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Sammanfattning 
Den här studien undersöker hur förskollärarnas ser på högläsning i relation till 
barnens ålder. Huvudfrågorna har varit vilka funktioner högläsning har, vem 
som väljer litteraturen som ska läsas, hur miljön för högläsningen ser ut, samt 
tillgängligheten till litteraturen i olika åldersgrupper i förskolan. Undersökningen 
har utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärandet. Studien har gjorts efter 
intervjuer från tre förskollärare i två olika förskolor. Därefter har det gjorts en 
kvalitativ analys på det insamlade materialet.  

Nyckelord: Högläsning, förskollärare, ålder, förskolan, sociokulturellt. 
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Inledning 
Jag har under mina 14 år som barnskötare inte använt högläsning som en 
planerad aktivitet utan syftet har varit en vila efter maten för de barn som 
inte ska sova eller en mysstund när barnet vill. Och valet av bok har varit 
spontat. 

Efter att jag hade arbetat ca 5 år i förskolan kom läroplanen för förskolan. 
Trots att vi hade mycket erfarenhet visste varken jag eller mina kollegor hur 
vi skulle använda oss av läroplanen och många av mina kollegor, även jag 
själv, tyckte den var svår att förstå och visste inte riktigt hur vi skulle arbeta 
efter den.  

När jag gick på föräldraledighet, år 2007, och var på BVC med mitt barn fick 
jag en kvittens till en bok att hämta ut på bibloteket till mitt barn. BVC 
ansåg att det var viktigt att börja tidigt med högläsning för barnets läs och 
skrivförståelse. Jag blev positivt förvånad och kände att nu har det hänt något 
i samhället ang. högläsning. 

Efter att jag började studera förskollärarprogrammet, år 2011, har min 
inställning till högläsning ändrats. Jag har nu fått kunskap kring hur mycket en 
bok vid högläsning kan påverka ett barn. Inom forskningen framhålls att 
lärande sker under hela dagen för ett barn i förskolan (Gjems, 2011, s.11). 
Därför är det viktigt att vi förskollärare är medvetna om att vi lägger 
grunderna för att ett lärande ska ske och att vi gör aktiva val som gynnar 
barnens lärande. Men fortfarande under mina VFU (verksamhetsförlagdutbildning) 
tillfällen ser jag inte att förskollärarna använder sig av högläsning som en 
planerad aktivitet med syfte att förmedla kunskap, utan att det snarare handlar 
om en stund för vila. Bokvalen är dessutom fortfarande spontana. 

Jag blev förvånad när jag läste på skolverkets hemsida (2014-10-28) att 
högläsning inte är en planerad aktivitet utan snarare tidsutfyllnad, en typ av 
vilostund för barnen i förskolan mellan andra planerade aktiviteter.  Skolverket 
ger tips på hur förskolorna kan arbeta med högläsning och att pedagogerna i 
förskolan måste bli duktigare på att lyfta högläsningen i förskolan. 

Min undran, utifrån mina egna erfarenheter och forskningslitteratur i ämnet, blir 
då varför inte högläsning och böckers viktiga funktion lyfts mer i förskolans 
verksamhet. Hur ser egentligen förskolläraren på högläsning i relation till 
barnens ålder i förskolan? Detta är en fråga jag vill undersöka genom en 
intervjustudie. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärarna ser på högläsning 
i relation till barnens ålder. Mer specifikt undersöks följande frågeställningar: 

Hur ser funktionerna för högläsning ut i olika åldersgrupper i förskolan? 

Vem väljer vilken litteratur som ska läsas i olika åldersgrupper i förskolan? 

Hur ser miljön ut för högläsningen och var finns litteraturen i olika 
åldersgrupper i förskolan? 

Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera forskning av relevans för min 
undersökning. Det gäller forskning om funktionen, litteraturvalen och miljön för 
högläsningen i förskolan. 

Eriksen Hagtvets studie (2004) lyfter fram att förskolan är en plats för ett 
gemensamt lärande. Förskolan kan ge barn en anpassad stimulering kring 
barns språkliga medvetenhet. Det ökar barnens chans att utveckla språkliga 
färdigheter, genom att gemensamt samtala kring texter och bokstäver i tidig 
ålder. 

Högläsning är ett roligt sätt för barn att utveckla sitt språk. Barnet får höra 
nya ord och hur en mening kan bli till utav ord. Högläsningen blir 
betydelsefull för barnets skriv-, läs- och språkutveckling (Fast, 2011, s.186). 

Funktionen för högläsning 

I det här avsnittet tar jag upp olika funktioner kring högläsning som är viktiga 
när man läser högt för barnen i förskolan. 

Högläsningen kan hjälpa barnets språkutveckling på flera olika sätt. Barnets 
fonologiska medvetenhet kan utvecklas genom högläsning. Gjems studie (2011) 
visar att för att ett barn ska bli fonologisk medvetet kan högläsning vara ett 
bra sätt att hjälpa barnet att förstå att många ljud bildar ett ord. 

Att läsa högt för barnen i förskolan är något som alltid funnits i förskolans 
värld. Och pedagogerna i Simonssons studie (2004) är eniga om att 
högläsning är så mycket mer än att bara lyssna på en bok. Barnen får träna 
sig på att sitta stilla och koncentrera sig. Även fantasin gynnas och språket 
stimuleras genom att gemensamt samtala kring innehållet i litteraturen. Studien 
som Damber, Nilsson & Ohlsson (2013) genomfört visar att tidpunkten också 
är viktig att tänka på vid högläsning. För att barnet ska kunna titta på 
bilderna och lyssna krävs det att barnet kan koncentrera sig och inte är t.ex. 
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trötta och hungriga. Damber m.fl. studie (2013) visar på att de flesta förskolor 
har högläsning innan lunchen och de ansåg att den tidpunkten inte är den 
bästa för att få barnens koncentration. 

Vidare är högläsningen viktig för barnets utveckling av ordförrådet. Bjar & 
Frylmarks studie (2009) visar att samtalet kring boken blir ett gynnsamt tillfälle 
för pedagoger att höra om barnet förstår vissa ord via handlingen i boken. 
Genom att vara en frågvis pedagog kan det hjälpa barnet att få en chans att 
förstå ordet. Det gynnar barnets ordförståelse. 

Att bara läsa högt för ett barn gör inte att barnet får en ordförståelse utan 
det är genom att pedagogen samtalar kring ett ord eller en bild som barnet 
får sin förståelse för ordet (Damber m.fl., 2013, s.47-48). De lär sig bara att 
vara tysta och lugna av enbart högläsning utan reflektion till det som man 
har läst (a.a). Gjems studie (2011) visar att när pedagogen för ett samtal 
med barnen kring innehållet i boken ökar det barnets förståelse och barnet 
kan dela med sig av sin kunskap till ett annat barn. Dialogen är viktig kring 
högläsningens tillfällen. 

För att ett barn ska kunna uttrycka sig genom språket kan pedagogen fråga 
hur barnen tänker i gruppen och tillsammans kan högläsning ge ett bra tillfälle 
att kunna reflektera och samtala kring det barnen tänker kring en bild eller en 
bok (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011, s.212). 

Barns språkutveckling är som mest intensiv när barnet är 0-4 år visar Bjar & 
Frylmarks studie (2009). Barn utvecklar under den tiden ett talspråk, som de 
flesta barn gör i den åldern, som jag har utgått ifrån i denna undersökning. 
För att ett barn ska utveckla ett välfungerande talspråk är det viktigt att 
barnet utsätts i tidig ålder för stimulering av talspråket. Genom att samtala 
kring litteraturen som läst får barnet en chans att öva sig. Men det sker 
enbart om barnet själv har viljan att kommunicera med andra människor. 
Innehållet i litteraturen bör vara rolig och lustfylld så det kan roa barnet. 
Läroplanen för förskolan säger att: 

 

Studien som Bjar & Frylmark (2009) gjort visar att barn genom högläsning 
kan lära sig förstå olika ord som de inte redan kan som t.ex. att djur är ett 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 
ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö98/2010, 
s.10). 
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begrepp som står för b.la. häst, ko och mus mm. Genom att barnet får höra 
orden i olika sammanhang via en bok blir det ett sätt som barnet kan lära 
sig ett nytt ord. När barnet förstår orden kallas det att barnet är semantiskt 
medvetet. Studien visar även på att om pedagogerna ser tidigt hur vi kan 
hjälpa ett barn att förstå ett ord och hur ordet kan användas i en mening 
blir det grunden för deras grammatiska medvetenhet som gör att deras läs- 
och skrivförmåga utvecklas. 

Funktionen med högläsning för de yngsta barnen ser lite annorlunda ut. 
Pedagogen kan via bilder i olika böcker få dem att fundera själva på vad det 
är på bilden. Pedagogen kan då fråga barnet vad bilden föreställer eller vad 
det är på bilden och vad det heter. När barnet lärt sig ordet och får höra 
ordet i olika meningar via andra böcker stärker det ordförståelsen (Sandvik & 
Spurkland, 2011, s.127). 

När pedagogen läser en bok ska fokus vara att få barnen att vilja lyssna. 
Pedagogen kan genom handlingen i boken göra olika oväntade ljud eller olika 
rörelser som gör att pedagogen får barnets uppmärksamhet och en nyfikenhet 
på vad som mer ska hända i handlingen av boken som läses högt (Eskild & 
Hambro, 2005, s.38). 

Förutom den språkliga utvecklingen är högläsningen även gynnsam för 
identitetsutvecklingen och den sociala utvecklingen för barnet. I Lindös studie 
(2009) framkommer att via språket utvecklar barnet sin identitet och sin sociala 
kompetens och när pedagoger läser en bok högt i förskolan för flera barn får 
barnen en chans att reflektera tillsammans om pedagogen ställer frågor som 
kan kopplas till boken. Barnen får då en chans att stimuleras till att använda 
sitt språk och pedagogen kan då få en chans att se hur långt barnet kommit 
i sin språkliga utveckling. 

Bjar & Frylmarks studie (2009) visar att när ett barn är pragmatiskt medvetet 
om sitt språk, har barnet lärt sig att använda språket i sociala sammanhang. 
Barnet vet hur språket kan användas på bästa sätt. T.ex. vid högläsning kan 
barnet lyssna, förklara och ge svar på frågor kring det som lästs. 

Litteraturval i förskolan 

I detta stycke tar jag upp hur litteraturvalen i förskolan kan påverka hur ett 
barn tar till sig litteraturen. 

Valet av litteratur kan påverka barnet på olika sätt. Eskild & Hambro (2005) 
menar att pedagogen är den som gör valet av litteraturen och det gäller att 
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välja rätt så barnet vill lyssna. När barnen är yngre vill de oftast lyssna på 
upprepningssagor dvs. handlingen upprepar sig under sagans gång. Yngre barn 
vill helst höra samma saga igen tills de lärt sig sagans handling. Och när 
barnet blir äldre vill de få mer spänning i sagan. Det kan t.ex. handla om 
att slutet i sagan inte är självklart. Pedagogen bör berätta sagan med 
inlevelse så att man fångar barnens uppmärksamhet så att nyfikenheten finns 
att vilja lyssna på sagan. Därför får inte sagan vara för lång. Det räcker med 
några minuter för de yngsta och ungefär tolv minuter för de äldre. 

Barn i tidig ålder visar redan intresse att de vill läsa böcker på sitt egna 
sätt genom att sitta och bläddra i en bok. Det är ett sätt för de yngre 
barnen att läsa visar Pramling & Pramling Samuelssons studie (2010). De såg 
även att om pedagogen var med i deras bläddrande och ställde frågor ville 
barnet gärna svara. Förskollärare ska enligt läroplanen för förskolan: 

Simonssons studie (2004) påvisar att det oftast är pedagogen som väljer 
litteraturen som ska läsas. Pedagogen vill genom litteraturen ta upp olika 
ämnen som gynnar t.ex. fantasin eller enbart för att underhålla eller för en 
vila. Även Damber m.fl studie (2013) visar på att det är oftast pedagogen 
som väljer ut litteraturen som ska läsas för barnen. Och oftast sker det när 
pedagogen vill samla ihop barnen och inte när barnet vill läsa. 

När högläsningsstunden är spontan kan det vara svårt för pedagogen att välja 
ut vilken bok som ska läsas enligt Sandvik & Spurklands studie (2011).  
Valet blir då oftast en bok pedagogen känner igen och som man känner sig 
bekväm med. 

När pedagogen hade planerat en läsaktivitet och hade ett syfte med sin 
aktivitet var barnen mer intresserade än när det var en spontan läsaktivitet 
visar Damber m.fl. studie (2013). En läsaktivitet som studien tog upp var 
flano-sagan. Det är en saga som pedagogen berättar via bilder som sätts upp 
på en tavla framför barnen. Barnen blev intresserade av sagan och alla såg 
bilderna. Det författarna kom fram till är att när pedagogen hade ett syfte, att 
det skulle vara ett lärandetillfälle och hade planerat aktiviteten, blev det en 
dialog kring sagan och barnen fick frågor och kunde ställa frågor och det 
blev en meningsfylld läsaktivitet för både barn och pedagog. 

”ansvara för att arbete i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras 
och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Lpfö98/2010, s.11). 
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Högläsning kan utföras på olika sätt i förskolan. Ett sätt som Sheridan, 
Pramling Samuelsson & Johansson studie (2009) tar upp är sago-påsen som 
tas fram i anslutning till en samling med barnen. Det är en påse med 
rekvisita till en saga. Man plockar fram materialet under sagans gång. På så 
sätt ser barnet konkret vad olika föremål i sagan kallas. Materialet till sago-
påsen kan användas för barnen att själva leka med och gestalta sagan igen 
på eget initiativ och med sina egna erfarenheter. Dock visade studien på att 
förskolorna som hade hög kvalitet, där fick barnen använda sago-påsarna till 
lek. Förskolor med låg kvalitet, där fick inte barnen tillgång till sago-påsarna 
mer än under samlingen med pedagogerna.  

Vidare är litteraturen viktig för ett barns utveckling. Norlins studie (2013) visar 
på att när man läser en bok flera gånger, är bra för både barn och 
pedagog. Barnen lär sig handlingen och kan njuta av högläsningens tillfälle. 
Norlin menar att barnen inte har någon kunskap om en ny bok och det kan 
medverka till många frågor under första lästillfället om själva handlingen. Vid 
upprepning av en bok lär sig barnen och pedagogen att se nya saker att 
samtala kring. Det medverkar till att barnens fantasi kan utvecklas i och med 
att de vet vad som ska hända och fantasin kan få rum i dialogen kring 
boken. 

Barn kommer i kontakt med många olika typer av texter visar Fasts studie 
(2011). Litteraturen kan t.ex. vara tidningar, serietidningar och brev men även 
text på en datorskärm. Barn ser även texter utomhus t.ex. via gatuskyltar och 
i kontakt med kollektivtrafiken. Barns miljö påverkar barnet och barnet lär sig 
förstå att olika texter betyder någonting. I Svenssons studie (2008) visades att 
förskolorna har ett varierande utbud av litteratur. Den vanligaste litteraturen var 
djurböcker och fackböcker. Få förskolor hade tillgång till serietidningar. Eftersom 
alla barn inte har tillgång till litteratur i sitt egna hem, har förskolan en 
möjlighet att ge barn olika litteraturgenrer. I förskolans mål står det att:  

 

Förskolans möjlighet att låna böcker såg olika ut visade Damber m.fl. studie 
(2013). Skulle förskolan ha en chans att variera sitt utbud av litteratur så var 
det viktigt att det fanns bibliotek eller bokbuss att låna böcker av. Men 
studien visade att i vissa fall fanns inte den möjligheten. Författarna menade 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter 
och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala 
om dessa” (Lpfö98/2010, s.10). 
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att förskolan borde omfattas av samma direktiv som den nya skollagen som 
innebär att ett bibliotek ska finnas att tillgå på sin skola. 

Det skiljer sig bland förskolorna på kvaliteten visar Sheridan m.fl. i sin studie 
(2009). I förskolor med låg kvalitet fanns det inte mycket material som kunde 
främja barnens språkutveckling. Vid högläsning var det bara ett sätt för 
pedagogerna att lugna ner barnen och inte för att främja barnens 
språkutveckling. Frågorna som ställdes till barnen i förskolorna med låg kvalitet 
var enkla som barnen antingen kunde svara nej eller ja på. I förskolor med 
hög kvalitet fanns det mycket material för att främja barnens språkutveckling. 
Vid högläsning ställdes många didaktiska frågor som vad-, hur- och varför. 
Barnen fick en chans att fundera ut ett svar och barnen gavs tid att få 
svara. Pedagogerna i de med hög kvalitet hade ett syfte och kunskapen kring 
hur viktigt det är med att främja barns språkutveckling vid högläsning. 

Litteraturen är även gynnsam för ett tema-arbete i förskolan. När förskolan 
arbetar efter ett tema blir lärandet som en röd tråd och bokvalet blir lättare 
för då vill pedagogen att boken ska knyta till temat och väljer varsamt sina 
böcker. Sandvik & Spurkland (2011) ger rådet att böckerna som läses bör ha 
som syfte att ge barnet ett roligt tillfälle. De menar också att det är viktigt 
att barnet kan känna igen sig i texterna som läses högt, det gör att intresset 
för boken blir större och den blir då mer relevant för barnet. När pedagogen 
väljer en bok som har ett syfte att t.ex. stimulera barnets fantasi så ska 
böckerna ha en mening så att fantasin kan flöda (Sandvik & Spurkland, 2011, 
s.117-118). 

Miljön för högläsning 

I den här delen tar jag upp hur miljön kan påverka högläsningen. 

Valet av rum kan påverka högläsningssituationen. Damber m.fl. (2013) visar på 
i sin studie att miljön kring högläsning bör ses över. För att få en lugn och 
trivsam stund vill varken pedagog eller barn bli störda. Om platsen för 
högläsning t.ex. är i ett rum som många passerar kan det leda till att det 
blir många avbrott under läsningen vilket kan störa barnens men även 
pedagogens koncentration. Platsen för högläsning ska gärna vara densamma 
varje dag så barnen vet och kan känna igen sig i det som ska göras. 

Barn i förskolan rör sig relativt fritt och kan själva välja vilket rum de vill 
vara i. Markströms studie (2007) visar på att rummen i förskolan ger barnen 
olika signaler för vad rummet kan erbjuda barnet. De rum där det fanns 
soffor i blev en signal för barnet att här kan jag få en lugn aktivitet via en 
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bok eller att bara få sitta och leka ensam eller med en pedagog eller ett 
annat barn. 

Vidare kan tillgängligheten på litteraturen påverka miljön. I Björklunds studie 
(2008) visas det på att när litteraturen finns tillgänglig för barnen i förskolan 
blir boken ett redskap för ett meningsskapande samtal mellan pedagog och 
barn och mellan barn och barn. Björklund menar att barnet själv kan välja en 
bok och visa pedagogen att hen vill läsa boken. Väljer pedagogen att ge 
tillfälle att läsa boken, kan det medverkar till att barnet kan utveckla sin 
ordförståelse mer genom dialogen kring boken. 

Miljön kring ett barn påverkar hur barnet kan utvecklas i sin fonologiska 
medvetenhet menar Sandbergs studie (2009). Det kan handla om att det inte 
finns böcker som är tillgängliga för barnen som kan stimulera att barnet själv 
kan vilja läsa dvs. bläddra och titta på bilderna. Studien visar också på att 
hur ofta pedagogen läser för barnet påverkar barnets språkutveckling. 

Tillgängligheten till litteraturen ser olika ut på förskolorna visar Damber m.fl. 
studie (2013). De fick fram i sin studie att på småbarnsavdelningar fanns det 
oftast inga böcker tillgängliga för barnen. Förskolan ville inte att böckerna 
skulle gå sönder. Därför placerades litteraturen högt upp så barnen inte kunde 
nå eller se vilka böcker som fanns. Studien visade på att barns chans till att 
utforska en bok genom att bläddra och få uppleva hur en bok kan kännas 
men även känslan när barnet ska välja och plocka själv bland litteraturen 
försvann när inte litteraturen är tillgänglig för barnen. Känslan att välja själv 
försvann då barnet behövde fråga en pedagog om hjälp för att få tillgången 
till en bok. Björklunds studie (2008) visade att barns utforskande kring en bok 
i småbarnsåldern är att smaka, bita, bläddra och köra runt boken i sin lek 
för att senare i sin utveckling förstå själva bokens innebörd. Placering av 
litteraturen hängde på vilken inställning pedagogerna hade för sin barngrupp 
visade Simonssons studie (2004). Och var det en avdelning med småbarn så 
fanns inte litteraturen alltid tillgänglig eftersom de ansåg att barnen inte visste 
hur böckerna ska hanteras. 

Förutom att miljön kring högläsning kan påverka det kan även pedagogen. 
Damber m.fl (2013) menar att ritualen innan högläsningen sätter i gång också 
är något pedagogen ska tänka på. När barnen lärt sig vad som förväntas av 
dem vid högläsningens tillfälle kan pedagogen t.ex. sätta på sig en läsarmössa 
som blir en signal för barnen att nu ska vi koncentrera oss. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Min studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Ett antal begrepp 
från detta perspektiv används i denna studie, dessa presenteras närmare 
nedan.  

 Kulturella verktyg 

 Mediering 

 Proximala utvecklingszon 

 Tolkande reproduktion 

I det sociokulturella perspektivet är kulturella verktyg ett centralt begrepp. Det 
viktigaste är språket. Individen utvecklar sitt språk under hela sitt liv (Säljö, 
2010, s.43). Forskaren Vygotskij (1962, refererad i Hwang & Nilsson, 2011). 
menar att språket är ett sätt för ett barn att delta i sociala sammanhang. 
Vygotskij menar vidare att kulturen runt barnet påverkar barnets språkliga 
utveckling genom att barnet lär i sociala sammanhang. 

Ett annat begrepp är mediering som kan förklaras genom att för att individen 
ska förstå sin värld använder individen olika kulturella verktyg t.ex. sitt språk 
för att tolka sin värld (Säljö, 2010, s.43-45). 

Forskaren Vygotskij (a.a.). menar att pedagogen kan stötta barnen i deras 
proximala utvecklingszon. Det innebär att pedagogen kan väcka intresset hos 
barnet och sedan ställa frågor som gör att barnets engagemang hålls vid liv 
och det är pedagogens uppgift att ligga ett steg före barnets proximala 
utvecklingszon. 

Barn kan göra en rekonstruktion av en situation genom att t.ex. ha sett hur 
pedagogen eller ett annat barn gör när de läser en bok visar Löfdahls studie 
(2007). Genom att se och använda den erfarenheten genom att härma gör 
barnet en tolkande reproduktion som är ett begrepp som används inom 
sociokulturella perspektivet. 

Metod  
I denna studie intervjuas tre förskollärare i förskolan. När jag formulerade mina 
intervjufrågor hade jag mina huvudfrågeställningar i fokus. Bell (2006) menar att 
formuleringen av frågorna är viktiga att fundera över och för att man ska 
förstå varandra är det viktigt att tänka på språket, att det inte är för svåra 
ord som man använder sig av under intervjun. Jag har valt att dela upp min 
intervju i olika teman vilket Bell (2006) rekommenderar i sin studie. Först 
uppvärmningsfrågor som gör att jag skapar en bra kontakt med den jag 
intervjuar. Sedan frågar jag om vad det är för litteratur som väljs och följer 
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sedan upp med hur förskolläraren ser på högläsning och sist frågar jag om 
miljön. Frågorna är anknutna till mina olika teman. Genom att dela in frågorna 
i olika teman så blir strukturen mer tydlig och frågeställningen blir mer 
sammanhängande, vilket kan underlätta i kontakten med intervjupersonen (Bell, 
2006, s.159). Frågorna finns med som en bilaga. För att det ska bli en 
givande intervju är det viktigt att jag ger personen jag intervjuar tid att få 
fundera kring sitt svar, men jag måste ändå hålla mig inom ramen för de 
aktuella frågorna utan att intervjun tappar fokus på temat (a.a.s.162). Innan jag 
intervjuade frågade jag om jag fick spela in intervjun och förklarade att, för 
att kunna göra min analys, behöver jag deras svar på mina frågor och de 
godkände att jag spelade in intervjuerna (a.a.s.165). Jag använde mig av en 
inspelningsfunktion på min lärplatta. Jag analyserade mitt material. Intervjuerna 
transkriberades och intervjupersonernas yttrande kategoriserade jag i relation till 
mina forskningsfrågor. För att sedan kunna sammanställa materialet inför 
analysen. 

Material 
Jag har intervjuat tre olika förskollärare på två olika förskolor och på tre olika 
avdelningar. Båda förskolorna ligger i mellansverige i ett mindre samhälle. 
Båda förskolorna har fyra avdelningar med barn i åldern 1-5 år. En avdelning 
är en småbarnsavdelning med barn i åldern 1-2 år, den andra är en 
syskonavdelning med barn i åldern 3-5 år och på den tredje avdelningen är 
det barn i åldern 1-5 år. Jag ville undersöka hur förskollärarna arbetade med 
högläsning i de olika åldrarna. 

Förskola 1 
Förskollärare A 

Arbetat 22 år 
som 
förskollärare 

Arbetar med barn 
1-2 år 

Intervjutid:  
16,01 min 

Förskola 1 
Förskollärare B 

Arbetat 35 år 
som 
förskollärare 

Arbetar med barn 
3-5 år 

Intervjutid:  
16,29 min 

Förskola 2 
Förskollärare C 

Arbetat 5 år 
som 
förskollärare 

Arbetar med barn 
1-5 år 

Intervjutid:  
12,30 min 

Etiska aspekter 
Denna studie har följt vetenskapsrådets de fyra forskningsetiska principerna 
framtagna av Vetenskapsrådet (2002). Det första kravet är information som 
innebär att jag förklarade för förskollärarna att syftet med denna studie gällde 
högläsning. Det andra kravet är samtycke som innebär att förskollärarna fick 
själva välja om de ville medverka i studien och kunde avstå närsomhelst om 
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de så ville. Det tredje kravet är konfidentialitet som innebär att förskollärarna 
inte kommer namnges och det kommer inte att framgå vilka som medverkat i 
studien. Det fjärde kravet är nyttjandet som innebär att materialet ska 
användas till denna studie, inget annat. Materialet tas om hand säkert så 
ingen kommer åt det (Vetenskapsrådet, 2002, s.7-14). 

Analys 
Jag tar upp en forskningsfråga i taget och blandar förskollärarnas svar. Och 
jag skiljer ut kommentarerna om yngre och äldre barn. 

I båda förskolorna var arbetssättet att ha mindre grupper och åldersanpassat 
innehåll i verksamhetens arbetsform. Syftet med att ha mindre grupper menade 
förskollärarna är att det blir lugnare och barnen utmanas i sin språkutveckling 
genom att barnen får tid att samtal och fråga kring en bok. På båda 
förskolorna har de högläsning innan eller efter maten och ibland på planerade 
gruppindelningar. 

Hur ser funktionerna för högläsning ut i olika åldersgrupper i förskolan? 

Vad gäller funktionen för högläsning med de yngre barnen framkommer det att 
språkutvecklingen är central. När förskolläraren C planerat att ha högläsning för 
småbarnsgruppen är syftet med boken att få barnen att vilja samtala och 
fråga barnen kring bilderna i boken och en del i det är att barnen ska lära 
sig att lyssna på varandra. Förskolläraren A menar att det är viktigt i en 
småbarnsgrupp att barnen kan se bilderna under tiden man läser för annars 
blir det ett störande tjat från barn som vill se bilden och det stressar 
förskolläraren och koncentrationen för läsningen blir påverkad. 

 

Syftet vid högläsning med de yngsta barnen är att få innehållet i texten 
betydelsefull för barnen, så barnen kan försöka förstå handlingen och genom 
boken kan förskolläraren lära barnen om ett specifikt ämne. 

 
En viktig del i högläsningens funktion är att den ska vara underhållande och 
rolig för de yngre barnen och framförallt ska ämnet intressera dem.  

”Om det är en bok med bra bilder och mycket detaljer så behöver man 
inte alltid läsa boken utan man kan läsa utifrån bilderna vad boken handlar 
om” (Förskollärare C). 

”Det är viktigt att de förstår vad innehållet är i boken så blir det inte för 
svårt, för svår bok, tycker jag, för då blir det ointressant och då orkar de 
inte lyssna” (Förskollärare C). 
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Men även de sociala aspekterna och gemenskapen ska finnas central vid 
högläsningen för de yngre barnen. 

  

 

Förskolläraren A tyckte även att de barn som aldrig vill lyssna på böcker 
måste man locka till sig så de får en chans att upptäcka att högläsning av 
en bok kan vara mysig och roligt även om barnet har mycket spring i benen.  

 

 

Vad gäller funktionen för högläsning med de äldre barnen framkommer det 
även här att språkutvecklingen är central. Förskollärarna som arbetade med de 
äldre barngrupperna delade upp barnen i olika grupper för att anpassa 
högläsning efter åldern och menade för att kunna samtala kring bokens 
handling blir det lättare om gruppen är mindre. Det är viktigt att alla får 
komma till tals om de vill berätta något kring sina funderingar kring boken. 
Barnens möjligheter till att få fråga är viktigt vid högläsning menar 
förskolläraren B. 

  

Förskolläraren C påpekar att det är viktigt att barnen lär sig berätta, hur 
meningar är uppbyggda för det är viktigt att lära sig när de själva ska börja 
skriva och läsa. 

  

Innehållet i texten är central när barnen är äldre. Förskolläraren B tycker att 
uppföljning med samtal och återberättande av en bok är en viktig del. Ibland 
kan de återkoppla med rollspel men oftast är det genom att samtala och 
fråga om boken. 

”Och har man haft en tanke bakom det man det material man tar fram så 
ger man ju barnen möjlighet att fråga” (Förskollärare B). 

”Ja det ingår mycket i det man ska lära sig, hur man skriver, hur 
bokstäverna ser ut, vad man kan se på olika bilder, där finns det också 
mycket” (Förskollärare C). 

 

”Det är ju en gemenskap som man gör tillsammans, upplevelser, 
tillsammans med böckerna” (Förskollärare A). 

”Dom behöver ju hitta ron också, så då får man ju liksom fiska upp dom 
och locka med sig dem” (Förskolläraren A). 
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Gemenskapen och de sociala aspekterna är central vid högläsning för de äldre 
barnen. Valet av bok måste för att det ska bli en lyckad högläsning även 
roa, intressera och underhålla barn. Varför man har högläsning är enligt 
förskollärarna för att lära sig att visa respekt för varandra, lära sig att sitta 
still och lyssna koncentrerat. Det är viktiga delar i barnets lärande som de 
har med sig när de blir äldre.  

Förskolläraren B menar att högläsning är en viktig del i förskolan. Och att 
högläsningsfunktionen kan vara en avkoppling om klockan är mycket eller tidigt 
på morgonen och då är syftet att ha en mysig stund som också har ett 
syfte. Eller om barnen är oroliga eller ledsna kan högläsning också vara ett 
sätt att lugna ner barnen och få en chans att samla sig ihop sig kan det 
vara ett skönt tillfälle med högläsning. 

 

Vem väljer vilken litteratur som ska läsas i olika åldersgrupper i förskolan? 

Vad gäller litteraturvalen med de yngre barnen är intresset det centrala. Vem 
som väljer bok vid högläsningens tillfälle är för det mest barnen men 
förskolläraren A kan även välja ut vilka böcker barnen får välja av.  

 

Valet blir favoriterna som barnen vill lyssna på flera gånger och de blir nöjda. 
Situationen blir då oftast en rolig och trevlig stund, och lättare för 
förskolläraren A. Men även vilka barn som ska lyssna påverkar förskolläraren 
A val av litteraturen. Det kan vara att barnen behöver lära sig om något som 
hänt eller något de leker och då väljer förskolläraren A litteratur som passar 
situationen. Förskolläraren C menar att pedagogerna väljer ut litteraturen efter 
det ämne som de jobbar efter. 

 

”Alltså att man resonerar med dom om innehållet i boken och det är ju 
litegrann vitsen om det är ett tema eller så” (Förskollärare B). 

”Man ska inte läsa en bok tycker jag för läsandets skull utan det ska 
finnas en mening bakom det” (Förskollärare B). 

”När man har haft dom ett tag och då så vet man ju vilka dom gillar” 
(Förskollärare A). 

”Men då har ju barnen oftast valt ämnet i alla fall, det som intresserar 
dom” (Förskollärare C). 
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Litteraturvalen på de yngre barnens avdelning är de böcker som pedagogerna 
valt att barnen ska ha tillgång till. Inga serietidningar finns tillgängliga. Det 
som finns tillgängligt är hårda pekböcker och de vanliga böcker med 
papperssidor tar förskolläraren A fram när barnen vill läsa och läser de 
tillsammans med barnen. 

 

Högläsning sker oftast i samband med maten. I väntan på att få höra en bok 
får barnen oftast sitta i soffan och läsa en bok själva. Då gör barnet en 
tolkande reproduktion av läsandet av en bok, barnet ser och gör som de 
andra barnen. Under tiden fixar förskollärarna blöjbyten och toalettbesök innan 
maten. Förskolläraren C menade att då väljer barnet utifrån sina egna 
intressen och behov. 

Högläsning kan både vara oplanerad och planerad aktivitet enligt de tre 
förskollärarna. Förskollärare A menar att är det ett tema man arbetar efter så 
planerar man att läsa en viss litteratur vid en viss tid och vid vilka tillfällen. 
Och om det är något ämne som ska följas upp, då är det planerat. Samtidigt 
kan det vara spontat när förskollärare A känner att vissa barn behöver lite 
lugn och ro om eller om det är gnälligt. 

 

Förskollärare B menar att om hen har ansvaret för ett arbete, att de ska 
läsa något som har med tema arbetet att göra, eller en situation i 
barngruppen eller ett intresse barnen har, så planerar hen högläsningen. 
Förskolläraren B har det arbetet en dag i veckan och planerar in det som 
passar in barngruppen eller det som förskolan planerat.  

 

Förskollärare C menar att hen planerar utifrån ett arbete som förskolan arbetar 
med, och kan planera att ha högläsning för barnen utifrån en bok. 

 

”Inte faktaböcker och inte alla biblioteksböcker, bara de där hårda 
pekböckerna finns tillgängliga” (Förskollärare A). 

”Det är ju planerat på så vis att det brukar funka, nåt man tar till” 
(Förskolläraren A). 

”Om barnen är oroliga så väljer jag en bok som är väldigt rolig” 
(Förskollärare B). 

”Ibland tar man bara en bok bara för att, ja slumpmässigt, läsa en bok för 
att barnen vill det kanske” (Förskollärare C). 
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Förskolläraren C vill läsa boken innan, om det är en planerad aktivitet, så 
hen vet var i boken det är bra att ställa frågor. 

 

Litteraturvalet kring högläsningen kan vara att ge barnen en fantasisaga eller 
att lära barnen om fördomar. Förskolläraren A nämner likabehandlingsplanen 
som är en viktig del att planera in i verksamheten och det gör förskola 1 på 
avdelningsmöten. 

 

Vad gäller litteraturvalen med de äldre barnen är det barnen som väljer tema 
och vilka böcker som ska läsas. Förskollärarna har lagt märke till vad barnen 
är intresserade av. Och när förskollärarna sedan ska välja ett ämne blir det 
barnens intressen som avgör valet av ämne. Det gör att de är barnen som 
bestämmer innehållet i böckerna dvs. deras intressen generellt. Barnen får 
även följa med till bokbussen eller biblioteket om de är 4-5 år. Och förskolan 
1 går till bokbussen som kommer varannan månad. Och där får barnen välja 
vilken litteratur barnen vill. 

 

Förskolläraren B menar att finns tillfälle att läsa så kan barnen få välja men 
arbetar de kring ett tema blir det oftast förskolläraren B som väljer. För då 
vill de litteraturen ska vara relevant till ämnet.  

Syftet kan vara att belysa en viktig händelse eller en lärdom. Genom 
litteraturvalet kan förskolan hjälpa barnen att dela med sig av sina 
erfarenheter. Med äldre barn kan det hända olika situationer som förskolläraren 
B vill belysa och då blir bokvalet relaterat till just den händelsen. Det kan 
t.ex. vara något som barnen pratar om som hänt på gården. Förskolläraren B 
tycker att de försöker lyfta det som är i nuet kring barnen och därför kan 
valet av bok ändras under dagen eftersom förskolan vill lyfta frågor som 
barnen pratar om i vardagen.  

”Tänka ut hur jag kan och hur jag ska förklara svårare bitar utav boken 
till barnen” (Förskolläraren C). 

”Finns det med i barngruppen så att det kan finnas med som en naturlig 
del, liksom och berika barnens värld” (Förskollärare A). 

”Eftersom det är dom, barnen som är med och lånar böcker så kan det 
vara så man väljer, dom har ju valt en saga som dom tycker att dom vill 
höra” (Förskollärare B). 
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Men även de sociala aspekterna och gemenskapen ska finnas central vid 
litteraturvalet. Varför man har högläsning är enligt förskollärarna för att lära sig 
att visa respekt för varandra, lära sig att sitta still och lyssna koncentrerat. 
Det är viktiga delar i barnets lärande som de har med sig när de blir äldre.  

På avdelningen för de större barnen fanns inga serietidningar men ett utbud 
av faktaböcker fanns. 

 

Eftersom förskola 1 är en avdelning med barn i åldern 3-5 år så menar 
förskolläraren B att valet av en bok kan bli att den inte passar alla barn och 
att alla barn inte förstår allt som står. 

 

Högläsning behöver inte alltid vara ur en bok utan förskolan 1 använder sig 
av sago-påsar som ett alternativ till boken. 
Förskolläraren B menar att ibland kan det vara lättare att förklara en känsla 
eller en egenskap via en sago-påse. Sago-påsen innehåller olika karaktärer 
som har någon egenskap som t.ex. vara glad, sur, ledsen eller busig. Sagans 
handling beror på vad förskolläraren B vill belysa.  

 

Förskolläraren B tycker barnen blir mer delaktiga när de använder sig av 
sago-påsar. Och det upplever förskolläraren B som ett bra arbetssätt. 

Hur ser miljön ut för högläsningen och var finns litteraturen i olika 
åldersgrupper i förskolan? 

”Det som vi tycker är viktigt just för stunden det kan vara om det är ett 
barn som är inne i någon trotsperiod eller att det har varit konflikter av 
någon anledning så väljer jag böcker utifrån det” (Förskolläraren B). 

”Faktaböcker kan vara för oss, då det är ju allt ifrån leksakskataloger eller 
beställningskataloger till barnens ABC eller uppslagsböcker” (Förskollärare B). 

”När man väl kommit så långt i sin mognad så vet man att man hört det” 
(Förskollärare B). 

”Då väljer man utifrån vad man tänkt sig man vill framföra för budskap” 
(Förskollärare B). 
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Vad gäller miljön med de yngre barnen framkommer det att litteraturen finns 
tillgänglig men inte alla böcker eftersom det går i vågor hur barnen kan 
hantera böckerna.  

 

Då tar förskolläraren A bort böckerna och ställer upp dem på en hög hylla. 
Barnen letar då och frågar efter böckerna.  

 

Förskolläraren A tycker det visar att barnen gillar att läsa böcker och därför 
behöver litteraturen vara tillgänglig. Förskolläraren A menar att de pratar om 
hur en bok ska hanteras hela tiden när barnen är små och använder 
pekböckerna. Förskolläraren A förklarar för barnen att efter barnet läst klart 
ska boken läggas tillbaka i hyllan, inte lägga böckerna på golvet så böckerna 
trampas sönder. Eller lägga en bok i en vagn eller stoppa ner en bok i en 
väska, i leken.  

  

 

Avdelningen för de yngre har olika rum med soffor att sitta i. Ett rum har en 
dörr så man kan läsa helt ostört i för några barn. Ett annat rum är lite 
avskilt med en soffa i. Ett av rummet kallar förskolläraren A för stora 
allrummet och där finns en soffa som brukar vara där högläsning mest sker. 
Förskolläraren A tycker det är bra att sitta där och läsa högt för barnen 
eftersom då har förskolläraren A koll på barnen som inte vill lyssna på 
högläsningen.  

 

Vad gäller miljön för de äldre barnen framkommer det att litteraturen finns 
tillgänglig. Förskolläraren C menar att de böcker som inte finns tillgängliga för 

”Ibland blir vi lite frustrerade när dom river sönder böckerna” (Förskollärare 
A). 

”Då går dom ju å hämtar pallar å stolar klättrar upp å ska ha ner dom 
ändå” (Förskollärare A). 

”Som dom gärna gör när dom packar allt på en gång och drar iväg” 
(Förskollärare A). 

”Dom större barnen vet ju hur man hanterar en bok men det är ju svårare 
för de mindre barnen” (Förskollärare C). 

”Det kan då också locka till sig barn som vill lyssna en stund” 
(Förskolläraren A). 



21 
 

barnen är olika faktaböcker som förskolläraren C använder sig av på 
samlingen.  

 

Avdelningen för de äldre barnen har soffor som bjuder in barnen till att vilja 
sätta sig i soffan och läsa en bok. Miljön är inbjudande med mycket böcker 
av blandad karaktär, även faktaböcker, som är tillgängliga så barnet kan välja 
själv vilken bok barnet vill läsa. 

 

Sammanfattning och diskussion 

Sammanfattning av analysen 

Jag tar upp en forskningsfråga i taget och blandar förskollärarnas svar. 

Hur ser funktionerna för högläsning ut i olika åldersgrupper i förskolan? 

Förskollärarna är eniga om att högläsning är språkutvecklande för barnen i 
förskolan. Gruppstorleken påverkar också valet av hur man läser en bok. 
Därför väljer dessa två förskolor att arbeta i mindre grupper och åldern på 
gruppen spelar även roll för att materialet ska passa barngruppen. Är det 
småbarn kan valet bli att samtala kring bilderna. Är det en äldre grupp så 
blir frågorna lite svårare för att barnen ska få en chans att fundera kring det 
som läst.  

Vem väljer vilken litteratur som ska läsas i olika åldersgrupper i förskolan? 

Förskollärarna på de olika avdelningarna väljer böcker utifrån vilka barn det är 
som ska lyssna på boken och att nivån på boken blir anpassad efter åldern. 
Förskolorna försöker belysa barnens intressen och väljer därför böcker utefter 
det. Men barn lever i nuet och är det situationer som uppstår t.ex. att de 
ute på gården hittar en död fågel så tar de upp det på samlingen istället för 
att läsa en bok på det tema som förskolläraren planerat att göra. Istället 
försöker förskolläraren då hitta en bok som tar upp det plötsliga så aktuella 
ämnet (t.ex. döden) och kan sedan avsluta med en roligare bok för att lätta 
upp stämningen.  

”Sånt man inte vill ska rivas sönder, som vi lägger undan” (Förskollärare 
C). 

”Inte alla biblioteksböckerna, dom har vi på en hylla där barnen får fråga 
efter dom” (Förskollärare B). 
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Hur ser miljön ut för högläsningen och var finns litteraturen i olika 
åldersgrupper i förskolan? 

Miljön där högläsningen sker ser ut ungefär likadan på de båda förskolorna. 
De har olika soffor och även möjlighet att ligga på en madrass om behovet 
finns. Tillgängligheten till litteraturen på båda förskolorna är god. Där de yngre 
barnen går finns det pekböcker som är hårda och gamla böcker med vanliga 
blad. Det enda som skiljer sig är utbudet av faktaböcker på avdelningarna 
med äldre barn är att den ena förskolan inte väljer att låta barnen få tillgång 
till dem pga. att de oftast är biblioteksböcker och därför inte får gå sönder. 

Diskussion av analysen 

Jag tar upp en forskningsfråga i taget och blandar förskollärarnas svar. Och 
jag skiljer ut kommentarerna om yngre och äldre barn. 

Hur ser funktionerna för högläsning ut i olika åldersgrupper i förskolan? 

Flera av de resultat som framkommer i denna undersökning stämmer överens 
med tidigare forskning, samt med råd som ges om hur förskolans verksamhet 
bör bedrivas. Bland annat framhåller Eriksen Hagtvet (2004) att förskolan ska 
arbetar med barns språkliga medvetenhet i deras verksamhet. Detta sker i 
båda förskolorna genom att arbetet med de yngre barnen blir att fokusera på 
att samtala kring bilderna för att öka barnens språkliga medvetenhet. Som 
även studien som Sandvik & Spurkland (2011) visade på. Språkutvecklingen är 
central i deras verksamhet. Förskolläraren A menar att för att det ska bli 
språkutvecklande för barnet krävs det ett samtal kring bilderna och texten som 
läst, en reflektion om det som läst måste ske för att barnet ska få en chans 
att förstå ordet som Damber m.fl. studie visade på. Analysen visar att 
förskollärarna är medvetna om att högläsning är ett bra redskap för att barn 
ska utveckla ett talspråk som denna studie utgått ifrån. 

För de äldre barnen menade Förskollärare C att högläsning är ett bra redskap 
inför deras skriv, läs och språkutveckling som även studien av Fast (2011) 
visar på. Förskollärarna var eniga om att högläsning är ett bra redskap för att 
träna de äldre barnens förmåga att lyssna och att kunna koncentrera sig samt 
att kunna samtala i gruppen kring innehållet i boken som även studien av 
Simonsson (2004) visade på. 

Vem väljer vilken litteratur som ska läsas i olika åldersgrupper i förskolan? 
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Förskollärarna försöker lyfta fram barnens intresse i bokvalen vilket kan göra 
att barnen blir mer intresserade och vill fortsätta lyssna på boken, precis som 
Eskild & Hambro studie (2005) visar på. Förskolläraren B försöker hitta 
litteratur som är anpassad att fungera i hela barngruppen och menar att valet 
kan ibland kanske vara lite för svår när det är en blandad åldersindelning på 
barngruppen. Forskaren Vygotskij (1962, refererad i Hwang & Nilsson, 2011).  
menar att förskollärarens uppgift är att stötta och väcka intresset och ligga så 
nära barnens proximala utvecklingszon. Förskolläraren kan ju ställa frågor som 
är anpassade till barnen och på det sättet blir de utmanade i sin egna 
proximala utvecklingszon.  

Förskola 1 använder sig av sago-påsar som ett alternativ till högläsning av en 
bok. Förskolläraren B menar att sago-påsen gör berättelsen mer levande och 
konkret för de yngre barnen som även Sheridans studie (2009) tar upp. Det 
blir ett berättande av en saga som gör att de yngre barnen kan få en 
förståelse för hur en berättelse är strukturerad och lär sig att lyssna fokuserat 
på berättandet av sagan. Det framgick inte om barnen hade tillgång till sago-
påsarna efter sagostunden. Hade varit intressant att veta hur förskolläraren B 
såg på lekandet med sago-påsarna eftersom Sheridans studie (2009) tar upp 
att barnen kan göra en tolkande reproduktion av en händelse och dela med 
sig av sina erfarenheter genom materialet i sago-påsen. 

Det generella verkar vara att de inte planerar sina bokval när de har 
högläsning innan eller efter måltiden varje dag. Samma sak visar även 
Damber m.fl. studie (2013). Men har de gruppindelning, då har förskollärarna 
en avsatt tid att planera något för sin ansvariga grupp. Men då är valet inte 
högläsning i första hand utan syftet då är att barnen ska lära sig något 
ämne som de arbetar med. Har förskolan ett övergripande tema så planeras 
bokvalen och då är högläsningen i regel vid en annan tidpunkt. Som förskolan 
har bestämt tillsammans. Även Simonsson studie (2004) visar att när de har 
högläsning som en rutinsituation som t.ex. innan eller efter maten så är fokus 
mer på att få lugna och tysta barn som inte busar. Förskollärarna säger att 
de inte har några rutiner kring högläsningen utan det är mer en spontan grej 
som oftast är barnets behov eller att förskolläraren kan tycka att det behövs 
just i situationen för att lugna barnen. Förskollärare B menade att rutinen är 
ju att möjliggöra när barnet kommer och vill läsa men att möjligheten inte 
alltid finns. 

Hur ser miljön ut för högläsningen och var finns litteraturen i olika 
åldersgrupper i förskolan? 
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Förskollärare A anser att de har en miljö som bjuder in de yngre barnen att 
vilja läsa en bok i soffan. Förskolläraren A märker att barnen är intresserade 
av böckerna och vill därför ge de yngre barnen tillgång till mycket böcker. 
Som bland annat Markströms studie (2007) visar på är miljön inbjudande i 
förskolan kan miljön bjuda in barnet till en stund med en bok. 

En annan intressant fråga som framkom i studien var hur de yngre barnen 
hanterar böckerna. Björklund (2008) tar upp att det är ett sätt för barnen att 
utforska vad en bok är genom att smaka och bita och köra runt boken i en 
vagn, för att senare i sin utveckling komma underfund med hur en bok ska 
hanteras. Förskolläraren A i denna undersökning framhåller dock att hanteringen 
av litteraturen är ett återkommande problem. Här kan man se att de praktiska 
frågorna runt böckers hållbarhet då barnen oftast vill köra runt boken i en 
vagn eller river sönder böckerna. Då plockas böckerna bort och läggs på en 
hylla för att förskolan är rädd om böckerna och får börja om proceduren med 
att förklara hur en bok ska hanteras. Kanske tillgången till gamla och hårda 
böcker på en avdelning för de yngre kan vara en lösning som gör att 
böckerna finns tillgängliga och barnen kan få en chans att välja själv om de 
vill läsa en bok eller leka med litteraturen.  

På avdelningarna med äldre barn blir hanteringen av böcker sällan ett problem 
eftersom de då oftast lärt sig vad man gör med en bok. Att boken är till för 
att titta i och läsas antingen själv eller med andra. Men ändå säger 
förskolläraren B att barnen inte har tillgång till alla biblioteksböcker som 
barnen själva har fått varit med att välja ut i bokbussen. Kan det bero på 
att de är en blandad åldersgrupp? Barnen får ju tillgång till de böckerna om 
de frågar förskolläraren B. 

Genom att genomföra denna studie har jag höjt min egna medvetenhet om att 
högläsning är viktig för barns språkliga utveckling. I min kommande verksamhet 
som förskollärare vill jag därför ta med mig denna kunskap kring varför 
högläsningen är viktig för ett barns språkliga utveckling. Det kan vara ett barn 
som ännu inte har ett talspråk eller kommer till min verksamhet och inte kan 
svenska. Jag kan ta hjälp av min studie och visa mina blivande kollegor att 
tillsammans kan vi påverka barnen genom att vi har ett syfte med bokvalen 
och att vi planerar in fler högläsningstillfällen för att medverka till att barnen 
får en chans att utveckla språkliga färdigheter. 
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Bilagor 

Intervjufrågor  
1) Uppvärmning 

a) Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

b) Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

c) Vad gjorde att du just valde att studera till förskollärare? 

d) Trivs du med att arbeta som förskollärare? 

2) Litteratur  

a) Vilka böcker läser du oftast tillsammans med barnen? 

b) Läser du serietidningar eller andra tidningar för barnen? 

c) Läser du faktaböcker för barnen? 

d) Finns alla böckerna tillgängliga för barnen? 

e) Även faktaböckerna? 

f) Har du förklarat för barnen hur en bok ska hanteras? 

g) Får barnen själva välja boken som ska läsas? 

h) När du väljer ut en bok att läsa, har du utgått från barnens ålder? 

i) Väljer du olika böcker beroende på åldern på barnen? 

j) Brukar ni gå till biblioteket och låna böcker? 

k) Hur ofta går ni till biblioteket? 

l) Läser du boken själv innan du läser den högt för barnen? 

m) Har du ett syfte med dina bokval? 

n) Har du uppföljning på en bok du läst med t.ex. ett rollspel? 

3) Högläsning 

a) Hur ser du på högläsning? 

b) Varför har ni högläsning för barnen? 

c) När har ni högläsning för barnen? 

d) Vilken tid på dagen har ni högläsning? 

e) Vad har ni för rutiner för högläsning? 

f) Vilka barn är det som är med på högläsningen? 

g) Är ni flera pedagoger som är med vid högläsningens tillfälle? 

h) Är högläsning för er på förskolan en planerad aktivitet? 

i) Om det är en planerad aktivitet, hur planerar ni högläsningen? 

j) Är högläsning något som ni planerar och diskuterar på avdelningsmöten? 

4) Miljön 

a) Hur ser miljön ut där ni har högläsning? 

b) Är miljön inbjudande för barnen, tycker du? 

c) När du har högläsning för barnen sitter barnen i en soffa eller på en stol eller på golven? 

d) Brukar barnen få ligga ner på en madrass och lyssna på böckerna du läser? 

e) Får barnen sitta och rita under tiden du läser högt ur en bok? 

f) Hur gör du för att alla barnen ska få se bilderna i boken? 
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