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Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning är att undersöka högläsningsstunden och böckers betydelse för 

fyra förskollärare på sammanlagt tre olika förskolor. Forskning visar att högläsningsstundens 

påverkan är stor på barnets språkliga utveckling att barn lär sig språket genom att lyssna på 

böcker. Detta att arbeta med barns språkutveckling betonas även i förskolans reviderade 

läroplan (Skolverket, 2010). 

 

Studien genomfördes på fyra avdelningar på tre förskolor. Det empiriska materialet består av 

både intervjuer med fyra förskollärare från tre olika förskoleavdelningar och observationer av 

totalt fyra högläsningsstunder. Intervjuerna och observationerna sammanställdes och 

analyserades utifrån den tidigare forskning som lyfts i forskningsöversikten.  

 

Resultatet visar att böckerna användes på tre av fyra avdelningar på ett flitigt sätt. Det fanns 

planerad verksamhet kring böckerna men även tid då barnen själva fick hämta en bok och läsa 

tillsammans med en kamrat eller tillsammans med en vuxen. På en av förskoleavdelningarna 

fanns det böcker men de användes sällan. Böckerna på denna avdelning var inte prioriterade 

och förskolläraren ansåg att böcker inte var särskilt viktig för barnets språkutveckling. På den 

förskoleavdelningen använde de främst ljudböcker. Övriga deltagande förskollärarna ansåg att 

böcker främjar barnens språkliga utveckling.    

 

 

Nyckelord: Böcker, förskollärare, högläsning och språkutveckling. 
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Förord 
 

Jag vill tacka de personer som tog sig tid att ta emot mig för att delta i en intervju och för deras 

tankar och erfarenheter de har gett mig inom högläsning och språkutveckling. Ett stort tack till 

min handledare Gabriella Gejard för vägledningen genom mitt arbete och för god respons. Ett 

varmt tack till de som står mig nära som har stöttat mig och för deras förståelse har hjälpt mig 

till att kunna göra detta arbete möjligt att genomföra.  

 

 

Läs för dina barn i hemmet och på förskolan, de kommer att ha nytta av det i framtiden.  

/ Hanna Svärd, 141014 
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Inledning 
 

 

Grunden för barns skriv- och läsinlärning ges bland annat genom att vuxna läser för dem. När 

vuxna läser högt för barnen ger vi barnen ett bättre ordförråd och vi hjälper till att skapa ett 

intresse för skriftspråk. Genom högläsning ges barnen även en inblick i hur det är i vardagen 

och de lär sig nya saker genom sagans värld.  Sörensen (2012, 4 maj) skriver om en 

undersökning som har utförts genom enkäter på webben där föräldrar med barn i åldern 0-9 år 

har deltagit. Trettio procent av de föräldrar som deltog i studien läser inte varje dag för sina 

barn. Undersökningen visade att det är färre föräldrar i dag som läser för sina barn än för några 

år sedan när de genomförde en liknande undersökning. I artikeln påpekar Christina Neu som är 

barnbibliotekarie på stadsbiblioteket i Karlstad att hon tycker att siffran förvånar henne. Hon 

menar att högläsning är viktigt eftersom barns språk utvecklas, att deras ordförråd blir större 

samt att de får lättare att uttrycka sig om vuxna läser högt för dem (Sörensen, 2012, 4 maj).  

 

Denna undersökning skrivs inom det didaktiska ämnesfältet. Didaktik handlar enligt Imsen 

(1999) om faktorer som påverkar barnens lärande. Ordet didaktik betyder undervisa och lära 

och kommer ursprungligen från det grekiska ordet didas ´kein (Imsen, 1999, s. 28). Redskapen, 

de teorier som finns inom didaktiken, kan användas för att kritiskt granska undervisning och 

lärande samt även finnas till hjälp för läraren att tolka undervisningen och strukturera 

verksamheten. Didaktik handlar dock inte enbart om undervisning och lärande i skolan utan 

även om lärandeprocesser och mål. Några av de grundläggande frågorna som används inom 

didaktiken är: vem, var, när, varför och hur (Skolverket, 3 november 2014)   

 

I läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står det bland annat att förskolans mål är 

att ge barnen goda förutsättningar och lägga grunden för barns språkutveckling. Björklund 

(2008) menar att genom högläsning kan förskollärarna ge barnen förutsättningar att utveckla 

sitt språk. Förskollärarna har fått ett förtydligat ansvar i och med att läroplanen reviderades 

2010 för att förskolan ska nå målen: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen” (Skolverket, Läroplanen för förskolan Lpfö 98, 2010, s. 7). I läroplanen 

betonas även att förskolans arbetslag (förskollärare och barnskötare) ska stimulera att barnen 

utvecklar sitt ordförråd samt utvecklar ett varierande talspråk (ibid.).  

 

På Skolverkets hemsida kan man även läsa om att svenska fjärdeklassare har blivit sämre på att 

läsa. Det har visats i en studie från PIRLS (2011). Sverige har placerat sig högre än genomsnittet 

i de deltagande länderna från EU- och OECD- länderna medan Danmark och Finland i sin tur 

har placerat sig högre upp än Sverige (http://www.skolverket.se). 

 

Björklund (2008) menar att bokläsningsstundens påverkan är stor på barnets språkliga 

utveckling. Barn lär sig språket genom att lyssna på böcker menar Fast (2001) och språket är 

något som människan använder varje dag. Grunden för lärande menar Fast är när barn börjar 

läsa en bok själv i tidig ålder. Barnen kan bläddra i boken när de är yngre, men ännu inte läsa 

http://www.skolverket.se/
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den. Genom att lyssna på en bok lär sig barnet språkets uppbyggnad. Reese, Sparks och Leyva 

(2010) skriver i en artikel att föräldrarna kan hjälpa till i hemmet med språkutvecklingen så att 

det underlättar för barnets språkutveckling. De menar att det är en fördel om det finns ett 

samspel mellan hemmets lära om litteracitet och det som genomförs på förskolan. Den första 

läraren för barnen är barnens föräldrar menar Reese et al. (2010). 

 

Mitt intresse för barns språkutveckling och högläsningsstunder skapades under den 

verksamhetsförlagda utbildningen där pedagogerna inte ansåg att högläsningen var en viktig 

del i vardagen på förskolan. Utifrån egna erfarenheter har jag även sett att det ser olika ut på 

förskolorna i hur de använder böcker som en del i vilan. Därför har jag valt att undersöka 

högläsningsstunden i förskolan. 

 

 

Studiens syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka om högläsning är en del av verksamheten i förskolan och 

om den är det, hur går högläsningen till och hur väljs och används böckerna i de stunderna. 

Studien ämnar också undersöka den betydelse förskollärarna anser att högläsningsstunderna har 

för barns språkutveckling. Detta undersöks genom följande frågor: 

 

 Vilken uppfattning har förskollärare om högläsningsstunden i förskolan? 

 Vilken betydelse anser förskollärarna att högläsning har för barns språkutveckling? 

 

 

 

Centrala begrepp i studien 
 

Begreppet högläsning är ett centralt begrepp i studien. Med högläsning menas att böcker blir 

lästa för barn. Det kan vara böcker som bilderböcker, kapitelböcker eller faktaböcker. I denna 

undersökning används även ordet lyssnaren. Genom att lyssna på högläsning av andra barn och 

vuxna ökar barnen bland annat sitt ordförråd samt att barnets språk utvecklas. Språkutveckling 

är ett annat begrepp som används och med det menas att barn utvecklar sitt språk via böcker 

och högläsning i denna studie.  Litteracitet nämns i undersökningen och med det avses läs- och 

skrivkunnighet. Litteracitet är även bilder, tecken och symboler som finns i barnens vardag.  
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Tidigare forskning och teoretisk förankring  
 

För att finna relevant litteratur och tidigare forskning har jag använt mig av Databasen ERIC 

där all sökning är på engelska. Jag har även använt mig av litteratur från såväl bibliotek som 

från tidigare kurser som jag har läst i förskollärarutbildningen och som har relevans till detta 

forskningsområde. De sökord som jag har använt mig av är: högläsning, språkutveckling, 

förskola, förskollärare, läsning. De engelska orden jag har använt mig av är: reading aloud, 

language development, pre-school, preschool teacher, reading. Det här kapitlet kommer att på 

olika vis beröra området böcker, högläsning samt barns språkutveckling.  

 

 

Böcker utvecklar språket 
 

Fast (2001) skriver om hur barn lär sig språket genom att delta och lyssna på högläsning. När 

barn i tidig ålder börjar lyssna på böcker kan de flesta av dem inte läsa en bok själva, däremot 

kan de ofta återberätta historien för sina kamrater och för sin familj. Fast menar också att barn 

som tillsammans med en vuxen eller någon annan som kan läsa, lär sig språket grundligare än 

barn som inte får den möjligheten. Björklund (2008) skriver i sin avhandling att 

högläsningsstunden möjliggör samspel mellan barnen genom de bilder som finns i boken, 

barnen pekar på dem och delar sina tankar om bilderna med varandra. Barn utvecklas när de 

vuxna läser för dem och genom att prata om böckerna tillsammans. I detta samspel stärks 

barnens språkutveckling menar Fast (2001). Barn som får möjlighet att använda böcker i 

förskolan kan genom språket och via böcker förmedla en berättelse till sina vänner på förskolan.  

 

En av högläsningsstundens fördelar är menar Fast (2001) att det byggs upp en relation mellan 

den som lyssnar och den som berättar. Den som lyssnar på en bok kan få en känsla av att den 

som läser bara gör det för personen som lyssnar, på så sätt kan en intim känsla infinna sig. Fasts 

studier har även visat att barn som vill få en bok läst för sig har förstått att symbolerna i boken 

kan förmedla något intressant. Detta eftersom barnen gärna tar efter hur läsaren gör vid 

högläsningsstunden och försöker sedan själva göra likadant. Detta är en bra grund för lärande 

och barns språkutveckling. Fasts forskning har visat att den som läser har en viktig roll eftersom 

hen vidarebefordrar en berättelse för lyssnaren. Barn ställer ofta frågor och det sker även vid 

högläsningsstunder. Läsaren blir alltså ett stöd och kan ge respons på barnens funderingar och 

frågor. Barnens språk utvecklas vilket har stor betydelse för barnens framtida tal- och 

språkkunnigheter (Liberg, 2007). Fast (2007) uttrycker att barnen ”move into literacy” (s. 84) 

genom att lyssna på berättelser. Fast menar att barn som får ta del av berättelser erhåller 

kunskaper och lär sig språket lättare när det är dags för barnen att läsa och skriva själva. Barton 

(1994) i sin tur menar att literacy är en aktivitet med andra barn, när barn väljer att läsa och 

skriva tillsammans med andra ökar gradvis deras språkutveckling. 

 

Fast (2001) menar även att barn som lyssnar på en bok tillsammans med andra barn oftare finner 

språket mindre komplicerat eftersom barnen får möjlighet att lära sig hur orden uttalas under 

högläsningsstuden. Lindö (2009) menar att om barn får för lite språklig stimulering i tidigare 
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år kan de få språkliga problem senare i livet. Det är enligt Lindö lika viktigt att ge barnen 

språklig stimulans varje dag som att ge dem mat varje dag. Björklund (2008) betonar i sin studie 

att språket är ett redskap för att klara sig i den sociala omgivningen vi lever i och kan de inte 

förstå varandra genom språket blir det svårare att socialiseras. Björklund menar vidare att 

barnens berättande byggs av det språk de behärskar. Berättelser byggs på nyckelord och fångas 

upp av de personer som finns runt om.  

 

 

Läsa och berätta i hemmet 
 

Reese et al. (2010)  menar även att barnens föräldrar har en viktig roll i att stimulera barnets 

språkutveckling. De nämner även föräldrarna som barnens första lärare. De menar även att om 

ett positivt samarbete finns mellan hemmet och det som genomförs på förskolan så gynnar det 

barnets framväxande språk. Om föräldrarna engagerar sig med att hjälpa barnen med språket 

hjälper det alltså till att stärka barnens språkutveckling. I studien visade det sig att det är svårt 

att finna tid för förskollärarna att ha samtalsstunder med bara ett barn åt gången och det är just 

detta som är en bidragande faktor till varför föräldrarna ska vara behjälpliga med barnens 

språkutveckling. Studien visade att föräldrarna ställde öppna frågor kring böckernas innehåll 

under högläsningsstunden med barnen. Genom dialogen utvecklar barnen sin språk- och 

kommunikationsförmåga menar Reese et al.  

 

Berättelsen har funnits i många år och Fast (2007) menar att barnen tar åt sig en berättelse 

genom att lyssna eller genom att läsa en berättelse själv. Hon menar även att barnen lär sig inom 

läsning ofrivilligt när de lyssnar på tv, radio och när andra talar. Genom att lyssna och ta in de 

berättelser de hör och läser skapar de kunskaper inom språket som de senare har nytta av när 

de ska berätta en berättelse själva men även när de ska lära sig skriva och läsa. Att prata om och 

berätta berättelser är något som skapas i familjen. Fast (ibid.) menar också att inom familjen 

skapas en social och kulturell gemenskap genom att man inom familjerna talar med varandra, 

lyssnar, läser och skriver. Det som händer i familjen bidrar med andra ord till barnens språkliga 

utveckling. 

 

 

Kunskaper hos pedagoger 
 

I forskning av Greiff, Sjögren och Wieselgren (2012) om barnens språkutveckling i skolan har 

de funnit att det finns brister hos lärarna. Lärarna vet många gånger inte hur det ska stötta och 

arbeta med barn som har tal-, läs- och skrivsvårigheter. Lärarna skjuter upp problemet och 

forskarna beskriver det som ”vänta- och se” attityd. Lärarna skjuter alltså upp problemet i hopp 

om att dessa svårigheter växer bort eller att problemet löser sig själv. Lärarna har inte kunskap 

om detta och det är därför som de har svårt att hantera det. Internationell forskning från 

Gorsetman (2009) har visat att högläsningsstunden har positiv effekt för barnens senare 

inställning till läsning och för barnens kunnighet för litteratur. När förskollärarna läser högt för 

barnen och talar kring böckernas berättelser stärks och utvecklar barnen sitt språk. Hur läraren 

ger kommenterar under läsningen påverkar också hur barnen svarar och reagerar. Att läsa 



 

11 

 

främjar följaktligen de yngre barnens språkutveckling (ibid). Nationell forskning från 

Simonsson (2004) menar att bilderböckerna ger möjligheter till många olika kunskaper. 

Bilderböcker är ett bra redskap för pedagoger att använda i undervisning eftersom barnen inte 

bara utvecklas språkligt utan även emotionellt, intellektuellt och etiskt samt att barnen utvecklar 

sin fantasi. 

 

Kultti (2012) har gjort en studie bland flerspråkliga barn och med bilderböcker som material. I 

ett av exemplen från avhandlingen beskriver Kultti en lärare som tillsammans med ett barn tittar 

i en bilderbok och där läraren ställer frågor till barnet som hen sedan får svara verbalt på och 

genom att peka. När barnet har svarat på frågan upprepar sedan läraren svaret samt även pekar 

i boken. Frågorna ställs alltså verbalt och med gester (peka i boken). Barnen är delaktiga genom 

att lyssna och genom att svara på frågorna som ställs samt peka i boken. Genom att genomföra 

uppgiften på detta vis har Kultti visat att det skapas en språklig aktivitet med hög grad av 

upprepning i aktiviteten. Lindö (2009) menar att det kan vara bra att pedagoger använder sig av 

litteratursamtal kring böckerna. Genom litteratursamtalen kan pedagoger tillsammans med 

barnen tala kring hur bokens innehåll speglas mot vardagen och det som händer i boken till 

deras liv. Även Chambers (1994) menar att barn ställer frågor om innehållet och att de kan 

under en högläsning jämföra bokens handling med det som sker i deras vardag. Höök (2010) 

menar också att läsa högt för barn är ett bra sätt att främja dess språkliga utveckling på 

förskolan. Barnen tränar sin språkliga förmåga genom att lyssna och prata med den som läser 

om böckerna.  

 

Att läsa en bok 
 

Fast (2007) menar att när barn kommer och vill att en vuxen ska läsa en bok för dem har de 

förstått att boken kan förmedla något intressant och roligt. Barnet vet att de små svarta sakerna 

i boken har en betydelse för bokens handling men kan själva inte läsa den. När barnen själva 

inte kan läsa försöker de göra som läsaren. De håller i boken, byter sida och berättar det som 

sker på sidorna fast på sitt vis. Detta menar Fast är en bra grund för barnens framtid inom 

läsning.  

 

Barnen använder bilderböcker i tidig ålder. De bläddrar, känner på böckerna och pratar om 

bilderna i boken. Barnen har lärt sig detta genom den kulturen som de växer upp i menar 

Simonsson (2004). Olika barn tolkar bilderna på olika vis vilket medför att barnen kan ha olika 

perspektiv på bilderna. Barton (2007) menar att skrivandet och läsandet är byggt av symboler 

som kan tydas av andra när de har förståelse av symboler. När de har lärt sig att läsa använder 

de sig av sin kunskap att tyda symboler  

 

Björklund (2008) menar att barn som har tillgång till böcker kan ta eget initiativ till att använda 

böckerna vilket medför till att deras litteracitet ökar. Bilderboksläsandet menar Björklund ger 

barnen erfarenheter av att hantera bilder. Bilderna blir ett visuellt språk och som de senare 

kommer möta när de själva kan skriva och läsa och det stärker deras skriftspråksprocess anser 

Björklund.  
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Sammanfattningsvis menar alltså Fast (2001) att genom böcker och höglässtunder lär sig barnen 

hur språket är uppbyggt. Björklund (2008) menar också att högläsning har en stor betydelse för 

barnens språkutveckling. Genom högläsning lär sig barnen regler, även kallat 

litteracitetkontrakt för läsning skriver Björklund. Dessa regler handlar bland annat om att 

böcker är något man läser, att bilderna i böckerna är ting och att bilderna kan heta olika saker. 

Barn påbörjar sin läskunnighet via bilderböcker när de är yngre. En bilderbok för barn är en 

interaktion mellan text och bild och barn som har tillgång till böcker kan ta egna initiativ till att 

läsa böcker menar Björklund. Simonsson (2004) menar att genom att läsa en bilderbok får 

barnen möjlighet att använda sin fantasi samt att de kan hitta på egna handlingar till böckerna, 

genom det utvecklas även deras språkkunskaper. 

 

 

Litteracitet  
 

Björklund (2008) menar att litteracitet är läsning och skrivning. Det innefattar även bilder, 

symboler och tecken som barn stöter på i vardagen. Björklund menar vidare att litteracitet 

utövas bland andra människor. Barnen möter litteracitet i vardagen när de möter texter av olika 

slag, detta kallar Björklund för litteracitethändelse. Samspelet mellan barnen kan ses ur ett 

sociokulturellt perspektiv när barn samarbetar och kommunicerar med varandra. Genom 

handlingar skapar barnen sin miljö och de stärker sin egen självkänsla. Björklund menar vidare 

att det är språket som gör gränser mellan världen och individen. Ett lärande sker tillsammans 

med andra och genom att kommunicera med varandra. Björklund menar att det sociokulturella 

sker i samspel med andra barn eller vuxna (ibid).   
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Metod  
 

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för genomförandet av undersökningen att beskrivas. 

Allra först beskrivs mitt metodval, efter det följer ett avsnitt som behandlar urvalsprocessen, 

dels intervjufrågorna dels undersökningsgruppen. Därefter beskriver jag genomförandet av 

intervjuerna och observationen och efter det hur materialet bearbetades och analyserades. Etiska 

aspekter och ställningstaganden vävs in i textens olika delar.  

 

Val av metod 
  

I denna undersökning har jag valt att kombinera intervjuer och observationer för att få fram ett 

större resultat än om jag bara skulle använt mig av en metod. Genom att kombinera två olika 

metoder kan jag få fatt i både förskollärarnas tankar om detta ämne och hur de agerade i 

vardagen. Jag valde att använda mig av strukturerad intervjumetod genom ett fast 

intervjuschema som jag använde under alla de fyra intervjuerna vilket innebär att frågorna är 

bestämda och kommer i samma följd i varje intervju (Stukát, 2005). Jag valde även att 

genomföra fyra observationer av högläsningsstunder efter det att jag hade genomfört 

intervjuerna med förskollärarna som deltog i undersökningen. Att använda sig av observationer 

i en undersökning menar Stukát (2005) att man gör för att man vill veta vad personerna gör i 

verkligheten, inte enbart vad de säger att de gör. Jag har valt att utgå från förskollärarnas 

perspektiv för att få veta hur det ser ut på förskolorna angående böcker och högläsning.  

 

Jag har genomfört en undersökning som Vetenskapsrådet (2011) beskriver som tillämpad 

forskning. I en sådan forskning finns ett syfte och där sökandet efter kunskap ska genomföras 

så systematiskt som möjligt. Enligt Vetenskapsrådet ska kunskapen i undersökningen också 

vara ny och genom att använda tidigare forskning vid analysarbetet kan nya forskningsresultat 

träda fram. Tillämpad forskning används för att få fram kunskaper som möjligen kan medföra 

förbättringar i den pedagogiska praktiken vilket är min förhoppning att detta examensarbete 

också kan göra. Det material som jag samlat in för studien såsom anteckningar från 

observationerna och intervjuerna kommer att sparas på Högskolan i Gävle och gallras ur vart 

efter.  

 

 

Intervjufrågor 
 

För att få svar på studiens syfte formulerades tio stycken frågor som jag sedan ställde till 

förskollärarna (se bilaga A). Frågorna berör bland annat böcker, högläsningsstunden och barns 

språkliga utveckling. Jag valde att använda mig av totalt tio frågor eftersom jag ansåg att det 

var ett lagom antal frågor så att personerna i fråga inte skulle blir okoncentrerade för att det var 

för många frågor att besvara. Jag ansåg även att antalet frågor kunde räcka med anledning av 

att jag genomförde observationer av en högläsningsstund med var och en av förskollärarna 

också.     
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Val av undersökningsgrupp 
 

Jag valde att intervjua fyra förskollärare som har arbetat i förskolan under olika antal år. Jag 

var intresserad av att se om svaren skiljer sig åt bland förskollärarna därför valde jag att 

intervjua personer som har arbetat i olika många år. Eftersom jag är en blivande förskollärare 

ville jag veta hur olika personer som arbetar inom förskolan tänker och handlar kring högläsning 

och böcker i förskolans verksamhet.  

 

Kontakten för intervjuer gjordes via mailkontakt två veckor innan intervjuerna skulle 

genomföras. I mailet fanns information (se bilaga A) om vad som skulle ske och vad intervjun 

skulle handla om. Jag valde att bifoga intervjufrågorna för att ge förskollärarna möjlighet att 

förbereda sig inför intervjun (se bilaga B). De fyra förskollärarna som blev tillfrågade var alla 

positiva till att delta i studien. Vid senare kontakt via mail bestämdes dag och tid. Jag valde att 

komma till deras förskolor där de arbetar dels för att se miljön men också för att genomföra 

intervjun samt utföra en observation av en högläsningsstund. Något som är viktigt enligt 

Vetenskapsrådet (2011) är att de individer som deltar i observationer ska vara informerade om 

att individen är ändamålet för observationen. Detta förhållningssätt kallas öppen observation 

och används ofta vid observationer på förskolor och skolor.  

 

Jag har valt att benämna de personer som deltar i forskningen för andra namn än deras egna för 

att skydda deras identitet (Vetenskapsrådet, 2011). Det är namn som inte är kopplade till deras 

kön. Jag valde att använda mig av namn som både pojkar och flickor kan heta: Robin, Kim, 

Alex och Tintin. Kim har arbetet 27 år inom barnomsorgen, Alex har arbetat i 7 år inom yrket, 

Robin har arbetat som förskollärare i 12 år och den fjärde personen, Tintin, har arbetat som 

förskollärare i 2 år. Kim och Tintin arbetar i samma kommun men inte på samma förskola. Alex 

och Robin arbetar på samma förskola i en annan kommun än de andra två förskollärarna. I 

samband med respektive intervju utfördes som tidigare nämnts även en observation vid en 

högläsningsstund på förskolan. 

 

 

Genomförande av intervjuerna och av observationerna 
 

Den första kontakten med förskollärarna ägde rum på deras respektive förskola där de arbetar. 

Jag besökte deras avdelning och talade om mitt intresseområde högläsning och barns språkliga 

utveckling. Under tiden jag intervjuade skrev jag löpande ned deras svar i mitt skrivhäfte. 

Förskollärarna som deltog fick möjlighet att läsa igenom mina anteckningar efter respektive 

intervju detta eftersom jag ville veta att jag hade förstått dem rätt. De som deltog i intervjun 

fick information att det kan välja att avgå från intervjun när de känner för det. Personerna som 

deltar i intervjun bestämmer själv om sin medverkan. Det meddaldes även att den information 

som samlas in kommer endast de berörda att ha tillgång till. Den information som samlas in 

under intervjuerna kommer att användas i undersökningen (Bryman,2009). Efter varje intervju 

genomförde jag en observation under en högläsningsstund. Inför dessa observationer skickade 

jag ut ett informationsbrev (se bilaga C) till föräldrarna där de fick skriva under om de godkände 

att jag observerade en högläsningsstund.  i undersökningen och alla information som samlas in 
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om individerna kommer att användas till undersökningen. Jag använde mig av en vanlig 

osystematisk observation som Stukát (2005) beskriver som att man sitter i rummet och noterar 

det som sker i rummet, eller en så kallad deltagande öppen observation. Jag riktade min 

uppmärksamhet mot det som har betydelse för undersökningen, som i mitt fall har handlat om 

högläsningsstundens genomförande från början till slut. På detta sätt kan forskaren höra, se och 

följa vad individer som deltar gör.  

 

Material bearbetning och analys 
 

Varje intervju antecknades som nämnts löpande under respektive intervjutillfälle. Svaren har 

sedan jämförts med varandra för att se skillnader och likheter hos dessa fyra förskollärares svar 

och hur det kan se ut i olika kommuner angående barn, böcker och barns språkutveckling. Under 

de fyra observationstillfällena av högläsningsstunderna antecknades tankar och idéer om 

förskollärarnas sätt att genomföra stunden tillsammans med barnen ur min synvinkel. Jag knöt 

an förskollärarnas svar med de genomförda observationerna och besvarade på det viset studiens 

frågor. Det innebär att såväl intervjusvaren som observationerna används ihop i resultatet. Jag 

har även tolkat empirimaterialet mot tidigare forskning för att se likheter och skillnader i min 

undersökning gentemot tidigare forskning. Jag kommer löpande i resultatet att använda mig av 

förskollärarnas utsagor.   

 

Studiens tillförlitlighet 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska man bedöma om resultatet är tillförlitligt. Detta är en viktig 

aspekt för att forskningens kvalitet ska anses god. Dessutom ska den empiri som är insamlad 

vara noga granskad och analyserad. Jag har läst igenom noga vad som har framkommit i mina 

anteckningar och kopplat det med tidigare forskning. För att undersökningen ska anses vara av 

hög kvalitet ska det finnas ett tydligt syfte samt frågor som är intressanta att belysa enligt 

Vetenskapsrådet (2011). Den metod som använts ska förklaras noggrant och genom metoden 

ska man kunna visa att man besvarat de frågor som ställts i studien. Vetenskapsrådet menar 

vidare att resultatet ska vara bra formulerat och det ska finnas samband med de slutsatser som 

görs.  

 

Jag anser att jag har hög reliabilitet i min undersökning. I mitt fall fick de personer som deltog 

i intervjun läsa igenom mina anteckningar som jag gjorde på deras svar för att se om jag tolkat 

dem rätt. Jag menar också att min validitet är god i undersökningen då jag anser att jag mäter 

det som var syftet att mäta. I intervjun ställde jag frågor om högläsning, språkutveckling och 

böckernas betydelse och dessa saker handlar mitt syfte om (Stukát, 2005). Min undersökning 

är av det mindre omfattande därför kan heller inte resultatet generaliseras att gälla alla 

förskollärare.  
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Resultat och analys 
 

Jag har i den här studien undersökt genom deltagande observation några högläsningsstunder 

samt intervjuat fyra förskollärare om deras tankar om högläsning, böcker och barns språkliga 

utveckling i förskolan. I det här kapitlet kommer jag att knyta an till andra forskningsresultat 

och teorier från mitt bakgrundskapitel om teoretiska perspektiv. Jag kommer vidare att dela upp 

förskollärarnas svar under olika rubriker och koppla ihop intervjuerna och observationerna med 

varandra.  

 

Högläsningsstunden i förskolan  
 

Resultatet visar att samtliga deltagande förskolor i studien använder böcker och läser högt för 

barnen under vilan. På Kim och Robins förskolor använder de böckerna efter lunchen när en 

del av barnen ska sova och andra vila. Alex använder böcker på samlingen innan lunch för att 

låta barnen varva ner efter dagens aktiviteter och Tintin använder sig framförallt av ljudböcker 

efter lunchen.  

  

Under Kims högläsning befann de sig i ett vilorum. Barnen fick varsin filt och kudde. Några av 

barnen hade även med sig ett gosedjur eller liknande. Förskolläraren dämpade belysningen till 

ett behagligt sken och satte sig på en stol som stod placerad i ett hörn i rummet. Bredvid hen 

fanns en låda med böcker. En del barn började prata men det är endast förskolläraren som får 

höras för annars kan inte de som ska sova somna. Under intervjun med Kim förklarade hen att 

böcker betyder mycket för hen. Kim säger ” att få höra en bok är något som alla borde få ta del 

av på förskolan”. Kim läser boken för barnen med inlevelse, ibland gör hon gester med kroppen. 

Innan läsningen sa Kim mig ”den här boken har ett barn valt ut, en favorit hos detta barn.” 

Under läsningen visar inte förskolläraren bilderna för barnen eftersom de ska fokusera på att 

försöka sova och vila. Visar hon bilderna blir det en stressig känsla i rummet för att alla inte ser 

bilden hen visar, de somnar lättare utan bilder anser hen. Högläsningsstunden pågår under tiden 

som två böcker hinner läsas innan det är dags att smyga ut med de barn som endast har vilat. 

Efter högläsningen samlar hen barnen som vilade och frågade vad de tyckte om böckerna och 

om de kommer ihåg vad de handlade om. Barnen kom ihåg i det stora hela vad boken handlade 

om. Barnen tyckte om att lyssna på denna bok och de ansåg att det var en spännande handling.  

 

Robins högläsningsstund sker i en soffa i ett rum i närheten av där böckerna finns i en hylla. 

Barnen får välja böcker och förskolläraren tar med sig dem in i rummet. De kryper ner under 

en filt i soffan och förskolläraren sänker belysningen och sätter sig i mitten av soffan med 

barnen runt omkring sig. Robin menar: ”att läsa för barnen är betydande för barnens 

utveckling”. Förskolläraren tar in alla böcker som barnen har valt och hen förklarar att de läser 

så länge det finns intresse hos barnen. Förskolläraren använder sig av ett tydligt kroppsspråk 

och barnen skrattar emellanåt när hen ändrar rösten för en karaktär i boken. Högläsningen pågår 

under ungefär 40 min. En del barn börjar röra på sig och kan inte sitta stilla. Barnen som har 

somnat får sitta kvar i soffan tills de vaknar och känner att det är dags för lek.   
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Alex har högläsning för barnen innan lunchen för att få barnen att varva ner och för att få en 

lugn stund innan måltiden. Barnen samlas på en rund röd matta och väntar på att en pedagog 

ska komma. Barnen delas sedan upp i två olika grupper beroende på deras ålder. De barn som 

ska byta rum smyger iväg där det sitter en pedagog och väntar på dem. Alex väljer en bok utan 

bilder som hen ska läsa för de äldre barnen på avdelningen. Hen börjar läsa för barnen och 

genast kommer det en fråga från ett barn om varför hen inte visar några bilder, ”en kapitelbok 

har inga bilder, ni får använda er fantasi och skapa egna bilder”, säger Alex. En del av barnen 

har svårt att sitta stilla, de rör på kroppen och vill gå och äta. Alex läste dock vid detta specifika 

tillfälle vidare i ytterligare 20 minuter för att maten inte var klar ännu. Innan barnen får gå och 

sätta sig vid lunchbordet ställer förskolläraren frågor om boken för att se om de har lyssnat. 

Förskolläraren förklarade för mig efteråt att hen ställde frågor för att få veta om de hade lyssnat 

på bokens innehåll. Efter det får barnen lämna soffan efter olika direktiv, denna dag var det 

färger på barnens kläder som uppmärksammades. Jag blev tillfrågad om jag ville delta vid 

måltiden efter högläsningen och det tackade jag ja till. Barnen började prata om den bok som 

de lyssnade på innan måltiden direkt när de satte sig vid bordet. Två barn berättar om bokens 

handling för de barn som inte deltog i just denna högläsningsstund.  

 

På Tintins avdelning använder de inte böckerna till vilan. ”För mig betyder inte böcker så 

speciellt mycket att läsa har aldrig varit min grej” yttrar Tintin i intervjun. På denna avdelning 

har de en vila för barnen efter lunch. Under vilan använder de ljudböcker istället för böcker. 

Efter måltiden lägger en av personalen ut filtar, kuddar och madrasser i ett rum och släcker 

belysningen. En del av barnen tar med sig ett gosedjur eller liknande. När alla barnen har lagt 

sig till ro sätter Tintin på ljudboken på en CD-spelare. Hen lägger sig på en madrass bredvid ett 

av barnen som har svårt att koppla av. De lyssnar på ljudboken i ungefär 20 min. Några barn 

somnar och får ligga kvar tills de vaknar och de andra barnen smyger ut ur rummet och börjar 

leka. Tintin säger sedan ” det är en behagligare stämning i rummet när vi lyssnar på en ljudbok 

än när någon av oss läser, då vill barnen bara se bilderna och det stressar en del”.    

 

Valet av böcker 
 

För tre av fyra förskollärare är det viktigt att använda böcker och att läsa högt för barnen. Att 

gå till biblioteket är en lärandeprocess för alla barn anser Kim. ”När vi går till biblioteket lär 

sig barnen vilka regler som ska tillämpas på ett bibliotek och hur man lånar böcker. För en del 

barn är detta något nytt, de vet inte hur man lånar böcker”. Under Kims planerade 

högläsningsstund är det ofta hen som väljer böcker men ibland får barnen välja och önska den 

bok som ska läsas. Under de spontana lässtunderna är det barnen som får välja bok berättar 

Kim.   

 

När de ska välja böcker på avdelningen där Alex arbetar går de fyra åt gången till en bokbuss 

som kommer varannan vecka till förskolan eftersom de har långt till närmaste bibliotek. Syftet 

med att låna böcker på denna avdelning är enligt Alex ” Vårt syfte med att låna böcker är att 

barnen ska få låna böcker från bussen minst en gång varje termin. Vi hjälper dem ibland med 

valen av böcker ifall de tar för svåra böcker för dem att förstå”. 
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Att gå till biblioteket och låna böcker är en viktig del berättar Robin i barnens utveckling. 

Barnen som är mellan tre till sex år gamla på Robins avdelning får gå till biblioteket en gång i 

månaden. Barnen har det största ansvaret på denna avdelning att välja böcker men pedagogerna 

hjälper även till. ”Jag brukar välja böcker med ett syfte. Det kan vara böcker som handlar om 

att vara en god kamrat ifall jag märker att de är mycket bråk i barngruppen”. Tintin berättar att 

böcker inte är en viktig del i hens liv. Det är sällan de läser för barnen på avdelningen men det 

finns böcker för barnen att tillgå. De går till biblioteket en gång i månaden och där får barnen 

låna böcker fritt. ”Vårt syfte med att gå till biblioteket är att barnen får låna böcker fritt och de 

som de tycker ser intressanta ut att läsa”. 

  

Böckers användningsområde 
 

Användningsområdet varierar bland förskolorna. Kim berättar ”böcker är fantasi, magi, 

verklighet, kunskap och den gemenskap som uppstår i högläsningsstunderna med barnen, det 

är även språklig utveckling”. På Kims avdelning använder de böcker och har högläsning 

mestadels vid vilan efter lunchen när barnen ska sova och vila. Barnen har fri tillgång till 

böckerna under dagen. ”Barnen älskar att bläddra i böckerna, de har en favoritbok som handlar 

om olika djur i världen” berättar Kim vidare. Kim anser även att högläsning betyder mycket för 

barnen. Barnen lär sig lyssna, de bygger bilder i sitt inre och högläsning betyder närhet, 

gemenskap och inlevelse berättar Kim. Hen ville även tillägga att det är viktigt att hemmet 

stödjer barnen i deras utveckling inom språket. Kim anser alltså att det är viktigt att hemmet 

hjälper till och läser högt för barnen eftersom det enligt hen främjar barnens språkliga 

utveckling.  

 

Alex anser att alla barn borde få möta böcker tillsammans med andra och skapa en gemenskap, 

och ett ökat ordförråd. Barnen skapar fantasi och får nya kunskaper. På denna avdelning 

använder de böckerna på samlingen innan lunch för att få en lugn stund att varva ner på innan 

måltiden. ”Barnen har även tillgång till böckerna under dagen om de känner för att bläddra i 

dem eller att något läser för dem” berättar Alex vidare. Under högläsningen innan lunch är det 

förskolläraren som väljer bok men vid andra mer spontana tillfällen får barnen välja. För Alex 

betyder högläsningen mycket. Barnen utvecklar sitt sinne för böcker, fantasi samt att barnets 

språk utvecklas menar Alex. I högläsningsstunden byggs även en relation mellan lyssnaren och 

berättaren upp. Hen försöker läsa så ofta hen kan för barnen och de pratar om böckerna efteråt 

och även under läsningen. Det som är viktigt för barnens språkutveckling anser hen är att det 

finns spontana stunder då de läser tillsammans, en mysig hörna där det är trevligt att sitta 

tillsammans och att det finns lugn och ro.  

 

Robin är uppvuxen med att få böcker lästa för sig och när hen själv kunde läsa böcker läste hen 

själv varje dag. På Robins avdelning använder de böcker främst vid vilan efter lunch men 

böckerna finns framme hela dagen om det är något barn som vill läsa eller bläddra i en bok. Om 

böckerna finns framme lär sig barnen språket lättare anser Robin. För Robin är högläsningen 

en mysig stund tillsammans med barnen. Hen anser att personalen ska se till att läsa minst en 

gång varje dag för barnen och att böckerna finns tillgängliga under dagen för barnen. Robin 

anser att en högläsningsstund ska ske på ett lugnt och intressant sätt för barnen så att de lyssnar 
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” läsaren ska ha ett tydligt kroppsspråk och gärna leva sig in i böckernas handling, det brukar 

barnen tycka om” menar Robin.   

 

Tintin tycker inte att böcker är speciella, hen har aldrig tyckt om att läsa böcker. Varken som 

barn eller vuxen. På hens avdelning använder de sig främst av ljudböcker vid högläsning. 

”Barnen tycker om att lyssna på böcker via CD-spelaren, hen lyfter betydelsen om att språket 

främjas genom talet. De kommunicerar väldigt mycket med sina barn på avdelningen och hen 

anser som sagt att det främjar barnens språkutveckling. 

 

 

Analys av resultatet 
 

Under den här rubriken kommer jag att analysera mitt resultat genom att först diskutera likheter 

och skillnader mellan intervjusvaren och efter det diskuteras likheter och skillnader mellan de 

olika observationerna.  

 

Likheter/skillnader hos intervjupersoner 
 

Det som tre av fyra intervjupersoner hade gemensamt var att böckerna betyder mycket för dem. 

Barnen lär sig språket, hur det använder en bok och att tillsammans ställa frågor till berättaren 

om bokens handling eller vardagen. Enligt dessa tre förskollärare utvecklar barnen sin fantasi 

och att språket utvecklas. På båda förskolorna används böckerna för vila så att barnen kan varva 

ner och få lugn och ro i kroppen efter förmiddagens aktiviteter och inför eftermiddagens 

aktiviteter. Ytterligare en likhet hos de fyra förskollärarna var att böckerna fanns tillgängliga 

under dagen så att barnen kunde läsa och bläddra i böckerna när helst barnen känner för det. 

Björklund (2008) beskriver detta som kollektiv läspraktik där barn tillsammans med andra barn 

läser och bläddrar i böcker. Detta gemensamma är något som barn lägger ner mycket tid på i 

förskolan. Genom egna berättelser samspelar barnen med andra barn. Barnen använder enligt 

Björklund (ibid) bilderböcker som illustration till deras egna berättelser.    

 

Tre av fyra intervjupersoner menar även att böcker främjar barns språkliga utveckling och att 

högläsning är en viktig del i deras utveckling. Fast (2001) menar att barn tillsammans med andra 

barn och vuxna bland annat lär sig språket lättare när de ges möjlighet att lyssna på en bok. Alla 

förskollärarna betonade också att det skulle vara lugnt och mysigt under högläsningsstunden 

samt vid lyssning av ljudbok.  

 

Det finns skillnader mellan intervjupersonerna i hur de såg på att låna böcker på biblioteket. På 

Kims avdelning var syftet att barnen skulle lära sig regler hur de går tillväga och hur barnen ska 

bete sig på biblioteket. Hen ansåg att processen att gå till biblioteket är en lärandesituation. 

Barn i som i tidig ålder får tillgång till böcker via förskolan eller biblioteket påbörjar sin 

läskunnighet via bilderböcker menar Fast (2001). Björklund (2008) betonar att böcker har stor 

betydelse för barnens språkutveckling. Barnen lär sig regler för läsning som även är kallat 

litteracitetskontrakt av Björklund. Med det menas att böcker är något som man läser, bilderna 

är saker och att det finns en handling i boken. Alex och Tintin som deltog i studien talade inte 
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om processen att gå till biblioteket som en lärandesituation. Alex menar att deras syfte var att 

alla barn skulle få låna böcker från bokbussen minst en gång varje termin och hen menar då att 

barnen känner sig delaktiga på det sättet i valet av böcker till avdelningen. På Tintins avdelning 

ansåg de att barnen fick låna de böcker de tyckte såg roliga och intressanta ut, det fanns inget 

egentligt syfte. Simonsson (2004) menar att barn skall komma i kontakt med böcker i tidig ålder 

för att utveckla läs- och kulturvanor men de barn som går på avdelningen där Tintin arbetar får 

inte den möjligheten på samma sätt som de andra barnen. Robin svarade inte som de andra, hen 

hade ibland ett syfte med att låna böcker och att den litteratur som lånades skulle främja barnen 

med deras språkutveckling. Att lyssna och prata med berättaren om bokens innehåll kan 

medföra nya kunskaper om något specifikt till lyssnaren samt att barnens språk utvecklas 

(Liberg, 2007).  

 

Likheter/skillnader av observationer 
 

På tre av fyra högläsningsstunder fick barnen inte delta i valet av böcker som skulle läsas för 

dem under denna stund på den fjärde använde de sig av ljudbok.  Det är de vuxna som 

bestämmer vilken bok som ska läsas samt läser och/eller berättar utifrån böckerna. Barnen 

samlades i ett rum tillsammans med en förskollärare och lyssnade sedan på hen när hen läser 

och berättar utifrån en bok. Ingen av förskollärarna visar heller bilderna i boken för barnen. 

Kultti (2012) menar tvärtemot mina resultat att det är bra för barnen att se bilder i böcker. Detta 

eftersom både den som lyssnar och läser/berättar kan ställa frågor och föra ett samtal om bokens 

innehåll lättare. Om barnen får se bilder och får chansen att tala om handlingen menar även 

Höök (2010) att barnens språk främjas på förskolan. Med andra ord när ett barn lyssnar och 

talar med berättaren/ den som läser främjas och tränar barnen sitt språk (Kultti, 2012). 

 

Det finns några skillnader mellan de olika observerade högläsningsstunderna. Kim läser högt 

för barnen när de ligger i vilorummet efter lunch medan Alex läser för barnen innan lunchen 

för att de ska varva ner efter dagens aktiviteter och hen läser också en kapitelbok som ingen av 

de andra förskollärarna gör. Robin sitter i en soffa med alla barn runt omkring sig och barnen 

får välja vilka böcker de ska läsa under högläsningen. Tintin sätter på en ljudbok och alla barn 

ligger på varsin madrass och förskolläraren även så. Under Alex högläsningsstund talade de 

även om bokens innehåll efter avslutad högläsningsstund och det är något som är viktigt för 

barnen menar Lindö (2009). Det vill säga att barnen ges möjlighet att koppla det som händer i 

boken mot sin vardag och till det som sker i deras liv (Lindö, 2009). 

 

Språklig utveckling genom böcker 
 

Vid tre av totalt fyra intervjuer menar förskollärarna att högläsning har betydelse för barnens 

språkliga utveckling. Kim uttrycker att barnen tar in mycket genom att lyssna på ord och sedan 

försöka själva uttala dem. I läroplanen Lpfö 98 menar man att förskolan ska stimulera barnen 

till att utveckla sitt språk och det kan ske via högläsning vilket tre av förskolorna använder sig 

av. För Robin var det viktigt att högläsningen även gav närhet, gemenskap och att läsningen 

sker med inlevelse så att ett intresse för böcker skapas hos barnen. Det förskolläraren talar om 

är att berättaren har en betydande roll i högläsningen. Under läsningen kan lyssnaren ställa 
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frågor och berättaren svarar och ger lyssnaren nya språkliga kunskaper via kommunikationen. 

Eftersom barnens språk förnyas hela tiden har det en stor betydelse för deras framtida 

språkutveckling (Liberg, 2007). Kim och Robin berättar i intervjun att de använder böcker hela 

dagarna och att böcker finns framme för alla barn när de vill, detta främjar språket anser de.   
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  
 

Jag valde att genomföra fyra intervjuer på olika förskolor och samtidigt göra observationer på 

dessa förskolor under en högläsningsstund. Jag anser att genom att kombinera intervjuer med 

observationer blir undersökningen mer trovärdig i resultatet. Mina intervjupersoner godkände 

också mina anteckningar som jag hade fått fram genom de intervjuer och observationer som jag 

genomförde med dessa fyra förskollärare (Bryman, 2009). 

  

Jag valde att, via mail, sända frågorna jag skulle använda mig av till förskollärarna två veckor 

innan intervjuerna skulle genomföras. Jag gjorde det för att de skulle kunna förbereda sig och 

tänka ut sina svar lite mer utförligare och för att intervjun skulle flyta på bättre. Jag anser genom 

att göra på detta vis blir respondenternas svar mer genomtänkta vilket stärker trovärdigheten i 

resultatet (Bryman, 2009). 

 

Jag har använt mig av tidigare forskning som berör högläsning och böcker när jag analyserat 

mitt material. Detta är något som även Vetenskapsrådet (2011) tar upp, genom att jag använder 

mig av tidigare forskning och jämför det med mitt resultat kan jag bekräfta mitt resultat mot 

tidigare forskning. Jag har använt mig av tillämpad forskning och med det menar 

Vetenskapsrådet (2011) att forskningen ger möjligheter till förbättringar i den pedagogiska 

praktiken.  

 

Jag valde att inte benämna förskollärarnas riktiga namn i denna undersökning för att skydda 

deras identitet (Vetenskapsrådet, 2011). Jag anser inte att högläsningsstunden påverkades av att 

jag satt där och observerade dem. De individer som jag observerade uppfattade jag som 

avslappnade/avspända i sitt sätt att läsa för barnen och svara på dem. Observationerna har också 

varit öppna, vilket innebär att alla inblandade varit medvetna om syftet med mina observationer 

(Vetenskapsrådet, 2011). Barnen satt/låg lugnt och tyst under högläsningsstunden på alla fyra 

avdelningarna som ingick i observationen. Barnen frågade en gång under en observation varför 

jag satt där men inget mer. Jag använde mig av en osystematisk observation och med det menar 

Stukát (2005) att man deltar och noterar det som sker under observationen, även kallad 

deltagande öppen observation.  

 

Jag tycker att det var ett bra sätt att kombinera intervjuer och observationer. Fördelen med 

intervjuer är att jag kunde sitta tillsammans med personerna som besvarade frågorna vilket jag 

inte skulle kunna göra om de svarade på en enkät. Det blir mer personligt att sitta tillsammans 

med och samtala kring frågorna och respondenten kan direkt fråga om han/hon har några 

funderingar. Jag anser också att man får ett mer utförligt svar när man genomför intervjuer 

gentemot enkäter. Jag valde även att observera de intervjuade förskollärarna när de hade en 

högläsningsstund tillsammans med barnen. Genom att använda observation fick jag se hur 

högläsningsstunden gick till i verkligenheten och det gav mig också en inblick i hur 

högläsningsstunden kan gå till. 



 

23 

 

 

Jag har enligt Vetenskapsrådets (2011) direktiv om insamlad data granskat och analyserat den 

information jag har fått genom tidigare forskning som jag berör under rubriken teoretiska 

perspektiv. Jag har enligt min mening funnit rimliga slutsatser kring ämnet samt att det finns 

struktur i texten. Det finns även ett syfte och frågeställningar som jag har besvarat i 

resultatdelen. Jag tror att genom att göra flera observationer hade jag säkerligen fått ett annat 

resultat och där svaren skiljer mer mellan intervjuerna. Om jag hade genomfört undersökningen 

med en kamrat hade det nog framkommit ett annorlunda resultat eftersom det är två som kan 

lyssna och ta in det som sägs i intervjuer och se det som sker i observationerna vilket medför 

på så sätt två olika perspektiv.  

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet har visat att barnen på tre av fyra avdelningar har fri tillgång till böckerna under 

dagen. Detta att ha fri tillgång till böcker av olika slag är enligt Fast (2001)  ett viktigt inslag 

bland annat för att vid användning av dem kan barns språk utvecklas. På den fjärde avdelningen 

fanns det böcker men de användes sällan av barn eller vuxna. Förskolläraren på denna avdelning 

talade om för mig att barnen sällan gick till böckerna under dagen för att läsa eller se i dem. Tre 

förskollärare ansåg att det var viktigt för barnen att få höra på böcker och kunna bläddra i dem 

själva. Björklund (2008) menar att barn som ägnar sig åt kollektiv läspraktik ägnar mycket tid 

till att hämta och läsa böcker. Det barnen använder böckerna till utgör deras litteracitetspraktik. 

Barnen iakttar varandra och inspireras av varandra när de läser böcker tillsammans menar 

Björklund. Förskollärarna blir även en förbild för barnen då de tar efter hur förskollärarna gör 

vid användningen av böckerna. Resultatet visar att böcker betydde mycket för dessa tre 

förskollärare och de ansåg också att alla barn borde få ta del av böcker. Fast (2001) menar 

vidare att yngre barn som får böcker lästa för sig, kan oftast inte läsa boken själva men de kan 

lyssna och ta in den för att senare berätta boken för en kamrat eller för sin familj. Tintin ansåg 

att böcker inte var något för hen och hen ansåg att det heller inte var viktigt för barnen. 

Björklund (2008) understryker i sin studie att språket är ett nödvändigt redskap för att klara sig 

i det sociala samhället därför kan vi anta att högläsningsstunden också är ett viktigt inslag i 

vardagen. Tintin ansåg att det räckte med att de vuxna kommunicerar med barnen. Fast (2001) 

menar i sin tur att barnen bland annat lär sig språket via högläsning, genom högläsningen hör 

barnen hur orden ska uttalas och när barn lyssnar på böcker tillsammans med andra barn 

utvecklar de språket lättare. Lindö (2009) menar vidare att barn som har fått för lite språklig 

stimulering kan få språkliga problem senare under sin uppväxt. Därför anser jag att det är av 

yttersta vikt att läsa böcker av olika de slag för barnen.  

 

Nästan alla förskollärarna visar en medvetenhet om att böcker har betydelse för barnens 

språkliga utveckling. De beskriver att barnen lär sig att lyssna och ta in bokens innehåll, att 

barnen får använda sin fantasi och får bygga egna bilder om bokens handling. Tre av 

förskollärarna använder sig av att samtala kring böckerna, både under högläsningsstunden och 

efter den. Detta är något som Gorsetman (2009) påpekar som angeläget att barnens 

språkutveckling stärks om man som vuxen talar kring böckerna under högläsningsstunderna. 

Gorsetman menar då att den som läser boken högt för barnen hjälper till med dess språkliga 
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utveckling. Kim påpekar att det är viktigt att i hemmet också läsa högt för sina barn eftersom 

det stöttar barnens språkliga utveckling. Detta bekräftas även av Reese et al. (2010) då de menar 

att föräldrarna bör hjälpa till med barnens språkliga utveckling.  

 

Något jag upplever intressant är Tintins syn på böcker. Tintin anser att böcker inte är en viktig 

del i barnens vardag. De har istället valt att använda sig av ljudböcker, på hens avdelning tycker 

de att det räcker med att kommunicera med barnen. Kultti (20012) menar att barnen lär sig 

mycket genom att titta i en bok tillsammans med en vuxen. Att den vuxne ställer frågor som 

barnen sedan svarar på. Barnen i den här studien är delaktiga via att lyssna, svara på frågor och 

peka på saker de tycker är intressant i boken, alla barn förutom barnen på Tintins avdelning. 

Den forskning som den här studien vilar på visar på att förskollärarnas uppfattning är att  

högläsning har betydelse för barnens språkliga utveckling. Några förskollärare påpekar även att 

barnens fantasi utvecklas via böcker. När de inte får se bilderna vid högläsningen får de skapa 

sig egna bilder och tänka sig in i handlingen på ett annat vis, de använder sin fantasi. Detta 

belyser även Simonsson (2004) som menar att barnen skapar en egen handling genom att titta i 

bilderböcker. I forskning av Greiff, Sjögren och Wieselgren (2012) har de påvisat att barn som 

kommer till skolan med läs-, tal- och skrivsvårigheter ofta får det svårt. Deras forskning visar 

också att lärarna ofta har brister i att stötta barnen och hjälpa dem som har det svårt. Det tyder 

på att det är bra att barnen redan i förskolan får lyssna på böcker, tala om böcker och bläddra i 

dem vilket möjligen kan underlätta sådant som Greiff et al. talar om.   

 

 

Slutsatser 
 

Fast (2001) menar att barn i yngre åldrar på förskolan kan och gärna återberättar en bok som de 

har lyssnat på för sina kamrater. Detta var ett scenario som skedde vid måltiden på Alex 

förskola. En slutsats från detta är att barnen socialiseras och lär sig hur de kan föra vidare sina 

tankar och idéer via deras språkkunskaper. I intervjun påpekade Kim hemmets betydelse för 

barnens språkliga utveckling. Detta understryker även Reese et al. (2010) som viktigt. En 

slutsats från detta är att det är bra för barnen om familjen också läser för sina barn eftersom 

barnets språk främjas på det sättet. Enligt Reese et al. har tidigare forskning visat att föräldrarna 

är vana att prata kring böckerna i hemmet och det är något som gynnar barns kommunikation 

på förskolan och i förlängningen främjas barnens språkliga utveckling.    

 

Lindö (2009) understryker att det är lika viktigt att ge barnen språklig utveckling varje dag som 

att ge barnen mat varje dag. En slutsats jag drar från det är att det är ytterst nödvändigt att läsa 

för barnen varje dag. Utifrån det menar jag också att barnen på avdelningen där Tintin arbetar 

får för lite språklig utveckling och stimulans då man har valt att inte läsa för sina barn dagligen. 

I och för sig lär sig barnen språket via ljudböcker också men jag anser att de behöver se böcker 

och få dem lästa för sig. Kultti (2012) betonar att barn som får titta i bilderböcker tillsammans 

med en vuxen och som kan svara på hans/hennes frågor lär sig språket lättare. Läraren kan peka 

i boken och barnet kan svara vad det är för något.  
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I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs att förskollärarnas och barnskötarnas 

uppdrag är att ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk. Barnen får i denna undersökning 

på tre av fyra avdelningar får böcker lästa för sig något som främjar barnens språkutveckling.  

 

Slutord 
 

Jag menar att det är viktigt att läsa för alla barn i olika åldrar. Jag tror också att det finns en bok 

för alla att tycka om. Böcker är så mycket mer än papper med bilder och text på. Barnen 

utvecklar sitt språk och tankar, sin fantasi att föreställa vad boken handlar om ifall de inte får 

se bilderna under högläsningen. Det jag tycker är viktigt att tänka på är enligt Fast (2001) att 

barn inte kan läsa en bok i tidig ålder men de kan ändå berätta en bok för sina kamrater eller 

familj. Genom att se på bilderna hittar barnen på en egen handling om bokens bilder. Barnen 

läser då på sitt sätt och barnen ges en möjlighet att skapa en relation till böcker som kan göra 

att de lär sig snabbare att läsa en bok själva om de ofta lyssnar på böcker. Fast (2007) menar 

också att barnen utvecklar sitt språk i hemmet med familjen. I familjer finns det många 

berättelser och det händer nya saker hela tiden. Jag tror att barnens språk även utvecklas genom 

att barnet berättar om det som händer i familjen för deras kamrater på förskolan. Jag anser att 

böcker ska ligga framme på förskolan hela dagarna och där barnen når dem. Jag menar också 

att böcker är viktiga för barnens språkliga utveckling i livet, speciellt i den tidigare åldern på 

förskolan. Det jag anser är viktigt att ta fasta på i Björklund (2008) är att språket är ett redskap 

för att klara sig socialt i omgivningen vi lever i och utan språket är det svårt att få en förståelse 

vad andra pratar om. I en studie gjord av PIRLS (2011) har det visats sig att barn i Sverige har 

blivit sämre på att läsa. Även i den undersökningen som gjordes genom enkäter via webben har 

det visats att det är färre föräldrar som läser föra sina barn i dag än för några år sedan. Med det 

menar jag att det är viktigt att börja läsa för sina barn i tidig ålder så de får möjlighet till att 

utveckla sina språk- och läskunskaper, kunskaper som vi använder varje dag.   

 

 

Nya frågor/vidare forskning  
 

Det hade varit intressant att göra denna studie bredare och fördjupa med fler förskollärare om 

hur de ser på högläsningen och böckernas betydelse på flera förskolor i Sverige. Det hade också 

varit intressant att genomföra intervjuer med olika förskolechefer för att höra vad de anser om 

högläsning i förskolan. Det hade varit intressant att höra om cheferna har andra synpunkter eller 

åsikter än de förskollärarna som deltog i denna undersökning.  
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Bilagor   
 

Bilaga A 
 

Hej!  

Detta är min sista termin på Förskollärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Eftersom jag går 

sista termin så har vi i uppdrag att skriva vårt examensarbete. Jag har valt att skriva om 

högläsningens betydelse och hur det främjar barnens språkutveckling. Jag är även intresserad 

av vad andra har för uppfattning om detta ute på förskolorna. För att kunna uppnå detta är jag 

intresserad av att genomföra en intervju med dig och även genomföra en observation av 

högläsning där du deltar. Mina frågor kommer bland annat att handla om: 

 

 Funderingar och tankar kring böcker och barnens språkutveckling.  

 Vad böcker och högläsning betyder för dig samt 

 Hur barn är delaktiga i valet av böcker till avdelningen.  

 

Intervjun kommer att ske på er förskola och jag kommer att anteckna under intervjun. Det är 

frivilligt att delta i intervjun och du kan avbryta den när du känner för det. Jag kommer att 

använda mig av forskningsetiska principer som finns och din identitet kommer inte att nämnas 

och även inte vad förskolan heter och finns. Barnen som deltar i observationen kommer inte att 

nämnas vid namn.  

 

Jag önskar att du har möjlighet att delta i denna intervju samt vid en observation av en 

högläsningsstund. Genom att du deltar kommer ha en stor betydelse för att min uppsats ska 

kännas trovärdig och ge ett resultat.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Svärd . Telefonnummer: 07X-XXXXXXX  

E-mailadress: hanxxx@xxxx.com 

Gabriella Gejard, handledare. E-mailadress: gabXXXX@XXXX.com 

 

 
  

mailto:gabXXXX@XXXX.com
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Bilaga B 
 

            Intervjufrågor 

1. År inom yrket:  

2. Vad betyder böcker och barnlitteratur för dig?  

3. Beskriv hur böcker och barnlitteratur används på din avdelning?  

4. Är barnen delaktiga i valet av böcker? Om, hur då? 

5. Finns det ett syfte när ni väljer böcker? Om, i sådana fall vilket? 

6. Vad har högläsningsstunden för betydelse för dig som förskollärare?  

7. Beskriv hur du tänker kring barnlitteratur och barnens utveckling.  

8. Hur ofta och när läser ni böcker på er avdelning? 

9. Vilka egna tankar har du kring högläsningen på förskolan? Och hur vill du att 

högläsningen ska ske på förskolan?  

10. Har du något att tillägga som inte lyfts under samtalet? 
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Bilaga C  
 

Hej föräldrar och barn! 

Jag heter Hanna Svärd och läser sista terminen på förskollärarprogrammet. Jag har valt att 

skriva mitt examensarbete om högläsningens betydelse och hur det främjat barnens 

språkutveckling. För att kunna uppnå detta är jag intresserad av ett godkännande från er familj 

att jag får observera en högläsning på förskolan där ert/era barn medverkar. 

 

Jag kommer att använda mig av forskningsetiska principer. Det betyder att jag inte kommer 

använda mig av namn på barnen, plats eller nämna vad förskolan heter. Barnen kan välja att 

avvika från observationen och rätten att bestämma över deras medverkan. Den informations 

som jag samlar in kommer endast de inblandade att ha tillgång till. Den informations som 

samlas in om individerna kommer att endast användas till undersökningen. 

 

Jag önskar att få ert godkännande så jag kan genomföra observationen och genom det göra min 

uppsats mer trovärdig och ge ett resultat.  

 

Vill ni fråga mig eller undrar över något får ni gärna ringa mig på : 07X- XX XX XXX. 

 

 

 

// Hanna Svärd  

 

 

Härmed godkänner jag att mitt/mina barn får delta i observationen:  

 


