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Sammanfattning 

Högläsningens betydelse för språkutvecklingen – en studie om hur högläsning i 

förskolan stimulerar barns språkutveckling. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse högläsning har för barn i förskolan och 

deras språkutveckling och ta reda på vilka pedagogiska metoder pedagoger använder för att 

stimulera språkutvecklingen. I denna studie intervjuas sju pedagoger. Resultatet visar att det 

finns en stor medvetenhet hos pedagogerna om att högläsning är viktigt för barns 

språkutveckling. Litteraturen belyser också hur betydelsefull högläsning är för 

språkutvecklingen. Därför har pedagoger i förskolan ett stort ansvar vad det gäller att delge 

barnen god litteratur via högläsning. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: barns språkutveckling, högläsning, förskola 

 



  

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning                 5                                        

1.1. Syfte                 5 

1.2. Frågeställning                5     

1.3. Disposition                5   

2. Begreppsdefinitioner                6 

3. Litteraturgenomgång                6 

3.1. Styrdokument                6 

3.2. Tidigare forskning                7 

       3.2.1. Språkteorier                7 

3.3. Teorier kring språkutveckling               8 

3.4. Högläsningens betydelse för språkutvecklingen              9 

3.5. Hur pedagoger kan stimulera barns språkutveckling genom högläsning          10 

3.6. Arbetsmetoder för att stimulera barns språkutveckling genom högläsning          12 

       3.6.1. Boksamtal                12 

4. Metod               13 

4.1. Val av metod              13 

4.2. Urval               13 

4.3. Procedur               14 

4.4. Forskningsetik              15 

5. Resultat och analys              15 

5.1. Resultat               15 

       5.1.1. Pedagog A                15 

       5.1.2. Pedagog B               16 

       5.1.3. Pedagog C               17 

       5.1.4. Pedagog D               18 

       5.1.5. Pedagog E               19 

       5.1.6. Pedagog F               20 

       5.1.7. Pedagog G               22 

5.2. Sammanfattning av intervjuerna             23 

       5.2.1. Sammanfattning – om högläsning som metod och arbetssätt         24 

       5.2.2. Sammanfattning – om högläsning och språkutveckling          24 



  

6. Diskussion             25 

6.1. Metoddiskussion              25 

6.2. Resultatdiskussion             26 

6.3. Förslag till fortsatt forskning            29 

7. Referenser             30 

8. Bilagor                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5                                                                     

1. Inledning 

Förskolan är den plats där nästan alla barn i ålder ett till sex år befinner sig under en stor del 

av dagen. Det är i förskolan som barn från olika sociala bakgrunder möts. Barnens 

erfarenheter av högläsning skiljer sig också åt. Somliga barn har kanske aldrig fått någon bok 

läst för sig och somliga har redan från födseln fått sitta i någon vuxens famn och fått ta del av 

någon form av böcker. Förskolans uppdrag är att lägga en grund för barns lärande och ge alla 

barn goda förutsättningar för deras framtida skolgång och i förskolan skall stor vikt läggas på 

att stimulera barns språkutveckling (Utbildningsdepartementet, 1998). Att kunna bli lyssnad 

på och få göra sig hörd stärker barnets självkänsla vilket är en förutsättning för det livslånga 

lärandet och ”att känna en sådan språklig självtillit att man kan, vill och faktiskt använder sitt 

språk för att påverka sitt eget liv och andras är att äga språkförmåga” (Pramling Samuelsson 

& Sheridan, 1999:72).  Samhället som vi lever i gör oss människor beroende av ett språk för 

att kunna möta all information. Hur ska barnen kunna kommunicera, söka ny kunskap och 

samarbeta om de inte har ett språk? I denna studie undersöker vi hur man som pedagog kan 

arbeta med högläsning som ett pedagogiskt verktyg i förskolan.  

 

1:1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka högläsningens betydelse för barns språkutveckling samt att 

kartlägga vilket syfte och vilka arbetsmetoder några pedagoger i förskolan har för att 

stimulera språkutveckling genom högläsning. 

 

1:2 Frågeställning  

- Vilken betydelse har högläsning för barns språkutveckling? 

- I vilket syfte och hur använder pedagoger högläsning för att stimulera barns 

språkutveckling?  

 

1:3 Disposition  

Arbetet börjar med begreppsdefinitioner därefter följer litteraturgenomgången som inleds med 

läroplanens tankar om språkutveckling. Därefter följer en redogörelse för forskning om 

språkutveckling och högläsningens betydelse för språkutveckling. Därefter följer hur 

pedagoger kan stimulera barns språkutveckling genom högläsning och sist i den teoretiska 

delen följer arbetsmetoder för att stimulera barns språkutveckling. Under rubriken metod tar 

vi upp vår kvalitativa undersökning och urvalet av respondenter. Därefter följer procedur och  
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etiskt ställningstagande. Sedan följer resultat och analysdel vilka slutligen diskuteras i 

diskussionsavsnittet 

 

2 Begreppsdefinition  

Det centrala begrepp som används i undersökningen är högläsning och med högläsning avses, 

i detta arbete, läsning för barn av olika barnböcker såsom bilderbok, kapitelbok, pekbok, 

folksagor och faktaböcker. Planerade högläsningsstunder är en aktivitet som är planerad av 

pedagoger. Spontana högläsningsstunder är en aktivitet som kan ske när som helst under 

dagen när barnet visar intresse för att läsa, både inom- och utomhus. 

 

3 Litteraturgenomgång  

3.1. Styrdokument 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, står det att grunden för ett livslångt lärande läggs i 

förskolan. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger ihop och har en stor inverkan på 

barnets utveckling. Därför är det av vikt att de som arbetar i förskolan har fokus på att 

stimulera barns språkutveckling. Pedagoger i förskolan behöver uppmuntra barnen och ta 

tillvara på deras intressen och nyfikenhet för den skriftspråkliga världen.  

 

I förskolans läroplan finns strävansmål som berör barnets språkliga utveckling. I läroplanen 

står det att förskolan skall sträva efter att ”varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd 

och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråket och förförståelsen av symboler 

samt deras kommunikativa funktioner” (Utbildningsdepartementet, 1998:13). Förskolan måste 

lägga upp sitt arbete så att det bidrar till en utveckling av det enskilda barnets förmåga att 

våga berätta, reflektera och sätta ord på egna tankar, men också att kunna lyssna på vad andra 

har att säga. Barnet ska få öva sig i att samtala med andra och ges möjlighet att uttrycka sina 

egna uppfattningar  (a.a. 1998). 
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3.2. Tidigare forskning 

3.2.1. Språkteorier 

När det gäller språktillägnandet menar behavioristerna att språket är ett inlärt beteende. Redan 

som liten när barnet jollrar berömmer vuxna barnet med vad som kallas för stimuli- respons 

kopplingar, detta kallar vi idag för positiv förstärkning.  På så sätt utvecklas språket menar 

behavioristerna (Arnqvist, 1993). Arnqvist (1993) menar att behavioristernas inlärningsteorier 

är ett föråldrat synsätt vad det gäller språktillägnandet genom stimuli och respons metoden. 

Den moderna forskningen visar att barn själva kan skapa ord och meningar vilket kan ses då 

barn konstruerar nya ord som exempelvis springde, gådde och komde. Med detta menar 

Arnqvist (1993) att barnets påhittade ord kan vara en konsekvens av att språket är en medfödd 

färdighet och att barnet provar sig fram med olika språkliga uttryck.   

 

Vygotskij menar att språket är ett av människans viktigaste redskap och språket gör oss 

delaktiga i andra människors tankar och åsikter genom att vi talar med varandra. Vygotskijs 

tankar utgår från att barnets språkutveckling är beroende av dess sociala och kulturella 

uppväxtmiljö och att språket är en förutsättning för tanken. Familjen och andra människor i 

barnets närhet har en stor betydelse för barnets språkutveckling beroende på det sociala 

samspel som pågår. I förskolan är pedagogerna betydelsefulla för barnets fortsatta 

språkutveckling genom att vara stödjande och utmana barnet i sitt språk. Vygotskij talar om 

att barn har proximala utvecklingszoner vilket kan definieras ”som avståndet mellan det 

barnet klarar på egen hand och utan stöd av andra, och det barnet förmår klara av med stöd av 

andra människor” (Forsell, 2005: 122). För att ett barn ska komma längre i sina 

utvecklingszoner måste det ske i en aktivitet där barnet får stöttning för att klara av uppgiften; 

”Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter” (Utbildningsdepartementet, 1998:10).  

Vygotskij menar att förskolan ska utmana barnet till nästa nivå i sin utveckling och på så vis 

blir pedagogen i förskolan ett redskap för barnet och kan hjälpa till att koppla ihop barnets 

nya kunskap med tidigare erfarenheter (Forsell, 2005). I den proximala utvecklingszonen 

finns en övergångsfas där barnet genom imitation kan utföra uppgifter som det inte hade 

klarat av utan det sociala samspelet med omgivningen menar Egidius (2002).  

 

Piagets kognitiva teori utgår från att tänkandet påverkar den språkliga utvecklingen. Piaget 

talar om att språket hos barnet från början är egocentriskt genom att barnet pratar högt för sig  
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själv i närvaro av andra utan att förvänta sig något svar.  Piaget påtalar att det är när barnet är 

två till sju år som den egentliga utvecklingen av språket sker i ett socialt sammanhang 

(Arnqvist, 1993). Piaget menar att människan strävar efter att anpassa sig till sin omgivning. 

Detta sker genom assimilation, som innebär att nya erfarenheter läggs till de tidigare 

erfarenheter barnet har och ackommodation, som innebär att barnet ”anpassar sig själv till 

omgivningen” (Arnqvist, 1993: 30). Detta kan ses under barns rollek då barnet imiterar någon 

annan menar Arnqvist (1993).  

 
 3.3. Teorier om språkutveckling 

Ladberg (2000) skriver att barnet får sin allra första kontakt med språket redan i moderlivet. 

Det sker genom att fostret uppfattar moderns språkmelodi när hon pratar. Författaren skriver 

att språkmelodin handlar om språkets rytm, vad det har för betoningsmönster och intonation. 

Den första upplevelsen av språket för ett barn är därför kroppslig. När modern pratar kan 

fostret uppfatta språkmelodin i hennes röst samtidigt som det följer med i hennes rörelser och 

de kroppsliga rytmerna. Hjärtslag, andning, rörelser och tal från modern ger upphov till olika 

rytmer och fostret tar in allt detta genom sin hörsel och sitt muskel- och balanssinne. Ladberg 

(2000) förklarar att språkmelodi – rörelse – rytm, bildar en treenighet som är grunden i 

barnets första kontakt med språket och i förskolan är det vanligt att man använder sig utav 

rim, ramsor, fingerlekar, sånger, rörelser och andra liknande övningar för att på ett lustfyllt 

sätt låta barnet ta till sig språket. På detta vis får barnet en kroppslig erfarenhet av språket 

menar författaren 

 

Svensson (1998) skriver att människans utveckling är starkt beroende av språket eftersom vi 

söker kontakt med andra människor med hjälp av vårt språk. Det finns många aspekter att ta 

hänsyn till när man pratar om språkutveckling, menar Svensson, och ger en kort beskrivning 

av vad språk är genom att nämna tre begrepp: kommunikation, språk och tal. Begreppet 

kommunikation handlar om att dela något med någon. För att kommunikationen ska fungera 

är det ett måste att det sker ett samspel mellan parterna. Begreppet språk är ett utav flera sätt 

att kommunicera på och det man vanligast avser är det talade och det skrivna språket. Den 

största funktionen språket har är social. Begreppet tal innebär ett sätt att muntligt uttrycka sig 

på. Det bygger på att den som talar och den som lyssnar samspelar med varandra. Det talade 

språket i sin tur brukar indelas i tre områden: funktion, innehåll och form. Funktion handlar 

om sättet språket används på. Det kan exempelvis vara hur vi samspelar om talutrymmet, hur 
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vi väljer ord efter situationen vi befinner oss i, hur vi betonar ord, vår röststyrka och mycket 

annat. Innehåll handlar om betydelsen av det vi säger och vad det har för innebörd. Formen 

handlar om meningsbyggnad, om språkljud och hur man kombinerar ord till satser och 

meningar. 

 

Bjar & Liberg (2003) skriver att det är i samspel med omgivningen barn lär sig språk. 

Språkutvecklingen är beroende både av barnets kognitiva förmåga och av nödvändigheten att 

finnas med i ett socialt och kulturellt sammanhang. Hur ett barns språk växer fram och formas 

beror dels på biologiska aspekter och dels på språkbruket och sättet man kommunicerar på i 

barnets omgivning. Granberg (1996) betonar att ingen utveckling kan ske om det saknas 

stimulans och det gäller givetvis även på det språkliga planet. Därför är det viktigt att de 

vuxna runt barnet talar med dem och lyssnar och ställer frågor samt berättar och förklarar 

svåra ord och begrepp. Förhåller sig den vuxne på det här viset så stimuleras barnets ordförråd 

och meningsbyggnad och sätt att uttrycka sig på.  För att upplevelsen av kommunikation ska 

bli positiv för barnet är det viktigt att den vuxne är lyhörd och försöker förstå barnets signaler. 

Det lilla spädbarnet ger signaler till omgivningen genom att skrika och när den vuxne svarar 

genom att trösta, ge mat och omvårdnad lär sig barnet att det går att påverka sin omgivning. 

Det något äldre barnet som pekar och gestikulerar behöver en vuxen som sätter ord på barnets 

budskap och på så sätt ger barnet ett språk. Det är viktigt att förstärka orden med handling 

genom att peka och ta på det man pratar om samt sätta ord på det man gör tillsammans och 

även benämna föremål i barnets omgivning. 

 

3.4. Högläsningens betydelse för språkutvecklingen 

Högläsningsstunden kan upplevas som en förflyttning till en annan tid i en annan värld där allt 

kan hända. Att som liten få göra denna resa med en vuxen och dela upplevelsen av att 

tillsammans läsa en bok, ger barnet grunden för kommande lässtunder både på egen hand och 

tillsammans med andra (Ekelund, 2007). Högläsningen är viktig eftersom den lägger grunden 

till en ord- och språkbank. Barnet som lyssnar till skriftspråket uppfattar struktur, 

meningsbyggnad, satsmelodi och uttal. Högläsningen berikar ordförrådet, ger barnet ett bra 

uttal och en känsla för hur språket låter. På så vis stimulerar böcker barns språkutveckling. 

För de barn som är tvåspråkiga är det kanske främst i förskolan som dessa barn får höra hur 

det svenska språket låter när en vuxen läser högt. Lagerblad (2007) menar att även sambandet
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mellan bokstäver och ljud uppdagas då barnet samtidigt får följa med i bokens textrader när 

den vuxne följer texten med fingret.  

 

Hagtvet (2004, 2006) skriver att det är i förskolan som barnets första naturliga möte sker med 

skriftspråket, men poängterar att föräldrar som läser högt för sina barn också förmedlar 

skriftspråket till dem. En bok kan innehålla ett språk som lyfter barnet i en här- och - nu- 

situation till att förstå något som varit abstrakt tidigare Sett ur ett kulturellt perspektiv har 

högläsning stor betydelse genom att litteraturen som vi läser för barnet kan förmedla kunskap 

och kännedom om levnadsförhållanden förr i tiden och ibland med ett äldre språkbruk. Det 

finns även böcker om människor som bor i andra länder, där barnet får kunskap om andras 

livsvillkor. ”I förskolans uppdrag ingår att överföra ett kulturarv- värden, traditioner, historia, 

språk och kunskaper - från en generation till nästa” (Utbildningsdepartementet, 1998:9). Att 

högläsa för barn betyder mycket rent språkligt menar Hagtvet (2004, 2006) som även anser att 

det har betydelse för den sociala och emotionella utvecklingen eftersom högläsningen ger 

barnet och den vuxna närhet och känslomässig kontakt.  

 

 3.5. Hur pedagoger kan stimulera barns språkutveckling genom högläsning 

Granberg (1996) skriver att den viktigaste perioden för språkutvecklingen är när barnet är i 

förskoleåldern och därmed spelar förskolan en oerhört viktig roll vad det gäller att stimulera 

och utveckla barnets språk. Hon menar att pedagogerna i förskolan måste vara medvetna om 

sitt eget språkbruk därför att språket utvecklas när man är tillsammans med andra människor 

och barnet härmar och tar efter det språk som det hör i sin omgivning. En positiv upplevelse 

av kommunikation är nödvändig för en god språkutveckling hos barnet. Granberg (1996) 

säger att sagostunden, som både kan handla om fritt berättande och högläsning, är ett 

självklart inslag i förskolans verksamhet. Högläsningen kan många gånger användas som 

förströelse eller som en stund att samla och lugna barngruppen. Författaren anser att den 

borde ha en större pedagogisk uppgift än vad den många gånger har.  

 

Lindö (2005) säger att inför sagostunden i förskolan är det av yttersta vikt att skapa förväntan 

hos barnen. Hon betonar hur viktigt det är att göra läsandet lustfyllt och menar att det aldrig 

ska ske med tvång. Som pedagog ska man inbjuda och locka barnet till att vilja delta. Är 

barnen inte vana vid böcker och högläsning, så anser hon att det är särskilt viktigt att skapa en 

inbjudande läsmiljö där återkommande läsrutiner finns och små lustfyllda ritualer höjer 

stämningen. Den som läser bör vara väl förberedd. Chambers (1994) ger rådet att innan man 
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läser högt för någon annan så är det viktigt att läsa högt för sig själv eftersom det ger en 

känsla om var det passar med en paus och hur man ska betona. Det är viktigt för en god 

läsupplevelse. Lindö (2005) menar också att det är bra att välja böcker som kan fånga barnets 

intresse, men trycker även på att läsaren själv ska tycka om boken. Ett barn känner av 

engagemanget i läsningen. Hur läsaren förhåller sig till boken och innehållet har stor påverkan 

på barnet (a. a, 2005).  

 

Dominkovic m.fl. (2006) skriver att en god högläsningssituation med en vuxen och ett barn 

innehåller tre komponenter: den vuxne, barnet och boken. Det handlar om att den vuxne och 

barnet tillsammans tar del av bokens innehåll. De läser och samtalar om innehållet, tittar, 

pekar och bläddrar och har ett gemensamt utbyte, men den vuxne som vägledare. När 

författarna beskriver samspelet mellan den vuxne och barnet konstateras att i samspelet 

uppstår – dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid. Alla dessa fyra komponenter 

finner man även i andra goda samspelssituationer, exempelvis vid gemensam lek, och de ger 

tillsammans goda förutsättningar för inlärning. När barnet sitter tillsammans med en vuxen 

och läser en bok kan det uppstå en intressant dialog. I dialogen övar barnet sin 

kommunikativa förmåga och utvecklar sitt språk. Den närhet som uppstår rent kroppsligt 

skapar en trygghet och det är en nästan nödvändig förutsättning för att inlärning 

överhuvudtaget ska kunna ske. Att ha gemensamt fokus är gynnsamt för vidare samtal och 

dialog mellan parterna. Den gemensamma tid som avsätts är också av betydelse för den ger 

barnet möjlighet att fokusera på innehållet som i sin tur har betydelse för det fortsatta 

samspelet. Samspelskomponenterna, som här är beskrivna, utgör grunden för en god 

inlärningssituation för barnets kommunikativa förmåga och språkutveckling.  

 

Domnikovic m.fl (2006) beskriver även det samspel som uppstår mellan barnet och boken, 

där den vuxne finns med och är aktiv, och vilka effekter det ger. I det samspelet får barnet 

kunskap om vad en bok är för något, hur den fungerar, att man vänder blad, vad som är upp 

och ned och att det finns text och bilder i den. Beroende på de vuxnas attityd till böcker och 

högläsning förmedlar de en bild till barnet vad det innebär att läsa och denna bild kan vara 

antingen positiv eller negativ. Av bokens innehåll får barnet mycket olika kunskap beroende 

på vad den handlar om. Barnets ordförråd utökas. De utvecklar sitt språk från att vara 

kontextberoende (här och nu ord) till att bli kontextoberoende (där och då ord) eftersom 

böckernas värld är större än barnets egna lilla värld. Bokens innehåll och dess bilder kan 

också hjälpa barnet att utveckla sin fantasi och att skapa sig egna inre bilder.
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Eneskär m.fl. (1990) pratar om vikten av att högläsaren har ett aktivt förhållningssätt. Med det 

menas att läsaren ställer frågor till barnet, ger förklaringar och gör avbrott för att diskutera 

nya ord och begrepp. Detta påverkar barnets språkutveckling positivt i mycket större 

utsträckning än om texten bara läses rakt igenom. Dominkovic m.fl. (2006) tar upp idén om 

att barnets uppmärksamhet är lättare att fokusera i en högläsningssituation än i leken och 

därför bör det vara möjligt att använda ett mer komplicerat språk under läsningen för att på så 

sätt stimulera språkutvecklingen i högre grad. Lindö (2005) anser att språket vid högläsningen 

ska vara en utmaning för barnet. Denna ståndpunkt styrker hon med Vygotskijs tankar om att 

den bok man väljer att läsa högt ur för ett barn bör ligga i den proximala utvecklingszonen hos 

barnet.   

 

3.6. Arbetsmetoder för att stimulera barns språkutveckling genom högläsning 

Granberg (1996) förespråkar bearbetning av litteraturen på många olika sätt för att de 

pedagogiska effekterna ska förstärkas. För de allra minsta barnen på förskolan, mellan ett till 

tre år, är det positivt att berätta visuellt. Med det menas att illustrera berättelsen med hjälp av 

olika rekvisita såsom handdockor eller andra figurer, flanobilder och diabilder. Eftersom det 

lilla barnet är hjälpt av att ta in upplevelser i helheter med alla sina sinnen är detta ett bra sätt 

att berätta på, anser Granberg (1996). Ett annat sätt att bearbeta litteratur är att leka innehållet 

i en bok eller saga. Här kan den vuxne, om den är lyhörd, ta vara på barnens tankar kring 

innehållet i boken och vara aktiv i leken och utmana barnet rent språkmässigt genom att ställa 

frågor och föra en dialog. Den vuxne agerar språklig förebild och barnen härmar, tar efter och 

inspireras. Edwards (2008) menar att barnets fantasi vidgas vid högläsning vilket i sin tur 

påverkar förmågan att leka. Ett abstrakt tänkande och begreppsbildning uppmuntras av 

läsning och samtal om innehållet och dess bilder. Koncentrationsförmågan ökar och barnet får 

hjälp att skapa sammanhang i sitt eget liv genom att lyssna till texter och berättelser som ger 

barnet nya erfarenheter att relatera till. 

 

3.6.1. Boksamtal 

Boken är ett hjälpmedel för att utvidga ramarna så att text och bild inspirerar till samtal om 

saker i barnets vardag och även utanför vardagen (Edwards, 2008, Svensson, 1998). En av 

förespråkarna för boksamtal är Aidan Chambers (1993) och han menar att barn bör reflektera 

över litteratur genom att den vuxne ställer ”jag undrar”- frågor till barnet utifrån litteraturen 

och med fokus på en aspekt, exempelvis känslor. Syftet med samtalet om den lästa litteraturen 

är att väcka tankar och få igång barnens funderingar. Dessa boksamtal kan användas av 



 

13 

pedagoger på förskolan redan från tre års ålder under förutsättningen att rätt bok och rätt 

frågor ställs kombinerat med lyhördhet hos pedagogen för barnets tankar, menar Edwards 

(2008). 

 

Bjar & Liberg (2003) anser att pedagoger på förskolan har ett stort ansvar vad det gäller att 

samtala om det man läst för att ge barnet stöd att utveckla ordförrådet. Böcker i sig ger barnen 

en inblick i olika världar genom ett språk de kanske inte är vana vid. Författarna påtalar också 

vikten av all form av högläsning, inte bara av litteratur, utan även skyltar längs med vägen då 

förskolan är ute på promenad eller texten på mjölkförpackningar. Överallt möts barnen av det 

skrivna ordet menar Bjar & Liberg (2003). En rik tillgång på böcker och mycket högläsning i 

förskolan kan spela en avgörande roll för att underlätta den kommande läs- och 

skrivinlärningen (Widerberg, 2005) 

 

 

4 Metod  

4.1. Val av metod 

En kvalitativ intervju har gjorts för att få svar på frågeställningar om hur pedagoger använder 

högläsning för att stimulera barns språkutveckling och pedagogernas syfte med högläsningen. 

Den kvalitativa intervjun anses lämplig för att få fram intressanta åsikter och andras 

perspektiv menar Johansson och Svedner (2006), de menar också att när man gör en kvalitativ 

intervju är endast frågeområdena bestämda och svaren som respondenterna ger kan variera 

från intervju till intervju. Därför måste den person som intervjuar vara lyhörd och anpassa 

frågorna och ställa följdfrågor för att få uttömmande svar. Rosenqvist & Andrén (2006) 

skriver att intervjun är ett bra alternativ för att få fram människors tankar, åsikter och 

förhållningssätt. 

 

4.2. Urval   

Intervjuerna genomfördes med sju pedagoger som är verksamma på sex olika förskolor i tre 

olika kommuner. Pedagogerna arbetar med barn i åldrarna ett till sex år. I valet av 

respondenter har utfallet blivit att alla sju är utbildade förskollärare varav en med 

specialpedagogutbildning, eftersom undersökningen utgår från förskollärarens syn på 

högläsning ur ett språkutvecklingssyfte. Pedagogernas arbetslivserfarenhet som förskollärare 
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varierar mellan två och ett halvt år till trettioåtta år.  Sex av de utvalda respondenterna kände 

vi till sedan tidigare och en var okänd.  

 

4.3. Procedur  

I inledningen gjorde vi en frågeguide med följdfrågor utifrån tre rubriker: bakgrundsfrågor, 

om högläsning som metod och arbetssätt och om högläsning och språkutveckling. Systemet 

med att smalna av frågeguiden genom att börja med generella och vida frågor för att sedan 

övergå till det konkreta och specifika, benämner både Rosenqvist & Andrén (2006) och 

Johansson & Svedner (2006) som tratt - teknik.  

 

Intervjufrågorna provades på två pedagoger, vilka inte deltar i undersökningen, Johansson & 

Svedner (2006) anser att man bör genomföra förintervjuer för att försäkra sig om att frågorna 

är utformade på det viset att svaren belyser frågeställningen. Dessa intervjuer spelades in på 

band för bearbetning, det framkom då att någon fråga i frågeguiden borde förändras för att 

belysa frågan djupare och en omarbetning av frågorna gjordes.  

 

Personlig kontakt togs med de utvalda och ett introduktionsbrev (se bilaga 1) tillsammans 

med frågorna (se bilaga 2) överlämnades. Detta för att ge pedagogerna möjlighet att sätta sig 

in i ämnet och förbereda sig inför intervjun. Vid detta tillfälle bestämdes även tidpunkt för när 

intervjun skulle genomföras och respondenterna blev informerade om att den beräknade tiden 

för intervju skulle ta cirka trettio till sextio minuter. När väl intervjuerna genomfördes skedde 

det på respektive förskola, utom i två fall där de genomfördes hemma hos den som 

intervjuade. Under intervjuerna, som spelades in, gjordes det anteckningar. Johansson & 

Svedner (2006) anser att det är klokt att föra anteckningar under intervjun även om den spelas 

in, eftersom antecknandet ger upphov till naturliga pauser och tystnad och ger den intervjuade 

tid att tänka efter och utveckla sitt svar ytterligare. 

 

Bearbetningen av intervjuerna har skett med genomgång av anteckningarna och avlyssning av 

inspelningarna och därefter renskrivning av pedagogernas svar. En sammanfattning av varje 

intervjudeltagares svar redovisas var för sig i resultatdelen. Svaren har analyserats utifrån 

syfte och frågeställningar 
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4.4.  Forskningsetik 

Vi har valt att i arbetet namnge intervjurespondenterna A, B, C, D, E, F och G för att inte röja 

deras identitet. Vid första mötet med pedagogerna informerades respondenterna om att 

intervjun skulle ske helt anonymt enligt forskningsetiska råd (Humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1996). I de forskningsetiska råden finns fyra 

huvudkrav och de är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Detta innebär att vi berättade om syftet med vår studie och att de som 

deltog kunde ställa frågor och få dessa sanningsenligt besvarade samt att de hade rätt att när 

som helst avbryta intervjun (Johansson & Svedner, 2006). Därefter tillfrågades 

respondenterna om vi fick tillåtelse att spela in intervjuerna, samtidigt blev de upplysta om att 

inspelningarna skulle komma att förstöras efter framläggandet av examensarbetet och dess 

godkännande. Efter renskrivning av intervjuerna har respondenterna fått läsa igenom och 

godkänna intervjun.  

 

5 Resultat och analys 

5.1. Resultat 

Under det här avsnittet har vi samlat de olika pedagogernas intervjusvar och vi benämner 

pedagogerna A, B, C, D, E, F och G. Alla är utbildade förskollärare och B har vidareutbildat 

sig till specialpedagog. För att på ett överskådligt sätt följa intervjusvaren har vi valt att belysa 

följande punkter: bakgrund, om högläsning som metod och arbetssätt samt högläsning och 

språkutveckling. 

 

5.1.1. Pedagog A  

Bakgrund 

Pedagog A är förskollärare sedan 18 år och hon arbetar på en förskola med barn i åldrarna 

fyra till sex år. 

 

Om högläsning som metod och arbetssätt 

Pedagog A berättar att högläsning och berättande är ”jätteroligt” och hon har alltid varit 

intresserad av det ”Jag kan se i barnens ögon hur mycket de uppskattar det.”  

 

Pedagog A menar att högläsning oftast sker efter maten. Det är ett bra tillfälle för läsning, 

anser hon, för då har barnen bra koncentration. Den här lässtunden är planerad genom att 
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barnen har tre alternativ som de får välja mellan: utelek, massage och sagostund.  När det 

gäller de planerade stunderna så är inte barnen delaktiga i val av litteratur, men däremot vid 

spontanläsning. Pedagog A säger också att för att fånga barnens intresse för 

högläsningsstunden måste man läsa med inlevelse och använda sig av olika röstlägen, läsa 

långsamt när det är spännande och höja rösten om någon i boken ropar på någon annan. 

 

Pedagog A berättar också om sina tidigare erfarenheter av högläsning bland annat då hon gav 

barnen en ”bokpåse” där de själva skulle ta med en bok hemifrån som barnet själv hade valt. 

Det hela skedde genom lottdragning om vems tur det var att få hem påsen. Barnen fick själva 

berätta sagan om de ville, annars läste pedagogen den och därefter bearbetades boken. Som 

exempel berättar pedagogen om när hon läste Lilla Anna och de mystiska fröna, av Inger och 

Lasse Sandberg. Detta resulterade i att barnen på avdelningen fick ett brev från Lilla Anna 

med frön som sedan planterades. Pedagog A menar att om böcker bearbetas bildas en 

förståelse för det som sker både i litteraturen och i verkliga livet utifrån barnens 

erfarenhetsvärld beroende av vad som lästs. Pedagog A berättar att det viktigaste med 

högläsningsstunderna är att barnen ska ha roligt och det ska vara mysigt och stimulera barnets 

fantasi. Genom samtal om boken kommer barnens tankar fram om, till exempel, hur ett troll 

ser ut.  

 

Högläsning och språkutveckling 

Pedagog A menar att språket är det som utvecklas mest vid högläsning och då bland annat 

ordförståelse. Att möta ett svårt ord flera gånger gör att barnet får en förståelse eftersom det 

sätts i sitt sammanhang. ” Språkutveckling det är inte bara att förstå, det är mycket som 

ingår. Fantasi, spänning, att läsaren ändrar rösten gör att barnen lyssnar mer, ja 

assimilation och ackommodation”. 

 

5.1.2. Pedagog B  

Bakgrund 

Pedagog B är förskollärare sedan 20 år och har en vidareutbildning som specialpedagog sedan 

2002 och hon arbetar på förskola med barn i åldrarna ett till fem år. 

 

Om högläsning som metod och arbetssätt 

Pedagog B berättar att förskolan hon arbetar på har många tvåspråkiga barn vilka behöver 

lättare litteratur för att bibehålla intresset för böcker hos barnen. Stunden med läsning sker 
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oftast efter maten och då i vad som kallas för köksdelen. Det är inte den optimala miljön 

eftersom barnen kan bli störda av telefonen som ringer och barn och vuxna som kommer och 

går. En optimal miljö hade varit ett lugnt rum där ingen stör.  

 

Vid läsvilan efter maten deltar barnen i olika åldrar, allt ifrån två till fem år. Detta beror till 

viss del av att personalen måste ha sina raster. Pedagogen berättar att för att fånga intresset 

hos alla barnen brukar de använda flanosagor eller sagopåsar. En sagopåse innehåller rekvisita 

till sagan som hjälper till att förtydliga sagan även för de tvåspråkiga barnen. Pedagog B 

menar att ibland känns det som att de läser bara för att få en lugn stund.  Pedagog B säger 

vidare att när det gäller val av litteratur så kan det vara både den vuxne eller barnen som 

väljer bok. ”Det ska vara litteratur som barnen förstår och de ska kunna känna igen sig eller  

hitta nya saker i litteraturen” 

 

Högläsning och språkutveckling 

”Högläsningen har större betydelse än man kanske tror mycket beroende på att barnen får 

höra det skrivna språket och att fantasin stimuleras”, menar pedagogen. Pedagog B anser 

vidare att högläsning ger barnen ett välutvecklat språk och en god begreppsuppfattning. Det är 

personalen på förskolan som lägger en god grund för barns intresse för böcker och det skrivna 

språket vilket hjälper dem med läs- och skrivinlärningen. 

 

När sagor bearbetas på ett aktivt sätt stimuleras språkutvecklingen. Väljer man att dramatisera 

sagan gör det att barnen får ett annat perspektiv och en annan förståelse för sagans innehåll än 

om barnen bara fått lyssna till den, tror pedagog B. Hon tar också upp föräldrarnas roll och att 

det är viktigt att få dem medvetna om betydelsen av att de läser hemma för sina barn.  

 

5.1.3. Pedagog C  

Bakgrund 

Pedagog C är förskollärare sedan 16 år och innan dess har hon arbetat som barnskötare. Hon 

arbetar på en förskola med barn i åldrarna tre till fem år. 

 

Om högläsning som metod och arbetssätt 

Pedagog C berättar att när de läser sitter de oftast i köksdelen.  Det kan någon gång bli stökigt 

men är de andra barnen sysselsatta så fungerar det bra. Vid val av litteratur så väljer barnen 

bok då det gäller spontanläsning och det kan ske när som helst under dagen. Men är det 
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högläsning som ingår i ett tema så väljer pedagogen bok. Vid de tillfällen ett tematiskt 

arbetssätt varit aktuellt så har de samtalat mycket kring boken.  

 

För att skapa ett intresse för boken berättar pedagog C om den med hjälp av fantasi eller 

drama. Att bearbeta litteratur kräver tid men när tid finns så bearbetas den tillsammans med 

de äldre barnen och det kan vara genom samtal eller dramatisering. Vid spontanläsning sker 

det inte så ofta. 

 

Högläsning och språkutveckling 

Böcker berikar barnen. Om ett barn vill höra en saga om och om igen, tycker pedagogen att 

man ska läsa den om och om igen. När man läser berikas språket och kreativiteten. ”Det är 

viktigt med böcker för de ger så mycket, bland annat fantasi.” Hon tycker att man kan 

komplettera läsningen med att dramatisera med hjälp av handdockor eller att arbeta 

temainriktat.  

 

5.1.4. Pedagog D  

Bakgrund 

Pedagog D är förskollärare sedan 38 år tillbaka och arbetar med barn i åldrarna tre till sex år. 

Hon har vidareutbildat sig i språkutvecklande arbete på högskolenivå de senaste åren.  

 

Om högläsning som metod och arbetssätt 

Högläsning är något barn alltid tycker om och gärna vill göra, ”det lockar och intresserar 

dem.” Pedagog D berättar att när hon läser väljer hon gärna kapitelböcker och även om 

barngruppen har varit stor har de suttit och lyssnat. Hennes favoritlitteratur är folksagor, 

mycket beroende av att språket är annorlunda mot vad det är i moderna barnböcker. I 

folksagor finns inga bilder vilket gör att barnen får fantisera. Vid själva läsandet går inte 

pedagog D in och bryter i texten för att förklara svåra ord utan gör det efteråt för att inte störa. 

 

Pedagog D menar också att miljön ska vara inbjudande. De har ett sagorum med en soffa och 

en stor rund matta som barnen sitter på. Det ska inte vara ett rum med en soffa i mitten där 

alla kan springa förbi. Att fånga barnens intresse för boken görs genom att läsa med inlevelse 

och spänning. ”Något som också är viktigt är att det blir rätt bok för rätt barn, så att man inte
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väljer för svårt eller för lätt.Vid bearbetning av litteraturen berättar pedagog D att barnen 

ibland får måla efteråt men detta får inte ske för ofta då det kan bli en påtvingad aktivitet.  

 

Högläsning och språkutveckling 

Pedagog D berättar att när hon läser en saga så går hon först i efterhand in och förklarar svåra 

ord och samtalar om dem. Pedagog D menar att när hon läser en spännande saga och då gärna 

en folksaga så fantiserar barnet mycket, att under den stunden stanna upp och förklara svåra 

ord bryter förtrollningen i sagans värld. Istället kan man som pedagog låta barnet återberätta 

sagan och den vuxne kan vara med och stötta och väva in de ord som är svåra det anser hon 

vara språkutvecklande för barnet. Pedagog D tycker att det är mycket viktigt att barn får del 

av litteratur för det berikar deras språk. Hon säger också att högläsning kan vara både 

spännande och mysigt eftersom barnet och den som läser delar en stund av gemenskap och 

närhet tillsammans. 

 

Pedagog D berättar även om sin tidigare arbetsplats där de hade bokpåsar till utlåning för barn 

och föräldrar. Det var biblioteket som ordnade böcker och påsar och de hjälpte till att byta ut 

böckerna med jämna mellanrum. Detta var mycket populärt hos barn och föräldrar. Hon är 

också av den uppfattningen att de som arbetar i förskolan måste uppmuntra föräldrarna att 

läsa mycket för sina barn.  

 

Pedagog D känner en viss oro för att högläsningen försvinner och just därför är det viktigt att 

förskolan tar tillvara på alla småstunder och läser för barnen, vilket också kan ske utomhus. 

 

5.1.5. Pedagog E  

Bakgrund 

Pedagog E är förskollärare och har arbetat i förskoleverksamhet i två och ett halvt år. Hon 

arbetar på en förskola med barn i åldrarna fyra till fem år. 

 

Om högläsning som metod och arbetssätt 

Pedagogen berättar att hon oftast sitter i en soffa när hon läser, både med barn bredvid sig och 

på kuddar på golvet. Hon brukar ta fram några böcker och barnen får rösta på den bok de vill 

höra. Ibland får ett barn hämta en bok och då brukar hon fråga dem varför de valt just den 

boken. Pedagog E säger att innan hon läser börjar hon alltid med att berätta vad författaren 

heter och vad den som ritat bilderna heter eftersom det är viktigt att lära barnen att det finns
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 en människa bakom varje bok. De läser efter maten varje dag för att få en lugn stund men 

hon säger att ”ibland får det stryka på foten om någon personal är borta”. 

 

Pedagog E tycker om att läsa och fånga barnens intressen på olika sätt. Hon föredrar kanske 

ännu mer att berätta en saga med hjälp av sin sagoväska. I den finns föremål som förstärker 

det hon berättar och då blir det lättare att få barnen engagerade och det blir mer dialog och 

känslouttryck från barnen, tycker hon. När pedagog E läser försöker hon leva sig in i 

berättelsen genom att ändra ton- och röstläge och oftast pratar de mycket tillsammans om 

bilderna. Hon vill ge barnen en trevlig stund och en läsupplevelse. ”Jag vill ge dem en 

möjlighet att få sväva bort på fantasins vingar ett tag till en värld där allt är möjligt.” 

 

Pedagog E säger att de inte bearbetar och följer upp det de läser så ofta som man borde. Hon 

berättar om ett projekt de arbetade med då de utgick från boken Grodan blir glad. Den 

arbetade de med på flera olika sätt: musik, drama och skapande. ”Det var roligt och 

inspirerande både för barn och vuxna. Det blev enkelt att hålla en röd tråd med en bok att 

utgå ifrån”. 

 

Om högläsning och språkutveckling 

Pedagog E anser att högläsningen, beroende på hur man lägger upp den, kan bli en 

språngbräda in i litteraturen och språket. Inte minst för de tvåspråkiga barnen där det är av 

stor vikt att man kopplar bild och text. Pedagog E säger att ”Högläsning för mig handlar om 

att utmana och upptäcka, att hitta nya vägar att kommunicera och ständigt fascineras av hur 

olika människor tänker om saker” och menar att barnen får möjlighet att upptäcka hur olika vi 

människor är när man bjuder in dem till samtal under högläsningen och ställer frågor till dem. 

Ibland får de vara med och fantisera ihop en fortsättning där boken slutar. Hon tycker det 

finns mycket användbart i böcker när det gäller socialt samspel, matematik och inte minst 

språk och ordkunskap.  

 

5.1.6. Pedagog F  

Bakgrund 

Pedagog F är förskollärare och har arbetat i förskoleverksamhet i 20 år. Hon arbetar på en 

förskola med barn i åldrarna ett till tre år. 
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Om högläsning som metod och arbetssätt 

Pedagog F berättar att de ofta sitter i en soffa i deras ”mittenrum” och läser spontant för 

barnen flera gånger om dagen. Hon menar att det rummet inte är det bästa att läsa i för de blir 

ofta störda av telefonen och av andra barn eller föräldrar som kommer. Böckerna finns 

tillgängliga i en korg för barnen. I ett anslutande rum har de gjort i ordning en läshörna med 

mjuka kuddar där det också finns böcker tillgängliga för barnen. Dit går gärna barnen, både 

själva och tillsammans med kompisar. Pedagog F tycker det är viktigt att barnen, när de är 

små, har tillgång till böcker som de själva får känna på och hålla i: ”Barnen behöver få 

uppleva böckerna rent kroppsligt också.” 

 

 
Pedagog F säger att den mesta läsningen sker spontant när barnen kommer med en bok i 

handen och vill läsa. För att det ska bli en bra läsupplevelse får man tänka till så det blir en 

lugn stund. Det är bra att ha läst boken själv innan och att den passar för barnets ålder, säger 

pedagogen. ”Böckerna vidgar världen för ett litet barn Jag tänker på att det ska bli en 

meningsfull stund med gemenskap och närhet, det får inte bara bli ett rabblande.”  Viktigt att 

tänka på hur man läser, ändra tonfall och att samtala mycket kring bilderna. Ibland använder 

hon olika förstärkningar till boken, till exempel en handdocka. Pedagog F poängterar att hon 

tycker det är viktigt att se till att det blir ett bra samspel kring boken. 

 

Hon berättar om ett projekt de haft med boken Grodan blir glad. De fick idéer om att inte ge 

barnen hela berättelsen från början utan att dela upp den. Pedagogerna började med att prata 

med barnen om de visste vad en groda är för något och samtalade om det.  Sedan läste de 

boken med hjälp av overheadbilder och handdockor. De läste någon sida i taget och samtalade 

mycket om bilderna. Barnen fick med boken hem för att läsa den med föräldrarna. De fick i 

uppgift att skriva ner barnens tankar och vad de visat intresse för hemma när de läst 

tillsammans. Pedagogerna dramatiserade och tillsammans med barnen lekte de grodor som 

hoppade. Förskolan skaffade en mjukisgroda, som var med på promenader och på gården 

bland annat. 

 

Om högläsning och språkutveckling 

Pedagog F tycker att högläsning är jätteviktigt. Vid högläsning menar hon att barnen skapar 

sig inre bilder och att de vidgar sin värld samt att de får nya ord, begrepp och ökar sin 

förståelse om det boken tar upp. Hon vill göra barnen intresserade av språket på ett lustfyllt
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 sätt genom böcker. Pedagog F pratar om att bearbeta böcker på olika sätt med alla sinnen och 

låta barnen vara delaktiga i högläsningen.  

 

 

5.1.7. Pedagog G  

Bakgrund 

Pedagog G är förskollärare sedan tre och ett halvt år och innan dess har hon varit verksam 

barnskötare i 11 år. Hon arbetar på en förskola med barn i åldrarna ett till tre år. 

 

Om högläsning som metod och arbetssätt 

Pedagog G berättar att de oftast läser på morgonen när barnen kommer och det brukar kännas 

lugnt och tryggt och är en mysig stund eftersom barnen och den vuxne sitter nära tillsammans. 

De har även läsning efter vilan. För det mesta sitter de i en soffa och läser och tittar i böcker 

men det kan bli var som helst där barnet kommer med en bok. ”Ibland läser vi utomhus, 

barnen uppskattar när man läser där man inte brukar läsa för dem.” 

 

Pedagog G tycker det är viktigt att göra barnen delaktiga i sagan, exempelvis genom att kalla 

barnet i boken för barnens namn och låta dem vara med och berätta. Bra är också att prata om 

vad man ser på bilderna. Hon upplever att högläsningen skapar gemenskap och samhörighet 

dels emellan barnen och dels mellan barnen och de vuxna. ”Det ger gemensamma upplevelser 

som vi sedan kan leka. Just nu leker vi boken Alla kan åka med.” 

 

På den förskolan pedagog G arbetar på utgår temaarbetet alltid från en barnbok. De börjar 

temat med att läsa boken många gånger om för några barn i taget. När alla barn är bekanta 

med berättelsen dramatiserar de vuxna den för barnen. Efter det gör de en flanosaga av boken 

som även barnen får använda. Bland flanobilderna har de även bilder på alla barn i helfigur 

och det bidrar till att barnen fantiserar och pratar om sagan och bilderna med varandra. Till 

vissa böcker gör de rekvisita så de kan leka innehållet. När de läser för några barn i taget 

brukar de dokumentera barnens tankar och se vad de fastnar för i boken. Under arbetets gång 

fortsätter de fånga upp barnens tankar om berättelsen. ”Vi hjälper barnen att skriva ner sina 

tankar, dels för att de ska känna att det de säger är viktigt men också för att de ska få en 

förståelse för att det man säger kan man skriva ner och någon annan kan läsa det.”
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Om högläsning och språkutveckling 

”Jag tror att barnen har lättare att förstå innebörden av nya ord om de både ser och hör 

samtidigt. Då är böcker ett jättebra hjälpmedel.”  Pedagogen berättar att det är viktigt att 

fånga barnets intresse, för det är lättare att ta till sig något nytt om man tycker det är roligt. 

Barn behöver också, för att lära sig, få prata själva och pröva nya ord. Därför tycker 

pedagogen att det är viktigt att inte ha för många barn vid läsningen eftersom barnen måste få 

vara med och prata under tiden man läser.  

 

 

5.2. Sammanfattning av intervjuerna 

5.2.1. Sammanfattning – om högläsning som metod och arbetssätt 

Genomgående i våra intervjuer har pedagogerna pratat om två typer av högläsning. Den ena 

handlar om spontan läsning där barnet själv kommer och vill läsa en bok. Den andra handlar 

om den planerade läsningen som dels kan förekomma vid vilan och dels ingå i temaarbeten på 

förskolan.  

 

Pedagogerna har svarat att vid den spontana läsningen så är det barnet som väljer bok. Den 

spontana högläsningsstunden sker vid många olika tidpunkter och i många olika miljöer på 

förskolan.  

 

Den planerade högläsningsstunden sker ofta vid vilan och pedagogerna säger att det varierar 

om det är barnen eller den vuxne som väljer bok. En har svarat att barnen får rösta mellan 

några böcker som pedagogen valt ut. Fyra pedagoger svarar att det är viktigt att välja bok efter 

barnens mognad och intresse. Andra planerade högläsningsstunder kan vara i ett temaarbete 

där man utgår från en barnbok eller att barnen får ta med en bok hemifrån som läses i 

förskolan och sedan bearbetas på olika sätt. En av pedagogerna uttrycker att de borde bearbeta 

det de läser ännu mer än vad de gör nu.  

 

Alla pedagogerna har tankar om hur de kan göra högläsningen intressant för barnen. Några 

har svarat att det är viktigt att tänka på hur man läser för att få barnen intresserade. De pratar 

om att läsa med inlevelse och ändra röst och tonfall för att få det spännande. En pedagog 

säger att det är viktigt att själv ha läst boken innan man läser den för barnen. Alla 

pedagogerna berättar om någon form av rekvisita som de använder som förstärkning till 
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texten, exempel som ges är handdockor, flanobilder. Något som också betonas av flera 

pedagoger är samtalet om bokens innehåll och bilder. En pedagog säger att hon läser färdigt 

boken innan hon samtalar om den eller förklarar svåra ord för att inte störa berättelsen. En 

annan pedagog pratar om att de dokumenterar barnens tankar vid ett längre arbete med en 

bok.   

 

Genomgående i intervjuerna säger pedagogerna att de läser för att det är roligt och att det ger 

en lugn stund med gemenskap och närhet. De pratar om att högläsningen stimulerar barnens 

fantasi, vidgar deras värld och ökar deras ordförråd. En pedagog är av den uppfattningen att 

både den planerade och oplanerade stunden med högläsning minskar i förskolan genom att det 

finns andra former av språkstimulering, exempelvis ordlekar med rim och ramsor.  

 

5.2.2. Sammanfattning om högläsning och språkutveckling 

Alla pedagogerna är överens om att högläsning är språkutvecklande. De talar om att 

högläsning ger ordförståelse, begreppsuppfattning, stimulans åt fantasin. Barnet förstår 

innebörden av ett ord när de både hör ordet läsas och ser bilder i boken, säger en pedagog. En 

pedagog menar att högläsningen både utmanar och ger upptäckter om att vi människor är 

olika och tänker på olika sätt. Hon menar att detta kan visa sig för barnen om de inbjuds till 

samtal med varandra om bokens innehåll. Alla de intervjuade har idéer om hur man kan göra 

högläsningen än mer språkutvecklande genom olika former av bearbetning av boken och det 

man läst. Det kan vara att samtala om innehållet och att förklara ord eller att dramatisera 

berättelsen och förstärka den med rekvisita av olika slag. Det framkommer att det är positivt 

att barnen blir delaktiga under högläsningen och att de bearbetar det lästa med alla sina 

sinnen. En pedagog nämner att barnet behöver tid på sig. Det måste få vara med och prata och 

pröva orden och därför menar hon att man inte ska ha för stor barngrupp när man läser. Två 

pedagoger trycker på vikten av upprepning och säger även att barnet många gånger vill höra 

samma bok om och om igen.  
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion      

Johansson & Svedner (2006) tar upp att en intervju bör kompletteras med kvalitativa 

observationer för att ge tillförlitlighet. I den här studien har observationer valts bort på grund 

av att tiden inte varit tillräcklig för att hinna ge svar på hur språket utvecklas till följd av 

högläsning. Detta i sin tur kan ha minskat tillförlitligheten i undersökningen. Valet har istället 

inneburit litteraturgenomgång av tidigare forskning för att undersöka högläsningens betydelse 

för barns språkutveckling och kvalitativa intervjuer för att undersöka i vilket syfte och hur 

några pedagoger använder högläsning för att stimulera barns språkutveckling.  Johansson & 

Svedner (2006) säger om den kvalitativa intervjun att den kan vara svår att genomföra på rätt 

sätt. De menar att intervjun kan övergå till en muntlig enkät om intervjuaren är mer fokuserad 

på att ställa sina frågor än att lyssna och försöka förstå svaren. Eller också kan intervjun glida 

över i ett samtal där frågor och svar inte blir så raka och tydliga. Under intervjuerna har vi 

försökt att finna en balans i detta och utgått från frågeformuläret och använt följdfrågor för att 

få så uttömmande svar som möjligt. På grund av att respondenterna innan intervjutillfället 

hade fått frågorna för att i lugn och ro kunna fundera på ämnet och sina svar borde de vara väl 

förberedda för den kommande intervjun. Detta kan i sin tur leda till djupare svar och att 

respondenten känner sig tryggare med situationen. När frågorna bestämdes till intervjun var 

det inte en enkel process. När resultaten gicks igenom upptäcktes det att fler följdfrågor borde 

ha ställts eftersom det kunde ha givit mer specifika svar. Exempelvis om antalet barn och hur 

sammansättningen av barn såg ut angående ålder och hemspråk vid deras högläsningstunder, 

aspekter som kan ha betydelse för hur man väljer att lägga upp högläsningen och samtalet om 

den lästa boken. 

 

De pedagoger som har deltagit i intervjuerna är en blandning av mer eller mindre kända 

personer för oss. Det är möjligt att det kan påverka intervjuernas innehåll genom att som 

intervjuare ha arbetat eller nu arbetar med vissa av pedagogerna. På så sätt har kanske inte 

intervjuaren visat samma nyfikenhet och intresse inför deras svar eftersom det redan innan 

finns en viss förkunskap om dem. De pedagoger som intervjuaren endast känner till eller var 

helt okänd för kan göra intervjuaren mer nyfiken på vad deras svar skulle innehålla och detta 

kan innebära att fler följdfrågor ställdes till dem.  Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat 

reliabiliteten i vår undersökning. Enligt Johansson & Svedner (2006) handlar reliabilitet om 

man har samlat in sitt material till undersökningen på samma sätt och utfört intervjuerna på 
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likartat sätt. Kanske det hade varit bättre om alla respondenterna varit okända av den orsaken 

att då hade alla intervjuerna genomförts med samma nyfikenhet och antagligen hade fler 

följdfrågor ställts till dem. Intervjuerna skiljde sig även åt på den punkten att två utfördes 

hemma hos intervjuaren medan resten utfördes på respektive förskola som den intervjuade 

arbetar på. Det är möjligt att de två intervjuer som utfördes i hemmiljö hade blivit annorlunda 

om de genomförts på förskolan de också. Vi upplever att intervjuerna i hemmet blev mer 

avslappnade än de intervjuer som utfördes på förskolan och det kan ha påverkat hur svaren 

blev. För att reliabiliteten skulle ha blivit större i vår undersökning borde vi ha genomfört alla 

intervjuer i likartade miljöer. 

 

Vi har gjort en liten undersökning där observationer valts bort på grund av tidsaspekten och är 

medvetna om att resultatet inte kan generaliseras. Men med tanke på att tre kommuner är 

representerade och sex olika förskolor kan det ändå ge en fingervisning om hur förskollärare 

arbetar med högläsning för att stimulera barns språkutveckling. 

 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Resultatet av intervjuerna visar att pedagogerna är medvetna om att högläsning är en viktig 

del i barnets språkutveckling. I intervjusvaren kan man utläsa att pedagogerna erbjuder en 

mängd aktiviteter i anknytning till högläsningsstunderna på förskolan. Samtidigt är det mer än 

en pedagog som uttrycker att det finns mer att göra i det pedagogiska arbetet med högläsning 

än vad de redan gör. Alla pedagogerna anser att högläsningen ökar barnens ordförråd och 

stimulerar språkutvecklingen samt barnens fantasi och att litteraturen vidgar världen för 

barnen.  

 

När högläsning sker som en planerad aktivitet bearbetas litteraturen mer grundligt till skillnad 

från de spontana högläsningsstunderna. Två av pedagogerna har nämnt att de ofta har 

planerad högläsningsstund efter maten. Henriksson (2000) och Edwards (2008) menar att 

detta lästillfälle ofta är oplanerad läsning och att boken kan ses som ett lugnande medel. En 

pedagog uttrycker att hon ser detta som ett bra tillfälle eftersom barnen är mätta och kan 

koncentrera sig. Pedagogen förklarar att högläsning efter maten innebär att barnen orkar ha 

fokus på litteraturen och lyssna aktivt. Pedagog A tar upp att barnen på hennes förskola har 

olika valmöjligheter då det gäller aktiviteter efter maten där barnen bland annat kan välja 

högläsning. Åberg & Taguchi (2005) lyfter den här formen av arbetssätt och menar att på 
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detta vis samlas de barn som verkligen vill höra sagan och det blir en spännande och 

avkopplande stund för både barn och vuxen. Vid praktiserandet av det här arbetssättet 

tillämpar förskolan ett demokratiskt arbetssätt och barnen deltar aktivt i valet av aktivitet, 

vilket förskolans läroplan (Lpfö-98) strävar efter.   

 

Edwards (2008) menar att om böcker ska väcka tankar och bli språkutvecklande, så måste det 

ske ett samtal eller någon form av aktivitet till följd av högläsningen. Att organisera 

högläsningsstunder som en aktivitet förutsätter att pedagogen är inläst på litteraturen som 

erbjuds barnen. I frågeguiden som delades ut till respondenterna fanns inte frågan med om 

pedagogerna läser in sig på litteraturen innan de läser för barnen men i analysresultatet har det 

visat sig i ett fall att pedagogen gör så för att förbereda högläsningstillfället. Detta tar bland 

annat Chambers (1994) och Edwards (2008) upp och påtalar det som viktigt att vara påläst för 

att undvika att hamna i situationer där språket i litteraturen är på helt fel nivå i förhållande till 

barnets utvecklingsnivå. Däremot är det flera av våra respondenter som påtalat vikten av att 

läsa rätt bok för rätt barn. Detta kan i vissa fall bli problematiskt då barngruppen man läser för 

har stor spridning i ålder. En av våra respondenter berättade att när de läser efter maten kan 

det vara för en barngrupp som består av barn i åldrarna två till fem år och med olika 

hemspråk. Att utmana en så stor spridning av olika utvecklingsnivåer hos barnen ställer stora 

krav på pedagogen. I det här fallet har pedagogerna på förskolan kommit fram till att använda 

flanosagor eller rekvisita av olika slag för att förtydliga innehållet i litteraturen och göra det 

begripligt och intressant för alla barnen oavsett ålder och hemspråk. Ekelund (2007) menar att 

barn med annat modersmål behöver högläsning med hjälp av olika pedagogiska verktyg.  Det 

kan handla om handdockor eller annan rekvisita, om sagan som flanosaga eller att få måla till 

sagan. Detta gör att barnet kan ta del av innehållet i sagan med alla sina sinnen. Om vi ser till 

den åldersblandade gruppen, som i det här fallet handlar om barn i två till fem års ålder, kan 

det inte vara det ultimata sättet att högläsa på, eftersom åldrarna är så spridda. Barnen 

befinner sig på olika utvecklingsnivåer och måste få ta del av högläsning på olika sätt för att 

deras proximala utvecklingszoner ska utmanas.  

 

Ett yngre barn, under tre år, tar in upplevelser via alla sina sinnen och behöver lyssna till 

enkla berättelser med mycket förstärkning. Det äldre barnet kan behöva en något svårare 

litteratur läst för sig för att sedan få bearbeta den med exempelvis boksamtal, vilket Chambers 

(1993) förespråkar. Det kan också handla om att göra egna böcker eller någon form av drama 

där barnen själva får vara aktörer. Barnen utmanas språkmässigt genom att själva berätta. Att
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 göra barnen delaktiga i högläsningen, menar våra respondenter, är språkutvecklande och vårt 

resultat visar att pedagogerna är duktiga på och medvetna om att använda många olika 

arbetsmetoder vid högläsning. Det framkommer i resultatet att man många gånger utgår från 

barnböcker i sitt tema- eller projektarbete tillsammans med barnen.  

 
Att läsa högt för barn kräver att pedagogen läser med inlevelse, något de sju respondenter helt 

är överens om. Det handlar om, som tidigare nämnts, att vara inläst på litteraturen för att inte 

komma av sig. Resultatet visar att pedagogerna är eniga om att barns språkutveckling främjas 

om boken som pedagogen har läst bearbetas på något sätt. Respondenterna tar upp samtalet 

om boken som mycket viktigt. Det framkommer att man arbetar på olika sätt. En respondent 

uttrycker att hon inte vill avbryta mitt i läsningen för att förklara ord och begrepp eller 

samtala om innehållet, utan gör det efteråt för att inte störa i berättelsen. Andra nämner att de 

stannar upp och ställer frågor till barnen och förklarar det som är svårbegripligt under tiden de 

läser. Dominkovic m.fl. (2006) anser att om man läser för en grupp med många barn kan 

samtalet och frågorna göra att vissa barn tappar intresset och den röda tråden i berättelsen. 

Domnikovic m.fl. (2006) förespråkar att läsa boken i sin helhet, möjligtvis med någon fråga, 

för att få barnen att tänka efter och inte tappa koncentrationen. Samtalet om boken bör ske 

innan och efter läsningen. Barnen får många associationer när de lyssnar till en bok, men ska 

alla få möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar så förlorar berättelsen sin tjusning 

menar  (a. a. 2006). Det kan hända att de pedagogerna i vår undersökning som nämner att de 

stannar upp för att förklara svåra ord och diskuterar handlingen med barnen läser för ett litet 

antal barn och då är situationen en annan. Dominkovic m.fl. (2006) skriver att samtalen som 

följer i en högläsningssituation är viktiga för språkutvecklingen och menar därför att 

förskolan bör sträva efter att arbeta med högläsningen i så små grupper som möjligt där 

barnen får utrymme att samtala och ställa frågor. Det är de två pedagogerna, G och F, som 

arbetar med de yngsta barnen i vår undersökning som pratar mest om den lilla gruppen och 

om att göra barnen delaktiga. De har många kreativa idéer om hur de får barnen aktiva i 

läsningen genom att exempelvis benämna personerna i boken med barnens egna namn eller 

genom att de vuxna leker sagan tillsammans med barnen. Granberg (1996) betonar vikten av 

att barnen lär sig bäst när de har roligt. Sagostunden behöver utformas så att den lockar och 

berör barnet och att den upplevs som något positivt. 

 

I undersökningen har framkommit att pedagogerna ser mer än ett syfte med högläsning, 

pedagogerna svarar att de läser för att det är mysigt eftersom det ger närhet och gemenskap
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 samt att det ger en lugn stund. De läser även för att stimulera barnets fantasi och vidga deras 

värld samtidigt som de starkt betonar att de vill stimulera barnens språkutveckling med 

högläsningen. Det finns en stor medvetenhet överlag hos respondenterna om att högläsning är 

en bra och viktig metod att använda i arbetet med att stimulera barnen språkmässigt och det 

framkommer att de arbetar med det på många sätt.  

 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra en undersökning över längre tid på en förskola där man 

aktivt arbetar med högläsning och där barnen erbjuds att ta del av litteratur med alla sina 

sinnen. Undersökningen skulle innehålla både kvalitativa observationer och intervjuer för att 

på så sätt få en bättre möjlighet att studera effekterna på språkutvecklingen. 
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Bilaga 1 

 
Informationsbrev  

 
Vi är två studerande, Irene Nilsson och Sofie Frankner, som läser en 
distansutbildning på Växjö universitet. Det är lärarutbildningen med inriktning 
mot förskola/förskoleklass och efter fyra års studier har vi nu kommit så långt 
att det är dags att skriva vårt examensarbete. 
 
Vi har valt att inrikta oss på barns språkutveckling och är båda mycket 
intresserade av högläsning för barn. Vårt arbete kommer att handla om 
högläsningens betydelse för barnets språkutveckling och även hur pedagoger på 
förskolan använder sig av högläsning. För att få en inblick i detta är vi 
intresserade av att göra en intervju med dig, där vi i huvudsak kommer ställa 
frågor om: 
 

• Dina tankar och erfarenheter av att läsa högt för barn  
• Hur du följer upp/bearbetar det ni läser 
• Hur miljön där du läser för barnen ser ut 
 
 

Vi vill gärna spela in intervjun på bandspelare för att senare kunna avlyssna och 
göra ett noggrant efterarbete. I vårt arbete kommer vi följa forskningsetiska råd 
som innebär att varken din identitet eller förskolan du arbetar på kommer att 
kunna identifieras i vår undersökning. Du har även rätt att när som helst avbryta 
din medverkan utan negativa följder. Resultatet av vår undersökning kommer 
att presenteras i vårt examensarbete. 
 
 
Är det något du vill fråga om kan du kontakta: 
 
Irene Nilsson tel: 0761-624159 
Eller e-post: irenenilsson170@hotmail.com 
 
Sofie Frankner tel: 0738-546363 
Eller e-post: sofie.frankner@edu.vaggeryd.se 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 



 

 

 
Bilaga 2 
 

 
Intervjufrågor 

 
A  Bakgrundsfrågor 
 

1 Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetat? 
 
2 Vad är det för åldrar på barnen som du arbetar med? 

 

B   Högläsning som arbetsmetod och arbetssätt 

 
3 Hur ser miljön ut där du/ni brukar läsa för barnen? 

 
4 Har barnen något inflytande vid val av litteratur? Berätta hur? 

 
5 Har ni något samarbete med biblioteket? Hur ser det samarbetet ut?  
 
6 Vilka tankar och erfarenheter har du av att läsa högt för barn? 

 
7 Har ni i er verksamhet högläsningsstunder under dagen? Om ja, vilken tanke finns 

bakom den stunden? 
  
8 Hur väcker du barnets intresse och lust för högläsning? 

 
9 Bearbetar du och följer upp det du läser om? I så fall hur? 

 
10 Vad vill du som pedagog att barnen ska få ut av högläsningstillfället? 

 
 
 
C   Högläsning och språkutveckling 

 
11 Utifrån dina tankar och erfarenheter, hur ser du på högläsningens betydelse för barnets 

språkutveckling?   
 
12 Hur tycker du att man kan arbeta pedagogiskt med högläsning för att  

stimulera språkutvecklingen? Ge några exempel på arbetssätt. 
 

 

 
 
 

 


