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Abstract 

 

Det finns forskning som visar att högläsningen minskat ute på förskolorna och att högläsning 

inte används lika ofta som förut. Relevansen med denna studie är att bidra till insikter om 

högläsningens fördelar som ett redskap i den pedagogiska verksamheten. Med hjälp av en 

intervjustudie har vi undersökt hur högläsning används av några intervjuade förskollärare. 

Sammanlagt har sex pedagoger från sex olika förskolor medverkat i studien.  

 

Tidigare forskning har visat att högläsning i förskolan är viktigt för barn och bidrar främst till 

en positiv effekt på deras språkutveckling. Andra positiva effekter som forskningen nämner 

med högläsning är ökad sammanhållning i barngruppen, fantasin stimuleras samt att 

koncentrationen tränas.  

 

Resultatet visar att alla de intervjuade förskollärarna använder sig av högläsning på sina 

förskolor, några via spontana lässtunder och andra med planerade lässtunder. Resultatet visar 

också hur de intervjuade förskollärarna gör när de högläser för barnen och hur böcker kan 

användas som ett pedagogiskt redskap, till exempel i både teman och vid spontana tillfällen.  
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka de sex förskollärarna vi har intervjuat för att de har tagit sig tid för 

vår studie. Utan er hade vi inte kunnat utföra denna studie. 

 

Vi vill även tacka våra nära och kära för det stöd vi har fått under denna process och slutligen 

vill vi rikta ett stort tack till vår handledare för all hjälp på vägen under detta examensarbete.  
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1. Inledning  

Relevansen för denna studie ligger i att högläsning inom förskolans verksamhet vanligtvis 

framhålls som en mycket viktig aktivitet inom ett flertal forskningsrapporter. En studie som 

gjorts av Skolverket (2007) visar att barns läsfärdigheter har försvagats i Sverige. För att ta 

reda på barns läsfärdigheter i fjärde klass gjordes den första studien 1991 för att sedan 

jämföras med den andra studien som gjordes 2001. I denna studie medverkade barn från nio 

olika länder. Resultaten från 2001 visar att läsfärdigheterna hos barn har blivit sämre till 

skillnad från studien 1991 men också i jämförelse med andra länder.  

 

Flertalet förskolor har sällan någon medveten eller planerad läsning för barn (Damber, 

Nilsson och Ohlsson, 2012). Även andra forskare hänvisar till en undersökning som visar att 

vi inom förskolans verksamhet högläser mindre än vi gjorde förr (se Körling 2012). Av egna 

erfarenheter så har vi upplevt att högläsning har minskat på förskolorna. Under vår utbildning 

tycker vi att det har varit dåligt med information om högläsningens betydelse och dess 

positiva effekter för barnens tidiga språkutveckling. Vi har även noterat att inte heller 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) tar upp detta med högläsningens betydelse. 

Läroplanen (Skolverket, 2010) uttrycker att barn ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp m.m. men det uttrycks inget om betydelsen av att personalen i förskolan bör läsa 

för barnen. Målen med verksamheten uttrycks tydligt men hur målen ska uppnås beskrivs inte 

i själva läroplanen (Skolverket, 2010) utan där är det upp till professionen att utarbeta metoder 

för att uppnå målen. Utifrån denna mindre uttalade del i läroplanen (Skolverket, 2010) vill vi 

därför undersöka om förskollärarna har någon tanke bakom högläsningen eller om de läser 

”bara för att”.  Gör de det för att få en lugn stund eller har de en medvetenhet bakom 

högläsningen? Dessutom ser vi detta som en fortbildning i högläsning för oss själva, och 

hoppas att detta arbete kan ge lärdom i vårt yrke som blivande förskollärare. Vi tror och 

hoppas vidare att Du som läsare får kunskap om högläsning och dess viktiga betydelse. 
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2. Bakgrund  

I denna del har vi valt att presentera en bakgrund kring tidigare forskning i ämnet högläsning 

på förskolan. För en tydligare struktur för läsaren så har vi delat in litteraturgenomgången i 

olika underrubriker.  

 

 

2.1 Barns utveckling  

 

Många forskare beskriver högläsning som att den har en starkt positiv effekt på 

språkutvecklingen hos barn. Till exempel så beskriver Edwards (2008) att det starkaste och 

bästa argumentet för böcker är vad de gör för just språkutvecklingen. Även den internationella 

intresseorganisationen Barnboksakademin beskriver i sin skrift – Sjutton skäl för barnboken - 

detta som en punkt varför barnböcker är så viktiga. Isbell, Sobol, Lindauer och Lowrance 

(2004) beskriver i deras forskning att utvecklingen av barns muntliga språk är en av de mest 

fundamentala utvecklingar de gör under sina första fem år. Dessutom har de i resultatet av sin 

studie sett att läsning av böcker främjar barnens språkutveckling. Edwards (2008) menar 

också att de barn som dagligen omges av böcker och med vuxna som tar sig tid att prata och 

läsa, får ett välutvecklat språk och god läslust. Alla barn har inte dessa förutsättningar i sin 

hemmiljö och därför är förskolan extra viktig för dessa barn enligt denna forskare, Edwards 

(2008).  

 

I läroplanen för förskolan står det att:  

 

”[…] förskollärare ska ansvara för att barn stimuleras och utmanas i sin 

språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2010 s. 11).  

 

Vidare uttrycks: 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” 

(Skolverket, 2010 s. 10). 
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Fox (2003) menar att högläsning har många positiva effekter. Genom att ägna 15 minuter om 

dagen till högläsning för barnet, så stärks bandet emellan barn och förälder. Om alla föräldrar 

och alla vuxna som har hand om barn förstod vilka fördelar högläsning har på inlärningen, 

skulle vi förmodligen kunna utrota analfabetism, menar Fox (2003). Denna forskare menar 

vidare att vid högläsning och samtal om böcker utvecklas barnens hjärnor samt deras förmåga 

att under en längre tid kunna koncentrera sig. Även problemlösning med hjälp av logiskt 

tänkande utvecklas hos barnen samt att de kan uttrycka sig lättare och klarare. Barnen berikas 

med kvicka uttryck, nyansrika ord och nya formuleringar genom högläsningens berättelser 

(Fox, 2003). Hasselbaum (2006) skriver dessutom att vid högläsning får barnen en gemensam 

läsupplevelse, vilket kan göra att gruppen får en ökad sammanhållning.  

 

Forskning har följaktligen påvisat att högläsning har många positiva fördelar. Bland annat 

stimuleras barnens fantasi och deras intresse för skriftspråket ökar samt att ordförrådet utökas. 

Vidare beskrivs att barnen får en förståelse för språkets funktion och ger barnen en anledning 

till att lära sig läsa. Dessutom får barnen öva på att tillägna sig inre bilder, vilket människor 

använder till exempel när de minns något, läser något eller fantiserar om något (se bl.a. 

Svensson, 2005, Edwards, 2008). 

 

Det finns även forskning som visar att barn som inte fått höra regelbundna sånger, böcker och 

samtal från födseln, kan få det mycket svårare i skolan än de barn som har fått höra det. 

Utveckling av talförmågan sker om man börjar läsa högt för barnen tidigt i deras liv menar 

Fox (2003). 

 

Fletcher och Reese (2005) beskriver att högläsning av bilderböcker påverkar språket under de 

tre första levnadsåren. De skriver även att högläsning av bilderböcker under de första 8-36 

månaderna som viktig då det leder till en snabbare språkinlärning, ökar barns ordförråd samt 

begrepp som sällan används i samtal. Till exempel kan en bok om djungeln presentera en 

uppsättning av vokabulär utanför barnets område för deras dagliga erfarenhet. När vuxna 

berättar för barn kan vi genom det hjälpa dem att framföra mening i sina erfarenheter. Vuxna 

kan på så sätt uppmuntra barnet att fundera över och prata om sitt och andras liv (Fast, 2009). 
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2.2 Böcker på förskolan 
 

 

På förskolan ska man tänka på hur man förvarar böckerna, eftersom vetenskapliga studier 

visar att det påverkar barnens motivation till att vilja läsa. Det bästa är att låta dem stå framme 

så att de är synliga för barnen (se bl.a. Edwards, 2008). Böckerna ska även kunna nås av 

barnen, även av de allra yngsta barnen men då får man se till att ha böcker som inte är alltför 

ömtåliga. Det är också viktigt att man lär barnen tidigt att böcker ska man vara försiktiga med. 

Det fungerar bättre att prata med barnen om att man ska vårda böckerna och lära dem att vara 

försiktiga, än att hota med att böcker är dyra och så vidare. På förskolor där personalen har 

arbetat med detta, förklarar man att man ska vara försiktig och ta hand om böckerna och på de 

förskolorna går inte böckerna sönder mer än vid olycksfall beskriver Edwards (2008). Ett 

flertal forskare påpekar också att det är viktigt att försöka ha koll på vilka böcker man har och 

använder. Det är bra för att se vad barnen gillar och vill läsa. Att ha massor av böcker som 

bara ligger, kanske är trasiga och aldrig blir lästa är inget som lockar barnen. Då är det bättre 

att ha en mindre mängd böcker som är noga utvalda. Dessutom är det viktigt att veta vad man 

har för böcker, och att det inte ligger en hög böcker som är trasiga eller som aldrig blir 

använda (se bl.a. Widerberg, 2008). Widerberg (2008) menar vidare att böcker av alla typer är 

precis lika viktiga på förskolan som bollar, klossar och målarfärger. 

 

Det finns ett flertal forskare som bevisat att barnböcker och högläsning för förskolebarnet hör 

ihop med deras utveckling och lärande. Ju tidigare man läser för barnen ju bättre kan de 

prestera när de börjar i skolan (se bl.a. Rhedin, 2004, National Institute for Literacy, 2009). 

Rhedin (2004) beskriver också att genom högläsning delar barnet in olika högläsare i olika 

aktiva högläsningsmönster och börjar själva märka berättandet samt berättelsernas mystik, 

vare sig de är muntliga, skriftliga/visuella eller bara visuella.  

 

En välkänd engelsk läsforskare vid namn Margaret Meek uttryckte, med referens till 

Vygotsky, vid en konferens i Edinburgh 2002: 

 

“Berätta! Ge barnen berättelser! Det sätter igång mycket hos dem. Det väcker 

deras undran och förvåning. Det får dem att upptäcka att orden kan betyda 
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mer än man säger. De gör att barnen börjar fantisera. Barn behöver fantasi då 

de själva ska läsa” (Fast, 2009 s. 105). 

 

 

Gramstrup Olofgörs (2008) skriver i en vetenskaplig studie om vikten av att lyssna på andra 

genom samtal, sagoläsning, berättelser och språklekar, i och med detta får barnet en språklig 

kompetens, detta är minst lika viktigt som att själv få utforska språket.  

 

I en forskningsstudie (Fletcher & Reese, 2005) redovisas att barn som får lyssna till samma 

bok flera gånger kommenterar mer än barn som får lyssna till olika böcker. Barn som får 

lyssna till olika böcker ställer mer frågor än barn som får lyssna till samma böcker. Upprepad 

läsning av samma bok kan påverka språket genom två olika vägar: genom förändringar i 

föräldrarnas språk eller förändringar i barns deltagande vid upprepad läsning menar denna 

forskningsstudie (Fletcher & Reese, 2005).  

 

Vetenskaplig forskning visar att högläsning kan förekomma på fler sätt än bara genom att läsa 

böcker. I vardagen kan vi visa våra barn vad som står skrivet på till exempel skyltar och 

beskriva detta med flera ord, genom detta kan vi anpassa och utmana barnets ordförråd. När vi 

läser högt för barnet i vardagen så skapar det nyfikna barn som kommer att efterfråga vad 

andra skyltar samt texter säger. När vuxna läser för barn och visar att de läser texten så 

kommer barnen att förstå att bokstäver har något att berätta vilket gör att barnens intresse för 

bokstäverna ökas. Barn lär sig av sina föräldrar och förskollärare. Att ord skapar gemenskap 

är något som barnet lär sig om den vuxne tycker om ord (Körling, 2012). 

 

Vetenskapliga studier visar också att många förskollärare världen över använder en metod där 

berättelser kan användas för att få lyssnare att förstå ett viktigt budskap eller lära sig något om 

sig själva (Fast, 2009). Flera forskare skriver också att igenkännandet och upprepad läsning av 

böcker ger barnen en trygghet att lära sig nya ord och att återberätta berättelser. Det har visat 

sig ha en stor inverkan på barns vokabulär och deras tidiga läsning (Se bl.a. Fletcher & Reese, 

2005, Graham Doyle & Bramwell, 2006).  
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2.3 Förberedelser/före läsning 

 

Gottberg (2007) skriver om betydelsen av att skapa ritualer vid lyssnandet, att ljuset 

förändras, att man sitter på en speciell plats etcetera. Alla dessa förberedelser ger barnen en 

ökad koncentration vid lyssnandet. Genom tystandet menar Mellon (2009) att barnets alla 

förmågor förenas. Tänkandet, känslan och viljan omfamnas och sinnena öppnar sig. 

Widerberg (2008) beskriver hur viktigt det är när pedagogerna har högläsning i barnböcker 

med både bilder och text, att alla barn kan både höra texten och se bilderna samtidigt. När 

man visar bilderna före eller efter texten så kan uttryck och olika berättarsätt försvinna. Hon 

anser att det bara är möjligt att läsa med max fem barn åt gången för att alla ska kunna se och 

höra hela tiden. Däremot menar både Widerberg (2008) och Edwards (2008) att om man ska 

läsa för en stor grupp barn så kan man sätta alla barn framför sig och visa boken för dem och 

så får pedagogen läsa lite snett från sidan så att bilderna hela tiden visas för barnen. Å andra 

sidan så skriver Svensson (2005) att det går bra att visa bilderna efter man har läst texten, men 

innan man vänder blad, ifall det är många barn som inte ser bilderna under tiden man 

läser.  Dock så menar Svensson (2005) att om barnen har många frågor om varje bild så kan 

det vara bättre att prata om bilderna efter man har läst färdigt hela boken. Annars kan det bli 

långa avbrott eftersom alla gärna vill prata och då tappar de intresset för boken.  

 

Det är viktigt att böckerna vi läser för barnen är relevanta och känns givande för barnen. För 

att veta det så bör förskolläraren känna barnen i gruppen och kunna välja böcker utifrån 

barnens intressen. Det bästa är att läsa in sig som förskollärare på de böcker som finns, för det 

kan bli svårt att läsa en helt ny bok som man inte vet något om. Det är också svårt för en 

förskollärare att läsa en bok som den inte tycker om, då är det bättre att någon annan får läsa 

den boken för barnen (Widerberg, 2008). 

 

Barnens förmåga att berätta kan få hjälp genom att barnen får titta på bilder, med hjälp av 

bilderna skapas en mening i texten, för de som börjat lära sig läsa. Barn som kommer från 

miljöer med bred berättartradition har ofta en bättre förmåga att hantera språket, enligt 

undersökningar, Att få höra berättelser med rim har stor betydelse, då barnen lär sig att höra 

och skilja ut olika ljud. Detta blir viktigt när barnen ska lära sig läsa, eftersom de då har en 

bakgrund av att höra och skilja ut olika ljud (Fast, 2009). 
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Utifrån genomgången av forskning kring högläsningens betydelse ovan tonar en tydlig bild 

fram om vikten av högläsning redan från tidiga åldrar. Hur det därför aktivt arbetas med 

högläsning på förskolan är av stor vikt för att främja barnens framtida läsutveckling. 

Dessutom utvecklas ett flertal andra förmågor hos barnen vid högläsning.  
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3. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur sex förskollärare inom sex olika förskolor menar sig få 

in högläsning i verksamheten. Vi har själva sett och uppfattat att högläsning ser mycket olika 

ut på olika förskolor och ibland förekommer den inte alls. För att kunna besvara syftet med 

arbetet så har vi två specifika frågeställningar: 

 

 Hur menar de intervjuade förskollärarna i förskolan att de gör för att få barnen 

intresserad av böcker/litteratur? 

 Hur menar de intervjuade förskollärarna att de gör för att ”fånga” alla barn under en 

lässtund? 
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4. Metod 

 

I detta kapitel redogör vi metodologiskt för hur studien är uppbyggd och hur vi gått tillväga. 

Vi beskriver också vilket urval vi gjorde gällande intervjuerna. 

 

4.1 Val av metod 

 

Eftersom vi är tre författare till detta examensarbete har vi arbetat ihop hela tiden förutom vid 

intervjuernas genomförande. Vi har tillsammans formulerat och diskuterat fram texten men 

för att texten skulle få en röd tråd så utsåg vi en av oss som skribent för hela arbetet. 

 

Vi valde intervjuer eftersom vi ansåg att det var ett bra sätt att kunna få mycket information 

om ämnet vi behandlade. Med intervjuer får vi chans att utforma frågorna som vi vill, och 

även chans att ställa följdfrågor eftersom vi gjorde intervjuerna öga mot öga med 

informanterna. Vi bestämde oss för att använda semistrukturerade intervjuer, med det menar 

Bryman (2011) att man har några förbestämda frågor men att det finns möjlighet att ställa 

följdfrågor och att ta frågorna i olika ordning. Denna intervjuprocess sägs vara flexibel, då 

informanterna kan tolka frågorna på olika sätt. Med semistrukturerade intervjuer menar Stukát 

(2005) att det ges möjlighet att få djupare svar på frågorna och därmed komma längre. Vi 

bestämde ett antal huvudfrågor (se bilaga 1) att ställa till alla vi intervjuade och sen ställde vi 

följdfrågor beroende på hur de svarade på huvudfrågorna. Vi valde att spela in intervjuerna 

med diktafon för att inte missa nödvändig information.  

 

4.2 Urval av informanter 

 

Vi valde att intervjua sex förskollärare på sex olika förskolor som arbetar med barn i åldern 1-

5 år. De flesta utvalda förskollärarna kände vi sedan tidigare och vi valde dem på grund av 

arbetets tidsbegränsning. Vi tog personlig kontakt med var och en och bokade in ett datum för 

intervjun. Tre av informanterna ville inte bli inspelade, och vi ansåg att vi inte hade tid till att 

ta kontakt med nya förskollärare så vi valde att spela in de övriga tre som godkände det.  
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4.3 Etiska principer 
 

Alla informanter blev upplysta om Vetenskapsrådets (2009) forskningsetiska principer. Vi 

meddelade enligt informationskravet att de deltog frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. Eftersom de tackade ja till intervjuerna så gav de oss sitt samtycke, 

enligt samtyckeskravet. Enligt konfidentialitetskravet blev alla informerade om att anonymitet 

skulle eftersträvas. Slutligen så informerades alla intervjuade att materialet vi samlade in 

kommer att användas i en studie som kommer att vara offentlig. Vårt material som vi har 

samlat in, såsom anteckningar och inspelningar kommer vi att spara i två år för att sedan 

förstöra det.  

 

4.4 Förarbete 

 

Studien inleddes med att söka efter lämplig litteratur inom det valda området. Efter val av 

lämplig litteratur läste vi på om ämnet. Efter detta formulerade vi intervjufrågor och bestämde 

vilka vi skulle intervjua samt hur dessa skulle kontaktas.  

 

4.5 Genomförande av intervjuerna 

 

För att genomföra intervjuerna besökte vi varje förskola enskilt. För att hinna göra alla 

intervjuer så valde vi att dela upp dem på oss tre och vi gjorde två intervjuer var. Vi var 

ensamma under dessa intervjuer tillsammans med informanten i ett avskilt rum för att undvika 

störande moment. Som stöd använde vi anteckningsblock och penna samt vid några intervjuer 

diktafon. Vi antecknade under intervjuerna men spelade även in de som godkände det, för att 

nödvändig information inte skulle falla bort. Vi hade mailat över huvudfrågorna till 

informanterna i förväg för att de skulle kunna titta på frågorna i lugn och ro och kanske 

diskutera tillsammans med övrig personal på förskolan hur de går till väga vid högläsning 

med barnen. Vi ansåg att vi skulle kunna få mer reflekterande svar på det sättet. Efter att alla 

intervjuer var genomförda så samlades vi för att delge varandra informationen vi fått och för 

att sammanställa det. Sammanställningen gjordes för att se om våra intervjuer hade några 

likheter och olikheter.  
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4.5 Studiens tillförlitlighet 

 

Fördelen med vår intervjumetod var att svaren på frågorna kan besvaras ytterligare med 

följdfrågor beroende på informanternas svar (se bl.a. Bryman, 2011, Stukát, 2005). En 

nackdel med vår intervjumetod är att eftersom vi bara intervjuade sex förskollärare så är det 

svårt att säga att den är tillförlitlig i större utsträckning, Trost (2010). Men vårt syfte var att få 

veta hur dessa sex intervjuade förskollärare använde sig av högläsning, och det anser vi att vi 

fått veta.  
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5. Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras studiens resultat av intervjuerna. Texten är indelad i olika 

underrubriker för att enkelt kunna behandla alla svar vi fått på frågorna och för att underlätta 

för läsaren. Vi har utgått från de tio huvudfrågorna (se bilaga 1) i intervjuerna.  

 

5.1 Barns intresse för böcker och förvaring av böcker 

 

Alla de sex intervjuade förskollärarna använder högläsning på sina förskolor. För att locka 

barnen till läsning så har alla sex förskolor böckerna placerade och tillgängliga i bokhyllor 

som är på barnens nivå. Böckerna som finns på förskolorna är böcker som barnen är 

intresserade av, för att det ska locka till läsning. Två av förskolorna har böcker placerade i 

flera olika rum, den ena har böckerna i rummen där de äter och den andra vid varje soffa för 

att locka till böcker och läsning på fler ställen. Vi tror att en anledning till att böckerna 

förvaras på flera ställen är för att böckerna ska vara lättillgängliga för barnen överallt på 

förskolan och på så vis kunna locka intresse till att läsa på flera ställen. Två av förskolorna 

använder sig av boklådor från biblioteket och när det kommer en ny så visar de den för barnen 

och pratar om böckerna. Dessutom får barnen vara med och plocka upp och känna på 

böckerna för att få vara delaktiga från början.  

 

En förskollärare påpekade att miljöer som inbjuder till läsning är viktigt, till exempel att man 

kan stänga in sig så att barnen behåller fokus och intresse. En annan förskollärare tycker att 

man ska göra högläsningen till något spännande, genom att göra överdrivna rörelser och 

överdriva rösten så att barnen blir intresserade. Varför informanten svarar som den gör tror vi 

är för att det kan bli tråkigt och enformigt att lyssna på någon som inte lever sig in i 

högläsningen, vidare tror vi även att informanten svarar så för att den själv är intresserad av 

högläsning för barn. Att endast en förskollärare påpekar hur viktig miljön är vid högläsning 

tror vi beror på att vi inte ställde några frågor om miljön samt att alla kanske inte har 

möjlighet till att skapa en speciell miljö för läsning. 

 

För barn som har svårt att koncentrera sig under högläsningen sa en förskollärare att hon 

brukar ställa frågor om boken eller bilderna till barnen eller till exempel låta de räkna något 

som finns i boken. En annan förskollärare sa att om barnen är okoncentrerade och har svårt att 
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sitta stilla så kan de få sitta bredvid, i knät eller att de får hålla på med något samtidigt som de 

lyssnar.  

 

5.2 Val av bok/förskolornas böcker 

  

På alla förskolor är det oftast barnen som väljer vilka böcker som ska läsas. Men ibland väljer 

förskollärarna, men då utifrån barnens intresse. En förskola kan låta barnen i en läsgrupp välja 

en bok var, och sedan får dem rösta om vilken som ska läsas av de utvalda. Vi tror att barnen 

får välja böcker för att de ska ha ett inflytande samt för att verksamheten bör utgå från 

barnens intresse. Varför en av informanterna låter barngruppen rösta om vilken barnbok som 

ska läsas tror vi är för att det ska bli barnens första inblick i vad demokrati är.  

Samma förskollärare berättade att de ibland har temavecka kring böcker, till exempel Astrid 

Lindgren medan en annan förskollärare berättade att de hade provat temavecka men det 

fungerade inte. På den förskolan hade många barn svårt med det svenska språket och många 

barn tappade intresset när de inte fick välja böckerna själva. En förskollärare berättade också 

att ibland kan de ha ett syfte med att läsa vissa böcker, till exempel att de ska lära sig om 

kroppen, eller om något djur. Barnen som har ett annat språk än svenska som modersmål kan 

lära sig många nya ord genom böckerna och det är därför viktigt att få dem intresserade av 

böcker berättade en förskollärare. Gemensamt för alla förskolor är att småbarnsavdelningarna 

har mer bilder i sina böcker och de äldre barnen har mer text i sina böcker. Böckerna som 

finns är en blandning av faktaböcker, pekböcker, sång och ramsböcker och berättelser på alla 

förskolorna.  

 

5.3 Biblioteket 

 

Tre av sex förskollärare berättade att de går till biblioteket med barnen med jämna mellanrum. 

På biblioteket får barnen på den ena förskolan välja en eller två böcker var att låna och på de 

andra två förskolorna gör förskollärarna och barnen ett gemensamt val av vilka böcker de ska 

låna. Av de övriga tre så är det två som får boklådor skickade till sig av biblioteket och på den 

sista förskolan är det förskollärarna som går till biblioteket och lånar böcker utifrån medvetna 

val, till exempel som barnens intressen, mognad m.m. Vi tror att de förskolor som inte 

besöker biblioteket är de som inte har möjligheten, på grund av för långt avstånd mellan 

förskolan och biblioteket.  
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5.4 Hur ofta och när läser dem? 

 

Alla förskolor läser flera gånger varje dag, fem av dem har planerade lässtunder och en läser 

bara med barnen spontant. Av dessa fem är det fyra förskollärare som berättar att de läser 

efter lunch, två av dem läser redan innan de lämnar matbordet och de andra två läser för de 

barnen som inte ska sova. Av de andra två så har den ena bara spontan läsning och den andra 

har en lässtund för hela barngruppen innan de går på lunch. Förutom den förskolan som läser 

för hela barngruppen före lunch så har de övriga inga bestämda läsgrupper, utan de läser för 

de barn som är intresserade.  

 

5.5 Fördelar med högläsning 

 

Berikning av språket är något alla intervjuade förskollärare talat om som en positiv effekt av 

högläsning. Informanterna nämner innehållet i boken som former och färger, rim och melodi 

samt språkförståelse och språkljud som några fördelar med högläsning. Vidare nämner de 

också att barnen får öva på koncentration, gemenskap, fantasi och kreativitet. Dessutom får 

barnen lära sig olika saker, genom att få fakta om något i böckerna samt att det blir en lugn 

stund för barnen. Anledningen till att informanterna nämner just dessa fördelar med 

högläsning tror vi beror på att det är dessa som de har sett ge mest positiv effekt på 

barngruppen.  
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6. Diskussion  

 

Fox (2003) skriver om vikten att ha böcker framme, om det inte finns böcker framme menar 

hon att det är svårt att locka till intresse hos barnet. För att locka barnens intresse så har alla 

de intervjuade förskollärarna böckerna synliga och i barnens höjd på sina förskolor. Precis 

som Edwards (2008) beskriver i sin bok, så är det en mycket bra lösning för att få barnen att 

lockas till böckerna. Vi tror också att det är bra att ha böckerna på flera olika ställen, precis 

som den ena förskolläraren berättade att de hade. Edwards (2008) skriver att det är en stor 

fördel om man har ett rum som man kan stänga till, och som man kan använda vid högläsning. 

En av de intervjuade förskollärarna påpekade just det, hur viktigt hon tyckte att det var med 

miljön under högläsning. Hon sa just det, att det är bra om det finns ett rum att stänga in sig i, 

så att man kan läsa ostört och så att barnen kan behålla sitt fokus och intresse. Fast (2009) 

beskriver också att när man ska lyssna till en berättelse är det viktigt att miljön är skapad så 

att man kan lyssna på berättelsen ostört. Vi håller med om att det är svårt att koncentrera sig 

på läsningen och att hålla fokus, både för barnen som ska lyssna och för den vuxna som ska 

läsa, om det är mycket som sker runt omkring. Vill man dessutom prata om boken efter man 

har läst den, så anser vi att det underlättar om det sker i en avskild och lugn miljö. 

 

För att fånga barnens intresse ytterligare beskrev en förskollärare att lässtunden ska göras 

spännande och att man kan överdriva röst och rörelser så att det blir extra roligt. Svensson 

(2005) menar att det är viktigt att man använder sig av intonation i högläsningen, oavsett 

barnens ålder. För barn som har koncentrationssvårigheter och som inte vill sitta still och 

lyssna på en berättelse är intonationen en viktig del i högläsningen, då variationen av 

berättarens tonläge gör berättelsen intressantare. Man kan till exempel läsa med pipig röst 

eller basröst, högt eller lågt, fort eller sakta och använda sig av ansiktsuttryck så som att se 

stolt, rädd, ledsen, arg eller glad ut, beroende på berättelsens innehåll. Vi vet med egen 

erfarenhet att det blir tråkigt att lyssna på någon som läser eller pratar monotont hela tiden. Vi 

känner att det behövs olika tonfall för att en berättelse eller saga ska bli intressant och för att 

barnen inte ska tappa fokus från boken. Upplevelsen kommer bli desto mer sagolik, ju mer 

känslofyllt vi läser. Barnen kommer att älska böcker mer, ju mer sagolik upplevelsen är och 

desto mer kommer barnen att ”låtsas” att de läser, menar Fox (2003). Denna forskare menar 

även att lyssnarna kommer ihåg det man läst, om man läser med inlevelse.  
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Om det är något barn som inte är intresserad av att lyssna när man läser för dem så ska man 

inte tvinga den till det, men man kan försöka locka med att de får välja bok. Böcker ska vara 

något positivt så man ska inte tvinga fram att barnen ska gilla de. Att lyssna på böcker ska ske 

utan krav, så man ska inte kräva tacksamhet från barnen att man läser (Svensson, 2005). När 

förskollärarna väljer böcker eller teman utifrån något de vill att barnen ska lära sig om, till 

exempel kroppen så får barnen höra ord som de kanske vanligtvis inte brukar höra. Detta ger 

barnen ett bredare ordförråd och för de barn som inte har svenska som modersmål så lär de sig 

massor av nya ord genom att man läser högt för dem (Fletcher & Reese, 2005). Att prata om 

bilder eller att ställa frågor om böckerna till barn som har svårt med koncentrationen är ett bra 

sätt att använda, detta skriver Svensson (2005) om. Hon menar att om man pratar om det man 

har läst så har det en mer positiv och en större verkan på språkutvecklingen, än om man läser 

en bok utan att diskutera den (Svensson, 2005). Många barn vill höra samma bok om och om 

igen, men vi anser att det inte finns något som säger att de inte lär sig något nytt varje gång 

man läser. Ibland kanske man bara läser texten, ibland tittar man bara på bilderna och pratar 

om dem och man kan även ställa frågor om bilderna, i olika svårighetsgrad till de yngre och 

äldre barnen.  

 

Alla förskollärarna vi intervjuade använder sig av biblioteket, men på olika sätt, vilket vi 

tycker är bra. Det bästa tycker vi är om man kan besöka biblioteket tillsammans med barnen, 

men det är inte möjligt för alla förskolor, på grund av olika anledningar, till exempel att det 

ligger för långt bort och kräver för mycket tid. Ett genomsnittligt bibliotek har omkring tusen 

olika titlar på bilderböcker, och det utökas kontinuerligt. Ett samarbete med ortens bibliotek är 

ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på nyare böcker och bibliotekarierna är till bra hjälp när 

man ska arbeta utifrån olika teman (Edwards, 2008). Även Fox (2003) skriver om att bibliotek 

kan vara till stor hjälp då de både har koll på nya och gamla böcker, de har ofta även koll på 

att alla människor har olika intressen i olika perioder i livet. Vi tycker att många förskolor 

skulle kunna ha ett bättre samarbete med sitt lokala bibliotek. Till exempel att en bibliotekarie 

kan ta sig till förskolan och visa lite nya böcker, och ge förslag på vad som finns att läsa. Så 

att de förskolebarn som inte får gå till biblioteket ändå får en kontakt med biblioteket och vad 

de har att erbjuda.  Widerberg (2008) skriver också att gå till biblioteket handlar om mer än 

att bara låna böcker. De vuxna ska visa barnen att biblioteken finns där för både barn och 

vuxna, och visa dem vad det finns att göra på biblioteken.  
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De flesta förskollärarna vi intervjuade hade en planerad lässtund efter lunch, vilket vi tror kan 

vara bra i vissa fall, men vi tror att det är bättre att känna av gruppen och hur dagarna ser ut 

och planera in en lässtund där det passar bäst. Man behöver inte vara så inrutad på när 

lässtunden ska vara, istället kan man läsa av från dag till dag och känna av när det passar att 

lägga in en lässtund. Widerberg (2008) beskriver att många förskolor lägger sin högläsning 

efter maten, som en läsvila. Men när barnen nyss ätit, fått ny energi och en del kanske är trötta 

och kämpar emot så är det inte så lätt att få en lugn stund att läsa. Dessutom påpekar hon att 

på många förskolor så missar barnen som bara går 15 timmar i veckan högläsningen när den 

är planlagd till efter lunch. Om lässituationen efter lunch inte fungerar bra, kan det vara bättre 

att planera in den före lunch och testa det istället. Av egen erfarenhet vet vi också att vi som 

läser kan bli trötta efter maten och får det svårt att läsa på ett bra sätt. Edwards (2008) skriver 

också om hur ofta man ska läsa, och att läsa varje dag är självklart enligt henne, eftersom 

“barn behöver rutiner och kontinuitet” (Edwards 2008, s. 34). Hon skriver också att om det är 

svårt att få in en lässtund varje dag schemamässigt, så är en liten stund bättre än ingenting. 

 

I alla böcker vi har läst så har vi sett att alla skriver om de positiva fördelarna med högläsning. 

Till exempel skriver flera forskare att högläsning berikar barnens ordförråd, stimulerar deras 

fantasi och ger barnen en förståelse om språkets funktion, som några av högläsningens alla 

fördelar (se bl.a. Edwards, 2008, Svensson, 2005). Vi har inte stött på någon litteratur som 

påstår att högläsning ger några negativa effekter.  

 

Edwards (2008) menar att personalen på förskolor ska lägga tid på att planera läsningen och 

val av böcker. Det ska finnas blandade böcker som klassiker, ABC-böcker, sagor, rim och 

ramsor med mera. Att ägna en längre tid åt ett speciellt tema är också något hon tycker man 

ska prova. Hon anser att det är bättre, speciellt för de barn som har det svårare med språket, 

att man arbetar på djupet med några få böcker än att man läser många nya böcker hela tiden.  

 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Att vi började med att läsa forskning kring ämnet bidrog till att vi fick en bred kunskap innan 

vi påbörjade studien. Vid denna process upptäckte vi att det fanns mycket litteratur om ämnet 

och på grund av detta och vår tidsbegränsning så fick vi sålla bort information som gick för 
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djupt på ämnet för att arbetet inte skulle bli för stort. På grund av tidsbegränsningen fick vi 

snabbt arbeta ihop våra intervjufrågor för att kunna genomföra intervjuerna så fort som 

möjligt så att vi hade mycket tid efteråt att sammanställa och bearbeta informationen som vi 

fick under intervjuerna. Efter studiens genomförande har vi kommit till insikt att 

intervjufrågorna hade kunnat formuleras annorlunda, till exempel hade vi kunnat fråga om 

deras läsmiljöer och dess betydelse eftersom bara en av informanterna påpekade detta.  
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7. Vidare forskning  

 

Vill man forska vidare i detta ämne så finns det gott om litteratur och forskning att studera. 

Om vi skulle ha gjort om studien hade det varit intressant att se hur och om förskolorna har 

någon samverkan med föräldrar när det gäller högläsning. Något annat som skulle vara 

intressant att se är om föräldrar läser hemma och i så fall hur de gör när de läser. I ett 

reportage ur Lilla Aktuellt (25/9 - 2013) berättade dem att för tio år sedan läste sju av tio 

föräldrar högt för sina barn. Idag förekommer högläsning för barnen endast av omkring tre av 

tio föräldrar. 
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9. Bilagor 
 

Intervjufrågor: 

 

 Hur gör ni för att få barnen intresserade av högläsning? 

 Vart förvaras böckerna? 

 Vem bestämmer vad som ska läsas? 

 Går ni till biblioteket med barnen och lånar böcker? 

 Hur ofta läser ni? 

 Vilka fördelar ser ni att högläsning av böcker ger? 

 Hur lockar ni till intresse hos barnen, ifall någon/några är ointresserade? 

 Vilken typ av böcker läser ni? Vem bestämmer? 

 Hur gör ni? Läsgrupper, läser bara för barnen som ska sova etc.? 

 Varför läser ni för barnen? 

 

 


