderna i böckerna. De menade bland annat att kombinationen tal och bild, underlättar för 
barnen att ta till sig ny kunskap och ökar förståelsen för textens innehåll. Detta får stöd av Fox 
(2003) som anser att böckernas bild och text kompletterar varandra, vilket hjälper barnen att 
bättre förstå handlingen. Undersökningens resultat visar att pedagogerna använder bilderna i 
böckerna på ett medvetet och varierande sätt. 
 

5.3 Att läsa för att lära 
    
Pedagogerna som vi intervjuade ansåg att det är viktigt att tidigt introducera barnen för 
böcker. Dominković, Eriksson, Fellenius (2006) menar att barn redan vid en mycket tidig 
ålder kan få kunskaper om hur böcker fungerar genom gemensamma språkupplevelser 
tillsammans med en vuxen. Också Liberg (2006) menar att dessa gemensamma 
högläsningtillfällen kan ge barnen kunskaper om vad läsande innebär, vilket enligt henne kan 
leda till ett livslångt intresse för litteratur. Fox (2003) anser att barn som får många 
erfarenheter av högläsning lär sig hur en text fungerar, vilket leder till att de lättare förstår 
olika texter när de blir äldre. Detta får även stöd av Eriksen Hagtvet (2004) som 
rekommenderar att språkträning prioriteras redan i förskolan, då hon menar att detta är en 
utmärkt ålder för grundläggande lärande. Denna prioritering anser hon vara viktig i och med 
att det i dagens samhälle är betydelsefullt att ha ett fungerande skriftspråk. Enligt vår mening 
får dagens barn och ungdomar ett allt sämre språk. Kåreland (2001) belyser att 
undersökningar visar att hela 20 procent av grundskoleeleverna inte till fullo behärskar 
läsning och skrivning när de går ut grundskolan. Att det ser ut så på skolorna idag gör det 
angeläget att prioritera barns språkinlärning redan från förskoleåldern. 
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De informanter som arbetar med lite äldre barn uppger att högläsning är bra för framtida läs- 
och skrivinlärning. Arbetet med högläsning och barnlitteratur anses av en del pedagoger som 
en del av barnens skolförberedelse. Detta tolkar vi som att de skiljer på lärande i förskolan 
och lärande i skolan. Att de på förskolan ska förbereda barnen inför skolstarten där det 
verkliga lärandet börjar.  De ser ej på läs- och skrivinlärning som ett ständigt pågående 
lärande. Liberg (2006) menar att en del barn kan lära sig att läsa och skriva redan i 
tvåårsåldern. Detta visar att läs- och skrivinlärningsprocessen börjar tidigt och det barnen lär 
sig på förskolan är en del av den processen. 
 
Resultatet visar en tendens till att det bland våra informanter finns en oro inför att högläsning 
i hemmet prioriteras allt mindre av föräldrarna. De anser att högläsning ersätts alltmer av tv-
tittande i vårt stressade samhälle. Kåreland (2001) belyser också denna problematik, hon 
anger att framför allt tv-tittande och datoranvändning konkurrerar ut barnlitteraturen. Hon 
menar att dessa medier inte ger samma språkstimulans som böcker. Detta var också något som 
en av informanterna tog upp. Hon menade att på teven blir uttalet luddigare och att barnen 
inte hör orden riktigt. En annan aspekt på tv- tittande kan vara att det hela tiden blir en 
envägskommunikation. Sitter barnet själv vid teven förekommer ingen dialog och barnet har 
heller ingen möjlighet att ställa frågor och få saker förklarade för sig. 
 
 

5.4 Möjlighet att välja litteratur 
 
Resultatet visar att det oftast är barnen som väljer den bok som ska läsas, men det är 
pedagogerna som avgör vilka böcker som finns på avdelningen. Pedagogerna använder sig 
gärna av böcker och sagor som är välbekanta för barnen. När de väljer litteratur tar de också 
hänsyn till barnens ålder och intressen. Däremot visar resultatet att det är ovanligt att 
pedagogerna reflekterar kring bokens handling när de väljer litteratur. Vid de tillfällen när de 
vill förmedla något speciellt till barnen under högläsningen väljer de litteratur med ett innehåll 
som passar deras syfte. Både Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993), Chambers (1995), 
Svensson (1998), Fox (2003) och Westerlund (2009) menar att bokens handling är viktig för 
barnen. För att barnen ska kunna använda sig av sina tidigare erfarenheter för att förstå en 
berättelse bör den ha verklighetsanknytning. Innehållet i boken måste också kännas 
meningsfullt för barnen för att de inte ska tappa intresset. Eftersom det är viktigt att innehållet 
i böckerna känns meningsfullt för barnen och att de här inte har någon möjlighet att påverka 
den befintliga litteraturen, är det extra betydelsefullt att pedagogerna gör medvetna och 
genomtänkta litteraturval.      
 
En av informanterna betonade vikten av att barnen får besöka biblioteket. Hon berättar att när 
hon tidigare besökt biblioteket tillsammans med förskolebarn noterat att somliga barn aldrig 
varit där tidigare. Chambers (1995) nämner två viktiga aspekter med att besöka biblioteket, 
dels att bekanta sig med miljön och därmed känna sig trygg där och vidare att bli medvetna 
om vilket rikligt utbud på olika slags böcker det finns där. Han menar också att det ger barnen 
möjlighet att fritt botanisera och välja bland dessa böcker. Chambers belyser att det är viktigt 
att låta barnen själva välja litteratur, då det kan vara svårt att på ett bra sätt välja böcker åt 
någon annan. Att själv få välja sin bok har positiva effekter för barnen. Han menar även att 
det är betydelsefullt för barnen att få besöka biblioteket för att kunna välja fritt bland många 
olika slags böcker samt att få vana av miljön för att kunna känna sig trygg i biblioteksmiljön.   
Biblioteket är en stor tillgång och en rik källa till olika slags litteratur som man kanske aldrig 
annars skulle få tillgång till och upptäcka. Därför är det betydelsefullt att alla barn ska ges 
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möjlighet att besöka biblioteket kontinuerligt. Som arbetssituationen ser ut på flera av 
informanternas förskoleavdelningar, med många små barn och få pedagoger, inser vi att det 
tyvärr är så gott som omöjligt för dem att kunna besöka biblioteket tillsammans med barnen.  
Detta i sin tur kan leda till att barnen aldrig ges möjlighet till att få besöka biblioteket, om det 
vare sig sker tillsammans med föräldrar eller med förskolepersonal.      
     

5.5 Läsmiljö     
 
Alla informanter är överens om att läsmiljön är mycket viktig. En stor majoritet av 
informanterna var även överens om att det viktigaste gällande läsmiljön är att den ska vara 
lugn och utan störningsmoment. Att läsmiljön ska vara lugn och inte innehålla saker som tar 
barnens uppmärksamhet från läsningen är betydelsefullt även enligt Ekström (2004). Detta 
gör det enligt henne lättare för barnen att lyssna och koncentrera sig. Ingen av informanterna 
har gjort i ordning någon speciell läshörna, avsedd enbart för läsning, oftast sitter de i soffan 
och läser. Detta går tvärtemot Chambers (1995) åsikter, han anser att det är bra att avsätta en 
särskild plats som enbart används för läsning, för att belysa att läsning är viktigt. Som 
pedagog bör det vara angeläget att reflektera kring hur läsmiljön egentligen ser ut. Detta 
eftersom läsning har så många viktiga fördelar som pedagogiskt redskap. Om det anordnades 
en särskild plats avsedd för läsning kanske det skulle leda till att högläsningens alla positiva 
aspekter tillvaratas på ett bättre sätt.  Hos några informanter finns dock önskemål om att skapa 
en speciell läsplats. Att pedagogerna trots dessa önskemål inte gjort i ordning en sådan 
läsmiljö kan enligt vår tolkning bero på platsbrist.  
 
Att inte ha tillräckligt med plats innebär också att man inte kan synliggöra böckerna på ett bra 
sätt för barnen. På majoriteten av avdelningarna där våra informanter arbetar, finns böckerna 
som barnen har tillgång till placerade i en plastback. Backarna är placerade bredvid 
avdelningarnas soffor, vilket enligt ett par av informanterna, ofta leder till att man sitter i 
soffan och läser. Enligt Chambers (1995) är det viktigt att visa upp böckerna på ett lockande 
sätt, för att väcka barnens nyfikenhet att använda sig av dem. Fox (2003) hävdar att det är 
viktigt att barnen får ha tillgång till alla böcker och att det finns många olika sorters böcker att 
välja bland för att alla barn ska kunna hitta något som intresserar just dem. Att barnen på 1-2-
års avdelningarna inte har tillgång till alla böcker beror enligt informanterna på att de är mer 
rädda om vissa böcker. Vi förstår hur de tänker kring detta, självklart är det tråkigt om barnen 
river sönder böckerna. De böcker som är förskolans egna och som barnen har tillgång till är 
få, och detta kan leda till att barnen tröttnar på böckerna och därmed kan deras intresse för 
böcker avta.  

 

5.6 Högläsning som en stund av känsla och närhet 
 
Informanterna är medvetna om att högläsning har stor betydelse för barns utveckling och 
lärande inom många olika områden. Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993) menar att om 
pedagoger och barn diskuterar och reflekterar kring sagornas innehåll, kan detta hjälpa barnen 
att bearbeta och ge ökad förståelse för känslor och upplevelser. Fast (2007) refererar till 
Sheridan (2000) som menar att ett viktigt skäl att använda sig av högläsning är att barnet kan 
känna igen sitt eget liv i litteraturen.  I vårt resultat framkommer att det bland våra 
informanter finns de som är medvetna om att högläsning kan användas i detta syfte. Dessa 
informanter använder innehållet i böckerna för att diskutera olika känslor och uppmuntrar 
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barnen att berätta om deras egna erfarenheter. Utöver de rent språkliga vinsterna med 
högläsning, anser Eriksen Hagtvet (2006) att högläsning kan erbjuda barnen ett tillfälle till en 
stunds närhet med pedagogen. I vårt resultat framkommer att få informanter tog upp detta 
med närhet som en viktig del av högläsningen. Det kanske är så att man som pedagog 
fokuserar på lärandeaspekten när det gäller högläsningen och glömmer vissa delar av vad 
högläsningen kan ge. Detta kanske är något som borde uppmärksammas mer, eftersom att få 
känna närhet är en viktig del i att känna sig trygg på förskolan. 
 

5.7 Den lustfyllda lässtunden 
 
En av informanterna tog under intervjuerna upp att hon anser att det är viktigt att man som 
pedagog inte tröttnar på att läsa samma bok flera gånger. Fox menar att det är bättre att läsa en 
bok barnen verkligen älskar många gånger än att läsa böcker som inte intresserar dem. Hon 
menar att en bok som tilltalar barnen, på ett bättre sätt stimulerar deras läs- och skrivinlärning. 
Även Ekström (2004) menar att det är bättre att läsa ett fåtal böcker och samtala djupare om 
dessa.  
 
Tre av informanterna belyser vikten av att högläsningsstunden ska vara rolig. En av dessa 
betonar även att det är viktigt att högläsning bör vara lustfylld och inte vara som en lektion. 
Fox (2003) belyser också detta med att läsning ska upplevas som spännande och roligt, detta 
gör att barnen lättare lär sig. Under högläsningstunden ska barnen inte känna press och 
uppleva denna stund som undervisning. Att resultatet visar att endast tre av informanterna 
anser att högläsning ska vara roligt förvånade oss. Detta kan vi tolka på två olika sätt. 
Antingen anser de flesta av informanterna att många andra aspekter av högläsning är viktigare 
än att det ska vara roligt, eller så är detta något som ses som självklart. Vi hoppas att 
anledningen är att de ser detta som en självklarhet, då vi anser att den högsta motivationen att 
lära sig något är att det upplevs som roligt. 
 
Under intervjuerna framkommer att det bland informanterna planeras att arbeta med barnens 
favoritböcker. Vi anser att detta är en utmärkt idé, då vi menar att detta ger barnen tillfälle till 
att få visa upp något hemifrån som betyder mycket för dem. Här ges en möjlighet att föra 
samman hem och förskola. Det kan också vara betydelsefullt för barnen att få känna att deras 
val är viktigt, de har själva fått bestämma och valt ut favoritbok och får möjlighet att visa den 
för sina kamrater. Dessutom ger det barnen mer att få arbeta med en bok de verkligen tycker 
om.  
      

5.8 Slutsats  
 
Resultaten av undersökningen visar att högläsning är vanligt förekommande och är något som 
sker så gott som varje dag. Högläsningen sker oftast spontant och på barnens initiativ. 
Pedagogerna anser att de sällan planerar inför högläsningstillfällena. Resultatet visar dock att 
viss planering förekommer i form av att de oftast läser böckerna i förväg. Detta anses vara en 
viktig del av planeringen av högläsning eftersom att man då som läsare är förberedd på vad 
som ska komma i boken och därmed kan frigöra sig från boken och fånga barnens intresse på 
ett bättre sätt.  
 
Av resultatet framkommer också att samtliga informanter anser att högläsningens viktigaste 
funktion är att utveckla barnens språk. Förutom den språkliga stimulering som högläsningen 
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ger belyser informanterna en mängd olika områden där högläsningen tas tillvara som ett 
pedagogiskt redskap. Resultat visar att de flesta av pedagogerna är medvetna om betydelsen 
av att använda sig av samtal och frågor tillsammans med barnen vid högläsningen. 
Informanterna använder sig också mycket av bilderna i böckerna. Bilden fungerar som ett 
pedagogiskt redskap och används som utgångspunkt för lärande inom många olika områden. 
 
Alla informanter påpekar att det inför högläsningen nästan uteslutande är barnen som väljer 
litteratur. Dock är det pedagogerna och inte barnen som väljer den litteratur som finns på 
avdelningen. Barnen kan inte påverka detta val på något sätt, vilket begränsar barnens 
valfrihet. 
 

5.9 Metodreflektion 
 
Valet att använda semistrukturerade intervjuer gav möjlighet till flexibilitet och att ställa olika 
följdfrågor till informanterna. Det möjliggjorde för att följa upp informanternas individuella 
svar. Denna metod har fungerat bra för att besvara frågeställningarna. Metoden har gett 
möjlighet att synliggöra informanternas enskilda åsikter kring examensarbetes ämne och har 
därför gett ett relevant underlag till resultatet.  
 

5.10 Vidare forskning 
 
Under arbetets gång har det dykt upp en mängd olika infallsvinklar och frågor som rör 
högläsning som skulle vara intressanta att forska vidare på. Då vi fokuserat på pedagogernas 
reflektioner och arbetssätt med högläsning vore det intressant att utveckla detta genom att 
undersöka hur barnen ser på högläsning och böcker. Att även undersöka högläsning ur ett 
barnperspektiv vore ett bra komplement som kan leda till att arbetet med högläsning tas 
tillvara på bästa möjliga sätt. En annan intressant infallsvinkel vore att följa upp 
högläsningssituationen i barnens hemmiljö genom att intervjua föräldrar. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuunderlag 
 
1. Använder du dig av högläsning tillsammans med barnen? 
 
2. Har du själv läst boken innan du läst den för barnen? Varför/varför inte? 
 
3. Diskuterar du boken ni läst tillsammans med barnen? Varför/varför inte? 
 
4. Har läsmiljön någon betydelse? 
 
5. Vilken funktion tycker du att högläsningen har i den pedagogiska 
verksamheten? 
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Bilaga 2 
 
     Gävle 24 september 2009 
 
 
En intervjustudie om hur högläsningen används i förskolans verksamhet. 
 
Hej 
 
Vi är två lärarstuderande vid Högskolan i Gävle. Vi studerar till förskollärare med inriktning 
mot matematik, teknik och naturvetenskap och är nu inne på vår sjunde och avslutande 
termin. Vi ska denna termin skriva vårt examensarbete inom ämnet didaktik. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att bidra till förståelsen av högläsningens funktion som 
pedagogiskt redskap i förskolan. Detta kommer vi göra genom att undersöka hur högläsningen 
används i förskolans verksamhet. 
 
Vi vill därför med detta brev erbjuda dig som arbetar som förskollärare att delta i vår 
undersökning genom att låta dig intervjuas av oss. Om du är intresserad av att delta i vår 
intervjuundersökning, är vi tacksamma om du hör av dig till någon av oss på telefon eller via 
E-post. Vi hör sedan av oss inom några dagar för att bekräfta er medverkan och för att 
bestämma tid och plats för intervjun.  
 
Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta 30-60 minuter och intervjuerna kommer att 
dokumenteras med hjälp av bandspelare. Vi kommer att utföra intervjuerna under veckorna 41 
och 42.  
 
Du som väljer att delta i vår undersökning kan när du så önskar, få ta del av materialet från 
din intervju. Ditt deltagande i undersökningen kommer att vara anonymt. Deltagandet är 
frivilligt och du kan avbryta deltagandet närhelst du önskar. Allt insamlat material kommer att 
behandlas konfidentiellt. Det insamlade materialet kommer enbart att användas av oss i vårt 
examensarbete och inte vidarebefordras eller användas i andra syften. 
 
Resultatet av denna undersökning kommer att avrapporteras som examensarbete, vilket är en 
offentlig handling. Examensarbetet kommer att publiceras i  DiVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet). 
 
Med vänliga hälsningar 
Lena Engström   Helena Olsson 
Tel: XXXXX                             Tel: XXXXX 
E-post: XXXXX                        E-post: XXXXX 
 
Handledare: 
Annika Elm 
Institutionen för pedagogik, 
didaktik och psykologi. 
Tel: XXXXX 
E-post: XXXX 
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