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Abstract 

The purpose of this essay has been to find out how common it is for preschool teachers to 

read aloud to children in preschool, what their purpose is and also in what way they are using 

this in an educational way. Research shows that by reading aloud, you will improve the 

children´s early language development. There is also research that shows that reading aloud in 

preschool is not happening on a daily basis. I conducted interviews with three different 

preschool teachers from different preschools. Mostly to find out how they work with books 

and reading aloud but also how they then can have a conversation with the children afterwards 

about the book and other thoughts that might have occurred during the reading. The results 

showed that all preschool teachers feel that reading aloud to children is very important and 

that they all do this on a daily basis. All three feel like they are doing it in a good way but also 

that they can benefit from practicing this more. They are also saying that they use books for 

reading aloud in all parts of the preschool. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur ofta pedagoger på olika förskolor arbetar 

med högläsning i barngrupperna, vad deras syfte är och även på vilket sätt de använder sig av 

högläsning. Forskning visar på att högläsning på flera sätt gynnar barnets tidiga 

språkutveckling. Samtidigt finns det forskning som menar att högläsning inom 

förskoleverksamheten inte sker dagligen. Genom intervjuer har tre förskollärare på tre olika 

förskolor fått berätta hur de själva arbetar med högläsning och samtalen som uppstår runt 

omkring textens innehåll. Resultatet av undersökningen visar på att förskollärarna tycker att 

det är viktigt med högläsning och använder sig en hel del av detta. Alla tre pedagoger tycker 

att de stundtals använder sig bra av högläsning samtidigt som de tycker att man alltid kan bli 

bättre på detta. De menar också att de på respektive förskola mestadels använder sig av 

böcker till högläsning. 

 

Nyckelord 

Högläsning i förskola, förskollärares erfarenheter, språkutvecklande arbetssätt  
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1. Inledning 

Språket är på många sätt en källa till glädje, det hjälper oss att förstå omvärlden och få 

perspektiv på händelser. Böcker är det bästa hjälpmedel vi har för att ge barnen ett rikt språk. 

Att man i förskolan läser flera barnböcker dagligen är väsentligt. Det ger barn som inte får 

högläsning hemma en chans att komma i kontakt med det skrivna språket. Barnen behöver få 

hjälp att uttrycka vad de varit med om, hjälp att sätta ord på detta. (Svensson, 2005). 

 

Detta arbete är en del av ett större tema: Språk och berättande i förskolan. Undersökningen 

som gjorts har inriktats på förskolans användning av högläsning. Val av ämne till denna 

undersökning kom sig av att jag själv tycker att det är av stor vikt att barn redan i tidig ålder 

stimulerar sitt språk och får bästa möjliga chans till att utvecklas. Av egen erfarenhet tycker 

jag mig inte se att högläsning används i lika stor grad nu som den tidigare har gjorts. Genom 

att undersöka hur pedagoger i förskoleverksamheten arbetar med högläsning får man en 

inblick i hur barnen utmanas i sin språkutveckling i förskolans miljö. Pedagogerna spelar en 

viktig roll för barns språkutveckling. Skolverket (2010) menar att förskollärare ska stimulera 

och utmana barnen i deras språk- och kommunikationsutveckling. Barnen ska även få 

möjlighet till att utveckla sin förmåga att kommunicera, förmedla upplevelser, erfarenheter 

samt idéer och tankegångar med hjälp av ord. 

 

Edwards (2008) menar att de barn som dagligen har böcker i sin omgivning men också 

människor som vill umgås och har tid att kommunicera, utvecklar lättare ett rikt språk. 

Författaren menar vidare att detta inte är något självklart i barns hemmiljö och understryker 

då förskolans roll kring detta. Fast (2001) påpekar också förskolans roll här genom att barnen 

där får bearbeta böckers innehåll tillsammans med andra barn och även ta del av andra sorters 

böcker än det som finns i hemmet. 

 

”Högläsningen lägger grunden till en ord- och språkbank. För barn vars föräldrar inte har 

svenska som modersmål är högläsningen på förskolan kanske den enda gången de faktiskt hör 

hur språket verkligen låter i en vuxens lättflytande läsning. Samma sak gäller i skolan, sluta 

för allt i världen inte att högläsa för eleverna!” (Edwards, 2008, s.20) 
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2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ofta pedagoger på olika förskolor arbetar 

med högläsning i barngrupp, vad de har för syfte med högläsningen och om de använder sig 

av fler sorters högläsning. Detta kan vara till exempel bokläsning, rim och ramsor eller 

flanosagor.  

2.1. Frågeställningar 

De frågeställningar som undersökningen utgår från är följande: 

- Hur ofta anser pedagogerna att de arbetar med högläsning? 

- Hur beskriver pedagogerna att de använder sig av högläsning? 

- Vad är pedagogernas syfte med högläsningen? 
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3. Forsknings – och litteraturgenomgång 

3.1. Tidigare forskning 

Björklund (2008) menar att barn redan i två-tre års ålder börjar låtsasläsa som en konsekvens 

av tidigare högläsning. Man kan då höra hur barnen ändrar sina röster för att den ska passar in 

i textens språk. De vänder blad först när de anser att allt som ska sägas på sidan har sagts. En 

dag på förskolan är ett bra tillfälle för barn att komma i kontakt med texter menar författaren i 

sin studie. Författaren menar vidare att barnen redan direkt när de kliver in på förskolan på 

morgonen får kontakt med skrivna texter. Detta kan vara i form av informationsblad som 

sitter på väggen i hallen till föräldrarna. Ofta finns det också som hon kallar det ”små 

utställningar” uppsatta på väggarna med både bilder och texter till. Väl inne i verksamheten 

finns det dokumentation av verksamheten uppsatt på väggarna. Utöver bild- och textmiljön 

har barnen tillgång till böcker. 

 

Hargrave & Sénéchal (refererad i Svensson, 2009a) talar om en studie där man undersökt 

förskolebarn som för sin ålder hade ett dåligt ordförråd. Barnen delades in i olika grupper där 

alla grupperna fick en bok uppläst för sig två gånger. Några av grupperna dialogläste boken, 

vilket innebär att pedagogen ställer frågor till barnen och låter dem beskriva vad bokens 

innehåll. I de andra grupperna förde läraren och barnen samtal på ett traditionellt sätt kring 

boken. Barnen fick till exempel frågor som talade för om de hade förstått orden. Det visade 

sig att barnen som utvecklade sitt aktiva och passiva ordförråd mest var barnen i de grupperna 

där de var mest involverade, d v s dialogläsningen.  

Liknande resultat fann Hindman m. fl. (refererad i Svensson 2009a) då de observerade 130 

barn i deras hem och förskolor samt intervjuade barn, föräldrar och lärare. Barnen ordförråd 

påverkades av hur och hur mycket man talade med barnen när man läste. 

 

Svensson (2011) menar i sin undersökning att högläsningen inte var så vanligt förekommande 

utan att det skedde i samband med vilan på förskolan. Detta var svar som nåddes genom 

barnen men också bibliotekarier som medverkat. Förskollärarna menade att detta stämde men 

talade om att högläsningen även sker vid andra tillfällen. Genom ett pågående projekt på 

förskolan tillsammans med ett bibliotek ansåg förskollärarna att det skett en förändring. De 

påstod att planerade lästillfällen skedde i större utsträckning än tidigare, vilket var något som 

även förskolans rektor hade märkt av. Svensson berättar vidare om barnens åsikter angående 

högläsning. Detta är något barnen gillar och de menar att de ofta får lyssna på böcker som de 
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tycker om. Hälften av de tillfrågade barnen menade att de oftast får böcker upplästa för sig 

hemma. Att oftast få böcker upplästa för sig i förskoleverksamheten var det en fjärdedel av 

barnen som svarade att det stämde in på dem. Det fanns även de barn som trots att de bad om 

det, inte fick någon högläsning alls i hemmet. Svensson anser att högläsningen i förskolan 

spelar en stor roll och är mycket betydelsefull för dessa barn. Det är i förskolan som dessa 

barn då får chansen att möta böcker och få en förståelse för vad böcker kan ge.  

Vidare i sin undersökning nådde Svensson resultatet att ett större antal förskollärare ofta 

pratade med barnen om böckerna. Vissa pratade under tiden de läste medan vissa pratade 

kring böckerna när de läst färdigt. I undersökningen har även förskollärarstudenter fått svara 

på hur samtal kring högläsningen sett ut under tiden de varit ut på sin verksamhetsförlagda 

utbildning. Resultatet visade att få av studenterna hade erfarit samtal kring högläsningen. 

Studenterna var överens om att de flesta läste färdigt en bok eller flera och gick sedan vidare 

direkt till någon annan aktivitet. Genom detta projekt som förskolan arbetande med har 

samtalen kring böckerna ökat enligt förskollärarna själva. Barnen får frågor om texten. Dock 

kunde pedagogerna uppleva att frågorna blev som ett förhör av barnen men menar ändå att det 

är bättre än att inte föra något som helst samtal kring boken.  

 

I en undersökning visar Svensson (2009a) resultatet att nästan 40 % av förskolorna läser 

dagligen. Det är i denna undersökning förskollärarstudenter som varit respondenter efter att de 

varit ut på verksamhetsförlagd utbildning. Angående högläsning är det stor variation på 

förskolorna. Denna variation visar studenter som erfarit högläsning flera gånger per dag 

medan andra studenter inte upplevde detta alls. Resultatet av denna undersökning visade att 

15 % av de studenter som var ute i verksamheten upplevde daglig högläsning inför hela 

barngrupper. En tredjedel av studenterna upplevde att pedagogerna valde att läsa för barnen i 

smågrupper. Majoriteten av de studenter som var ute i verksamheten upplevde inte att 

högläsning förekom dagligen. Det finns olika lässtrategier och olika litteraturer. I många 

böcker finns det bilder som tydliggör textens budskap. Undersökningen visar på att många 

förskollärare faktiskt ger barn i grupper gemensamma litterära referensramar. Dock framgår 

det också från studenterna att högläsning inte alltid genomförs med förtjusning att ge barnen 

chans till att stimulera sin fantasi och sitt språk. På en del förskolor läste man bara under tiden 

man väntade på något annat. Detta kunde vara i väntan på en annan aktivitet eller för att lugna 

ner barnen före eller efter lunchen. Just efter lunch kunde vissa barn gå miste om 

högläsningen för att de istället somnade under tiden. Här fick man ingen möjlighet att 
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stimulera barnen då de inte orkade lyssna på läsningen och på så vis inte heller kunde samtala 

kring texten.  

Vidare ser författaren i sin undersökning att resultaten visar på att det är vanligt att man 

läser för barnen i små grupper. Däremot är det bara en knapp tredjedel av de medverkande 

förskoleavdelningarna som i små grupper läser för barnen varje dag.  

 

I en annan skrift lyfter Svensson (2009b) att språket bara är ett av flera olika sätt att 

kommunicera på. Språket innefattar fler kommunikationssätt än tal och skriftspråk. Det finns 

också bland annat kroppsspråk och teckenspråk. Språket är viktigt då det påverkar vårt 

tänkande. Språket har en stor social funktion men det hjälper oss också på många andra sätt. 

Vi kan med hjälp av språket lösa problem genom att diskutera med oss själva eller med andra 

runt omkring oss.  

 

Damber, Nilsson & Ohlsson (2013) nämner att flertal studier visar att det redan i späd ålder 

utvecklas intresse för läsning. Det är när föräldrar och förskollärare läser för sina barn, men 

även med sina barn, som barnet utvecklar sitt språk. Författarna visar resultatet från den 

undersökning de själva gjorde på förskolor runt om i Sverige. Resultatet visar att det i 

förskolans verksamhet inte alltför ofta förekommer planerad högläsning. Det fanns ett 

genomsnitt som visade att läsning förekommer sex gånger i veckan. Detta sträcker sig dock 

från allt mellan 0-16 gånger i veckan på de olika förskolorna. Det fanns förskolor som faktiskt 

läste mellan 14-16 gånger i veckan samtidigt som andra förskolor inte alls använde sig av 

läsning under vissa veckor. När pedagogerna tog initiativ till läsningen var det ofta 

återkommande då det var den så kallade läsvilan. Däremot när barnen tog initiativ till läsning, 

då var det mer spontana och oplanerade lässtunder. Detta innefattar både när barnen ber någon 

vuxen läsa för dem men också när de sätter sig och läser på egen hand. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska grund som detta arbete vilar på är hämtat från den sociokulturella teorin. I 

denna teori understryker Vygotskij, enligt Svensson (2009b) sociala gemenskaper, 

kommunikation och tankar som viktiga faktorer i språkutvecklingen.  

Svensson skriver om Vygotskij och att han menade att nyckeln till den mentala utvecklingen 

är det sociala samspelet. Där av namnet den sociokulturella teorin. När erfarenheter bearbetas 
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inombords och även genom att man delar med sig av sina erfarenheter till andra, det är då som 

det sker utveckling enligt Vygoskij. Han talar om en stimulerande miljö där barnen erbjuds 

utmaning vilket påverkar deras intellekt. Vygoskij menar genom sin sociokulturella teori att 

språkutvecklingen är beroende av sociala faktorer men också av biologiska. Han menar också 

att språket påverkar barnets tänkande utveckling när de når till en viss språklig nivå. Det finns 

flera olika faktorer som spelar in på språket. En av dem är den kultur som barnet lever i. De 

första årens erfarenheter är viktiga för barnet. Språket är socialt och inriktat på 

kommunikation. För språkutvecklingens betydelse understryker Vygotskij vikten av sociala 

erfarenheter. 

 

”Vygotskij ansåg att språket har två funktioner. Dels är det en innebörd för att socialt 

samordna människors verksamhet. Dels är det ett redskap för tänkande” (Svensson, 2009b, 

s.33). Vygotski (1999) menar att språket utvecklas i sociala sammanhang och är ett medel för 

social samvaro och förståelse. Det används för att namnge föremål och beskriva dess 

betydelser.  

 

”Det är genom kommunikation som tankeformer och föreställningar liksom praktiska 

färdigheter reproduceras och förnyas” (Björklund, 2008, s. 33). 

 

5. Metodval 

Här nedan kommer det att beskrivas vilken metod som valdes till att utföra denna 

undersökning. Det kommer också att beskrivas på vilket sätt som de deltagande personerna i 

undersökningen valts ut. Etiska hänsynstaganden redogörs, hur genomförandet av 

undersökningen har gått till och även dess trovärdighet. 

5.1. Metodologisk ansats 

Den metod som valdes till denna undersökning var intervju. Metoden valdes då syftet var att 

få fram hur pedagoger arbetar med högläsningen i verksamheten. Det enda funktionella sättet 

att få reda på saker och ting om människor är att fråga dem om deras åsikter (Bryman, 2008, 

s.441). Den direkta intervjun valdes då det känns bäst att sitta öga mot öga med respondenten. 

Detta underlättar vid både inspelning och noteringar av svaren som ges. Det finns flera olika 

former av intervjuer som man kan använda sig av beroende på hur man har tänkt att utföra 

intervjun och vilken slags frågeställning man har. Till denna undersökning valdes 
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strukturerade intervjuer, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer. Den strukturerade 

intervjun används i första hand till en intervju där frågeställningen är väldigt tydlig och man 

vill få fram ett svar på sina frågeställningar. Genom en strukturerad intervju kan man 

sammanställa de svar man får på de olika frågorna på ett jämförbart sätt. Vid en 

semistrukturerad intervju har intervjuaren ofta en uppsättning med frågor. Här behöver dock 

inte frågorna ställas i den ordning som de står. Man kan också ställa följdfrågor beroende på 

vad man fått för svar och de som intervjuas kan associera sina svar som den vill (Bryman, 

2008). 

5.2. Urval 

Urvalen till intervjuerna har skett genom så kallade bekvämlighetsurval. Innan intervjuerna 

till undersökningen kunde börja valdes tre olika förskolor i en och samma kommun ut. 

Förskolechefen för respektive förskola kontaktades för att få deras godkännande av 

undersökningen. Valet av respondenter föll på så vis att jag ringde upp förskolan och pratade 

med den som svarade (vilket i alla tre fall var kvinnor) och frågade om hon kunde tänka sig 

att ställa upp på en intervju. Alla tre som jag pratade med svarade att de kunde tänka sig detta. 

Det blev dock en förändring när en av intervjuerna skulle genomföras då fick intervjun fick 

ske med en annan förskollärare än vad som var bestämt. Detta på grund av olika 

omständigheter på förskolan. Trost (2010) skriver om bekvämlighetsurvalet och menar att 

man här tar vad man råkar få. I detta fall kan man beskriva detta med att förskolan ringdes 

upp och den pedagog som svarade valdes till respondent. 

5.3. Etiska hänsynstaganden 

Det finns olika etiska aspekter som man måste tänka på innan man börjar med en 

undersökning. Det är viktigt att man kontaktar förskolechefen för hans/hennes godkännande 

att undersöka på just denna förskola. Man ska även tänka på att tala om vad det är för slags 

undersökning som man tänkt göra och vad man har för syfte med detta. De pedagoger som 

ska intervjuas bör vara informerade om att de när som helst under intervjun får avbryta om de 

inte längre vill delta. Det händer att man under en intervju väljer att spela in vad som sägs. 

Detta bör man be om deras tillstånd för (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Inför intervjuerna blev pedagogerna informerade om undersökningen och dess syfte. 

Pedagogerna fick läsa igenom ett samtyckesbrev (se bilaga 1). Där kunde de läsa att var och 

en av dem kommer att vara anonyma. Det kommer inte heller att framgå vilka förskolor de 
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olika pedagogerna arbetar på. De informerades om att allt material som ingår i 

undersökningen kommer att kasseras när arbete är slutfört. Pedagogerna godkände intervjun 

genom att underteckna samtyckesbrevet.  

5.4. Genomförande 

Tillsammans med förskollärarna bestämdes vilken dag och tid intervjuerna skulle genomföras. 

Väl i verksamheten hade alla tre pedagogerna bokat ett enskilt rum för intervjun. Detta var ett 

avlägset rum en bit bort från verksamheten där intervjun kunde utföras i lugn och ro utan 

några störningsmoment. Innan intervjuerna startades gavs pedagogerna ett varsitt 

samtyckesbrev. De fick även en muntlig redovisning av vad som stod i detta brev. De hade 

redan innan fått läsa detta då det hade skickats ut till förskolecheferna. Cheferna hade då 

vidarebefordrat detta till de anställda på dessa förskolor. Detta var dock veckan innan 

intervjuerna, därför beslöts det att gå igenom informationen muntligt också.  

Det är viktigt att ge de personer som deltar i intervjuerna en god anledning till varför de 

ska ställa upp i intervjun. Därför ska man vara noga med att tala om sitt syfte, antingen 

muntligt eller skriftligt för att informationen ska komma fram tydligt (Bryman, 2008). 

 

Pedagogerna fick frågan om det var ok för dem att intervjun spelades in. Detta för att inte 

riskera att missa något av deras svar men också för att kunna lyssna och ta in det de säger 

ordentligt under tiden. Detta var ok med alla pedagoger. På så vis flöt frågorna och svaren på 

bra utan att det behövdes stanna upp och pausa för att något skulle antecknas.  

Bryman (2008) menar att det är viktigt att man som intervjuare är noggrann med att svaren 

man får ska skrivas så exakt som möjligt. Risken finns att man förvränger svaren om man inte 

skriver ner dem omgående. Detta skapar då en felkälla.  

 

Intervjuerna började med att pedagogerna fick frågor om barngruppen. Bland annat vilken 

ålder det var på barnen och storleken på barngruppen. Sedan fortskred detta med 

huvudfrågorna (se bilaga 2). Det hände någon gång att det ställdes följdfrågor men också 

frågor för att förtydliga respondenternas svar för att undvika missförstånd. När alla frågor 

ställts lästes intervjufrågorna igenom för att säkerställa att det inte fattades något svar som 

senare ska besvara frågeställningen i undersökningen. När intervjun var klar tackades 

respondenterna så mycket för att de valt att ställa upp och tagit sig tid. 
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5.5. Reliabilitet & Validitet 

”Reliabilitet (tillförlitligheten) rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir 

desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser” (Bryman, 2008, s.49) En intervju kan komma att ge svar som beror på 

fler olika faktorer. Eftersom endast tre pedagoger intervjuades kan resultatet av denna 

undersökning inte tala för hela kommunen, inte heller för hela förskolorna, utan för just dessa 

tre pedagogerna som intervjuats. Resultatet visar på just de tre avdelningarnas arbetssätt som 

respektive pedagog arbetar på. 

 

”Validitet är i flera avseenden det viktigaste forskningskriterie. Validitet går ut på en 

bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop” (Bryman, 

2008, s.50). Om validiteten är hög är svårt att avgöra då denna undersökning var begränsad. 

Undersökningen borde göras i större utsträckning för att nå fler antal pedagoger och förskolor 

för att få en mätbar validitet. 

6. Resultat 

För att kunna få fram svar på frågeställningarna har undersökningen ägt rum på tre olika 

förskolor i en och samma kommun. Där intervjuades tre pedagoger som arbetar inom 

verksamheten om högläsning och hur de arbetar med detta. Här följer en kort presentation om 

de pedagoger som deltagit i undersökningen. Detta följs av redovisning för de olika 

frågeställningarna. Pedagogerna har anonymiserats och givits fiktiva namn enligt följande: 

 

Pedagog 1 (Kristina), pedagog 2 (Elsa) och pedagog 3 (Marita). 

Kristina är en kvinna som har arbetat som förskollärare i förskolan sedan 1979 och arbetar 

just nu i en barngrupp med 19 barn i åldrar 3-6 år. 

Elsa är en kvinna som har arbetat som förskollärare sedan 2008 och arbetar i en barngrupp på 

21 barn i ålder 1-6 år men har dock ett större ansvar för 5-6 åringarna då de varje dag delar in 

barngruppen i tre mindre grupper baserat på ålder. 

Marita är en kvinna som arbetat som förskollärare sedan 2008. Hon arbetar nu i en barngrupp 

på 1-6 år och de är 19 barn. 

6.1. Högläsningens omfattning 

Kristina menar att hur ofta de arbetar med högläsning är lite olika beroende på vad de jobbar 

med men de läser böcker minst två dagar i veckan för en större grupp. Annars är det mycket 
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spontanläsning varje dag. Antingen genom att barnen kommer med en bok och vill läsa eller 

att de ser att det behövs läsas en bok för att barnen ska varva ner lite. Ibland när man förstår 

att det har varit jobbigt hemma kan de sätta sig tillsammans med barnet och läsa, ofta så 

kommer det fram saker då och de talar om varför de är ledsna. Kristina berättar vidare att de 

vuxna är olika och läser på olika sätt och olika mycket. Ibland är pedagogerna bra på att 

använda sig av högläsning medan de i vissa perioder inte alls är lika bra på det. Pedagogen 

tycker att böcker är fantastiska men understryker gång på gång att det går i perioder hur 

mycket de använder sig av högläsning. Hon menar också att det finns tillfällen då de tänkte 

sitta ner och läsa men att det helt enkelt inte fungerat just då. Då kan de ibland välja att gå ut 

istället för att låta barnen leka och busa av sig lite. Då kanske det fungerar lite senare istället. 

Pedagogen talar om att de har en grupp med 6-åringar (hela förskolans 6-åringar, alla 

avdelningar) som träffas en gång i veckan. Här använder de sig av högläsning under varje 

träff.  De läser om Håkan Bråkan, en bok som inte har så mycket bilder. Barnen gillar 

verkligen dessa böcker, de är roliga. Pedagogerna kan här se en utveckling från att de började 

fram till nu. Barnen sitter stilla och är koncentrerade och lyssna bättre nu än tidigare. Det är 

en bok som fångar de äldre barnen. 

 

Elsa berättar att de just nu arbetar extra mycket med högläsning då deras barngrupp har dålig 

ordförståelse. De förstår ofta inte vad pedagogerna menar när de ger dem instruktioner som att 

till exempel ställa sig i en ring. Barnen är väldigt ofokuserade. Det är mycket socialt de får 

arbeta med i barngruppen. Elsa har en stund varje förmiddag inplanerat på schemat för 

bokläsning. Elsa menar vidare att det för några månader sedan inte såg ut på samma sätt. ”Så 

mycket högläsning som vi arbetar med nu, varje dag, har vi gjort sedan någon månad 

tillbaka”, säger Elsa och fortsätter berätta att de lägger störst fokus på vad de anser att 

barngruppen behöver just här och nu, vilket just nu är språkutveckling. 

 

Marita berättar att de i alla fall sitter i 30 minuter varje dag och läser böcker. Ofta blir detta 

innan maten då de har en stund på sig att läsa för att varva ner lite innan de går till matsalen. 

”Vi skulle kunna arbeta mer med högläsning, det går hela tiden att bli ännu bättre på att lägga 

mer fokus på just högläsningen. Vi ser här ett behov av att det faktiskt behövs jobbas mer med 

språket i dagsläget” menar hon och talar också om att de ibland delar upp gruppen i mindre 

grupper för att de äldre barnen ska kunna få lite extra utmaning. ”Det är många som behöver 

utveckla sitt språk. Jag vet inte vad detta kan bero på. Jag kan bara spekulera i att det inte är 

många som läser böcker hemma längre. ”Här kanske Ipaden spelar in” spekulerar pedagogen, 
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som också ger förslaget att man i den pedagogiska planeringen skulle kunna bestämma att 

man vill lägga mer fokus på språket kommande år, då man ser att det finns ett behov av detta. 

På så vis kunde förskolan lägga än mer fokus på högläsningen. 

Pedagogen berättar vidare att förskolan just nu samarbetar med skolan. Skolan deltar i ett 

läsprojekt som heter Hela Värmland läser. De har då haft olika sagor som de läser. Förskolans 

äldsta barn har en gång i veckan fått gå till skolan för att vara med på högläsning tillsammans 

med skolbarnen och dess lärare.  

6.2. Olika sätt att använda högläsning 

Kristina menar att barn ofta vill höra böcker där det är djur med i, vilket finns att tillgå. De har 

även böcker som är gjorda för att barn undermedvetet ska förstå att det handlar om att man till 

exempel ska hjälpas åt, eller att man ska dela med sig. Sådana böcker läser de och tar upp 

extra när det är saker som de behöver prata mycket om i barngruppen just då. De har många 

sex-åringar i gruppen och det uppstår ofta konflikter. ”Då är det så bra att vi kan ringa till 

biblioteket och be om att få böcker om vänskap och då skickar de böckerna till oss. Detta är 

jätte bra. På detta vis använder vi oss av högläsning” menar pedagogen. Hon fortsätter genom 

att berätta att de använder sig mycket av böcker men också andra former av högläsning. 

 

Jag själv älskar att läsa böcker utan någon bok. Jag använder mig själv, min kropp och mina gester. Då 

tittar barnen på mig och lyssnar mer än om jag sitter med en bok som dom tjatar om att få se bilderna i. 

Detta får barnen engagerade på ett annat sätt vilket är mycket viktigt. Som pedagog kan det vara bra att 

lära sig vissa sagor utantill och ha dem i sig själv. Gamla sagor, nya sagor, hitta-på-sagor. Jag gör ibland 

så att jag börjar med -Det var en gång sedan pekar jag på ett barn som säger till exempel en pojke, jag 

fortsätter och frågar vad gjorde pojken? pekar på nästa barn som svarar att han gick till doktorn. 

Tillsammans bildar vi en saga och det är väldigt roligt menar pedagogen. Detta gillar barnen, de brukar be 

om detta. Alla blir delaktiga och får säga någonting. Alla blir sedda och hörda. 

 

Hon berättar vidare om olika sätt att använda sig av högläsning. Rim och ramsor är något som 

gynnar språket. Flanosagor använder de sig inte av lika mycket men ibland. Andra 

avdelningarna använder sig av flanosagor desto mer. Pedagogen nämner vilka olika sätt av 

högläsning denne använder i större utsträckning -berättasagor, flanosagor, bokläsning, hitta-

på-sagor med barngruppen. Kristina ger ett exempel på hur de gjort.  

 

En period ritade barnen bilder på plast som man kan lägga på overhead och sedan gjorde vi sagor om 

dessa bilder. Var och en fick visa sin bild och så blev det en saga och detta tyckte de var spännande. Det 

är också en form av högläsning fast man gör på ett annat sätt. Detta fungerade bra på våra barn 3-6 år. 
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Alla barn gör på sitt sätt. Det kan räcka med en teckning som endast har ett streck, det kan vara en planka 

som det händer saker med. Man får använda sig av fantasin. 

 

Elsa talar om att barnen har fått välja varsin bok, en i taget, som de läser inför gruppen. Denna 

bok läser pedagogen under tiden barnen äter frukt. De stannar då upp i texten för att diskutera 

kring vad de har hört. De har även använt sig av Ipaden som kopplas till projektorn. De har då 

en app med böcker och med hjälp av en projektor kan de läsa och även se bilderna på väggen.  

Ibland när jag läser böcker gör jag medvetet valet att inte visa bilderna för barnen. Detta för att se om de 

hänger med på det viset också. De får tänka lite själva och få en bild av det jag läser. Jag talar tydligt om 

detta för barnen innan att – nu visar jag er inga bilder till denna bok utan nu får ni själva skapa er egna 

bilder. 

 

Hon fortsätter att berätta om när de är tillsammans alla barn mellan 1-6 år så kan de sätta sig 

lite enskilt ibland och läsa med något barn. Då är det lite mer spontan läsning. Ibland sker 

detta på barnens initiativ och ibland behöver de detta för att lugna ner gruppen lite. Det finns 

barn som har väldigt svårt att sitta still och lyssna när pedagogerna läser högt. Dessa barn är 

svåra att fånga menar pedagogen. De går från en aktivitet till en annan. Det är svårt att läsa 

böcker för dessa också då de inte har någon ro i kroppen. Med dessa barn brukar pedagogerna 

ta mindre böcker, med mindre text för att barnen förhoppningsvis ska orka sitta och lyssna 

hela tiden. Hon sammanfattar med att påstå att det i stort sett mestadels är böcker som de 

använder sig av.  

 

Marita hävdar att de arbetar mycket med babblarna och läser de böckerna. Babblarna är 

figurer som finns som gosedjur, i böcker och på cd skivor bland annat. Babblarna är 

utvecklade för språkträning och riktar sig till barn i tidig språkutveckling. Detta är böcker som 

de sedan både dansar och sjunger till menar Marita. Men de använder sig av en stor variation 

med böcker som kan passa alla barn. Hon berättar att de har en del flanosagor men att det inte 

är något de använder sig av så mycket. ”Det går lite i perioder och beror på vad vi använder 

oss av för material just nu. Vi har mycket sång och musik och får då in språk genom detta. 

Annars är det mest böcker vi använder oss av” säger hon. De har som ett eget litet bibliotek i 

källaren där de kan gå och byta böcker med jämna mellanrum. 

Hon återkommer till babblarböckerna och menar att det är de som är populärast just nu 

men de försöker att variera sig. De sitter ofta hela gruppen vid högläsning men det finns de 

barn som tydligt visar att de inte är intresserade. ”Det blir en utmaning för oss pedagoger att 

på olika sätt försöka fånga alla. Det händer ofta att det är just de barn som inte har tid och lust 



13 

 

att sitta still och lyssna, det är de som skulle behöva detta som mest” understryker hon. För 

några år sedan fanns det en bokpåse på förskolan som familjerna fick låna hem och läsa 

tillsammans med sina barn. ”Det är en mysig stund man kan få hemma om man sitter med en 

bok tillsammans med barnet” anser pedagogen. Varför de inte längre har denna bokpåse vet 

hon inte. Hon berättar vidare om när de använder sig av högläsning.  

 

Ibland läser vi på morgonen. Det är ofta uppskattat av barnen som kommer tidigt på morgonen att sitter 

ner i lugn och ro i soffan och läsa tillsammans. Vi läser också en stund innan vi ska gå till matsalen för att 

äta mat. Vi har ganska mycket högläsning i form av bokläsning men man kan alltid göra mer. Vi har alltid 

böcker framme så att barnen själva kan hämta en bok och visa den vuxne att de vill läsa. Ofta vid dessa 

tillfällen blir det spontant och på barnens initiativ. Det händer att barnen själva sätter sig ner med en bok 

för att sitta och bläddra i och det måste de självklart få. 

6.3. Syftet med högläsning 

Kristina tycker att högläsning är oerhört viktigt då det finns allting i böcker. Man har kultur, 

spänning och även terapi för att nämna några viktiga faktorer och talar om syftet med 

högläsning i punktform och nämner då dessa olika syften: 

- Konfliktlösningar 

- Bara för att njuta 

- Ha roligt och skratta ihop 

- Barnen får ett mycket rikare språk 

- Se att en bok är en fantastisk uppfinning. Du använder den, stänger den och gör detta 

igen, igen och igen. 

 

Elsa menar att syftet är att barnen ska få en bättre ordförståelse. De ser att det fattas mycket av 

detta hos många barn. För någon månad sedan använde de sig inte av högläsning på samma 

sätt och i den utsträckning som de gör nu. De behövde då lägga mer fokus på att få ihop 

gruppen. ”Men nu är vi inne på böckerna igen och kan fokusera på detta” säger hon. 

 

Marita påstår att syftet med högläsning framförallt är för barnens språkutveckling men hon 

menar också att syftet med högläsningen blir lite just att barnen ska kunna varva ner en stund 

innan maten. 
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6.4. Pedagogernas fortsatta diskussioner med barnen 

Kristina berättar att de för diskussioner med barnen vid högläsning, inte varje gång, ibland 

njuter de bara av boken tills den är slut och då tar de en ny bok. Det beror på vad man gör och 

vid vilket tillfälle det är. Ibland är det en bok om något som kanske 3 av 10 barn upplever just 

då. Detta kan till exempel vara bråk i familjen, att de är osams med syskon eller ett djur som 

dött och då kan det bli diskussioner. En bok blir som någon slags terapi för barnen. Det kan få 

barnen att tänka att man inte är ensam om vad som sker, det händer även andra. Därför är 

böcker oerhört viktigt tycker pedagogen. Hon menar att pedagogerna kan se skillnad genom 

åren, att barn har fått lite svårare att koncentrera sig när man läser böcker. De vill gärna ha en 

Ipad istället eller att de måste ha bilder. ”På något sätt får vi nu jobba mer med att få fram 

boken än vad man gjorde för kanske 15, 20 år sedan” säger pedagogen och fortsätter ”Vi ser 

skillnaden att barnen inte riktigt har samma koncentration längre. Detta gäller inte alla barn 

men vi ser det oftare nu än förut. Det är fler barn i grupperna nu som har uttalssvårigheter och 

som inte har så många ord. Det kan väl bero på att föräldrarna inte läser lika ofta nu som man 

gjorde förut. Det är där som det viktigaste läggs, hemma! Det är hemma man lägger grunden 

med högläsning”. 

 

Elsa berättar att hon försöker att ha en liten samling med de äldsta barnen innan maten. ”Då 

går vi tillbaka till boken vi läst på förmiddagen och diskuterar kring den. Vi tar upp vad vi 

kommer ihåg av den, vad vi tyckte var bra med den och vad de tycker om boken i stort. Vi 

pratar ofta under tiden som vi läser boken för att se så de förstod vad som lästs. Det händer att 

de inte gör det utan då får vi prata och diskutera oss fram” menar hon. De läser mycket Håkan 

Bråkan böcker som innehåller mycket fantasi. Här finns det mycket att prata kring menar 

pedagogen. De diskuterar om sakerna kan hända i verkligenheten eller om det bara är fantasin 

i boken. Barnen får tänka till mycket. Det finns barn som spelar mycket tv-spel och behandlar 

sina kompisar på samma sätt som de sett i spelet. De får föra mycket diskussioner om vad 

som är ok och vad man får göra och inte göra. Pedagogerna har märkt en klar skillnad att 

språket på bara 5-10 år har blivit sämre överlag.  

 

Det här med ordförståelse har blivit sämre, det är inte som förut. Detta gör det extra viktigt att läsa för 

dem och ställa mycket frågor till dem. Nu frågar man ännu mer än man har gjort tidigare. Vi märker att 

det har blivit allt viktigare att läsa nu då vi ser att det skett en förändring. En egen fundering kring vad 

detta kan bero på är väl att barn nu sitter med sina Ipads istället för att till exempel få lyssna på sagor vid 

läggdags. Det har förändrats en del i hemmet också. Detta beror nog mycket på samhället. Får barn inte 

högläsning hemma är det skönt att veta att de fått det på förskolan i alla fall. 
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Marita menar att de diskuterar mycket med barnen kring allt de gör. Detta gäller även när de 

läser, att de diskuterar det de läser och får då fram om barnen har förstått det de läst eller inte. 

”Det är viktigt att inte bara läsa böcker från pärm till pärm utan att man faktiskt stannar upp i 

texten och frågar barnen vad den faktiskt handlar om” understryker hon. De pratar en del 

kring böckerna under högläsningen men även efteråt diskuterar de tillsammans med barnen 

vad de kommer ihåg om bokens handling. ”På så vis tränar man både minnet och 

återberättandet. Att man kommunicerar och pratar mycket med varandra i övrigt trånar också 

språket” anser hon. 

7. Diskussion 

Här nedan följer en kritisk diskussion till resultatet av denna undersökning. Vidare kommer 

också tankar kring valet av metod till undersökningen och även en fundering kring hur det 

skulle kunna forskas vidare efter denna undersökning och de resultat som framgår.  

7.1. Slutsats 

De tre pedagogerna har alla inplanerad bokläsning inför hela barngruppen varje vecka. Svaren 

skiljer sig dock åt hur många gånger i veckan som pedagogerna uppgav att de läste böcker. 

Två pedagoger menade att de varje dag läste böcker för barngruppen medan den tredje 

pedagogen läste minst 2 dagar i veckan för sin barngrupp. Den sistnämnda underströk dock att 

dessa två tillfällen var planerade men att det utöver detta förekom en hel del spontan läsning 

både från barn och pedagogens sida.  

 

Barnlitteraturen ska vara det mest centrala medlet för att stimulera barns språk och för att 

introducera barnen i olika skriftspråkliga aktiviteter. När man tar del av Barnbarometerns 

mätningar av barns läsande är det uppenbart att förskola och skola har en viktig uppgift att 

väcka och bibehålla barns intresse för böcker (Svensson, 2009b, s, 145). 

 

När jag läser resultaten av hur ofta pedagogerna läser för barngrupperna tänker jag tillbaka på 

egna erfarenheter av högläsning i verksamheten. Under mina fyra perioder med 

verksamhetsförlagd utbildning har jag fått se pedagoger använda sig av högläsning olika 

mycket. Jag har alla fyra perioder varit på olika avdelningar vilket jag är glad för då jag 

känner att jag fått med mig fler erfarenheter. Av det jag tidigare sett hade jag ingen 
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förväntning om att resultatet skulle visa att pedagogerna dagligen läser för barngrupperna. På 

så vis är jag glatt överraskad av denna slutsats.  

 

Resultatet av vad pedagogerna använder sig av för material vid högläsning kom att se likadant 

ut. Det är mestadels böcker som de använder när de har högläsning inför barngruppen. 

Kristina gav dock en del exempel på hur hon personligen gillar att berätta för och tillsammans 

med barnen. Hon utstrålade riktig glädje när hon berättade att hon använder sig mycket av sin 

kropp och sina gester när hon antingen hittar på en saga eller läser en bok utan bok. Med detta 

menade hon att det enligt henne var till fördel att kunna böcker eller sagor utantill för att 

slippa sitta och hålla i boken och istället använda kroppen som hon gjorde. När hon berättar 

om fördelarna med detta kan jag se detta som intressant och lärorikt. Hon menade att barnen 

verkligen fastnade i att lyssna och var uppmärksam på allt hon gjorde och sa. De tyckte att det 

var spännande. Ytterligare en form av sagoberättande som Kristina använde sig av var att hitta 

på sagor tillsammans med barnen. En i taget fick barnen flika in med händelser i den påhittade 

sagan. 

Det senaste exemplet här, där Kristina hittar på sagor tillsammans med barnen är något 

som jag kommer lägga på minnet och ta med mig ut i yrkeslivet som förskollärare. Här får 

hon in sagoberättande samtidigt som barnen får vara delaktiga i berättandet. Kristina menar 

också att alla pedagoger är olika och därmed använder sig på olika sätt av högläsning. Detta 

håller jag helt med henne om. Många pedagoger tror jag använder det sättet som känns bäst 

för dem. Även om pedagogerna arbetar i samma barngrupp och har lika utbildning så har de 

fortfarande olika personligheter. Men detta ser jag som något positivt. Med dessa olika 

personligheter får barnen olika erfarenheter och lär sig på olika sätt.  

 

Kristina såg syftet med högläsningen framförallt som utvecklande men också ett sätt att ta det 

lugnt och bara njuta en stund. Att bara sitta med en bok tillsammans och njuta kan vara lika 

viktigt det. Bara för att pedagogernas syfte med högläsningen inte alltid är att utmana barnen 

för att på så vis utveckla deras språk kan språkutveckling ske ändå. Svensson (2009b) skriver 

att det enligt Vygotskij sker språkutveckling genom sociala sammanhang. 

Av egen erfarenhet vet jag att det sociala är något som vi i förskoleverksamheten har mycket 

av. Detta kan vara till exempel att en pedagog tillsammans med något barn sitter och bläddrar 

i böcker. 

Elsa menade att syftet med högläsningen var just för att utveckla barnens ordförråd. Som 

Elsa berättade la de mycket fokus på högläsning just nu på grund av deras barngrupps dåliga 
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ordförråd. Syftet här stämmer bra. Dock tänker jag på syftet med högläsning och kanske till 

och med vart tar högläsningen vägen när de istället väljer att fokusera på något annat. Just nu 

var det högläsning som allt fokus låg på. Det hade varit intressant att veta hur stor del 

högläsningen tog om något annat ämne varit i fokus. Marita menade på högläsningens syfte 

som språkutvecklande för barnen men också något som pedagogerna använde sig av för att 

barngruppen skulle få varva ner lite innan det var lunch.  

 

Jag hade en förväntan om att resultatet av högläsningens syfte skulle bli någorlunda lika. Det 

vill säga detta med att få barngruppen att varva ner men även att pedagogerna läste böcker 

under vilan för barnen. Det var mycket roligt att mina förväntningar inte riktigt stämde in med 

resultaten här, utan att de hade fler syften med högläsningen.  

Skolverket (2010, s, 4) talar också för att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara på barnets nyfikenhet och intresse. 

 

Angående fortsatta diskussioner kring högläsningen görs slutsatsen att pedagogerna arbetar 

alla med att föra diskussioner kring textens innehåll både under läsningen men också efteråt. 

Kristina understryker att diskussioner ofta förs men att det inte alltid blir så. Ibland vill de 

bara kunna läsa böcker för att få njuta av just böckerna. Både Kristina och Elsa talar om 

böcker där man med barnen kan diskutera kring verkligheten. Hur ser egentligen detta ut i 

verkligheten? Kristina berättar att barnen ibland kan relatera textens innehåll till något som de 

själva varit med om. Elsa ger som exempel när de läser Håkan Bråkan böcker, att de kan föra 

diskussioner kring fantasier och hur verkligheten ser ut. Svensson (2009b) talar om just detta 

att diskutera kring böckernas innehåll. Författaren menar att hur mycket man samtalar med 

barnen när man läser påverkar deras ordförråd. Även Damber m.fl. (2013) vill också 

understryka att barnen utvecklar sitt språk när någon läser för dem eller också med dem. 

Kristina talar om diskussioner under tiden läsningen pågår medan både Elsa och Marita menar 

att de också för samtal kring böckerna vid ett senare tillfälle. ”På så vis tränar man minnet 

också” anser Marita.  

 

Något som jag fastnade för är när Kristina berättar att en bok kan bli som en slags terapi för 

barnen. Detta är mycket intressant tycker jag. Tänk då vad en bok kan göra. Kristina menar på 

att barnen kan känna igen sig i böcker eller känna igen något som händer i boken som de 

själva har upplevt. De samtalar då kring händelserna och som Kristina uttrycker det – Det kan 

få barnen att tänka att man inte är ensam om vad som sker, det händer även andra. Detta kan 
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kopplas till vad Svensson (2009b) skriver. Författaren menar att det enligt Vygotskij sker en 

utveckling när man delar med sig av sin erfarenheter till andra.      

Kristina påstår också att de kan använda sig av böcker som ett hjälpmedel vid 

konfliktlösningar. Beroende på vad för konflikt som uppstår så lånar de böcker som handlar 

om detta. Detta tycker jag mer och mer understryker vikten av böcker i både förskolans och 

barnens hemmiljö.  

 

Utan att under intervjun ställa någon fråga angående barns ordförståelse är det intressant att 

alla tre pedagoger i sina svar nämner att deras respektive barngrupp överlag nu har sämre 

ordförståelse än vad barngrupperna hade för några år sedan. Detta är ytterligare något som jag 

tar med mig ut i yrkeslivet. Kan man se att detta är ett problem är det något som man får 

arbeta mer med och även hitta sätt att nå barnen inom detta ämne. Svensson (2009b) visar i en 

undersökning att det med hjälp av böcker går att utveckla barns redan dåliga ordförråd. Detta 

visade sig i en barngrupp där barnen var involverade så mycket som möjligt i läsningen. 

 

7.2. Metoddiskussion 

Något jag var och fortfarande är osäker på är hur ärliga svar man får på de frågor man ställer i 

en intervju. Jag utgår självklart från att resultaten i undersökningen är korrekta men till en 

början tänkte jag tanken att det nog inte är omöjligt att respondenterna så kallat ”ger de svar 

som de förväntas ge”. Jag tror dock inte att undersökningen kunde gjorts på något annat vis 

för att dessa tvivel skulle försvinna. Jag skulle använt mig av intervjuer med pedagoger en 

gång till om jag skulle gjort denna undersökning ytterligare en gång. Jag har lärt mig mycket 

genom dessa intervjuer med pedagogerna som jag kan ta med mig vidare i förskolläraryrket 

7.3. Vidare forskning 

Som man ovan kan läsa sig till i resultatet nämner alla respondenter att de kan se att 

ordförrådet hos barnen blivit sämre de senaste åren. Detta är något jag finner mycket 

intressant. Då användandet av högläsning i förskolan spelar en stor roll för barnens ordförråd 

skulle det vara intressant att med liknande frågeställning söka svar i större utsträckning (än 

som i denna undersökning, tre pedagoger), till exempel i en hel kommun. Detta skulle då 

göras på flera kommuner i olika delar av landet för att få fram om det går att se någon skillnad 

geografiskt. Detta skulle dock kräva mer tid än vad som fanns att tillgå till denna 

undersökning.   
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 

Information/Samtyckesbrev 

Mitt namn är Marlene Arvidsson och jag läser till Förskollärare vid Karlstad Universitet. Jag 

har börjat med mitt examensarbete som har temat ”Språk och berättande i förskolan”. Inom 

detta tema har jag valt att lägga fokus på högläsning. Syftet med mitt arbete är att undersöka i 

vilken utsträckning pedagoger på olika förskolor arbetar med högläsning i barngruppen och 

även hur de använder sig av högläsning. Det kommer inte att framgå i mitt arbete vem som 

har intervjuats utan allt är anonymt. Det kommer inte heller att framgå i arbetet vilka olika 

förskolor jag varit på. När jag sammanställt intervjuerna och mitt arbete är helt färdig kommer 

jag att kassera allt material.  

 

Vid eventuella frågor kontaktar du mig via: 

Telefon: xxx 

Mail: xxx 

 

 

 

Jag kommer att delta i undersökningen: 

 

____________________________________________________ 

Ort och Datum 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 

____________________________________________________ 

Underskrift pedagog 
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9.2. Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

- Vad är det för ålder på barnen i barngruppen där du arbetar? 

- Hur stor är barngruppen? 

- Hur länge har du arbetet som förskollärare? 

 

- I hur stor utsträckning anser du att ni arbetar med högläsning i er verksamhet? 

- Hur använder ni er av högläsning? 

- Vad är ert syfte med högläsning i barngruppen? 

- För ni någon diskussion tillsammans med barnen kring högläsningens innehåll? 

Hur kan den gå till? Ge gärna något exempel. 

 

 


