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Sammanfattning 

 

Titel:  Högläsningen i förskolan – En kvalitativ undersökning av pedagogers 

inställning och förhållningssätt till högläsning i förskolan. 

Författare:  Elisabeth Jakobsson 

Handledare: Jakob Staberg 

Datum: 2010-11-30 

Sidantal: 34 

 

Högläsningen håller på att gå ur tiden i vårt samhälle på grund av medias inflytande. 

Förskolans och pedagogers förhållningssätt har förändrats från barnomsorg till pedagogisk 

stimulans där även högläsning ingår. Syftet med min undersökning var att undersöka om 

högläsning har betydelse i förskolan utifrån pedagogers synsätt. Jag ville se på vilka strategier 

pedagogerna använder för att göra högläsningssituationen meningsfull. 

De teorier jag har koncentrerat mig på är högläsning ur ett teoretiskt perspektiv och den 

proximala utvecklingszonen samt användning av strategier i högläsning. Tidigare forskning 

tyder på att högläsning kan bidra med många positiva egenskaper för barns språkutveckling. 

Den visar också att barnen behöver ha en språklig grund när de börjar skolan. Därför måste 

pedagogerna använda ett varierat utbud som passar varje individ. Det empiriska materialet i 

min studie har insamlats genom att två olika förskolor har observerats och fyra pedagoger 

som arbetar där har intervjuats angående deras inställning till högläsning. Resultatet visar att 

samtliga pedagoger är eniga om att högläsningen kan gynna barns språkutveckling. 

Pedagogerna visade även goda kunskaper om varför de läser högt för barnen. Jag drar därför 

slutsatsen att högläsning har betydelse där jag utförde min studie. Kravet för att högläsningen 

ska vara meningsfull för barnen är dock att situationen kring högläsningen är lugn och 

koncentrerad.  
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Abstract 
 

Title:  Oral reading in preschool – A qualitative study of educationalists attitudes and 

approaches to oral reading in preschool. 

Author:  Elisabeth Jakobsson 

Supervisor: Jakob Staberg 

Date: 2010-11-30 

Pages: 34 

 

Oral reading is decreasing in our society because of influences from the media. Preschool’s 

and educationalists’ (or teachers’) perspectives have changed however. What used to be 

regular childcare now includes pedagocical stimulation in which oral reading is included. The 

purpose of my study was to look at the significance of oral reading in preschool from the 

educationalists perspectives. I wanted to look at the strategies that the teachers use to make 

the oral reading situation meaningful. The theories I have focused on include oral reading 

from a theoretical perspective and the proximal developmental zone as well as the use of oral 

reading strategies. Previous research shows that oral reading can have positive effects on 

children’s language development. Teachers thus need to use a variety of tools that will fit 

each individual. The data in my study was collected through observations in two preschools as 

well as through interviews from four teachers working at the preschools about their attitudes 

towards oral reading. Results show that all teachers agree that oral reading can positively 

affect children’s language development. The teachers were also knowledgeable about the 

reasons why they read aloud to the children. My conclusion is that oral reading is significant 

in the settings of my study. The oral reading situation needs to be calm and focused however, 

in order for the oral reading to be meaningful to the children.   

 

 

Keywords: Oral reading, preschool, language development, situation 
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1. Inledning  
 

I forskning och i viss media kan man finna åsikter om att högläsning i hemmen håller på att 

gå ur tiden i vårt samhälle. Istället håller tv-tittandet på att ta över menar man. Med detta i 

tankarna vill jag undersöka hur förskolan förhåller sig gentemot barnen i 

högläsningssituationer.  

 

Att jag har använt ordet pedagog i min undersökning beror på att de informanter som jag har 

intervjuat har lite olika bakgrund. Det rör sig om barnskötare, förskollärare och lärare. 

Vad jag vill undersöka är om pedagogerna känner till kunskapsfältet kring högläsningens 

betydelse i förskolan. Att högläsningen kan fungera så olika var något som väckte mitt 

intresse. 

 

Två olika högläsningssituationer som jag observerade skiljde sig oerhört mycket från varandra. 

Vid den ena situationen satt barnen tysta och koncentrerade när de lyssnade på boken som 

pedagogen läste högt ur. Stämningen var fridfull. Vid den andra högläsningssituationen var 

barnen väldigt energiska och livliga med mycket spring i benen. Jag upplevde situationen som 

kaotiskt. Det var även andra pedagoger som störde under högläsningen praktiskt taget hela 

tiden genom att gå fram och tillbaka och försöka lugna de barnen som inte ville lyssna på 

sagan.  

 

Jag har valt att undersöka fyra pedagogers syn och tillvägagångssätt för högläsning i förskolan. 

Det jag vill undersöka är vilken betydelse högläsningen har i förskolan utifrån pedagogernas 

synsätt. Vilka strategier använder pedagogerna för att göra högläsningen meningsfull för 

barnen och hur ser situationen ut kring högläsningen? Forskaren och författaren Fast beskriver 

hur viktig rösten är i högläsningen:  

 

Berättarens instrument är rösten. En röst som varieras, utan att ta ut svängarna för mycket, är 

vilsam för lyssnarna. Rusa därför inte igenom berättelsen. Lyssnarna ska ha en chans att hinna 

visualisera vad de hör. Samtidigt får det inte bli för långsamt och segt, för då blir det ointressant 

(Fast, 2 001:61-62). 

 

Bjorkvold menar att barnets språkinlärning börjar långt innan barnets födelse. Det första 

barnet lär sig är modersmålet som beror på att barnet hör moderns röst inne i magen. Vidare 
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menar han att moderns röst är det musiska mediet, då rösten erbjuder trygghet, igenkännande 

och sammanhang. Rösten är för barnet oavsett om man skriker, sjunger eller pratar en viktig 

del i barnets språkutveckling (Bjorkvold, 2 005:18-25). 

 

För att fördjupa ämnet fann jag det viktigt att även kort redogöra för förskolans förändring 

från 1800-talet fram till våra dagar. Detta för att läsaren ska få en inblick i förskolans 

utveckling. 

 

Hartman såg tidigt att det inte räckte med regelbundna måltider och endast tillsyn för barnen. 

De behövde också en pedagogisk undervisning för att de skulle få en bra utveckling. Därmed 

förändrades förskolans situation drastiskt från barnpassning till pedagogisk stimulans. År 

1998 fick förskolan en egen läroplan att följa (Lpfö 98) som vi har även idag (Hartman, 2005). 

 

Vallberg Roth visar att läroplaner har blivit allt mer betydelsefull för all undervisning, 

uppfostran och utbildning. Redan 1979 kom man underfund med att om man samtalar och 

läser mycket sagor för barn främjas deras språkutveckling (Vallberg Roth, 2 002:8, 102).  

 

Under 80- och 90-talet fick också skriftspråkutvecklingen en framträdande gestaltning i 

förskolan. Man ansåg att barns läs- och skrivutveckling börjar tidigt och därför bör man ta 

vara på barnens förmågor redan i förskolan. De små barnen är ganska nyfikna och det är 

därför viktigt att börja arbeta aktivt med sagan och barnlitteraturen i förskolan (Vallberg Roth, 

2002).  

  

Denna uppsats riktar sig till alla som arbetar i förskolan, föräldrar och andra som kan ha 

intresse att läsa om högläsningens betydelse för barns språkutveckling. 

1.1 Bakgrund 

Dominkovi`c, Eriksson och Fellenius menar att barn idag behöver lära sig skriftspråket då vi 

föds in i ett högteknologiskt samhälle som är fyllt av texter och bilder av olika slag. I sin 

vardag möter barnen reklam, skyltar, böcker och tidningar. Därför är det viktigt att alla barn 

kan kommunicera med både bild och text. Dessa forskare framhäver vikten av att barn 

behöver en nära förbindelse med vuxna för att kunna utvecklas och behöver då den 

förbindelsen som högläsning kan ge. Vidare poängterar de att tv-tittandet har ersatt 
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högläsningen i hemmen. Idag kan vi inte ta för givet att föräldrarna läser högt för sina barn 

(Dominkovic`, Eriksson, Fellenius, 2006). 

 

Lagerblad skriver i en artikel i SVD att för att kunna stå upp mot medias konkurrerande 

pådrag bör föräldrarna istället fokusera på böcker som är spännande, fantastiska och som 

fångar upp barnens läsintresse. Lagerblad menar även att tv program och filmer kan vidga 

barnens vyer. Eftersom det är iscensättarens färdiga version av verkligheten, menar Lagerblad, 

att man lika gärna kan se in ett fönster till en elektronisk värld i stället för en verklig. Vidare 

menar han att föräldrarna måste låta barnen ha roligt i mötet med böcker. För med böcker är 

det annorlunda, där målas bilderna upp via språket och de är inte lika färdigställda som på tv 

och film. Där måste vi som läsare fylla på med egna tankar, erfarenheter, känslor och fantasier. 

Det är bättre att själv skapa detta inre scenario, menar Lagerblad. Detta är mer utvecklande 

och mentalt krävande än att få färdiga bilder serverade framför sig som någon annan har tänkt 

ut (Lagerblad, 2010).  

 

I forskning kan man läsa att högläsning är viktigt för barnen i vårt samhälle. Hasselbaum 

nämner att pedagogernas förhållningssätt har förändrats. För på 40- och 50-talen läste 

sannerligen inga pedagoger högt för barn. Hasselbaum tycker att pedagogerna borde tänka på 

att inte alla barn har läsningen med sig hemifrån. Pedagogerna ska vara barnens förebilder, de 

ska förmedla nya tankar, läslust, nya världar och framför allt förmedla språket till barnen 

(Hasselbaum, 2 006:5). Litteraturprofessorn Kåreland anser också att inställningen till 

litteratur och böcker har förändrats. Hon menar att under den senare hälften av 1900-talet var 

den kulturella scenen med om en snabb förändring genom de elektroniska mediernas 

utveckling. Kåreland menar att den traditionella skriftkulturen har fått konkurrens. Hon 

framför också tanken att barn är ambitiösa mediebrukare, tyvärr dock inte i första hand i 

användning av böcker (Kåreland, 2 005:13). Detta beskriver också Liberg. Hon menar att barn 

tidigt börjar med sitt användande av datorer och videospel. Populärkulturens och mediernas 

tillväxt ökar i hemmen redan i förskoleålder menar hon. Den talande och den skrivna texten 

får inte tillräckligt med uppmärksamhet på grund av alla andra visuella uttrycksformer som 

finns i dagens samhälle (Liberg, 1 993,2006: 22).  

 

Min fråga gäller nu om pedagogerna förstår betydelsen av att läsa högt för barnen i förskolan, 

för att hjälpa dem att utveckla sitt språk och allt vad högläsning innebär. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka om högläsningen har någon betydelse i förskolan 

utifrån pedagogernas synsätt. Jag vill se på vilka strategier pedagogerna använder för att göra 

högläsningssituationen meningsfull. Med detta syfte kommer jag fram till följande 

frågeställningar: 

 

 Hur använder pedagogerna sig av högläsning i arbetet med barnen på 

förskolan? Använder pedagogerna olika röstlägen eller andra sätt för att 

göra högläsningen meningsfull för barnen? 

 

 Hur ser situationen ut kring högläsningen? Vad är villkoret för att rösten 

skall nå fram? Sker det någon bearbetning av böckerna efteråt? 

 

1.3 Förskolan 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98) lägger stor vikt vid att ge barnen grunden för ett livslångt 

lärande. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn. Den ska erbjuda en trygg, 

öppen, inbjudande, innehållsrik och god miljö för att främja barnens utveckling och lärande 

(Lpfö98 lärarens handbok, 2006). Kåreland beskriver förskolan som en gemensam mötesplats 

för barn från olika samhällsgrupper. Hon menar att det är alla barns första möjlighet i livet att 

få lyssna på sagor (Kåreland, 2 005:53). Dominkovi`c menar därför att förskolan är viktig för 

att barnen ska utveckla sitt språk och tänkande. Högläsningen är här en viktig uppmuntran för 

barnens språkutveckling (Dominkovi`c, 1984). Dominkovi`c menar också att förskolan kan 

skapa förutsättningar för att främja barnens läsutveckling. Hon anser att barnen lär sig läsa i 

den rätta omgivningen, med vuxna och äldre kamrater som stimulerar deras läs- och 

språkutveckling genom att besvara frågor. Något som är viktigt enligt Dominkovi`c är att 

förskolan inte ska arbeta med någon läsundervisning med syfte att få alla barn att knäcka 

läskoden, utan bara förbereda dem för läsinlärningen innan de börjar skolan (Dominkovi´c, 

1984: 9).  

 

Mot den här bakgrunden blir det väldigt intressant att undersöka om pedagogerna har 

tillräcklig kunskap om högläsningens betydelse för barnens språkutveckling. Då det inte står 

något specifikt om detta i läroplanen. Det finns dock vissa detaljer i Lpfö98 som kan 
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förbindas till de teorier, begrepp och den tidigare forskning som har valts i denna 

undersökning. Läroplanen för förskolan menar att pedagogerna i förskolan ska försöka 

stimulera barns språkutveckling så att de kan utveckla ett rikt och nyanserat talspråk. De ska 

även försöka utveckla deras förmåga att kommunicera med andra. Barnen måste försöka 

förstå sin omgivning genom att lära sig uttrycka sina tankar (Lpfö98 lärarens handbok, 2006). 

 

2.  Teorianknytning 

Denna del i uppsatsen innehåller en presentation av de teoretiska perspektiv och de centrala 

begrepp som är utgångspunkten för min undersökning. I följande stycken kommer jag att 

beskriva hur man ser på högläsning ur ett teoretiskt perspektiv samt hur man använder sig av 

olika strategier i högläsning. 

 

Med högläsning menar jag att en person som är läskunnig läser högt för ett barn som inte har 

samma förmåga att förstå en text. De teorier som jag valt att arbeta med visar på hur viktigt 

det är med högläsning för att barnen själva ska lära sig att läsa och utveckla sina egna 

språkkunskaper. Stor del av den forskning jag har tagit del av i min undersökning visar på att 

regelbunden högläsning är en viktig del för barnens utveckling. Högläsning bidrar enlig flera 

forskare, exempelvis Säljö, till att barnen får en förståelse för saker som händer i andra 

situationer än nutid. Vygotskij teorier angående det sociokulturella perspektivet och den 

proximala utvecklingszonen är något som upprepas på lite olika ställen för de är viktiga i min 

undersökning. 

2.1 Högläsning ur ett teoretiskt perspektiv och den proximala 

utvecklingszonen 

 

Säljö anser att i ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation länken mellan det yttre 

(samspelet) och det inre (tänkandet). Barnen är faktiskt grundläggande beroende av vuxna i 

existentiell mening för att de ska kunna utvecklas. Vidare menar Säljö att när man 

kommunicerar om vad som händer i omgivningen, blir barnen också delaktig i hur människor 

tänker och förstår saker (Säljö, 2000). Nyström redogör för att det kommunikativa samspelet 

är viktigt då talutrymmet får stor plats i högläsningen. Hon utgår som Säljö, från det 

sociokulturella perspektivet språk- tanke- handling och det är även grunden i Vygotskijs teori 

om det sociokulturella perspektivet. Dessa tre perspektiv är betydelsefulla redskap för 
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lärandet och de bidrar också till att framkalla ny kunskap hos barnen (Nyström, 2 002:163, 

186).  

 

Dominkovi`c, Erikson och Fellenius, beskriver den proximala utvecklingszonen ur Vygotskijs 

teori, genom att barnen samarbetar och tar hjälp av mer sakkunniga barn eller vuxna. Alltså 

man lär sig läsa med hjälp av någon som har mera kunskap (Dominkovi`c, Eriksson, Fellenius, 

2 006:12). Strandberg har skrivit en bok om Vygotskijs teorier och förklarar den proximala 

utvecklingszonen. De innebär att en vuxen eller en som är mera erfaren läser högt ur en bok 

upprepade gånger. Detta i sin tur leder till att barnen vill återberätta sagan efter sin egen 

förmåga. De låtsas att de läser (pre-läser). Allt detta kan bidra till att barnen börjar läsa själva 

(Strandberg, 2 006:51, 54).  Även Lindö beskriver att det är så det går till när barnen knäcker 

läskoden (Lindö, 2005: 164). Liberg beskriver pre-läsande som det första läsande som barnen 

kan utföra själva. Då använder barnen papper, böcker eller dator som redskap. Vid pre-

läsande vänder barnen blad i böckerna som de håller i och återberättar boken.  Antingen 

påhittat eller någorlunda ordagrant ur en känd bok, som en vuxen har läst upprepade gånger 

för barnen (Liberg, 1 993,2006: 37-45). Därför bör vuxna enligt Sjödin undvika meningslösa 

sagor som inte kan väcka lusten hos dem, för det hjälper inte barnen att läsa på egen hand. Att 

läsa sagor på egen hand är en central betydelse för barnens fortsatta utveckling. Detta för att 

högläsning ska leda till att barnen så småningom vill utforska litteraturen på egen hand 

(Sjödin, 1987).  

 

Chambers anser att högläsningen är det enda möjliga alternativ för att de yngre barnen ska ha 

en chans att värdera orden lika mycket som bilderna (Chambers, 1 993:93). Chambers 

beskriver många alternativ till att använda sig av högläsning. Barnen lär sig att upptäcka hur 

en text är uppbyggd från början till slut. De upptäcker också den skrivna textens dramaturgi, 

genom att omvandla texten till liv och rörelse (Chambers, 1995: 67-70). 

 

Edwards beskriver högläsningen som dagens mest betydelsefulla stund. Hon menar att 

högläsningen har många kvaliteter. Den placerar en bas till en ord- och språkbank, vidgar 

koncentrationsförmågan och förmågan att framkalla sammanhang, att hålla en röd tråd 

(Edward, 2 008:20-21).  

 

Lindö menar att pedagogerna måste stimulera barnen och inbjuda till nya läsupplevelser för 

att vidga barnens repertoar. För det krävs många positiva förebilder samt att 
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högläsningsstunderna ses som högtidsstunder som tas på allvar. Styrkan med högläsningen är 

att vi får en gemensam upplevelse genom att dela med av oss av våra tankar (Lindö, 2005: 14, 

23).  

 

Häggström menar att högläsning ger barnen rika tillfällen att erövra skriftspråkets egenart. 

Barnen får språklig stimulans ifall pedagogerna skapar ett läsintresse utefter deras 

utvecklingsnivå. De motiveras då till att komma igång med deras läsinlärning (Häggström, 

2003: 238).  

2.2 Användning av strategier i högläsning 

Lindö menar att berättarens röst och kroppsspråk är viktiga instrument i högläsningen. Den 

som läser bör variera sin röst och hitta röster som passar de olika karaktärerna i boken. Hon 

tycker att man kan dramatisera vissa höjdpunkter i boken och då förstärka dem med olika 

röstlägen och pauseringar. Men för att hitta en berättarstil som passar måste man som vuxen 

våga bjuda på sig själv och se till att ha ögonkontakt med barnen (Lindö, 2005: 54-55). Fox 

anser också att vuxna bör tänka på hur de gör när de läser högt för barnen. Det är viktigt med 

både uttryck, kroppsspråk, ögonkontakt och framför allt rösten för att barnen ska få en 

fantastisk upplevelse. När man som vuxen använder ett mera uttrycksfullts sätt, kan det leda 

till att barnen så småningom låtsas att de läser själva. Desto mer barnen låtsas desto snabbare 

lär de sig att läsa menar han (Fox, 2001). Sjödin anser att barnen kan ta hjälp av vuxna, för att 

förstå orden som de själva inte begriper (Sjödin, 1987). Hasselbaum menar att den som läser 

måste med sin röst förmedla nya lärdomar och nya världar till barnen (Hasselbaum, 2006).  

 

Dominkovi`c lägger stor vikt vid efterarbetning av böckerna. När vuxna bidrar med flera 

infallsvinklar och perspektiv får barnen möjligheter att tänka i fler banor än här och nu 

situation. Efterarbetning kan ske genom drama, bild eller samtal om det lästa. Det gynnar 

barnens språkutveckling men självklart är det inte nödvändigt vid varje högläsningstillfälle 

(Dominkovi`c, 1984: 18-31). Forskaren och författaren Fast anser att barnen bör få delta i 

berättelsen ibland på olika sätt då det ger en känsla av delaktighet. Det är extra viktigt för 

blyga och yngre barn (Fast, 2 001:63).  

 

Dominkovi´c anser att de vuxna under själva högläsningen ska stanna till och ställa frågor, då 

det leder till att barnens medvetenhet om språket ökar.  Samtalet i högläsningen bidrar till att 

barnen får lära sig att aktivt lyssna, tänka och samtala. Mycket forskning belyser språk och 
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kommunikation som viktiga egenskaper i barnens språkutveckling (Dominkovi`c, 1 984:18-

31,33-34).  

 

Lindö menar att vid bearbetningen av läsupplevelserna är dialogen och det läsorienterade 

samtalet det centrala utgångspunkterna. Vilket innebär att barn och vuxen lyssnar och utbyter 

tankar med varandra kring en gemensam text eller berättelse (Lindö, 2 005:16). Liberg menar 

att högläsning är en gemensam upplevelse som kan bidra till fortsatta samtal. Hon menar att 

man ska tala om det som händer i boken utefter barnets utvecklingsskeden (Liberg, 1993, 

2 006:40).  

 

Hasselbaum menar att det är viktigt att tänka på att sitta bekvämt, både den som läser och de 

som lyssnar. Högläsningstunder måste innehålla underhållning, gemensamma samtalsämnen, 

spänning och ett avbrott från en stressig miljö (Hasselbaum, 2006). Man kan använda 

rekvisita för att öka stämningen runt högläsningen. Edwards beskriver att det kan fungera för 

att illustrera något ur sagan eller berättelsen (Edwards, 2008: 43). Det beskriver även 

Strandberg att man kan göra. Han menar att pedagogerna som läser högt för barnen ur en bok 

hjälper dem att kliva in i sagors imaginära värld lättare om man använder olika rekvisitan. Det 

kan vara att hålla i en pinne eller sätta på sig ett huckle när man läser, för det kan väcka 

intresset hos barnen (Strandberg, 2 006:164). Forskaren och författaren Fast anser att den 

vuxne kan vara utklädd någon gång men inte varje gång, då lyssnarna bör skapa sig sina egna 

inre bilder. Någon liten detalj är roligt som understryker berättelsen eller som framkallar 

lyssnarnas fantasi. Men det är viktigt, understryker hon, att pedagogerna känner sig bekväma i 

situationen när de dramatiserar. Det är även viktigt att vuxna är förberedda och har övat på att 

berätta. Då går det lättare menar hon (Fast, 2001). 

 

Forskaren och författaren Fast anser att för de yngre barnen som är mellan ett och fem år bör 

man fokusera sig på berättelser som ligger nära barnens vardag. Platsen där högläsningen sker 

bör vara en lugn plats där barnen inte distraheras eller blir avbrutna av olika ljud i 

omgivningen. För att minska risken att bli avbruten och för att markera inför barnen att det är 

något viktigt som äger rum kan man markera högläsningen med en skylt (Fast, 2001). Det 

stämmer överens med Sjödins tankar, om att barnen ska känna trygghet vid 

högläsningsstunderna. Det är också betydelsefullt om de är omgivna av kamrater och vuxna 

som kan ge en förväntansfull och lugn stämning. Hon anser att vuxna bör förbereda sig innan 

man läser för barnen för att högläsningssituationen ska bli meningsfull (Sjödin, 1987). Lindö 
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menar också att den vuxne ska vara förberedd när man läser för barnen. Vi bör ha läst texten 

många gånger innan vi läser upp den för barnen för att kunna gå i dialog med texten och vara 

bra förebilder (Lindö, 2005: 55). 

 

Fox menar att högläsning är undervisning och den har en lugnande verkan på barn som är 

oroliga och livliga. Man bör göra högläsningen till en rutin, menar Fox. Då blir barnen raskt 

goda lyssnare och de vill att man ska läsa för dem. Men även om man har högläsning när som 

helst under dagen så menar Fox att man inte får glömma bort att göra högläsningen till en 

ritual, alltså samma plats, med samma kramdjur och samma soffa (Fox, 2001). 

 

Sammanfattningsvis så visar forskningen ovan att högläsning är ett bra initiativ för att 

fortsätta använda rösten som en social kommunikation, trygghet, en lugn stund och allt som 

högläsning innebär. Delvis blir det också pedagogernas ansvar att fortsätta arbeta vidare med 

detta när barnen börjar förskolan. Pedagogerna bör tänka på att alla barn inte har högläsning 

med sig hemifrån. 

3. Tidigare forskning  
 

Här redovisas tidigare forskning om högläsning och dess tillämpning inom mitt 

undersökningsområde. Enligt forskarna är det viktigt med små barngrupper för att 

högläsningssituationen ska bli pedagogisk inriktad och språkutvecklande för barnen. 

Det är detta jag har valt att ta med eftersom det är relevant i forskningen som berör min 

undersökning. 

3.1 Läs och språkutveckling vid högläsning  

Forskarna Dominkovi´c, Eriksson och Fellenius undersökning i boken Läsa högt för barn 

bygger delvis på observationer och forskning kring olika högläsningssituationer. I 

undersökningen studeras noggrant hur interaktionen är mellan barn och vuxna vid högläsning. 

Det som framkommer är att högläsningen kan ge många positiva effekter för barnens 

språkutveckling. I en observation mellan en mamma och ett barn som är två år och fem 

månader gammalt har dialogen en central roll. Vid läsning upprepas orden hela tiden av 

mamman för att medvetengöra barnet i hans tidiga språkutveckling. Mamman ställer frågor 

till barnet om bilder och handlingen i boken och genom att invänta barnets reaktion med 

pauser byggs hela lässtunden upp på en mängd språkliga interaktioner. Barnen börjar ofta 
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tidigt uppmana vuxna att läsa för dem. De lyssnar på berättelser för att sedan själva börja 

(låtsas) läsa böckerna (Dominkovi`c, Eriksson, Fellenius, 2006). 

 

Nyström har gjort en kvalitativ och kvantitativ undersökning i förskolan och skolan. Hon har 

gjort deltagande observationer, formella intervjuer med vuxna och elever samt informella 

samtal med elever. Hennes slutsatser är att det finns flera faktorer, både sociala och 

individuella som bidrar till läsutvecklingen. Det viktiga enligt Nyström är att skapa en 

variation av miljöer för att möta barnens olika behov då de tar till sig kunskap på olika sätt. 

Pedagogerna ska försöka använda metoder som är individuellt anpassade för barnen. Stor vikt 

bör läggas vid att barnen ska ha en god förförståelse och god språklig grund i förskolan då det 

anses betydelsefullt för den kommande läs och skrivinlärningen i skolan (Nyström, 2002).  

Nyström beskriver positiva effekter med högläsning som kan gynna barnens språkutveckling: 

 

För att barn ska kunna erövra skriftspråket måste de således kunna identifiera bokstäverna och 

förstå vad dessa ”krumelurer” betyder. De måste också kunna koppla samman varje bokstav med 

ett ljud samt sätta ihop dem till ord och samtidigt begripa vad man kan använda orden till 

(Nyström, 2 002:38). 

 

Nyström lyfter fram några grundläggande områden som är relevanta i denna undersökning 

och som kan bidra till att barnens skiftspråkliga utveckling ökar. Det första hon tar upp är 

förskolans roll för att öka barnens språkliga medvetenhet. Detta är viktigt för den fortsatta 

utvecklingen. För har barnen en god förförståelse av vad läsning och skrivning innebär före de 

börjar skolan får de också bättre förutsättningar att klara sig i skolan. Hon lägger också en stor 

vikt vid att det finns olika strategier som pedagogerna kan använda sig av för att öka 

förståelsen för både tryckt och handskriven text (Nyström, 2 002:194-195). 

 

Enligt forskarna Dominkovi`c, Eriksson och Fellenius undersökning är samspelet mellan 

vuxna och barn viktigt i den tidiga högläsningssituationen. I jämförelse mellan 

högläsningssituationer i hemmiljö och i grupp på förskola och skola ligger utmaningen för 

pedagogen i att skapa en interaktiv miljö med flera barn. Det är en utmaning eftersom 

dialogen och samtalet ska passa alla barn. Pedagogen bör få högläsningssituationen att vara 

mer lik en situation i hemmiljö då dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid 

tillsammans är centrala delar vid läsning. Detta genomförs lättast i mindre barngrupper. När 

det gäller gemensamt fokus kan man fånga upp det genom rösten och dramatiseringar av olika 
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slag. Forskarna menar även att engagemanget och lyssnarförmågan är vikig hos pedagogen 

(Dominkovi`c, Eriksson, Fellenius, 2006).  

4. Material och Metod 

I denna del av uppsatsen kommer metodval att presenteras, diskuteras och motiveras. Jag 

kommer också att beskriva hur undersökningen genomförts samt hur det kan kopplas till mina 

frågeställningar. 

 

Jag ville försöka förstå och tolka hur de olika pedagogerna agerar med t.ex. kroppsspråk, 

röstlägen och ögonkontakt när de läser högt för barnen. Jag ville veta hur pedagogerna tänker 

och resonerar kring högläsning i förskolan för att få en helhet och djupare förståelse. Därför 

ansåg jag att en kvalitativ undersökning vore ett bra val.  Mina observationer kom att ligga till 

grund för vilka frågor som skulle ställas i intervjuerna. Motivet till att följa upp 

observationerna med intervjuer var att få en bättre resultat och analys redovisning. Detta 

skulle också bidra till att ge en ökad validitet i min undersökning. Jag valde även att utföra 

observationerna före intervjuerna för att inte pedagogerna skulle påverkas av mina 

intervjufrågor och agera annorlunda i observationerna. 

4.1 Kvalitativa metoder 

Min undersökning är kvalitativ och består av observationer och intervjuer.  

Fördelarna med kvalitativa metoder är enligt Larsen att den som intervjuar möter 

informanterna ansikte mot ansikte och man får en helhetsförståelse för informanten. Man kan 

även ställa många följdfrågor i en kvalitativ intervju som kan leda till många fördjupande svar 

(Larsen, 2009). Jag ställde några följdfrågor när svaret inte var så utförligt som jag hade 

hoppas på. Enligt Larsen så finns det även nackdelar med kvalitativa metoder. En nackdel är 

att det inte går att generalisera på grund av för få svar. En annan nackdel kan vara att 

informanterna inte talar sanning i intervjun på grund av att man sitter ansikte mot ansikte mot 

den som intervjuar (Larsen, 2009).  

4.2 Genomförande 

Det empiriska materialet har insamlats från två förskolor där högläsningssituationen 

observerats vid tre olika tillfällen. Där har fyra pedagoger intervjuats angående deras syn när 

det gäller högläsning. Jag har intervjuat två förskollärare, en barnskötare och en lärare. 

Observationerna och intervjuerna kompletterade varandra på ett bra sätt. Hade jag valt att bara 
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använda enbart en av dessa metoder hade bilden av hur man använder högläsning förändrats 

och antagligen inte blivit lika trovärdig.  Jag anser att dessa metoder har hjälpt mig att belysa 

mina frågeställningar genom att först studera hur en högläsningssituation kan se ut och sedan 

förstärka tolkningarna med intervjuer.  

4.2.1 Urval 

Jag valde att göra min undersökning i en kommun söder om Stockholm. Det var dels på grund 

av tillgänglighet och för att denna kommun är relativt stor. Inom denna kommun gjorde jag ett 

slumpmässigt urval av två kommunala förskolor genom en ram på Internet. Jag valde 

kommunala förskolor eftersom de följer en specifik läroplan och därför kan tänkas arbeta på 

liknande sätt. Larsen beskriver att man kan dra ett slumpmässigt urval genom att från en lista 

på olika verksamheter, förskolor och personer dra lott om vilka som ska väljas (Larsen, 2009). 

Jag tog sedan kontakt via telefon med personalansvarig på de utvalda förskolorna. Genom 

denna (eller vidare kontakt) försäkrade jag mig om att förskolan använde sig av högläsning i 

arbetet med barnen. Annars hade det inte varit aktuellt att göra min undersökning hos dem. 

 

På de förskolorna valdes en avdelning på respektive förskola samt två pedagoger på 

respektive avdelning, d.v.s. fyra pedagoger totalt. Anledningen till att endast dessa valdes är 

att det kändes som en bra observations begränsning.  

Ett kriterie vid val av förskolor var att jag inte besökt dessa tidigare. Eftersom att jag inte ville 

ha någon förkunskap om dessa innan jag skulle göra min undersökning. Jag tror att om man 

har en privat relation kan det försvåra arbetet genom att ha förutfattade meningar. 

4.3 Observationer 

Jag utförde två observationer på förskolan Lärkan vid två högläsningstillfällen. Där 

observerade jag två pedagoger. Jag genomförde endast en observation på förskolan Blåmesen 

med en pedagog. Tyvärr blev det inte tillgång till någon observation med den andra 

pedagogen. Därför får jag enbart gå på hennes ord i från intervjun. Vid observationerna läste 

pedagogerna högt för barnen. De varade mellan 25-45 minuter beroende på 

högläsningstillfälle. En pedagog läste två böcker efter varandra därför tog den observationen 

lite längre tid. 

 

Vid mina observationer var jag intresserad av att undersöka hur pedagogerna i förskolan gör 

när de läser för barnen, därför var fältanteckningar ett givet val i min undersökning. Jag valde 
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även att vara icke-deltagande i undervisningen eftersom jag inte ville gå miste om relevant 

information. Larsen anser att fältanteckningar används mycket inom 

samhällsvetenskapligforskning och en icke-deltagande observatör är bara åskådare av det som 

undersökts. Hon menar att forskaren håller sig i bakgrunden genom att inte integrera i 

undervisningen (Larsen, 2009).  

4.3.1 Observationsguide 

Jag hade förberett en observationsguide (se bilaga) som innehöll stödord som jag skulle 

fokusera på för att resultatet skulle bli så relevant som möjligt. Larsen beskriver att man som 

forskare ska fundera ut vad man har för syfte med observationen och därefter koncentrera sig 

på det. Vidare menar hon att det blir lättare att observera om man vet vad man söker efter. 

Därför var observationsguiden ett bra alternativ för att observationerna skulle bli rättvist 

bedömda. För att registrera observationerna användes anteckningar både under tiden och efter 

avslutad högläsningssituation. Eftersom det då var färskt i minnet var risken att glömma bort 

viktig information inte lika stor. Larsen anser att man bör föra minnesanteckningar hela tiden 

för att inte glömma bort observationen (Larsen, 2009). 

4.3.2 Hur mina observationer gick till 

När det gäller observationerna vid högläsningsstunderna fick jag uppfattningen att 

pedagogerna inte var besvärade över min närvaro. Grundtanken med mina observationer låg 

mest på pedagogerna eftersom det var mitt syfte med denna undersökning. Jag studerade vilka 

strategier pedagogerna använde sig av när de läste högt för barnen. Jag uppmärksammade mig 

att pedagogerna använde olika strategier. De använde rösten och kroppen som verktyg, samt 

bearbetning vid högläsning. Pedagogerna var även bra på att arbeta språkutvecklande vid 

högläsningen. Jag fann många intressanta resultat som ledde fram till mina frågeställningar. 

Detta kunde sedan förstärkas med en intervju med respektive pedagog.  

4.4 Intervjuer 

I mina intervjuer använde jag mig av olika verktyg. Det var intervjuguide, anteckningsblock 

och en diktafon.  Jag använde mig av strukturerade frågor som kunde bidra till öppna svar och 

som lättare kunde stärka mina frågeställningar. Frågorna kom dock inte alltid i samma 

ordningsföljd, vilket delvis berodde på informantens svar. Ibland blev svaren väldigt utförliga, 

men ibland fick jag även be informanterna om ett förtydligande svar för att resultatet skulle 

bli så rättvist som möjligt. Larsen beskriver en strukturerad intervju som att man ställer en 



 17 

viss sorts frågor i en viss ordning. Har man inte så stor erfarenhet av att intervjua kan 

strukturerande intervjuer var ett bra alternativ, då det blir lättare att reducera 

informationsmängden och att efterarbeta materialet eftersom alla svarar på samma frågor 

(Larsen, 2009).  

4.4.1 Intervjuguide 

Vid mina intervjuer använde jag mig av en intervjuguide (se bilaga) för att informanternas 

svar lätt skulle kunna jämföras med varandra och för att resultatet skulle bli så rättvist som 

möjligt. Kvale och Brinkmann anser att intervjufrågor inte bör vara för långa och 

komplicerade utan korta och specifika. De ger även bra tips på hur intervjufrågorna kan 

fördelas. De bör fördelas med bakgrundfrågor, uppföljningsfrågor, utforskande frågor, 

specificerande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande frågor och tolkande 

frågor. Vidare menar de att den som intervjuar bör använda sig av pauser för att informanten 

ska ha chans att tänka och förklara sig mera utförligt (Kvale, Brinkmann, 2 009:150-151).   

 

Eftersom jag inte är en erfaren intervjuare när det gäller anteckningar så använde jag mig av 

en diktafon som hjälpmedel. Kvale och Brinkmann förklarar fördelarna med att använda 

diktafon. Dessa är bland annat att förhållningssättet i intervjun bli öppnare och friare eftersom 

intervjuaren lättare kan fokusera sig på dynamiken och ämnet. Flera fördelar med diktafon är 

att intervjuaren kan lyssna på intervjun om och om igen för att kunna säkerhetsställa rätt svar 

(Kvale, Brinkmann; 2 009:194). Jag förde även några anteckningar så de kunde komplettera 

diktafonen när det var dags att sammanställa resultat och analysen.  

4.4.2 Hur mina intervjuer utfördes 

Jag har intervjuat fyra pedagoger angående deras syn när de gäller högläsningens betydelse i 

förskolan. Tre av intervjuerna utfördes enskilt och ostört, en fick utföras i en barngrupp. Alla 

intervjuer varade mellan 20-50 minuter och att de skiljer sig från varandra beror på 

pedagogerna tillgänglighet. Vissa hade endast tid en kort stund. Men jag fick bra och utförliga 

svar ändå. 

 

Min uppfattning är att pedagogerna verkade avspända och vågade öppna sig under 

intervjuerna. De verkade inte vara besvärade över att jag använde diktafon. Diktafonen har 

hjälpt mig oerhört mycket och jag är tacksam mot mina informanter att jag fick använda den.  
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När jag nu ska analysera mitt datainsamlade material använder jag mig av en innehållsanalys. 

Det gör jag eftersom mitt syfte var att försöka hitta olika mönster i informanternas svar och 

tolkningar, för att sedan bearbeta dessa mönster vidare genom att sätta in dem i texter under 

olika teman. Larsen anser att syftet med en innehållsanalys är att urskilja mönster, olika 

samband och gemensamma skillnader eller likheter hos informanterna (Larsen, 2 009:101-

102).   

4.5 Avslutande metoddiskussion 

4.5.1 Validitet och Reliabilitet  

Validitet innebär enligt Kvale och Brinkmann, att den som genomför undersökningen avser 

det den är tillämnad att undersöka. Alltså att resultatet är korrekt utfört och att de är 

tillförlitliga yttranden som kommer från informanterna (Kvale, Brikmann, 2 009:264). 

Resultatvaliditeten kan diskuteras ifall det är för få observationer och intervjuer i min 

undersökning. Men för att öka validiteten intervjuades de tre observerade pedagogerna, samt 

en pedagog som det tyvärr inte blev till gång till någon observation med. Då hade nog 

resultatet stärks ytterligare. Observationerna stämde ganska bra med vad informanterna sa i 

intervjun. Jag upplevde inte att observationssituationerna förändrades på grund av min 

närvaro, men kan inte säkert veta eftersom jag inte har någon förkunskap om vare sig 

pedagogerna eller barnen sedan tidigare.  

 

För att min validitet skulle vara trovärdig försökte jag samla in material som skulle vara 

relevant för min frågeställning och undersökning. Jag hade förberett en observationsguide och 

intervjuguide som relaterade till de rätta frågorna utifrån mina frågeställningar. Det gjorde jag 

för att lättare säkerhetsställa det insamlade materialet och för att validiteten skulle anses 

tillförlitlig.  

 

Reliabilitet är enligt Kvale och Brinkmann forskningsresultatens tillförlitlighet och konsistens. 

Alltså oavsett vem som gör intervjun och vid vilken tidpunkt den görs kan komma fram till 

samma resultat. Givetvis måste samma frågor ställas (Kvale, Brinkmann, 2 009:200, 263).  

Jag har strukturerat in materialet efter observationer och intervjuer och varit noga med vem 

som har sagt vad i intervjun. För att öka reliabiliteten i min undersökning kontrollerade jag 

materialet flera gånger och har kommit fram till samma resultat. Jag använde mig också av en 

observationsguide och intervjuguide för att resultatet skulle bli så rättvist som möjligt.  
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4.5.2  Etiska principer och regler för forskare 

Enligt Kvale och Brinkmann kan det uppstå etiska problem när man gör en intervjuforskning. 

Därför bör intervjuaren formulera ett etiskt protokoll för att skydda den intervjuades identitet 

och vara förberedd på etiska frågor som kan dyka upp i undersökningen. Intervjuarens etiska 

regler är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale, 

Brinkmann, 2 009:84-91). 

 

Det första huvudkravet är informerat samtycke. Det fick jag redan vid telefonsamtalet av mina 

informanter genom att jag fick komma och utföra min undersökning på deras förskola och 

avdelning. Det var från informanterna själva som jag fick samtycket genom att jag berättade 

syftet med min undersökning och hur jag hade tänkt gå till väga. Jag informerade dem alla om 

de etiska reglerna både muntligt och skriftligt. Jag tog även upp de etiska reglerna vid mitt 

första besök på förskolan innan jag utförde mina intervjuer och fick då tillåtelse till att slutföra 

min undersökning. Det andra kravet är konfidentialitet och det genomfördes i min 

undersökning genom att informera och meddela mina informanter om att inget kommer att 

härledas till dem och att de kommer att förbli anonyma. Även där fick de informationen via 

brev innan intervjun och muntligt före intervjun verkställdes. Det tredje kravet konsekvenser 

informerades om att jag inte kommer att lämna ut information som gör att den intervjuade inte 

lider skada eller på övrigt sätt drabbas negativt. Det sista och fjärde kravet forskarensroll 

informerades också på samma sätt. Genom att meddela pedagogerna att jag inte kommer att 

använda deras uppgifter till något annat syfte än min undersökning utan deras tillåtelse.  
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5. Resultat och analysredovisning  
 

I mitt empiriska material kommer bara det tas upp som är relevant för mina frågeställningar. 

Intervju svaren och observationerna kommer att sammanfattas under olika teman och ställas 

emot mina teorier och begrepp. Jag gör först en kort beskrivning av mina informanter. 

Förskolorna och pedagogerna har fingerade namn. 

 

Förskolan Lärkan ligger söder om Stockholm och på den avdelningen där jag utförde min 

undersökning är barnen i åldrarna fyra till fem år. Pedagogen Lisa är nästan nyexaminerad 

lärare. Hon har bara arbetat i förskolan i ett år och innan det i skolan två år. Pedagogen Sara 

är barnskötare sedan 30 år. Hon har arbetat på lite olika förskolor. 

 

Förskolan Blåmesen ligger också söder om Stockholm i samma stad, där är barnen tre till sex 

år. Pedagogen Tone är förskollärare sedan 33 år och har arbetat på lite olika förskolor. 

Pedagogen Anna är förskollärare sedan 18 år. Hon arbetar på en småbarnsavdelning i åldern 

ett till tre år men är ibland på Tones avdelning. Hon har tidigare arbetat på lite olika förskolor.  

5.1 Rummets betydelse 

Har högläsningen någon betydelse i förskolan utifrån pedagogernas synsätt?  

 

Vid intervjuerna framkom det en del önskemål om vad som kunde förändras angående 

högläsningen på förskolan. Detta visar att pedagogerna anser att högläsningsstunderna är 

viktiga och betydelsefulla för barnen. Som pedagogen Tone uttryckte det så borde det finnas 

ett rum där det är absolut förbjudet att springa omkring och tjoa och störa. Ett sådant rum 

borde vara ljudisolerat. Pedagogen Anna uttryckte det som att hon saknade mera konkret 

material som flanosagor då dessa hjälper de yngre barnen att lättare förstå. Pedagogen Lisa 

ville arbeta mera med tema arbeten. Böckerna bör komma in mera i verksamheten i stort. 

Genom att använda dem för både skapande, dramatisering och berättande blir allt en helhet. 

Lisa berättar att de är på gång med att se över situationen kring högläsningen. De funderar på 

att ordna en sagoplats som bara är till för sagor. Kanske att de ska göra attribut av 

högläsningen med en sagoväska och en mer planerad ritual. Detta är extra viktigt för de 

barnen som inte får med sig så mycket högläsning hemifrån berättar hon. Pedagogen Sara 

menar att högläsningen bör utvecklas till mindre grupper. Den bör även innebära en lugn 

stund och högläsningen bör bidra till att barnen förstår böcker bättre. Men i synnerhet menar 
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hon att man borde läsa vid varje tillfälle som barnen önskar. Dessa resultat stämmer överens 

med vad Fox anser. Han menar att högläsning är kunskapsförmedling och bör träda kraft när 

som helst under dagen, men den bör även göras till en ritual (Fox, 2001). Pedagogernas 

synsätt stämmer även överens med vad forskaren och författaren Fast anser om högläsning. 

Hon uttrycker betydelsen av att högläsningsplatsen ska vara lugn (Fast, 2001). 

 

När det gäller rummets betydelse i högläsningen är samtliga pedagoger eniga om att de vill 

förändra rummet där högläsningen träder i kraft.  

 

I observationen med Lisa satt barnen på ett hårt bord utan ben intrycka i ett hörn. Samtidigt 

var det många störande ljud runt omkring. Det var barn som sprang omkring och störde 

högläsningssituationen hela tiden. Andra pedagoger störde också i försök att lugna de barnen 

som inte ville lyssna på sagan. Enligt forskaren och författaren Fast bör inte en givande 

högläsningssituation se ut så här (Fast, 2001).  

 

Observationen med Sara upplevdes också som väldigt livlig och okoncentrerad. Då satt 

barnen och Sara runt ett bord. Det var bara ett barn som lyssnade på boken. De andra fyra 

barnen samtalade med varandra samtidigt som de sysslade med lite andra saker. Så bör inte en 

gemensam högläsning gå tillväga anser Lindö (Lindö 2005).  

 

I observationen med Tone satt alla barnen i en soffa och Tone satt framför dem med boken 

mot dem för att få ögonkontakt. Tone berättar i intervjun att hon tycker att det är viktigt att 

alla barn ska sitta bekvämt i en högläsningssituation för att stunden ska upplevas som mysig. 

Även Hasselbaum anser att detta är betydelsefullt (Hasselbaum, 2006). 

5.1.1 Pedagogernas förberedelse i högläsning 

I intervjuerna med två av pedagogerna framkom det att man ska vara förberedd innan man 

läser en bok. Man bör även tycka om högläsning för att kunna genomföra en bra 

högläsningssituation som är meningsfull för barnen.  

 

Pedagogerna tyckte så här: Tone berättade att självklart är det viktigt att man som pedagog 

tycker om att läsa högt för annars smittar det av sig på barnen.  Hon la också stor vikt vid att 

man ska vara förberedd innan högläsningsstunden för att den ska bli så givande som möjligt. 

Man bör även veta vad det är för bok man läser, är man oförberedd kan det bli olika 
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överraskningsmoment som kan vara svåra att hantera. Pedagogen Tones svar stämmer överens 

med vad Fast, Lindö och Sjödin anser om förberedelse i högläsning (Fast, 2001, Lindö, 2005, 

Sjödin, 1987).   

 

Anna säger i intervjun att de inte har någon planerad lässtund, men det bör man ha enligt Fox 

(Fox, 2001). De arbetar istället med det spontana läsandet som innebär att barnen hämtar den 

bok de vill höra och de läser den. Alltså hinner de inte alltid förbereda sig innan läsningen. 

Anna berättar att hon oftast känner igen böckerna då hon har läst dem flera gånger förut. 

Enligt Lindö är dock förberedelse viktig (Lindö, 2005).  

5.1.2 Rekvisita i högläsning 

Något som kan locka till en positiv högläsningsstund är rekvisita (Edwards, 2008, Strandberg, 

2006). Vid intervjuerna framkom det från två pedagoger att de brukar arbeta med rekvisita vid 

högläsningen för att väcka nyfikenhet och intresse hos barnen. Pedagogen Lisa på förskolan 

Lärkan beskrev det som: 

 

Någon gång har jag faktiskt använt mig av rekvisita t.ex. En prinsessbok för att locka till mig 

lyssnare. Då har jag gått runt och varit utklädd till prinsessa och försökt fånga in barnen till 

lässtund. En annan gång läste vi en bok om brandkåren och då klädde jag ut mig till brandman 

med brandrock som jag satte på mig. 

 

Pedagogen Tone beskriver i intervjun att hon ibland brukar ta till olika rekvisitan för att fånga 

upp barnen. Hon beskriver att hon vid ett tillfälle tog på sig en röd sjal när hon skulle läsa 

rödluvan och vargen. Sagan blev en teater, för ett barn ville vara varg och ett barn ville vara 

mormor. Detta stämmer överens med vad forskaren och författaren Fast beskriver angående 

rekvisita (Fast, 2001). Läroplanen för förskolan anser, att pedagogerna skall inbjuda alla barn 

till en inbjudande miljö som kan främja deras lärande och utveckling (Lpfö 98 lärarens 

handbok, 2006).  

5.2  Rösten och kroppen som verktyg 

Vilka strategier använder pedagogerna? Använder pedagogerna olika röstlägen eller andra sätt 

när de läser för barnen? 
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Pedagogerna använde lite olika strategier i högläsningssituationerna. Det var rekvisita, 

förberedelse och rösten och kroppen som verktyg. Observationerna visade även att de 

använde sig av bearbetning på olika sätt. 

 

I intervjuerna var samtliga pedagoger överens om att deras inställning och röstlägen gör 

intryck på barnen när de läser högt för dem. Att ta till olika röstlägen stimulerar barnen till en 

lustfylld högläsningssituation, sa de. Pedagogerna Tone och Anna menade att man får mera 

respons när man använder rösten vid högläsningen. Det spänner upp ögonen hos barnen 

menade de. Anna berättar att barnen visar ett större intresse för bokens innehåll när man 

använder olika röstlägen och föreställer rösten efter personerna i boken. Pedagogen Lisa anser 

att om man föreställer rösten när man läser kan barnen följa med i alla olika föreställningar 

som kan finnas i en bok. Detta stämmer in på vad Fox och Lindö beskriver om rösten som 

verktyg i högläsning (Fox, 2001, Lindö, 2005).  

 

Pedagogen Anna menar också att barnen suger åt sig mera av böckerna då en vuxen har större 

inlevelse förmåga:  

 

Vi brukar använda sagopåsar och då är det viktigt att man använder rösten som ett verktyg när 

man läser, det finns ju olika figurer i sagopåsarna som är roliga att föreställa. 

 

Svaret visar på att pedagogen Anna verkar vara medveten om att rösten går att använda som 

ett pedagogiskt arbete inom högläsning.  

 

Samtliga tre observationer som ska beskrivas visade att pedagogerna arbetade på lite olika sätt 

med röstlägen, kroppsspråk och ögonkontakt. Jag har valt att beskriva observationerna lite 

utförligare för de skiljer sig oerhört mycket från varandra. 

 

I observationen med pedagogen Tone var högläsningssituationen lugn och fridfull. Det var 

åtta barn som satt och lyssnade på boken. Barnen satt väldigt tysta och koncentrerade i en 

soffa när hon läste högt för dem. Tone använde sin röst med stor inlevelse och kraft när hon 

läste. Hon försökte fånga upp barnens intresse genom att använda både svaga och starka toner 

om vartannat. Hon använde också många pauser. Detta passar ihop med vad Lindö anser, att 

pauseringar och olika röstlägen är värdefulla för högläsningsstunden (Lindö, 2005). Bjorkvold 

menar att igenkännande av rösten är viktig för barnets språkutveckling (Bjorkvold, 2005). 
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I en observation med pedagogen Lisa upplevde jag att det var kaosartat och att det fanns 

störande moment hela tiden. Denna högläsningssituation träder i kraft i ett hörn på ett hårt 

bord utan ben. Det var fem barn som försökte sitta och lyssna på boken men de hade svårt att 

koncentrera sig på grund av att de andra barnen sprang omkring. Det var även andra 

pedagoger som störde genom att röra sig in och ut i rummet hela tiden. Lisa visade att hon var 

den pedagogen som arbetade mest med olika röstlägen och kroppsspråk. Detta gjorde hon för 

att fånga upp barnen till handlingen i boken. Hon förde både armar och kroppen åt vänster när 

hon läste vänster och höger när hon läste höger, visade med armarna och rösten hur vinden lät 

och hur löven prasslade. Lisa använde sig också av både höga rop och viskningar. Vid ett 

tillfälle använde hon fingrarna och sa: - Nu håller du dig på stigen krokodil! Lisa visade hur 

fåglarna flaxar med sina vingar och gjorde stora rörelser med armarna. För att förtydliga 

handlingen ytterligare använde hon gester och olika ansiktsuttryck. Detta stämmer överens 

med vad Hasselbaum beskriver, att pedagogerna kan väcka upp nya världar för barnen med 

rösten (Hasselbaum, 2006). Det stämmer dock inte överens med forskaren och författaren Fast 

beskrivning om högläsningsstunderna, man får inte distraheras av olika ljud runt omkring 

(Fast, 2001). 

 

När det gäller observationen med pedagogen Sara så äger högläsningen rum vid ett bord med 

fem barn runt omkring. Denna högläsningssituation är väldigt livlig och högljudd. Några barn 

spelar spel och samtalar med varandra under tiden Sara läser. Några andra barn springer fram 

och tillbaka hela tiden för att hämta nya saker att sysselsätta sig med. Sara använde sig inte av 

sitt kroppsspråk lika tydligt som Lisa och Tone, utan endast vid något enstaka tillfälle. Hon 

använde samma höga röstläge böckerna igenom. Bara vid ett tillfälle lägger hon till en 

mörkare röst och skrattar. Sjödin anser att högläsningsstunderna måste få barnen att känna en 

trygghet genom en lugn stämning (Sjödin, 1987). Det genomförs inte vid detta tillfälle.  

5.3  Bearbetning av böckerna i högläsning 

Sker det någon bearbetning av böckerna i högläsningssituationerna?  

 

Enligt Lisa skedde bearbetning av böckerna inte alltid systematiskt. 

Observationerna med Lisa och Sara visade att de samtalade om bokens bilder och innehåll. 

Sara och Lisa ställde frågor till barnen för att försöka få dem delaktiga i lässtunden. Efter 

bokens slut frågade de barnen vad som var bra med boken och inte bra. Lisa samtalade även 

under hela högläsningstillfället. Jag har därför valt att beskriva den situationen lite utförligare. 
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I observationen med Lisa så frågar hon barnen: - Varför tror ni de gör så här i boken?  Två 

barn svarar hur de tolkar bilderna. De samtalade om vad som hände i boken som relaterade till 

något som hänt i barnens verklighet. Det var vid många tillfällen som hon diskuterade bokens 

innehåll med barnen för att få en diskussion. Hon relaterade ofta till något som barnen kunde 

känna igen sig i deras verklighet t.ex. hösten utanför. Pedagogen Lisa upprepade barnens ord 

vid flera tillfällen för att benämna dem. Lisa försökte fånga upp barnens intresse genom att ha 

ständig ögonkontakt som tyvärr inte alltid fick respons. Enligt Nyström och Säljö så stämmer 

detta med teorin om högläsning ur ett teoretiskt perspektiv, det kommunikativa samspelet är 

viktigt för att vi skall få tillträde till andras tolkningar. Det pedagogen arbetade med var 

barnens förståelse för språk- tanke- handling, alltså grunden i Vygotskij teori, det 

sociokulturella perspektivet (Nystöm, 2002, Säljö, 2000). Det stämmer även in på vad 

Dominkovi`c beskriver. Efterarbetning av högläsning är viktigt för att öppna upp barnens vyer 

för nya perspektiv (Dominkovi`c, 1984) 

 

I observationen med Tone kunde man inte se någon efterarbetning av böckerna vid detta 

högläsningstillfälle, vilket hon också berättar i intervjun att hon inte alltid använder. Hon 

berättade att ibland kan hon stanna upp och samtala om saker som barnen reagerar på. Vid ett 

högläsningstillfälle läste hon en bok om en flicka som inte vågade gå fram till en hund för den 

kunde ha en sticka i tassen. Det blev då en intressant diskussion med barnen om huruvida man 

får klappa främmande hundar. Situationen stämmer precis in på vad Dominkovi`c beskriver, 

att efterarbetning underlättar barns språkutveckling men det behöver inte nödvändigtvis ske 

varje gång man läser för barnen (Dominkovi`c, 1984). 

 

Enligt Dominkovi`c teori så stämmer det att man ska göra så som Sara berättar i sin intervju, 

fråga barnen om det är något som de kan relatera till i boken för att väcka deras intresse 

(Dominkovi`c, 1984).  

 

Pedagogen Lisa beskrev i sin intervju att det inte alltid skedde någon bearbetning efter 

högläsningen, för ibland var det lite för bråttom vid läsningen. Man borde stanna upp mera 

och diskutera innehållet i böckerna. För om barnen inte förstår vad orden betyder så kan man 

som pedagog hjälpa till att sätta ord på de med bilder. Chambers menar också att orden får 

lika stor respons som bilderna i böckerna om man bedömer värdet av dem (Chambers, 1993).   
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Lisa fortsätter att säga att ibland återger de boken, inte alltid systematiskt, men det 

förekommer samtal om bilderna. Hon beskriver en situation när de hade högläsning då det 

blev en intressant diskussion om att olika saker kunde upplevas som obehagligt. Barnen 

började prata om sina rädslor. Hon anser att böckerna kan användas till många olika saker. 

Om det t.ex. finns mycket svartsjuka när man får ett syskon kan man läsa en bok som handlar 

om det. Det beskriver även Lindö, barn och pedagoger bör utbyta upplevelser och idéer kring 

en bok (Lindö, 2005). 

5.4  Pedagogernas inställning om vad högläsning gav  

Alla pedagoger ansåg att högläsningen kunde bidra till språkutveckling på olika sätt. Jag har 

valt att beskriva några av pedagogernas svar. 

 

Pedagogen Tone sa i intervjun att om barn får lyssna mycket till böcker under deras uppväxt 

gynnar det deras språkutveckling. Tone nämner också att ibland när hon har läst en bok vid 

högläsningen vill några av barnen läsa den boken för henne sedan. Hon förklarade hur barnen 

gör när de läser en bok. De slår upp bilderna, vänder blad och så hittar de på. Inte alltid det 

som hon har läst, det kan vara något helt annat som de låtsas läser (pre-läser). Barnen övar sig 

på hur lång en berättelse är, hur många ord texten har och hur lång tid det tar att läsa texten 

som innehåller så många ord. Det är ju en träning i sig menar Tone, att barnen kopplar ihop 

texten med hjälp av bilderna. Mycket av detta stämmer överens med vad Liberg och Lindö 

beskriver (Liberg, 1993, 2006, Lindö, 2005). Dessa forskares och Tones svar stämmer också 

överens med Vygotskijs förklaring av den proximala utvecklingszonen som Strandberg 

beskriver. Man lär sig med hjälp av vuxna som visar hur man gör (Strandberg, 2006).  

 

Någon som också verkar ha kunskap om betydelsen av den proximala utvecklingszonen är 

Anna för hon berättar i intervjun att hon inte försöker ta bort några svåra ord när hon läser för 

barnen.  Hon benämner dock de svåra orden för att barnen lättare ska kunna dem. Genom att 

göra så här kan man ge barnen språklig stimulans utefter deras utvecklingsnivå, menar 

Häggström (Häggström, 2003).  
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Pedagogen Lisa var först lite tveksam till om högläsningen kan gynna barnens 

språkutveckling. Hennes förklaring löd så här: 

 

Ja det tror jag, fast inte att språkutvecklingen är det stora i sig. Jo så här tycker jag. För de 

barnen som har en bra grund i språket så tror jag att det är ett sätt att utveckla ett mera abstrakt 

språk. För de som är nya i språket är det mera det konkreta att de snappar upp ord när man läser 

t.ex. vi tittar på en flygplats och ser ett flygplan och barnen upprepar ordet flygplan. För de 

barnen som befinner sig mittemellan i språket så finns det andra syften som t.ex. berättandet. För 

forskning visar att de som får berättelser berättade för sig dagligen blir bättre problemlösare. 

Man lär sig hur berättandet fungerar och hur berättelser är uppbyggda. Ja det är för sig 

språkutvecklande i sig som i sin tur gynnar språkproduktionen. 

 

Det finns många likheter med hur läs- och språkutvecklingen går till här enligt Chambers 

tolkning vad det gäller att barnen ska lära sig hur en text är konstruerad och Edwards tolkning 

att högläsning lägger en grund till en ord- och språkbank (Chambers, 1995, Edwards, 2008). 

6. Slutdiskussion 
 

I denna avslutande del kommer jag att presentera en sammanfattning från resultat och 

analysdelen som har väckt störst intresse hos mig och diskutera det empiriska materialet 

utifrån tidigare forskning och Lpfö98. I min forskning utgår jag endast ifrån de 

undersökningar som jag har gjort, på två förskolor med totalt fyra pedagoger. Det hade varit 

intressant att undersöka flera förskolor för att se om resultatet stämde generellt. 

Avslutningsvis redovisas nya frågor som har dykt upp under arbetes gång som blir mitt 

förslag till fortsatt forskning. 

 

Innan jag utförde min undersökning hade jag en uppfattning om att högläsning håller på att gå 

ur tiden i vårt samhälle på grund av medias stora inflytande. Det är för mig svårt att svara på 

då jag inte har fått tillräckligt med kunskap om detta eftersom det inte var mitt syfte med 

undersökningen. Många forskare menar dock att högläsning inte förekommer i alla barns hem.  

Jag undrade därför ifall högläsningen har någon betydelse i förskolan utifrån pedagogers 

synsätt, eftersom läroplanen inte skriver något specifikt om just detta. Av just den orsaken kan 

pedagogerna försöka väcka upp lusten kring högläsningen i förskolan. Läroplanen för 

förskolan menar att pedagogerna ska försöka utveckla ett rikt talspråk hos barnen och 

stimulera deras språkutveckling. Pedagogerna bör även låta barnen utbyta tankar genom att 

samtala och kommunicera med andra. Det leder lättare till förståelse för omgivningen. 
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Förskolans miljö ska vara inbjudande, trygg och innehållsrik (Lpfö98 lärarens handbok, 2006). 

Detta för mina tankar mot resultatet av en observation som visade helt tvärtemot vad 

läroplanen anser. 

 

De två olika förskolorna som jag utförde min undersökning på skiljer sig från varandra ganska 

mycket, i alla fall vad mina observationer kunde visa. På ena förskolan skedde 

högläsningsstunden i en soffa med barn som satt tätt intill varandra. Situationen var lugn och 

stillsam. Alla barn var helt tysta utom när pedagogen ställde frågor till dem, då var de tvungna 

att besvara.  

 

På den andra förskolan prioriterades högläsningen inte alls för där var det inte en lugn, fridfull 

och inbjudande miljö. Vid det högläsningsstillfället satt barnen på ett hårt bord utan ben 

intryckta i ett hörn. Barnen var väldigt okoncentrerade och hade svårt att ta till sig bokens 

innehåll, på grund av allt störande ljud som fanns inne i rummet. Pedagogen som försökte läsa 

trots den störande omgivningen gjorde allt i sin makt för att väcka upp lusten kring 

högläsningen. Men det räckte tyvärr inte till fast pedagogen försökte leva sig in i sagans 

magiska värld med olika röstlägen och kroppsspråk. Enligt min uppfattning så har rösten en 

stor betydelse, men vilken förutsättning hade rösten att nå fram. Jag tolkar det som att oavsett 

om pedagogen gör allt för att väcka upp lusten kring högläsningen så spelar det ingen roll om 

inte rummet/situationen är till belåtenhet. Att barnen satt på ett hårt bord, utan mjuka kuddar 

intryckta i ett hörn med störande ljud runt omkring ansågs vara förödande för dem. På grund 

av den orsaken så borde högläsningen ske i ett avskilt rum med en skylt på dörren, där det står 

att man inte får bli störd för högläsning pågår. Precis som forskaren och författaren Fast 

beskrev det, högläsningen får inte distraheras av omgivningen (Fast, 2001). 

 

Intervjuerna visade att högläsningen är delvis prioriterad och har betydelse. Det önskades av 

en pedagog att böckerna borde komma in mera i verksamheten med olika estetiska ämnen. 

Samma pedagog berättade att de funderade på att ordna en sagoplats som bara var till för 

sagor. En annan pedagog menade att högläsningen borde förbättras genom att de ska ha 

mindre grupper och att barnen borde ha tillgång till en lugn stund. Detta nämner också 

forskarna Dominkovi`c, Eriksson och Fellenius i deras undersökning. Högläsning bör ske i 

mindre grupper för då har barnen större chans att få sin röst hörd (Dominkovi`c, Eriksson, 

Fellenius, 2006). 
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Sammanfattningsvis på det ovan visades det i denna undersökning att högläsningen hade 

betydelse och prioriterades men bara till viss del. Det var fina ord som pedagogerna sa i 

intervjun men som av olika anledningar tyvärr inte fullföljs helt i praktiken. Mitt resultat visar 

att rösten och kroppsspråket är vikiga byggstenar i högläsningen men att det inte får positiv 

respons om rummet/situationen inte är trivsam. För att högläsningssituationen ska upplevas 

som meningsfull för både pedagogerna och barnen bör situationen vara lugn och koncentrerad. 

Delvis för att rösten och kroppsspråket ska kunna träda i kraft och för att högläsningen ska 

kunna ha ett språkutvecklande syfte. 

 

Det framkom i intervjuerna att pedagogerna ansåg att bearbetning vid högläsning kan bidra 

till att barnens läs- och språkutveckling gynnas. Enlig Nyström, sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv, kan högläsning ses som det kommunikativa samspelet och lärandet på grund av att 

barnen erövrar ny kunskap hela tiden (Nyström, 2002). Det märktes att samtliga pedagoger 

försökte lägga stor vikt vid det kommunikativa samspelet genom att de ofta försökte få en 

dialog med barnen i högläsningen. Någon pedagog la också stor vikt vid att barnen fick 

återberätta böckerna. Några nämnde att de upprepade svåra ord för att barnen lättare skulle 

förstå dem.  

 

Nyström redogör i sin doktorsavhandling Eleven och lärandemiljön, att både individuella och 

sociala faktorer bidrar till barnens läsutveckling. Hon menar också att barn har olika behov 

när det gäller att ta till sig läsinlärning och kunskap. Därför bör pedagogerna försöka anpassa 

miljöer och metoder efter barnens individuella behov (Nyström, 2002). Jag tycker det här 

lever upp till läroplanen och förskolans roll. För Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) anser att 

förskolan ska lägga underlaget för barnens livslånga lärandet, men också att den pedagogiska 

verksamheten ska anpassas utefter varje barns behov (Lpfö98, Lärarens handbok, 2006).  

 

Resultatet av pedagogernas intervjuer visade att de var övertygande om att bearbetning vid 

högläsning kan främja barnens språkutveckling. De nämnde många positiva saker i 

intervjuerna som kunde bidra till det. Någon pedagog nämnde återberättande som det stora i 

språkutvecklingen alltså låtsas läsa. Detta för tankarna mot Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen eftersom man lär sig av någon som är mera erfaren för att sedan klara av det 

själv sedan. I detta fall leder det kanske till att barnet så småningom återberättar boken, som i 

sin tur leder till att barnen låtsas läser (pre-läser) den och kanske till slut knäcker läskoden. 

Det stämmer också in på vad Nyström beskriver i sin avhandling. Hon menar att barnen måste 
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erövra skriftspråket. För att det ska ske måste barnen kunna identifiera och förstå vad 

bokstäverna, ”krumelurerna”, föreställer. Barnen behöver även förknippa bokstäverna med 

ord och ljud för att överhuvudtaget förstå vad orden används till (Nyström, 2002).  

 

En annan pedagog redogör för att hon tycker det är viktigt att inte förenkla de svåra orden när 

hon läser. Någon pedagog upprepade vissa ord som kanske barnen har svårt med att förstå.  

På detta sätt kan dessa resultat ses som en observation som forskarna Dominkovi`c, Eriksson 

och Fellenius beskriver om i sin bok Läsa högt för barn.  I den observationen hade dialogen 

för lärandet en stor betydande roll. Mamman upprepade hela tiden orden som stod i boken för 

att lyfta upp barnet i sin tidiga språkutveckling (Dominkovi´c, Eriksson, Fellenius, 2006).  

 

Resultatet av observationerna visade också att de arbetade språkutvecklande och bearbetande 

med barnen. En pedagog börjar redan från början med att resonera kring boken innan den 

skulle läsas. Pedagogen försökte hela tiden fånga upp barnens tankar och idéer genom att 

samtala om bilderna och handlingen i boken som relateras till barnens verklighet. Detta 

stämmer överens med vad Nyström redogör för ur ett sociokulturellt perspektiv, att språk- 

tanke- handling är viktiga för barnens lärande för att kunna frambinga ny kunskap. Men också 

att kommunikationen är viktig för att talutrymmet skall kunna träda i kraft (Nyström, 2002). 

 

En pedagog använde sig av många pauser när hon läste högt för barnen. Det tolkar jag som att 

hon ville ge barnen en chans att få delta i högläsningen. Detta ansluter sig till vad forskarna 

Dominkovi`c, Eriksson och Fellenius redogör för, i en observation där de beskriver att den 

vuxne var bra på att använda pauser för att invänta barnets reaktioner under högläsningen 

(Dominkovi`c, Eriksson, Fellenius, 2006). Enligt min åsikt så tror jag att pedagogen använde 

pauser för att barnen skulle få chans att hinna fråga något och att få igång en slags bearbetning. 

 

Samtliga tre observationer visade att de arbetade med bearbetning på lite olika sätt. De flesta 

pedagogerna samtalade om böckerna när de läste precis som jag beskrev ovan. Några ställde 

frågor till barnen som kunde relateras till deras vardag. Detta är viktigt, visar forskning, för att 

barnen lättare ska ta till sig högläsning på ett positivt sätt. Något som jag kunde sakna i 

observationerna var att pedagogerna inte diskuterade boken efter högläsningstillfället. Endast 

en pedagog försökte få igång en dialog med barnen genom att fråga vad som var bra/inte bra, 

men tyvärr fick det inte så positiv respons som det borde. Kanske berodde det på att den 

högläsningssituationen var så kaotisk och högljudd att budskapet inte gick fram. Där ser man 
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flera skäl till hur situationen påverkar högläsningen. Man kan här se likheter med vad 

Dominkovi`c, Eriksson och Fellenius beskriver. De menar att högläsningssituationer ses oftast 

som envägskommunikation på grund av att det är svårt att hitta samtal som passar alla 

individer (Dominkovi`c, Eriksson, Fellenius, 2006). 

 

6.1 Slutord 

Mina resultat i denna undersökning visar att högläsning är något som pedagogerna upplever 

som positivt. Samtliga pedagoger beskriver att det finns fördelar med att läsa högt för barn. 

Samtliga pedagoger menade också att högläsning bidrar till att gynna barnens läs- och 

språkutveckling. De gav många exempel på det i intervjuerna. 

 

De flesta pedagoger ville se en stor förändring kring högläsningen. De ville ha en avskild lugn 

sagoplats bara för sagor.  Några av pedagogerna tyckte att högläsningen inte prioriteras som 

den borde göra på deras förskola. Det berodde delvis på för stora barngrupper vid läsningen, 

för livlig miljö och att inte rummet är utformat för en sagostund.  

 

Några av pedagogerna beskrev att de arbetade med bearbetningar vid högläsning och då är 

dialogen, samtalet, återberättande och drama de centrala bitarna.  Några av pedagogerna är 

också eniga om att bearbetning vid högläsning i form av samtal och kommunikation 

underlättar barnens läs- och språkutveckling.  De menar att när man samtalar och diskuterar 

om boken lär sig barnen språkets uppbyggnad. Två pedagoger nämnde även att barnen lär sig 

förstå hur böcker är konstruerade och hur de gör när de läser. En pedagog menade att det 

underlättar barnens läsinlärning när de får återberätta boken som i sin tur kan leda till att 

barnen sedan vill läsa den själv.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Något som har väckt mitt intresse under arbetets gång är att det skulle ha varit intressant att 

undersöka hur barnen upplever och tänker kring högläsningsstunden. Detta skulle vara 

intressant att forska vidare kring, för att jag som pedagog skulle kunna se till att utveckla 

högläsningen utefter barnens behov och förutsättningar. Förhoppningvis skulle det kunna 

bidra till att högläsningen fick en högre prioritering i förskolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Observationsguide 

 

Hur ser situationen ut kring högläsningsstunden (Där de befinner sig)? 

Hur är rummet utformat för läsning, soffa eller golvet?  

Är det en lugn avskild plats, lekrum eller störande miljö? 

Ligger eller sitter barnen bekvämt? 

Hur många barn är det som lyssnar på högläsning? 

 

Hur sitter pedagogerna i förhållande till barnen? Har de ögonkontakt och sitter de framför 

barnen? 

Pedagogernas förhållningssätt, röstlägen, pauser, kläder, kroppsspråk  

Är pedagogerna förberedda, tittar de upp och försöker få ögonkontakt med barnen? 

Visar pedagogerna bilderna för barnen, samtalar de om dem? 

Sker bearbetning, frågar pedagogerna om handlingen eller bilderna i boken? Frågar 

pedagogerna om svåra ord som kanske är svåra att förstå för barnen? Förenklar pedagogerna 

orden i boken utefter barnets utvecklingsnivå? Osv. 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

  

1.  Bakgrundfrågor Yrke: Förskollärare, barnskötare eller lärare. 

 Hur många år har ni arbetat som det? Har ni arbetat på olika förskolor?  

2.    Hur använder du högläsningen i arbetet med barnen? 

                  3.    Hur går läsningen till? 

                  4.    Finns det något speciellt tillfälle då ni tänker på vad ni läser för barnen? 

                  5.    Är högläsningsstunderna alltid genomtänkta? Hur ofta händer det att de inte är   

      det? 

6.    Pratar ni om det ni har läst? Vad är syftet i så fall? 

       Sker de någon bearbetning om bokens innehåll förutom samtalet?  

       Rita bilder, temaarbeten, teater, lekar mm 

                  7.    Har ni några särskilda ritualer när det är dags för högläsning? 

       I så fall när och hur sker går det till? 

8.    Anser du att pedagogers förhållningssätt kan påverka högläsningen?  

        T e x olika röstlägen, intresse hos pedagogen och inställning till boken   

                  9.   Anser du att det är viktigt att vara förberedd när du skall läsa högt för barnen? 

                 10.  Är det viktigt att du som pedagog gillar den bok du skall läsa högt ur? 

                 11.  Hur skulle arbetet med läsningen kunna utvecklas? 

                 12.  Vilka förutsättningar behövs för att ni skall kunna arbeta som ni vill? 

                 13.  Vilken betydelse har bilderna i böckerna för barnen? 

                 14.  Vilken betydelse har rösten tonläget för dig? 

                 15.  Kan högläsning främja barnens språkutveckling? 

                        Varför tror du det? 

 

Diverse följdfrågor förekom också för att få utförligare svar. 

 

 

 


