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Sammanfattning

Vi har genomfört en kvalitativ studie där vårt syfte var att undersöka hur fem olika 

förskoleklasspedagoger arbetar med högläsning i sin undervisning. Genom semistrukturerade 

intervjuer ställde vi frågor där förskoleklasspedagogernas sätt att arbeta, tankar och eventuell 

föräldrakontakt kunde framkomma.

Vi valde att intervjua fem olika förskoleklasspedagoger på skolor där många barn med svenska som 

andraspråk fanns representerade men även skolor där merparten av barnen endast talade svenska.

Vi var intresserade av att se om det fanns skillnader mellan dessa skolor gällande deras arbetssätt 

vid högläsningen. Vidare fann vi det intressant att undersöka hur de olika pedagogerna samtalade 

med föräldrar gällande betydelsen av högläsning hemma. Genom kartläggning och kategorisering 

visar vi på gemensamma samt avvikande svar från förskoleklasspedagogerna gällande deras 

arbetssätt, tankar och eventuell föräldrakontakt.

Resultatet visar att samtliga förskoleklasspedagoger vi intervjuat anser att högläsning är en viktig 

del i skolan. Samtidigt kunde vi av svaren urskilja en väsentlig skillnad på 

förskoleklasspedagogernas arbetssätt gällande högläsning. Resultatet visade även skillnader mellan 

pedagogernas sätt att uppmuntra och engagera föräldrar i barnens läsning hemma.

Nyckelord: Högläsning, förskoleklasspedagoger, föräldrasamverkan, andraspråkstalande barn.

Tack!
Vi vill framföra ett stort tack till alla fem intervjuade pedagoger som gjort detta examensarbete 

möjligt att genomföra. Vi vill även rikta ett extra varmt tack till vår handledare Per-Yngve 

Andersson som har visat på stort stöd, engagemang och uppmuntran i vårt arbete.

Till sist, ett stort tack till våra familjer som fått utstå mycket under den här perioden.

Örebro den 6/1-14

             Emma Redman Therese Svensson
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Högläsning i förskoleklass
En studie om fem pedagogers arbete med högläsning

1.  Inledning

Tidigare i vår utbildning har vi skrivit om litteratursamtal i skolan och betydelsen av dessa. Där 

upptäcktes att när barnen får erfara kontinuerlig högläsning samt delta i samtal kring boken skapas 

förutsättningar för framtida litteratursamtal samt erbjuder barnen att på ett djupgående sätt förhålla 

sig till litteraturen de kommer att möta. Inblicken i högläsningen gjorde att vi ville undersöka 

närmare hur förskollärare såg på högläsning. 

Det finns forskning som redovisar olika effekter av vuxnas högläsning för små barn. Kerstin 

Dominkovic´, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius (2006) frågar sig i boken Läsa högt för barn 

om den vuxne alltid är medveten om hur betydelsefull högläsningen är och vilka effekter den har 

för barnets fortsatta språkutveckling. I hemmet kan högläsningen bli en del av vardagen då barnet 

kanske kan få varva ner på kvällen eller spendera en stund med en vuxen. I skolan kan högläsningen 

vara ett arbetssätt där boken ingår som ett moment i dagens aktiviteter. Högläsningen kan komma 

att bli aktuell då man vill samla barnen eller använder boken för olika arbetsmoment. Britta 

Stensson (2009) skriver i boken Mellan raderna om högläsning som en lika viktig del av läsningen 

som sin egen. Vidare framhålls att det är genom högläsningen som barnen tillsammans skapar en 

gemensam historia och får möta samma personligheter och upplevelser i böckerna. Vidare menar 

hon att samtalen som följer med högläsningssituationen fungerar som modeller för barnens egen 

läsning. Karin Jönsson (2007) skriver i sin avhandling Litteraturarbetets möjöigheter att det 

gemensamma arbetet i klassrummet kan innebära att eleverna hämtar ny kunskap för sin 

individuella utveckling.

I följande studie kommer vi att presentera forskningsresultat som framhäver möjlig utveckling då 

man läser högt för barn, både i hemmet och i skolan. Dessa resultat tror vi kommer att ha betydelse 

för vår framtida roll som pedagoger och för de val av arbetssätt som vi kommer att utföra. Vi som är

författare till denna studie har båda valt att inrikta oss mot grundskolans tidigare år vilket erbjuder 

stort utrymme för olika högläsningssituationer samt utveckling inom detta område.
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1.1   Syfte och forskningsfrågor

Syftet är att undersöka fem pedagogers arbetssätt med högläsning i fem olika förskoleklasser.

Då tre av dessa är mångkulturella förskoleklasser, vill vi även undersöka om och hur dessa 

pedagogers arbetssätt skiljer sig från de övriga gällande högläsning. Vi kommer även att undersöka 

om och hur de fem förskoleklassernas pedagoger uppmuntrar föräldrarna till att läsa med barnen i 

hemmet.

•Hur arbetar de fem olika pedagogerna med högläsning i sina klasser?

•Anpassar pedagogerna arbetssätten kring högläsning i mångkulturella klasser?

•Uppmuntrar pedagogerna föräldrarna att läsa med sina barn i hemmet?

1.2  Studiens disposition
Denna studie består av sex kapitel. I det inledande kapitlet presenteras inledning, syfte, 

forskningsfråga, studiens disposition samt begreppsförklaringar.

 I kapitel 2 visas tidigare forskning som berör studiens område. Efter detta följer

 kapitel 3 där tillvägagångssätt beskrivs och de val som gjorts under att studien har fortskridit.

 I kapitel 4 analyseras resultaten av de genomförda intervjuerna med hjälp av kategoriseringar. 

I kapitel 5 beskrivs val av metoder och hur de har påverkat studien. Avslutningsvis i 

kapitel 6 förs en diskussion av de resultat som framkommit samt hur vi ser på framtida forskning 

inom området.

1.3  Begreppsförklaringar
Nedan följer förklaringar på följande fyra begrepp som används i studien: Modellering, 

Partnerskapsprincipen, Kiwimetoden och Smartboard

Modellering

Stensson (2009) skriver om modellering som är en strategi under högläsningen. Den innebär att 

pedagogen själv visar barnen hur man läser genom att stanna upp under läsningen och berätta högt 

om vilka eventuella tankar och frågetecken som kan komma upp. När pedagogen gör det får barnen 

hjälp att skapa egna strategier som de kan ha användning för under sin egen läsning.
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Partnerskapsprincipen

Lars Erikson (2004) har i sin avhandling Föräldrar och skola arbetat fram olika modeller för 

samarbete mellan skola och hem. Partnerskapsprincipen innebär att man vill minska avståndet 

mellan skola och hem och på så vis öka samarbetet mellan dessa parter.

Kiwimetoden

Kiwimetoden är en metod där man kan använda sig av olika böcker för att öka läsinlärningen hos 

barn. Till de böcker som ingår i Kiwimetoden finns det även så kallade storböcker att arbeta med. 

Dessa böcker är i sitt format stora så att bilder och text ska vara synligt för alla barnen i gruppen 

som deltar i läsningen. Storböcker innebär att pedagogen tillsammans med barnen kan samtala kring 

bokens handling både innan, under och efter högläsningen.

Smartboard

Smartboard är en interaktiv skrivtavla vilket innebär att den har en större skärm som det är möjligt 

att skriva på. Den är ansluten till en dator vilket gör det möjligt att visa presentationer och material 

från datorn till skärmen.

2.  Tidigare forskning

Idag ersätts ofta den viktiga högläsningen med tv-tittande och att prioritera högläsning är inte alls 

självklart i många familjer. Media visar reklam för pedagogiska program både via dator och tv, men 

inget av dessa kan ersätta betydelsen av böcker. Genom dator och tv får barnet endast möta en 

envägskommunikation och får aldrig chansen att få svar på de eventuella frågor och funderingar 

som uppstår hos dem under läsningens gång. Betydelsen av att barnet redan som mycket liten får ta 

del av högläsning och samtal kring boken är något som forskare visat har stor betydelse för barnets 

läs- och språkutveckling. Vi anser att detta är ett ämne som är intressant och betydelsefullt att belysa 

och göra en studie kring.

Nedan följer en förklaring på tillvägagångssätten vid litteratursökningen. Därefter presenteras en 

sammanfattning av den litteratur vi fann som mest intressant och relevant för att kunna ge ett 

forskningsperspektiv på studiens syfte.
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2.1 Sökningsstrategier
Utifrån syfte och frågeställningar i denna studie valdes sökorden ”högläsning”, ”vikten av 

högläsning” samt ”högläsning i hemmet”. Genom att använda dessa sökord kunde utbudet av 

litteratur avgränsas och enbart fokuseras på det som berörde ämnesområde. Vi letade även efter 

tidigare uppsatser och avhandlingar för att finna relevant litteratur till studien. Vid sökningen av 

litteratur användes Google, Diva, Libris, uppsats.se, avhandlingar.se samt skolverkets hemsida. Då 

vi båda, som är författare till den här studien, har svenska som huvudämne fann vi även relevant 

litteratur från tidigare kurser på Örebro universitet.

2.2  Hemmets roll
I Lgr 11( SKOLFS 2010:37) i kapitel 2 - Övergripande mål och riktlinjer kan man under rubriken 

Skola och hem läsa följande:
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna 

för barns och ungdomars utveckling och lärande. (Lgr 11, s16)

Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006) skriver att de barn som kontinuerligt har fått ta del 

utav högläsning hemma lättare kan utveckla sin läs- och berättarförmåga i skolan. Genom 

högläsning får barnet ta del utav en större ord- och begreppskunskap än i det vardagliga samtalet. 

Dominkovic´ m.fl. (2006) menar även de att högläsningen i hemmet har många utvecklingsmässiga 

fördelar för barnets fortsatta läsutveckling, vilket ger en god grund inför skolstarten.

Det framgår tydligt i Lgr 11 (SKOLFS 2010:37) att skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt 

ansvar för barnet. Detta faktum bör kunna påverka pedagogernas prioriteringar när det gäller att 

informera samt handleda föräldrarna i läsningens betydelse i hemmet. Dominkovic´ m.fl. (2006) 

skriver att föräldrar fungerar som modeller för sina barns livslånga läsvanor. Högläsningen måste 

bli till en daglig vana för att hjälpa barnen att utveckla ett rikt och varaktigt språk. När den vuxne 

läser visas olika lässtrategier eller modeller för att förstå en text. Dessa strategier eller modeller är 

mycket värdefulla för barnet då de bär med sig dessa in i sin skolgång. När den vuxne då och då 

stannar upp i högläsningen, för att samtala om eller förklara vissa ord, så lär sig barnet att sätta 

orden i ett sammanhang. Dominkovic´ m.fl. (2006) menar att det som konkret kan observeras under 

en högläsningssituation är närhet, gemensamt fokus, gemensam tid samt en värdefull dialog. Detta 

sker genom samspel med den vuxne och de skriver även om barnets samspel med boken där olika 

komponenter leder till literacyutveckling.
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Mem Fox (2001) skriver i boken Läsa högt, en bok om högläsningens förtrollande verkan att det är 

viktigt att förebygga läs- och skrivsvårigheter innan barnet börjar skolan. Forskning visar att barnets 

hjärna endast är utvecklad till 25% vid födseln. De resterande 75 % utvecklas var gång vi stimulerar 

barnet. Ju mer barnet stimuleras genom sina sinnen desto snabbare sker utvecklingen. När barnet 

fyller ett år så är förutsättningarna redan skapade för hur intelligent, kreativt och fantasifullt barnet 

kommer att bli. Fox (2001) skriver vidare om att när man sjunger, pratar, upprepar ramsor och 

rytmer för det lilla barnet så läggs grunden för läsinlärning. Hon menar att forskning visar att de 

barn som inte regelbundet fått erfara detta har sämre förutsättningar att nå framgång i skolan.

Fox (2001) menar att när barnet är litet kan det kanske finnas tankar hos föräldern om att det inte 

går att lära sig läsa med hjälp utav högläsning, men faktum är att det är ett viktigt 

förberedelsemoment för barnet. Genom att barnet får se texten under högläsningen  så blir 

bokstäver och skiljetecken välkända och barnet börjar känna igen ordbilder. Om barnet har många 

erfarenheter av text så kommer det att bidra bättre självförtroende när barnet senare i skolan ska lära 

sig att läsa. De bär då med sig erfarenheterna och blir lättare bekanta med orden, ordbilderna och att 

berättelser oftast är uppbyggda på ett visst sätt. Karin Taube (2007) menar i boken Barns tidiga 

läsning att läsförståelsen ökar genom läserfarenhet och förmågan att känna igen ord och deras 

betydelse.

Faktum är, enligt Dominkovic´ m.fl. (2008), att hemmet påverkar mer än skolans insats när det 

gäller läsning. Barnets hembakgrund har med andra ord en mycket stor betydelse för barnets 

läsprestation. Elisabeth Frank (2009) belyser sin avhandling Läsförmågan bland 9-10 åringar att 

föräldrar har skilda uppfattningar om vilka förväntningar som ställs på dem samt på hur de ska 

kunna stötta sina barn i skolarbetet. Anledningarna till detta kan vara olika men grundar sig ofta i 

svårigheter med språket samt låg utbildning, vilket bidrar till osäkerhet och en rädsla att inte kunna 

hjälpa sina barn på rätt sätt. Stensson (2009) menar att barn bör ha läsläxa varje dag för att 

läsningen ska bli en vana. Hon menar att det är något som både pedagog, barn och föräldrar måste 

komma överens om. Lars Erikson (2004) skriver om fyra olika modeller han framställt när det 

gäller samverkan mellan skola och hem och att dessa kan betraktas på olika sätt. Den modell som är 

mest aktuell att nämna här är partnerskapsprincipen, vilken innebär att man vill minska avståndet 

mellan skola och hem, samt skapa ett meningsfullt samarbete. Erikson menar vidare att denna 

princip på ett enkelt sätt kan kopplas till läroplanen där det står skrivet om skolan och hemmets 

gemensamma ansvar för barnet.
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2.3 Föräldrars erfarenheter och bakgrund
Det är inte självklart att alla föräldrar har kunskap om vilken betydelse högläsning har för deras 

barn, eller inser vilken skillnad de med läsning kan åstadkomma i barnets fortsatta läsutveckling.

Många föräldrar kanske känner sig osäkra på hur de ska arbeta med sina barn och känner en rädsla 

för att göra fel. Frank (2009) menar att många föräldrar skulle vilja ha fler direktiv från 

pedagogerna om hur de ska arbeta med läsning hemma. Vidare uttrycks  att om föräldrarna inte 

upplever sig ha det stödet från skolan uteblir oftast läsning hemma. Frank (2009) skriver i sin 

avhandling om en metod där barn med svenska som andraspråk fick låna hem böcker med 

tillhörande ljudband. Det visade sig ha en positiv effekt, eftersom barnet fick både ökat läsintresse 

samt utvecklade sin läsning. Frank anser det vara en metod som kan resultera i utvecklad läs- och 

språkutveckling hos hela familjen om de tillsammans lyssnar på bandet samtidigt som de läser.

Caroline Liberg (2003) påpekar i boken Barn utvecklar sitt språk om hur viktigt det är att barnet 

alltid har andra läs- och skrivkunniga vid sin sida under sin läsutveckling. Hon menar att barnet 

behöver detta sociala stöd för att känna sig tryggt och få en positiv grund. Detta kan bli 

problematiskt för de barn vars föräldrar inte behärskar det svenska språket i skrift eller tal. Vi 

kommer att återkomma till dessa svårigheter lite senare. Här har pedagogen en viktig roll gällande 

handledning av läsning till föräldrarna.

Frank (2009) skriver om workshops där föräldrar och barn tillsammans arbetar med läs- och 

skrivträning i skolan. Hon skriver vidare om föräldrautbildningar där pedagogen ger föräldrarna 

verktyg för att de ska kunna bistå sina barn i skolarbetet. Under dessa föräldrautbildningar får de 

vetskap om barns språkutveckling och övningarna kan sedan praktiseras tillsammans med barnen i 

hemmamiljö. Detta visade sig ha positiva effekter på barnens språkutveckling men även på 

föräldrarnas egen läsförmåga och läsintresse. Frank menar att de föräldrar som deltog i utbildningen 

fick större självförtroende att arbeta med högläsning hemma samt hjälpa sitt eget barn att bli bättre 

läsare.

2.4  Andraspråkstalande barn
Monica Axelsson (2004) skriver i boken Svenska som andra språk- i forskning, undervisning och 

samhälle om att ett band av tillit och förtroende mellan föräldrar och lärare är en nödvändighet för 

barnets kunskapsutveckling. Pedagogen behöver lägga tid på att få föräldrarna att förstå att även de 

kan hjälpa barnet i dess läsning och framförallt hur de genom att engagera sig kan stötta 

utvecklingen på hemmaplan. Axelsson (2004) menar vidare att ett positivt samarbete mellan 
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föräldrar och skola är viktigt för att tillsammans hitta arbetssätt för att hjälpa barnet i dess 

utveckling.

Kerstin Nauclèr (2004) hänvisar i boken Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och 

samhälle till en studie som uppmärksammade turkiska och svenska barns socialisation hemma och i 

förskolan. Forskare hade uppmärksammat att de turkiska barnen endast deltog som lyssnare vid 

högläsning, medan de svenska barnen svarade på frågor och bidrog med egna åsikter. De turkiska 

barnen hade bara erfarenhet av att den vuxne stod för läsningen och att de som barn enbart 

förväntades lyssna. Konsekvensen blev att de turkiska barnen endast lyssnade vid högläsningen på 

förskolan och därmed inte deltog som de svenska barnen, utan istället höll sig till det 

förhållningssättet de lärt sig från hemmet. Här blev det en kulturkrock där olika förhållningssätt vid 

högläsningen tydligt skiljde sig åt.

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) uttrycker att pedagogen bör vara särskilt mån om sin tydlighet 

i undervisningen med högläsning, när det finns andraspråkstalande barn i gruppen som lär på ett 

annat språk än sitt modersmål. Detta är viktigt för att skapa en tillräcklig förförståelse, så att barnet 

ges goda chanser att följa med i bokens handling. Genom att engagera barnen i textsamtal om 

innehåll kan barnets förståelse vidareutvecklas, så att de förstår textens mening och centrala bitar. 

Ingeborg Hull (2010) skriver i sin rapport om att boksamtal mellan pedagogen och eleven kan bli en 

språngbräda som kan ge eleven nya föreställningsvärldar och hjälpa denne att förstå nya 

sammanhang. Pedagogen måste därmed vägleda sina elever till förståelse och medvetenhet.

Damber m.fl. (2013) slår an att ord och begrepp som används konkret i undervisningen på olika sätt 

främjar språkutvecklingen, särskilt då barnen får möta begreppen i olika sammanhang och 

aktiviteter. Nauclèr (2004) poängterar att det är därför av stor vikt att pedagogen är medveten om 

barnets tidigare erfarenheter och ordförståelse, för att på så vis möta individen på en bra nivå, en 

nivå som inspirerar till nytt lärande. I en sådan miljö är både pedagogen och de andra barnen i 

gruppen med och tillsammans skapar de ett meningsfullt lärande.

Stensson (2009) påpekar att barnet måste få möjlighet att göra kopplingar till den text de läser eller 

får lyssna till. Det är först då de kan relatera till böckerna som de kan skapa relevanta inre bilder. 

Vidare menar Naucler (2004) att om andraspråkstalande barn endast får möta texter de inte kan 

relatera till uppstår det ingen relation mellan läsare och text. Pedagogen rekommenderas därför att 

välja böcker som merparten av barnen kan känna igen sig i. Det skulle exempelvis kunna vara enkla 

vardagshändelser som lukten av nybakade bullar, doften av vårregn eller ljudet av en skata som 

kraxar. Stensson (2009) menar att om detta är något som barnet inte har upplevt tidigare blir det 

svårt att göra kopplingar och skapa inre bilder. När pedagogen beskriver enskilda enkla ord kan 
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barnet få större förståelse om denne får använda sina sinnen, så som lukt, hörsel, syn och känsel 

(Stensson, 2009). Damber m.fl. (2013) skriver att det kan vara till stor hjälp för barnen om man som 

pedagog inför konkreta föremål när man läser böcker. Vid läsning av exempelvis en bok om skogen 

kan pedagogen samtidigt visa och låta barnen känna samt lukta på kottar, mossa eller dylikt. Vidare 

anser Damber m.fl. (2013) att när då barnen får använda sina sinnen får de hjälp att skapa inre 

bilder och få ökad förståelse för böckernas innehåll.

2.5 Skolans roll
I Lgr 11 visar kursplanen i svenska att undervisningen ska ge förutsättningar för eleven att utveckla 

sitt språk. Tillsammans med andra ska eleven dessutom ges möjligheten att bearbeta böcker genom 

att kommunicera och samtala om deras innehåll. Då pedagogen i skolan, såväl som den vuxne i 

hemmet, läser och samtalar med barnet om boken i fråga, får denne ett rikare ordförråd och kunskap 

om ords betydelse i olika sammanhang. Dominkovic´ m.fl. (2006) menar att den tidiga 

introduktionen gällande läsning, ger barnet inblick i kunskap om hur böcker fungerar. Dels får de 

känna njutningen av att dyka ner i en bok, dels förstå att texten har en mening och att böckernas 

språk skiljer sig från talspråk.

Fox (2001) anser att under högläsningssituationen ska den vuxne vara medveten om inlevelsen samt 

vilka uttryck som visas med ögonen. Hon menar att när man som vuxen tittar upp från boken och 

uttrycker olika betoningar med rösten samt håller ögonkontakt med barnet, så hjälper man barnet att 

hitta rätt känsla och inlevelseförmåga i förhållande till bokens handling. En annan viktig del i 

högläsning är betoningen av ord. Barnets fantasiförmåga ökar när den vuxne tydligt visar på 

stämningen i boken genom att agera med rösten. Berättelsen blir då som en melodi för just den 

boken vilket gör att barnet kommer att minnas orden och de eventuella rimmen. Lars Norström 

(1995) framhåller  att högläsningen är ett kontaktskapande arbetssätt, eftersom man ger texten liv då 

den läses och samtidigt kan engagera barnen som lyssnar så att de blir intresserade och vill prata om 

boken. Norström menar att det är just i samtalet efteråt om boken som man kan skapa kontakt med 

varandra, genom att man är lyhörd för varandras tankar och funderingar. Stensson (2009) lyfter att 

det är viktigt att barnen får vetskap om var mötesplatsen för högläsningen äger rum och var de ska 

sitta. Detta för att förhindra att kaos uppkommer i klassrummet om barnen inte har några bestämda 

platser. Stensson påpekar även att det är av vikt att barnen och pedagogen är placerade så att de kan 

se varandra och kan ha ögonkontakt under högläsningen och samtalen.
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Taube (2007) menar att om barnet ska förstå under läsningen behöver barnet bygga upp en inre 

föreställning och bild om vad boken handlar om. Självfallet blir det ett hinder som påverkar 

förståelsen av boken om den har många svåra ord och uttryck som barnet inte känner till. Den 

vuxne kan därför underlätta förståelsen för barnet genom att betona särskilda ord och begrepp, 

använda gester, ansiktsuttryck, röstläge och mimik som ger ledtrådar och klarhet för att barnet ska 

förstå innehållet och handlingen på ett korrekt sätt. Taube (2007) lyfter vidare att barn samtidigt 

behöver utmanas och få möjligheten att möta nya ord under läsningen för att på egen hand kunna 

skapa sig en uppfattning om ords betydelse och innebörd i olika sammanhang. Damber m.fl. (2013) 

menar att det därför kan det vara av vikt att den vuxne först läser boken för sig själv, för att på så 

sätt få en bild av språket och kunna vara beredd på att förklara okända ord som dyker upp innan den 

läses för barnet. De poängterar att ju bättre den vuxne kan bokens handling och är medveten om vad 

som händer på respektive sida desto bättre kan denne använda rösten och genomföra läsningen med 

inlevelse och engagemang. Ulla Rhedin (2001) anser att detta kan liknas vid en teaterföreställning, 

där varje blad i boken är en ny scen och där varje karaktär har en speciell röst och olika egenskaper.

Ytterligare en viktig aspekt av högläsningssituationen är att barnen får erfara hur litteratursamtal 

kan gå till. Michael Tengberg (2008) skriver i sin artikel Litteratursamtal i grundskolan att då 

elever får delta i litteratursamtal så kan de utveckla sin förståelse och litterära kompetens. Taube 

(2007) skriver också om vikten av att barnet får delta i samtal kring böcker, så att barnet utvecklar 

förmågan att dra egna slutsatser som i sin tur är en viktig del för förståelsen av en bok. Damber 

m.fl. (2013) menar att barnen får använda sin fantasi och sina egna erfarenheter om pedagogen eller 

den vuxne ställer öppna frågor utan rätta svar. Barnet får då även träna sig på att delta med egna 

frågor och på att föra självständigare diskussioner och ge argument. Naucler (2004) skriver om att 

barn som tillsammans med vuxna och andra barn får samtala, berätta om verkliga och påhittade 

händelser, beskriva och förklara blir både goda talare samt läsare. Hon hävdar att samtalen vid 

högläsning kan ge barnen möjligheten att tillägna sig färdigheter av vikt för deras framtida 

läsförmåga. Damber m.fl. (2013) poängterar att ju fler läsupplevelser som ges desto vidare blir 

barnens referensram, intryck och kunskap om världen. Eftersom världen förändras och utvecklas är 

det av vikt att pedagogen uppdaterar och ser till att barnen får ta del av skönlitteratur som har en 

aktuell samhällssyn. Samtidigt menar Damber m.fl. (2013) att man inte bör glömma eller välja bort 

böcker som är äldre. De böcker som skrevs då andra normer och värderingar ansågs ligga till grund 

för samhället behöver förklaras och finnas till hands så att barnen kan få uppmärksamma skillnader 

jämfört med dagsläget och den tid då boken skrevs, detta eftersom synen på saker och ting kan ha 
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förändrats. Damber m.fl. (2013) menar vidare att på så vis kan en sådan skönlitteratur införliva 

kunskap och ge underlag för samtal i barngrupper trots en annan samhällssyn.

Hull (2010) skriver att det finns tre aktörer i klassrummet, nämligen pedagogen, eleven och 

kamraterna. När dessa tre aktörer samverkar med varandra skapar man en formativ läromiljö, där 

gensvar och samtal blir särskilt betydande för en fortsatt utveckling hos eleverna. Hull poängterar 

även att eleverna bör få en ökad insikt i sin egen kunskapsutveckling. Stensson (2009) menar att 

barnen måste få tid och möjlighet att ställa frågor samt få dem besvarade. Hon menar att det kan 

vara nyckeln till förståelse och att de på så vis fungerar som ingångar till givande samtal.

2.6  Arbetssätt med högläsning
Under högläsningen kan man använda sig av olika arbetssätt eller så kallade verktyg för att barnen 

på bästa sätt ska ta till sig bokens innehåll. Rhedin (2001) poängterar att fördelar med böcker är att 

man dels kan avbryta mitt under läsningen, läsa snabbare eller bromsa tempot. Detta kan ge 

fördelaktiga effekter för spänningen eller bara för att ta tid för samtal med barnet. Rhedin (2001) 

påpekar att barnet under läsningen har möjlighet att vara delaktigt genom att pedagogen stannar upp 

eller manar på läsningen genom att bläddra och vända blad i boken.

Stensson (2009) poängterar att pedagogen tillsammans med barnen måste bygga upp arbetssätt och 

visa på användbara verktyg för samtalen som följer efter högläsning, för att ge barnen möjlighet till 

delaktighet. Det är genom att barnen får ta del av dessa arbetssätt som de utvecklar sin förmåga att 

tolka och läsa mellan raderna. Genom högläsningen kan arbetssätt skapas hos barnen redan som 

små genom att förskollärarna använder sig av modellering när de undervisar. Modellering kan vara 

ett arbetssätt där den vuxne tänker högt under läsningen och ställer frågor som kan hjälpa barnen att 

förstå hur man kan tolka en text (Stensson 2009).

Då pedagogen använder dessa arbetssättet kan förståelseprocessen öka för barnen. Dessa arbetssätt 

kan sedan komma att bli viktiga för barnens fortsatta individuella läsning. Arbetssätt som 

exempelvis modellering är något som kan användas under hela barnets skolgång men även för barn 

i de yngre åldrarna. Här kan arbetssättet användas som komplettering till barnens egna funderingar 

och tankar kring boken (Stensson 2009).
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3.  Metod

I det här kapitlet beskrivs de tillvägagångssätt som använts i studien. Studiens urval presenteras 

samt de etiska överväganden som tillämpades. Som metod har intervjuer använts med pedagoger i 

fem olika förskoleklasser. Undersökningen är en småskalig kvalitativ studie där semistrukturerade 

intervjuer ger inblick i pedagogernas tanke- och arbetssätt. Genom semistrukturerade intervjuer med 

pedagogerna, gavs möjlighet att på ett djupare plan komma åt deras tankar och intentioner gällande 

deras val av arbetsmetoder för högläsning. Martyn Denscombe (2009) beskriver i 

Forskningshandboken semistrukturerade intervjuer som ett sätt att låta den intervjuade få en chans 

att utveckla sina svar och idéer. På så vis kunde vissa svar vidareutvecklas genom ytterligare frågor, 

då de troligtvis skulle komma att vara viktiga för studiens fortsatta utveckling. Frågorna vid 

intervjutillfällena fungerade som en täckande ram för de aspekter som skulle belysas och 

undersökas utifrån tidigare forskning. Nedan beskrivs några viktiga aspekter på en kvalitativ 

undersökning samt ytterligare argument för valet av metod.

3.1 Kvalitativ metod
Angående kvalitativ analys bör en forskare som väljer att använda sig av en kvalitativ metod utgår 

från sin insamling av data för att komma fram till ett resultat. Dessa data kan vara fältanteckningar, 

intervjutranskriptioner eller annat material. Som forskare med kvalitativ undersökning som 

utgångspunkt bör man vara medveten om sin centrala roll i forskningen, då den är så starkt 

beroende av forskarens färdigheter, enligt Andreas Fejes & Robert Thornberg (2012). Fejes & 

Thornberg (2012) menar vidare att forskaren i fråga måste kunna skilja mellan det betydelsefulla i 

de data som samlats in från det triviala i materialet, för att kunna identifiera betydelsefulla mönster. 

En av de största fördelarna med den kvalitativa metoden är den flexibilitet som vi som författare till 

studien får möta, vilket i sin tur gör det möjligt att utforma undersökningen efter de data som 

samlats in. Denna fördel utmanar och utvecklar vår centrala roll.

3.2  Urval
Fem olika pedagoger intervjuades i fem olika förskoleklasser i en medelstor svensk stad. Två av de 

fem skolorna har valts genom ett bekvämlighetsurval, då pedagogerna var kända för oss sedan 

tidigare. Vid val av skolor användes ett subjektivt urval, och ett varierat utbud söktes medvetet för 
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att se om arbetssätten mellan pedagogerna varierade beroende av hur barngruppen såg ut. Vi fann 

det intressant att jämföra och undersöka om det fanns skillnader mellan mångkulturella skolor, där 

barn med svenska som andraspråk är dominerande till antalet, jämfört med skolor där merparten av 

eleverna hade svenskt ursprung. Denscombe (2009) beskriver ett subjektivt urval som ett sätt för 

forskaren att handplocka människor som kan vara avgörande för undersökningens syfte. Vidare 

lyfter Denscombe (2009) angående ett subjektivt urval att det gäller att få tillgång till värdefulla 

data utifrån den specifika forskningsfrågan.

3.3  Genomförande
Innan vi tog kontakt med förskoleklasspedagogerna tillfrågades varje rektor på respektive skola om 

tillåtelse. Efter att fått godkännande från rektorerna tog vi kontakt med olika 

förskoleklasspedagoger och frågade om de ville delta i studien. Varje pedagog fick upplysningar om 

att deltagandet var frivilligt. Fyra av fem intervjuer genomfördes på pedagogernas arbetsrum där 

ljudupptagningarna kunde göras utan störningar från omgivningen. Den femte intervjun gjordes på 

telefon med ljudupptagning. Vid tillfället för intervjuerna frågade vi om de tillät ljudinspelningar 

under hela intervjun. Om den informanten nekade till ljudinspelning var vi beredda att föra enbart 

anteckningar. Samtliga intervjuer genomfördes av båda studiens författare.

I studien användes intervjuer där frågorna formulerades utifrån viktiga aspekter som exempelvis 

pedagogens arbetssätt, förhållningssätt samt verktyg som vi trodde skulle kunna påverka kvalitén på 

högläsningssituationerna. För att finna dessa aspekter formulerades frågorna utifrån tidigare 

forskning samt efter frågor och tankar vi själva hade med oss från tidigare erfarenheter. Frågorna 

som formulerades till intervjuerna besvarar studiens syfte. Under intervjutillfällena användes 

ljudinspelning som följdes av transkribering av materialet. Utifrån det insamlade materialet sökte vi 

efter centrala delar där förskoleklasspedagogerna hade liknande eller skilda svar. Denscombe (2009) 

menar att detta sökande kallas kodning. När man utför en grundlig kodning bidrar det till att 

forskaren lättare kan få en struktur och överblick på intervjutexterna och på så vis enklare kan finna 

återkommande likheter och skillnader samt se samband. Sökandet efter samband och skillnader 

ledde till att vi kunde kategorisera och identifiera det centrala i materialet. Därefter kunde 

kategorierna delas upp i sju olika rubriker som innefattar det mest centrala och relevanta utifrån 

pedagogernas svar. Dessa rubriker kommer att beskrivas nedan.

Nedan följer en kortare beskrivning av de sju kategorierna:
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1.Högläsning som en del av undervisningen

Här ges en beskrivning om när och hur pedagogerna använder sig av högläsning i förskoleklassen.

2. Litteratursamtal

Under denna rubrik undersöks huruvida pedagogerna samtalar med barnen innan, under eller efter 

högläsningen.

3. Verktyg i pedagogernas arbetssätt

Här synliggörs de verktyg som pedagogerna använder sig av i de olika högläsningssammanhangen.

 

4. Pedagogernas syn på högläsning

Hur pedagogerna tänker kring högläsning samt om de tycker att det är en viktig del i 

undervisningen visas här.

5. Bilder i böckerna som ett verktyg

I detta stycke visas hur pedagogerna arbetar med bilderna i böckerna under högläsningen.

6. Andraspråkstalande barn och högläsning

Under den här kategorin lyfts eventuella skillnader gällande arbetsmetoder med andraspråkstalande 

barn.

7. Föräldrasamverkan

Här presenteras om pedagogerna i de olika förskoleklasserna uppmuntrar samt belyser vikten av 

högläsning i hemmet.

3.4  Forskningsetik
I enlighet med Denscombe (2009) och Bengt Gustafsson m.fl. (2011) om att skydda deltagarnas 

intressen valde vi att ta hänsyn till alla pedagogers intressen. Det innebar att samtliga deltagare 

informerades om vad studien innebar samt att deras namn och identitet inte skulle gå att kunna 

avslöja och att all information skulle behandlas på ett konfidentiellt sätt. De deltagande upplystes 

om att deltagandet var frivilligt. Detta för att deltagarna inte skulle lida någon personlig skada till 

följd av att de deltagit i våra intervjuer (Gustafsson m.fl. 2011). Efter avslutad transkribering samt 

avslutad kurs kommer vi att förstöra de inspelade intervjuerna.
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4.   Analys av resultat

Nedan följer en analys av resultaten i studien där vi har valt att dela upp analysen utifrån de sju 

presenterade kategorierna.

Under intervjutillfällena uppmärksammades hur fyra av fem pedagoger berättade att de arbetade 

med bilder på olika sätt. Utifrån andra intervjufrågor berättade två pedagoger hur de arbetade med 

bilder i böckerna. Då alla intervjuer var semistrukturerade fick två pedagoger frågan hur de visade 

bilder från böckerna som en följdfråga. Under rubriken Bilder i böckerna som ett verktyg, finns 

därför endast fyra pedagogers syn på detta. Sist i analysdelen följer en sammanfattning av alla 

intervjuerna.

Följande aspekter bör framhållas:

- Intervjuerna återges med talspråk, vilket visar sig i grammatiska strukturer samt på en del val av 

ord.

- I intervjuerna representerar varje bokstav en enskild pedagog. Pedagogerna benämns som: A, B, 

C, D, E. Detta görs för att beakta de etiska principerna i enlighet med Denscombe (2009) då 

pedagogerna inte bör benämnas vid namn eller arbetsplats.

- ER= Emma och TS =Therese, är författarna till denna studie.

- Pedagog X används som benämning då pedagogen talar om sin kollega som också arbetar i 

barngruppen.

-Intervjufrågorna finns med på bilaga 1 längst bak i studien.

Pedagog A: Arbetar på en mångkulturell friskola. A arbetar tillsammans med en pedagog i en klass 

bestående av 25 barn, där fördelningen mellan könen är relativt jämn.

Pedagog B: Arbetar på en mångkulturell kommunal skola. B arbetar tillsammans med en pedagog i 

en klass bestående av 24 barn, där fördelningen mellan könen är jämn.

Pedagog C: Arbetar på en kommunal skola. C och dennes kollega arbetar med en barngrupp på 23 

barn bestående av 15 pojkar och 8 flickor. Merparten av barnen bor i ett villaområde. Väldigt få 

barn med utländsk bakgrund går på skolan.

Pedagog D: Arbetar på en friskola där flera nationaliteter finns representerade bland barnen. 

Pedagog D och dennes kollega arbetar med en barngrupp på 26 barn med jämn könsfördelning.
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Pedagog E: Arbetar på en kommunal skola där merparten av barnen har en svensk nationalitet. 

Pedagog E och dennes kollega arbetar i en barngrupp bestående av 28 barn där information om 

könsfördelningen inte har framkommit.

4.1 Intervju med pedagoger –  högläsning som en del av undervisningen
Samtliga fem pedagoger hade högläsning som ett återkommande moment i undervisningen, även 

om syftet kunde se olika ut beroende på pedagog och skola. En av de frågorna vi ville få svar på var 

om de hade högläsning på schemat eller om det bara förekom vid sporadiska tillfällen. På den 

frågan svarade fyra av fem pedagoger att det förekom dagligen och ofta vid samma tillfälle varje 

dag. En av de pedagoger, som fortsättningsvis kommer att kallas pedagog A, svarade så här på 

frågan:

ER- Om vi pratar om hur ni jobbar med högläsning, använder ni schemalagd högläsning eller?

A- Vi har högläsning varje dag innan lunchen, så då samlar vi ihop barnen och så läser vi var enda dag.

ER- Alltid innan lunchen?

A- Jaa.

ER- Hur lång tid brukar ni läsa ungefär?

A- Ja, tio -femton minuter ungefär. 20 minuter kanske någon gång.

Pedagog A:s svar kan tolkas som att det är viktigt att hitta en tid på dagen då barnen vet att det står 

högläsning på schemat och anpassar sig därefter. På frågan om var barnen samlas vid 

högläsningssituationen svarade hon att de alltid samlas på mattan/golvet. Stensson (2009) menar 

som tidigare nämnts, att det är viktigt att barnen samlas på samma plats varje dag och på så sätt 

skapar en mötesplats. Hon poängterar vidare vikten av att barnen sitter tätt och kan se läraren och 

varandra. När barnen lär sig att mötesplatsen är på samma plats varje dag, förhindrar det kaos varje 

gång gruppen ska samlas. Därför är det viktigt, enligt Stensson, att pedagogen tidigt introducerar 

denna mötesplats för barnen.

Då frågan ställdes om högläsning förekom på schemat svarade pedagog B så här:

B- Vi gör det flera gånger i veckan. Vi lägger ofta in det såhär efter rasten när de kommer in och 

haft rast. De har alltid rast nu tjugo över nio till tio över tio. Eh, och då när de kommer in, så har vi, 

aa för det mesta. I dag kommer vi inte att ha det, eftersom att vi haft kulturskolan. Men för det 

mesta, de flesta dagar i veckan har vi det efter rasten. För då har de ju lite frukt eller macka och då 

är det ganska skönt att sitta då.
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ER- Hur länge brukar ni läsa då?

B- Ja, hur länge kan det bli? 20 minuter, alltså lite olika vad man har valt för bok och lite hur 

mycket prat det blir efteråt och sådär.

TS- Då sitter ni på golvet här? (pekar)

B- Ja, då sitter vi här på mattan och så äter de sin frukt då och lyssnar.

På frågan om högläsning förekom på schemat så svarade tre av fem pedagoger att det förekom 

dagligen. Pedagog A, B och C hade bestämda tider på dagen då de läste för barnen. Dessa tillfällen 

var innan lunch eller efter rast då de samtidigt kunde äta en medtagen frukt. Pedagog E svarade att 

högläsning förekom två gånger i veckan och i likhet med pedagog A och B. Pedagog C läste på 

lektionen efter lunch. Pedagog D använde sig av ett utarbetat material gällande högläsning som de 

genomförde en gång varannan vecka. Detta material kommer att beskrivas närmre lite senare i 

analysen. Pedagog D svarade även att när de inte arbetade med sitt material så förekom högläsning 

av andra böcker dagligen. Vidare svarade pedagog D att de använde sig oftast av högläsningen när 

de ville lugna barnen.

Samtliga pedagoger besöker kontinuerligt bibliotek för att låna böcker med barngrupperna. En av 

pedagogerna, pedagog D, uppger att de lånar böcker efter undervisningens olika teman som de har 

under högläsningen. I pedagog D:s grupp läser de även böcker som barnen föreslår samt böcker 

som pedagogerna väljer. De andra fyra pedagogerna låter barnen låna mellan 1-3 böcker efter 

barnens eget intresse som pedagogerna sedan läser vid olika tillfällen med barngruppen.

4.2  Litteratursamtal
Vi kan av svaren ovan se att gemensamt för pedagog A, B och D är att de stannar upp i texten när de 

läser för att förklara nya och svåra ord för barnen så att de förstår. Gemensamt för pedagog C och E 

är att när de läser kapitelböcker återkopplar de alltid först till gången innan för att barnen ska 

minnas bokens handling.

När det kommer till att samtala under läsningens gång var pedagog D den enda pedagogen 

stannade upp i texten för att fråga barnen frågor. Barnen fick även de avbryta mitt i texten för att 

delge sina tankar och erfarenheter om bokens handling. Pedagog A, B och E svarade att de lät 

barnen prata först efter att de avslutat boken. Pedagog A delgav att anledningen till att de ville spara 

samtalen med barnen till efteråt var att de upplevde det rörigt att släppa ordet fritt till barnen. 
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Pedagog A menade att samtal under läsningens gång kunde bidra till att man lätt kom ifrån bokens 

handling.

Pedagog C inledde samtal både innan och efter högläsningen. Ibland avstod pedagog C från att 

avslöja bokens slut och lät istället barnen få hitta på ett gemensamt slut. På så vis kunde ett samtal 

startas där barnens tankar och funderingar fick stå i centrum.

Pedagog A ansåg det vara svårt att släppa ordet fritt med en barngrupp på 24 barn. Om det finns 

nya, svåra ord i boken, brukar de dock stanna upp och tala om vad det kan innebära, annars pratar 

man efteråt om boken, för att det inte ska bli oroligt och prat om annat än just boken vid de 

tillfällena. Flera av pedagogerna uttryckte en önskan om att kunna ha mindre grupper med färre 

barn för att kunna ställa fler frågor till varje barn och låta dem samtala mer. Som tidigare nämnts 

menar Stensson (2009) att pedagogen måste låta barnen få ställa frågor i samband med 

högläsningen, för att barnens förståelse ska öka.

TS- Händer det att barnen frågar ibland vad olika saker betyder?

B- Ja, de gör dom. Och då så pratar vi om det och då kan jag ju stoppa upp mitt i en text så att jag märker att det här det 

förstår dom inte, för då tappar de sammanhanget, så då måste man förklara. Men sen efteråt så brukar jag ju tänka på det 

här att inte bara ställa frågor där det finns ett färdigt svar. Alltså inte bara fråga vad hade, vad åt de till middag, eller vad 

hade de på sig. Där det finns ett rätt svar, utan att man försöker få igång deras eget. Vad tänker du? Vad tror du? Hur 

kände hon sig? eller vad tror du de känner? Eller kunde man gjort på något annat sätt? Alltså så att man får igång deras 

tankar.

TS- Pratar alla då, så att de hänger på varandra och fyller på?

B- Ja det gör de, och sen är det ju väldigt lätt för barn att komma in på egna erfarenheter, det har jag också sett, eller det 

har jag också gjort och då sprider ju det sig väldigt fort, så då blir det ju samtal om det. Men alltså vi brukar tänka på, nu 

skriver ju barnen nationella prov redan i trean. Där kommer det ju sådana uppgifter så att de får en bild och sen så ska 

de skriva en liten berättelse om den här bilden. Då gäller det ju att ha tränat det här med fantasin och att kunna hitta på 

själv. Så därför när vi läser en bok så, då försöker vi tänka på det här att ställa den typen av frågor istället, vad tycker 

du? Vad tänkte du? Eller vad..ja just det här, kunde de ha gjort på något annat sätt i boken eller? Så vi försöker att inte 

bara ställa de här frågorna som finns ett...

TS- Ledande frågor..

B- Ja precis.

I likhet med vad pedagog B svarade så lyfter Norström (1995) som tidigare nämnts, att man genom 

att samtala kan hjälpa barnet till en djupare förståelse, och därmed vara kontaktskapande. Genom 

samtal och resonemang kan barnet få kunskaper så att denne kan läsa mellan raderna och därmed 

förstå sådant som är outtalat. Vidare anser han att barnet kan bearbeta sina tidigare upplevelser och 
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känna igen sig genom att få lyssna till böcker om människor som befinner sig i liknande situationer. 

Stensson (2009) anser även hon att barnets tidigare erfarenheter hjälper barnet att konstruera 

mening och förståelse i sammanhanget. Hon skriver att man genom självkoppling skapar inre 

samtal med sig själv. De inre samtal och tankar som växer fram hos barnet måste denne sedan få 

ventilera med kamrater och pedagoger. Genom samtalen får barnet möjlighet till reflektion 

tillsammans med sina kamrater, vilket leder till insikt.

Pedagog D är den pedagog som regelbundet har möjlighet till högläsning i halvklass. I texten nedan 

nämner intervjuaren ER Lyckostjärnan. Detta är ett utarbetat material som fungerar som 

handledning för pedagogen under högläsningen. Vi återkommer till en mer utförlig förklaring om 

Lyckostjärnan senare i analysen. Nedan beskriver pedagog D hur högläsningen kan gå till.

Pedagog D:

ER-  Kan inte du beskriva hur det går till när du går in i halvklass och ska ha en stund med högläsning. Hur går den 

stunden till om du nu inte jobbar med Lyckostjärnan utan själv har valt en bok?

D- Ja, vi har ju ett schema där barnen ser om vi har halvklass, där är dom vit och svart grupp. Då vet dom var den vita 

gruppen ska sitta men dom vet inte alltid vad vi ska göra då utan det brukar vi känna in lite. Är det så att dom är trötta 

då kanske vi läser en bok istället för att jobba med någonting. Sedan säger jag att de får sätta eller lägga sig ner ner och 

sedan så presenterar jag boken, jag berättar vad den heter och kanske ibland att jag också säger vem som har skrivit den 

och sedan så börjar vi att läsa. Ibland stannar jag upp för det kan ju dels vara svåra ord eller så kanske det är någonting 

som man känner att man vill fråga barnen liksom ”har du varit med om det här” eller att dom själva avbryter och vill 

berätta något om att de kanske känner igen sig och det tycker ju vi känns viktigt att man liksom kan gå lite steget vidare 

och läsa mellan raderna som vi kallar det så fint.

4.3  Verktyg i pedagogernas arbetssätt
Av svaren ovan konstateras att samtliga pedagoger regelbundet besöker närliggande bibliotek för att 

låna böcker. Vidare kan vi se vissa skillnader i pedagogernas sätt att använda verktyg i samband 

med högläsningen. Pedagog C använder sig av Smartboard för att kunna visa bilder med text och 

utför insamling av makaroner. Dessutom använde sig pedagog C av en apa som ställde frågor till 

barnen både före och efter högläsningen.

Pedagog D var den enda av de fem pedagogerna som utgick från ett utarbetat material gällande 

högläsning.

Alla de fem pedagogerna berättade att de med jämna mellanrum gick med barnen till bibliotek för 

att låta dem låna nya böcker, för att få lite variation på utbudet och inte bara läsa de böcker som 
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fanns i förskoleklassens lokaler. Flertalet pedagoger läste dessa biblioteksböcker som 

högläsningsbok för gruppen och lät böckerna finnas tillgängliga så att barnen skulle kunna gå och 

titta och läsa i dem själva. Pedagogernas agerande stämmer helt med Damber m.fl. (2013) som 

skriver att hur och var man placerar böcker är viktigt för att barnet ska kunna se, nå böckerna och 

bli inspirerad av att vilja läsa.  

Pedagog C förklarar att de låter barnen tillverka egna små böcker för att få dem intresserade av 

böcker, författare och hur böcker är uppbyggda. I arbetet med böcker berättade pedagog C att för 

varje bok som pedagogerna läste med barnen fick de stoppa ner en makaron i en burk. Dessa 

makaroner samlade man för synliggöra för barnen hur många böcker man tillsammans hade läst. 

Detta bidrog till att barnen ville fylla burken vilket gjorde att man behövde läsa mer böcker. Genom 

en Smartboard som de har, kan pedagog C och dennes kollega visa sagor med bilder på en skärm 

och därmed läsa högt utifrån den. På så sätt får barnen se bilder med text. Under samtalen innan och 

efter högläsningen använder pedagog C en apa som verktyg, för att få igång samtalen och hjälpa 

barnen att förstå bokens handling.

TS- Men brukar ni samtala under sagan?

C- Inte under själva sagan, efter och före. Vi har en frågeapa..

TS- Vad kan det handla om då?

C- ..Till exempel att de ska förstå att handlingen i boken, som är jätteviktig, språkförståelsen så att de får in den. Så 

frågar den här lilla apan ibland eller pedagogen X, Oj, vad hette hon nu igen? Jag har glömt det, ja vad hette.., vad 

gjorde hon? Finns massa olika..

TS- Så den pratar så?

C- Ja och då sitter den, det är en bild på en apa så som sitter på väggen. Vad sa du, säger jag till apan? (ändrar på rösten) 

..Jaha, jag ska fråga barnen.

TS- Så ni använder röstläge och mimik lite så?

C- Jaa, det är lite spännande. Det är viktigt tror jag.

Både pedagog A, B och C använde olika röstlägen under högläsning och i samband med frågor för 

att göra läsningen mer spännande och skapa inlevelse. Pedagog A, B och C nyanserar rösten vilket 

stämmer med vad Stensson (2009) uttrycker om modellering för att fånga spänningen hos barnen. 

Pedagog B berättar följande vilka verktyg de använder sig av under högläsningen.

ER- Brukar ni pedagoger göra på samma sätt? Använder ni er av samma metoder när ni läser?

B- Ja, det tror jag nog ungefär att vi gör.
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TS- Har ni någon slags..använder ni mimik, eller röster eller.

B-..Nä men röster, alltså att man lever sig in i det man läser och växlar tonläge och så där det gör vi ju. För det fångar ju 

barnen mycket mer. Så det tycker jag..ja och vi har gått, varit på några föreläsningar så här om sagoberättande och då lär 

man sig och märker väldigt vilken skillnad det är om man verkligen lever sig in och ändrar röstläge. Sen det här att man 

sänker rösten och pratar lite tystare, det är ju också, blir ju mer spännande. Sen brukar vi också, ibland sådär göra lite 

mysigare miljö. Att man släcker ner och tänder ljus, göra lite mer sagostämning.

Pedagog D beskriver ett verktyg som heter Lyckostjärnan som de använder sig av under 

högläsningen. Pedagog D beskriver det på följande sätt:

D- ....Vi använder oss av ett material som heter Lyckostjärnan faktiskt som är utarbetad så att den har en ganska lång 

berättelse på en 15-20 minuter som man läser och det är jättespännande berättelser. Vi jobbar i halvklasser då och så 

finns det ett material till som vi jobbar med efteråt så man får så att säga läsa lite mellan raderna och man får associera 

till sitt eget liv och tänka och det finns mycket uppgifter omkring just den här berättelsen sen. Dom behandlar olika 

känslor till exempel. Det senaste som vi läste handlade mycket om rädsla och då blir det automatiskt att vi pratar om 

olika känslor.

ER- Hur kom du i kontakt med den här boken?

D- För ett par tre år sedan så var jag på en föreläsning och blev jätteinspirerad av det här materialet för jag kände att 

man saknade lite hur man skulle gå vidare med en berättelse som man läser. Det är

skönt att få klar handledning, färdiga tips hur man kan jobba och sedan kan man i det här också få fler boktips som 

också behandlar just det ämnet som vi läser om. Sedan läser vi mycket när vi känner att barnen kanske inte orkar ha en 

så kallad lektion som vi säger utan då kanske vi bara samlar ihop dom och läser någonting högt och då bara plockar vi 

en bok.

ER- Men just när ni jobbar med Lyckostjärnan, är det vid speciella tillfällen som är schemalagda?

D- Ja det är det.

ER- I halvklass?

D- Ja.

ER- Hur ofta är det?

D- Just den här berättelsen blir nog en gång varannan vecka. Nu har vi läst om dinosaurier, det gick egentligen ut på att 

behandla känslan rädsla, men nu har vi också börjat prata om dinosaurier. Vi tar ju lite sidospår och vi har varit på 

biblioteket idag och lånat nya böcker om dinosaurier och sedan så har vi läst om fyra olika dinosaurier.

Damber m.fl. (2013) skriver som tidigare nämnts att pedagogen behöver visa på en tydlighet i 

undervisningen med högläsningen för att alla barn ska få möjligheten att förstå bättre. Även Hull 

(2010) menar att pedagogen måste vägleda barnen till förståelse. Lyckostjärnan är ett verktyg som 

pedagogen skulle kunna använda för att vägleda och göra undervisningen tydligare genom.
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4.4  Pedagogernas syn på högläsning
Gemensamt för svaren från samtliga pedagoger är att de anser högläsning vara viktigt för barnen. 

Pedagog A och B anmärkte att barnen idag prioriterar datorer framför att läsa böcker. Pedagog A 

menar att datorerna på så sätt gör intrång och bidrar till mindre tid för läsning. Vidare menar 

pedagog A att det är viktigt att föräldrar och barn får tid för att läsa hemma. Pedagog B svarade att 

när barnen använder datorer så får de aldrig möjligheten att skapa egna inre bilder och använda sin 

fantasi eftersom datorerna redan visar färdiga bilder.

Gemensamt för pedagog B och E är att de ansåg högläsningen bidra till att barnens ordförråd ökade. 

Pedagog E belyste även att högläsningen bidrar till samtal om värdegrunder samt att högläsning kan 

vara en mysig och rolig stund tillsammans med barnen. Vidare menar pedagog E att högläsningen i 

skolan kan stimulera barnen att vilja läsa även hemma.

Pedagog D menar att högläsningen bidrar till att barnen får träna sig i att lyssna och känna rytmen i 

språket.

På frågan om pedagogerna skulle vilja arbeta med högläsning på något annat sätt, svarade fyra av 

fem pedagoger att de önskade arbeta med högläsning i mindre grupper. På så vis skulle de få bättre 

möjligheter att låta varje enskilt barn komma till tals mer frekvent.

Pedagog B svarar följande på frågan om högläsning är viktigt:

ER- Tycker du att högläsning är viktigt?

B- Ja det tycker jag. Det är ju språk, språkträning. Nä men det är ju språkträning, ordförråd. Just det här med fantasi. 

Lite tycker jag att jag märker att barn som sitter mycket vid datorerna och spelar spel och sådär, saknar det här att bara 

lyssna och bilda egna bilder. De är så vana att se bilder hela tiden. Så att bilda sig egna uppfattningar om hur det ser ut 

och vad som händer. Ja och sen få höra ord, nya ord som de inte hör i vardagen, kommer ju då.

Pedagog D svarar på frågan så här:

ER- ..... Tycker du att högläsning är viktigt för barnen?

D-  Absolut.

ER- Varför?

D- Ja dels för språket och att känna rytmen i språket och just det här att man får den här igenkänningen eller att det 

uppstår frågor eller att också träna sig i all lyssna. Ja hjälp, nu blir jag lite ställd här jag måste bara tänka.

ER- Ja tänk på du.

D- Det finns ju så mycket.

Paus (efter önskemål av D). Under pausen pratar D om materialet till Stjärnstund och läser om 
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fördelarna med högläsning.

ER- Varför är högläsning viktigt för barnen?

D- Ja innan jag läser det som vi utgår ifrån tycker jag det också är viktigt för de barn som inte har svenska som eget 

språk hemma. Då är det ju jättebra att läsa böcker och vi försöker också att variera mycket med mycket bilder och 

ibland så har vi inte bilder utan de bara får träna sig i att lyssna så det där är ju också någonting som vi jobbar med, på 

lite olika sätt då. Ibland kanske vi har väldigt enkla böcker som egentligen är för yngre barn men just bara för att de ska 

få se bilderna för dom barn som kanske inte förstår alla ord.

Pedagog D valde att svara utifrån skolans arbetsmaterial Lyckostjärnan, gällande högläsning. Här 

nedan svarar pedagog D fortsättningsvis på frågan varför högläsning är viktigt.

D- Men det som jag tänkte läsa här som hör till det här Lyckostjärnanmaterialet det är ju att....och 

det som rustar barnen till att bli goda läsare är ju (läser innantill) att vi utvecklar barnens ordförråd 

och förmåga att lyssna och reflektera och det var väl lite det jag sa förut fast med andra ord. Sedan 

övar man barnen på att sätta namn på föremål, företeelser, abstraktioner och relationer. Vi utvecklar 

också barnens förmåga att uppfatta berättelsestrukturer och grammatiska strukturer. Man utvecklar 

också läsmotivationen hos alla barn och det tror jag är jätteviktigt. När man läser för dom så vill 

dom ju att man ska läsa mer, det märker vi ju. Ju mer man läser desto godare lyssnare blir dom för 

dom tycker ju att det är kul. Fast sedan är de ju på olika nivåer. En del har ju förmågan att sitta 

väldigt länge och man ser på hela deras kroppsspråk att dom lyssnar och tycker det är spännande 

medan andra kanske har svårt att uppfatta allt som sägs och det är därför vi varierar ganska så 

mycket med olika slags böcker.

Pedagog E svarade följande på frågan om högläsning är viktig:

ER- Tycker du högläsning är viktigt?

E- Ja det är viktigt men det är ju väldigt många barn. Just det här att när man har en stor grupp så är det svårt att anpassa 

efter alla barn för alla står ju på så olika nivåer.

ER- Mmm, precis. Varför tycker du det är viktigt med högläsning?

E- Ja det är ju det här med att man kan diskutera om ord efteråt, värdegrunder eller om man har teman att man kan 

koppla ihop det man jobbar med. Det är ju mysigt och roligt och viktigt för att stimulera den fortsatta läsningen hemma, 

att det ska vara liksom roligt. Man kan ju fråga barnen, hur upplevde du den här boken och man kan utvärdera och så 

vidare.
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4.5  Bilder i böckerna som ett verktyg
Pedagog A och C använder ibland böcker utan bilder för att barnen ska få skapa egna, inre bilder 

samt få träning i att öka sin fantasi.

Gemensamt för pedagog A och D är att de båda varierar böcker med mycket bilder och böcker utan 

bilder. Pedagog A menar att böcker med mycket bilder främst förekommer i början av terminen, då 

barnen kan ha svårigheter att under en längre tid endast sitta stilla och lyssna på en bok. Pedagog D 

svarar att bilderna i böckerna kan vara till hjälp att titta på för de barn som inte förstår alla ord. 

Pedagog D menar vidare att de böcker utan bilder bidrar till att barnen får träna sig i att lyssna.

Pedagog B föredrog att visa bilderna först efter att de läst klart boken och poängterade samtidigt att 

detta kunde anpassas efter barnens koncentration. Vidare berättade pedagog B om att de använde sig 

av Kiwiböcker vilket innebär att barnen får samtala utifrån bilderna som visas.

Pedagog A svarade följande:
ER- Kan du beskriva hur en typisk högläsningssituation kan se ut? Om du använder några speciella metoder när du 

förklarar runt boken eller..

A- Alltså i början när barnen börjar hos oss jobbar vi mycket med bilderböcker, för att, alltså de orkar ju inte sitta stilla 

så länge. Sedan går vi över till lite längre, böcker med lite mindre bilder, mer lite följetongssaktigt. Nu så har vi börjat 

med Astrid Lindgren. Hon har ju gett ut en samling med de sagor som inte är så kända. Så att det håller vi på att läsa nu 

och då är det ju inte så många bilder. Så då får man göra sig bilderna i fantasin lite mera. Sen är det ju då böcker som 

har med temat att göra som vi lånar.

Pedagog B uppger att de i början av hösten brukar läsa boken först och visa bilderna efteråt. 

Upptäckte pedagogerna att barnen hade svårigheter att lyssna då de inte fick se bilderna brukade de

får anpassa efter barnens koncentration. Fram på vårkanten brukade man kunna öka kraven och 

vänta med att visa bilderna. Kiwimetoden är en metod som pedagog B och dennes kollega arbetar 

med, vilket innebär att man läser storböcker och samtalar mycket om bokens bilder. På så vis får 

barnen träna på att samtala utifrån bilder.

Då pedagog D pratar om högläsning berättas det att man under högläsningen samtalar om bilder:
ER- Varför är högläsning viktigt för barnen?

D- Ja innan jag läser det som vi utgår ifrån tycker jag det också är viktigt för de barn som inte har svenska som eget 

språk hemma. Då är det ju jättebra att läsa böcker och vi försöker också att variera mycket med mycket bilder och 

ibland så har vi inte bilder utan de bara får träna sig i att lyssna så det där är ju också någonting som vi jobbar med, på 
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lite olika sätt då. Ibland kanske vi har väldigt enkla böcker som egentligen är för yngre barn men just bara för att de ska 

få se bilderna för dom barn som kanske inte förstår alla ord.

4.6  Andraspråkstalande barn och högläsning
Från analysen kan utläsas att samtliga pedagoger är medvetna om att barn som har ett annat 

modersmål än svenska kan behöva extra stöd i samband med högläsning. Hur pedagogerna arbetar 

med dessa barn skiljer sig åt vilket följer i sammanfattningen nedan.

Gemensamt för pedagog B, D och E är att de anpassar svårighetsgraden på böckerna efter de barn 

de har i barngruppen. Pedagog D använder sig av böcker med mycket bilder så att de barn som inte 

förstår alla ord lättare kan sätta sig in i handlingen. Pedagog E förklarar att om de läser svårare 

böcker är pedagogerna extra observanta på att förklara ord i handlingen. Pedagog E menar vidare att 

de brukar berätta för föräldrarna vad de läser för böcker i skolan samt uppmana dem att låna dessa 

böcker på deras eget modersmål. På så vis kan barnet få ta del av samma bok på två olika språk och 

få en större förståelse för handlingen.

Det som utmärker sig för pedagog A är att de har tillgång till en speciallärare som träffar de elever 

med svårigheter en gång i veckan. Dessa barn får även tillfälle att träffa förskoleklasspedagogerna i 

liten grupp för att träna rim och ramsor samt träning för att öka ordförrådet. Det går även att se att 

pedagog C utmärker sig eftersom det endast finns ett barn med ett annat modersmål än svenska i 

klassen, vilket innebär att detta barnet har tillgång till en tolk. Tolken är närvarande vid varje 

högläsningstillfälle och översätter bokens handling till barnet. Tolken fungerar som ett språkrör 

vilket möjliggör att barnet får vara med i samtalen kring boken.

Vi valde att intervjua tre pedagoger som arbetade på mångkulturella skolor och två pedagoger som 

arbetade på skolor där svenska språket nästan enbart talades som första språk. Detta gjordes 

eftersom vi var intresserade av att undersöka eventuella skillnader i arbetssätten.

Pedagog D berättar att de brukar se till att barnen får ett brett varierat utbud av böcker, både de med 

mycket bilder och böcker utan bilder. Vidare förklarar pedagog D att man ibland väljer böcker som 

egentligen är anpassade till lite yngre barn. Detta gör man eftersom det finns mycket bilder i de 

böckerna vilket underlättar för de barn som inte förstår alla ord.

Nedan följer ett utdrag från en intervju med pedagog E. Vid intervjutillfället läste klassen 

barnboken Lasse-Majas detektivbyrå. Pedagog E berättar nedan hur de brukar anpassa högläsningen 

för att barn med annat modersmål ska förstå:

ER- De barn som har svenska som andraspråk, tror du dom kanske kan uppleva Lasse-Maja som lite svår eller har dom 

andra böcker som ni jobbar med dom med?
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E- Ja det kan man nog uppleva va så man får ju försöka förklara ord och så, man får vara observant och även berätta för 

föräldrarna vad man läser. Det finns ju ibland att man kan låna böckerna på modersmålet på biblioteket.

ER- Mmm.

E- Men det är ju det konkreta man behöver jobba mycket med.

ER- Så ni har inte speciella grupper med de som har svårt med språket utan de får helt enkelt låna böcker hem på deras 

modersmål?

E- Ja alltså vi varvar ju böcker. Vi har ju inte bara en typ av bok. Ibland har böckerna varit så korta och vi har känt att de 

behöver något mer. Så visst försöker man anpassa men det är ju väldigt stora barngrupper och mycket olika nivåer va. 

Det är ju 28 barn så det kan ju svårt. Som idag så har vi läst lite enklare böcker.

I pedagog B:s, barngrupp där merparten av barnen talar flera språk än bara svenska, arbetar man för 

att försöka anpassa högläsningstillfällena utefter de barn man har. B berättar att barnen får försöka 

delta så mycket som möjligt och man kan ibland dela upp barnen i mindre grupper, men vanligast är 

att man läser med hela barngruppen.

Pedagog A som också arbetar i en barngrupp med många barn som har svenska språket som andra 

språk berättar hur de arbetar:

TS- Är det några andra barn som har en utländsk bakgrund?

A- Det är ganska många här i vår grupp. Fast de flesta är om man säger andra hands generationens invandrare. Men 

däremot har vi ju tre stycken som vi märker, eller märkte ganska tidigt, inte har det svenska språket fullt ut.

TS- Så då har de ett annat modersmål från hemmet?

A- Ja.

TS- Arbetar ni på något speciellt sätt med just de barnen?

A- Ja, det har vi diskuterat fram och tillbaka. Så nu har vi gjort så att...Vi har ju en speciallärare här på skolan, så hon 

träffar de här tre eleverna en gång i veckan. Och sedan har vi vid två tillfällen möjligheten att jobba med den här lilla 

gruppen då. Då jobbar vi, jag jobbar mycket med rim och ramsor och pedagog x har varsin gång med dem då. Hon 

jobbar mer med klädesplagg eller bestick eller mera ord så och jag jobbar mer med rim och ramsor tillsammans med 

dem.

TS- Och den lilla gruppen är just de tre då?

A- Ja, de tre. Det är de som behöver lite extra stöd som man märker inte hänger med riktigt.

I pedagog C:s barngrupp finns ett barn som nyligen anlänt till Sverige och som därmed inte pratar 

svenska ännu. De resterande barnen har svenska som modersmål. Pedagog C förklarar att de låter 

det nyanlända barnet vara med och delta vid högläsningsstunderna så att det barnet ska få höra det 

svenska språket och dess nyanser. Som stöd och hjälp för barnet har man en tolk som är med och 

översätter handlingen vid högläsningen. Barnet får delta genom att berätta och använda tolken som 

språkrör. På så vis kan även detta barn vara med och delta vid högläsningen.
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4.7  Föräldrasamverkan
En relevant fråga för studien var att fråga pedagogerna hur de ställde sig till föräldrasamverkan 

gällande högläsning, samt deras arbetssätt kring detta. På frågan svarade fyra av fem pedagoger att 

de uppmuntrade till läsning hemma främst genom informationen på föräldramöten och genom 

veckobrev. Vi drar slutsatsen att uppmuntran till högläsning i hemmet är något som pedagogerna 

anser vara betydelsefullt för barnens fortsatta läsvanor.

Pedagog A var den pedagog som visade på ett avvikande svar, då uppmuntran till läsning i hemmet 

inte förekom. Pedagog A svarade vidare att de satsar på att läsa mer i skolan istället för att 

uppmuntra att göra det i hemmet. När det kommer till barn med svenska som andra språk, berättade 

pedagog A att de informerat de föräldrar vars barn har svårigheter med språket eftersom man vill att 

de ska veta om att barnen behöver träna mer. Pedagog A uppmuntrar föräldrarna att läsa med barnen 

på sitt eget hemspråk, då det kan vara svårt för föräldern att läsa på ett annat språk än sitt 

modersmål.

Vi kan se att gemensamt för pedagog B och E är att de båda vid föräldramöten uppmuntrar 

föräldrarna att läsa hemma med barnen. Pedagog B arbetar för ett samarbete mellan föräldrar och 

pedagoger där man ska hjälpas åt för att få barnen att nå målen i nationella proven i årskurs 3. 

Pedagog B berättar även att de genom veckobreven skickar med tips och idéer till föräldrarna hur de 

kan hjälpa sina barn hemma med skolarbetet.

Gemensamt för pedagog D och E är att de båda uppmuntrar föräldrarna att läsa högt för barnen 

även om barnen kan läsa på egen hand. Pedagog D berättar vidare om att de ibland brukar skicka 

med en läxa hem där barnet tillsammans med ett syskon eller förälder.

Vi fann att föräldrarna i pedagog C:s klass var engagerade och ofta kritiska då de hade stora krav 

och många frågor kring pedagogens arbetssätt. Därför erbjöd man föräldrarna att hälsa på i 

verksamheten när de ville.

Utmärkande för pedagog A var att de inte uppmuntrade till läsning i hemmet. Istället satsade man på 

att läsa mycket i skolan. Däremot uppmuntrade de föräldrar till barn med svenska som andraspråk 

att läsa hemma för att träna det svenska språket. Pedagog A uppmuntrade även de föräldrarna att 

läsa högt för sina barn på familjens hemspråk.

Pedagog D berättar följande:
D- Ibland har vi faktiskt haft så att barnen har fått läxa i att läsa en bok hemma med en förälder eller ett syskon och då 

kanske vi har skrivit i informationen till föräldrarna att dom kan läsa den varje kväll, samma bok faktiskt. Vi har 
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uppmuntrat dom till det, så då har dom fått en läxa varje vecka att ha högläsning. Då ska det inte vara så att även om 

barnet kan läsa så önskar vi ändå att föräldern läser.

Pedagog C berättar att föräldrarna till barnen på skolan, ofta är väldigt engagerade, kritiska och har 

stora krav. Många föräldrar vet precis vad de tycker och har många frågor. Pedagogerna erbjuder 

föräldrarna att få komma på besök och delta för att få större inblick i verksamheten. Pedagog B 

svarar följande på hur de arbetar med föräldrakontakten:

B- Det är nog mest så att när vi har föräldramöte på hösten.. så pratar vi om det, att det är ju jätte viktigt för språket att 

läsa hemma. Och det är ju tyvärr inte så många som läser för sina barn längre. Det märker vi ju, eller det säger ju barnen 

vi frågar och får höra om de läser på kvällen hemma. Det är inte så vanligt. Så att det säger vi väl sådär. Sen har vi även, 

skickar vi hem ibland lite tips, vad som är bra. Även det här att titta på Bollibompa. Och att de tittar på svenska 

barnprogram, de här barnen som behöver träna svenska, och ge tips på bra program. Sen har vi haft ibland sådan här 

sommaruppgift som vi har skickat med att läsa någon bok eller skriva någon liten berättelse. I år var det att de skulle, 

fick skriva och skicka hit ett litet vykort om vad de gjorde i somras. Så lite det här med språk, är.. eller vi tänker mycket 

på språk. Vi har ju barn med, som behöver det.

Pedagog B berättar att de under föräldramötena brukar låta föräldrarna samtala i mindre grupper för 

att prata om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta. Varannan vecka skickar de hem ett 

veckobrev som förklarar vad de arbetar med, men där de även kan skicka med tips och idéer på 

saker som man kan göra. Stensson (2009) menar som vi tidigare nämnt att pedagoger, barn och 

föräldrar måste komma överens om att träna på läsning hemma för att barnen ska få en bra läsvana.

B- Nä men det är väl alltså..på föräldramötet som vi hade här i höstas. Alltså när vi har föräldramöten så brukar vi 

försöka att inte bara vi står här och pratar, utan att man får prata med varandra och då brukar vi berätta lite med dem.. Vi 

börjar i förskoleklass lite om de här nationella proven i trean för att ändå få med föräldrarna på tåget liksom. Vi måste 

hjälpas åt för att barnen ska nå målen och då brukar vi ha lite diskussioner och sitta vid borden och diskutera med 

varandra. Alltså att de får en fråga då till exempel, hur kan jag som förälder hjälpa mitt barn att nå målen. Det hade vi 

nu i höstas då.

ER- Funkade det bra tycker du?

B- Ja, alltså de pratar. Sen är det ganska många föräldrar här uppe som känner varandra..så att jo, jag tycker de kom 

igång och pratade. Så ja. De pratade om de här att bara man sitter vid köksbordet att man samtalar. Vi försöker i alla fall 

att få dem själva att tänka till.

Pedagog E berättade följande:

ER- Du nämnde lite innan om att ni uppmuntrar till läsning hemma men gör ni det till alla föräldrar så genom till 

exempel kanske veckobrev?

E- Ja, vi tar upp på föräldramöten och så att det är viktigt att läsa och att man inte ska sluta och läsa bara för att barnet 

börjar läsa heller va. Utan att det ska ju finnas med hela tiden så att de blir vana för ofta kanske föräldrar inte läser 
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själva så att barnen ser att dom aldrig läser. Och kanske inte heller när de går och lägger sig så barnen ser ju aldrig en 

vuxen med en bok.

4.8  Sammanfattning av intervjuerna
Vi kan av analysen dra slutsatsen att hos samtliga pedagoger vi intervjuat förekommer högläsning i 

olika former i deras arbete med barnen. Huruvida de använder högläsningen som ett verktyg i 

undervisningen varierar dock hos de fem pedagogerna. Samtliga ansåg att högläsningen är viktig, 

men endast två av fem pedagoger kunde påvisa ett utarbetat arbetssätt kring detta. Pedagog D 

visade upp ett arbetssätt där ett redan färdigt material, Lyckostjärnan, som kunde vägleda 

pedagogerna till givande samtal med barnen samt efterföljande uppgifter i samband med 

högläsningssituationerna. De uppgifterna kunde till exempel vara att barnen fick forska vidare om 

vad de nyss läst om eller få separata papper där de skulle svara på frågor om boken. Pedagog C 

samlade makaroner som representerade de antal böcker barnen och pedagogen läst tillsammans. 

Pedagog C använde sig även av en frågeapa som konkret föremål för att barnen på bästa sätt skulle 

förstå böckerna. De övriga tre pedagogerna svarade att de brukar ställa frågor i samband med 

högläsningen. Utav dessa tre medgav två pedagoger att då man släppte ordet fritt i klassen kunde 

det bidra till en rörig situation i klassrummet.

Vidare dras slutsatsen att fyra av fem pedagoger använder olika röstlägen vid högläsningstillfällena. 

Detta gör pedagogerna för att öka spänningen samt fånga barnens intresse för innehållet i böckerna. 

Då vi undersökte vilka verktyg pedagogerna använde i sin undervisning, fann vi att samtliga gick 

till biblioteket regelbundet. Andra verktyg som användes vid högläsningstillfällena var en apa som 

ställde samtalsfrågor i samband med läsningen samt Smartboard och Lyckostjärnanmaterialet. En 

pedagog tillverkade böcker med barnen medan en annan använde Kiwiböcker.

Vid högläsningssituationerna arbetade samtliga pedagoger på olika sätt kring de barn med svenska 

som andraspråk. Fyra pedagoger önskade ändå att det fanns mer resurser för att bilda mindre 

grupper. De hade då en förhoppning om att det skulle bidra till större möjligheter för samtal med 

varje enskilt barn.

Då vi undersökte huruvida pedagogerna arbetade för att informera föräldrarna om betydelsen av att 

läsa med barnen hemma, svarade fyra av fem att det förekom. Detta skedde genom information på 

föräldramöten samt genom veckobrev. En pedagog engagerade föräldrarna genom att vid vissa 

tillfällen skicka hem en läsläxa som de skulle läsa tillsammans med barnen. Den femte pedagogen 

svarade att riktad uppmuntran till högläsning hemma endast förekom för de barn som har svenska 
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som andra språk. Utifrån analysen ovan kan slutsatsen dras att samtliga pedagoger på något sätt 

involverade föräldrarna i barnens läsutveckling under högläsningen.

5.  Metoddiskussion

Tidigt i studien bestämde vi oss för att intervjua förskoleklasspedagoger. Vi ansåg att det skulle ge 

den bästa grunden att stå på i det kommande analysarbete. Vi hade länge funderingar på att använda 

ytterligare en metod, nämligen observation, för att öka validiteten i undersökningen. När man utför 

intervjuer med pedagoger kan talets kraft ha en tendens att inte alltid överensstämma med 

verkligheten. Av den anledningen ville vi vid något enstaka tillfälle observera varje pedagog för att 

ta del av deras arbetsmetoder och med egna ögon kunna se hur de förhöll sig till vad de sagt om 

arbetssätten under intervjuerna. Observationens huvudsakliga syfte skulle vara att ta del av den 

verkliga bilden av pedagogens undervisning och jämföra denna med pedagogens intervjusvar.

Vid vidare eftertanke kom vi fram till att enstaka observationer inte skulle kunna bidra med den 

information vi eftersträvade och då inte heller visa på validitet i arbetet. Eftersom intervjufrågorna 

berörde både skolan och hemmets roll skulle det innebära omfattande observationer, under flera 

olika tillfällen, och inte endast någon enstaka gång för varje pedagog.

En styrka med semistrukturerade intervjuer var möjligheten att ställa följdfrågor till de som 

intervjuades, men en svaghet i metoden uppstod vid sammanställningen med de olika svaren från 

intervjuerna. De följdfrågor som de semistrukturerade intervjuerna försvårade kategoriseringen 

eftersom svaren på följdfrågorna skilde sig åt. Detta ledde till att vi i vissa fall fann det 

problematiskt att urskilja de mest relevanta svaren för studiens syfte. Ytterligare en svaghet var att 

vissa av pedagogerna blev märkbart hämmade av ljudupptagningarna genom att de svarade med 

korta meningar och enstaka ord. Då ljudinspelningen stängdes av pratade pedagogerna mer 

avslappnat och med utförligare meningar. Genom intervjuer som metod fick vi ett personligt möte 

med fyra av pedagogerna, vilket kan ses som en positiv fördel. Detta personliga möte är något som 

inte kan uppnås vid användning av exempelvis enkäter. Vi uppmärksammade att efter genomförda 

intervjuer pratade flera av pedagogerna om hur de arbetade med bilder i böckerna. Detta var inte en 

fråga vi själva hade prioriterat men som efter avslutade intervjuer väckte funderingar. Av den 

anledningen kunde vi i efterhand inse att vi borde ha frågat samtliga pedagoger om detta under 
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intervjutillfällena, för att i analysen kunna visa på samtliga pedagogers arbetssätt kring bilder i 

böckerna.

För att studien ska ses som tillförlitlig användes ljudupptagning under intervjuerna, detta för att 

viktig information inte ska undgås med endast anteckningar. Intervjuerna genomfördes på olika 

skolor för att eventuellt olika arbetssätt hos pedagogerna skulle framkomma. Till studien finns 

bilagor som visar de transkriberade intervjuerna. Även dessa ger en bild om studiens tillförlitlighet 

eftersom de skildrar alla intervjuerna med författarnas frågor och pedagogernas svar.

Studien är tillämpbar eftersom den kan inspirera pedagoger till nya arbetssätt kring högläsning. 

Studien kan även användas som underlag för pedagogernas arbete gällande samarbete med 

föräldrar.

6.  Diskussion och framtida forskning

Nedan följer en diskussion av våra tankar kring studien. Diskussionen har delats upp i olika delar. 

Detta har gjorts för att på ett tydligt sätt visa hur vi diskuterar varje tidigare presenterad kategori 

från analysen. Avslutningsvis kommer vi att delge tankar gällande eventuell fortsatt forskning kring 

studien.

6.1  Högläsning i undervisningen
Fyra av de fem pedagogerna berättade att de dagligen använde sig av högläsning i undervisningen 

tillsammans med barnen. Den femte pedagogen hade högläsning några gånger i veckan, men inte 

dagligen. Detta faktum förvånade oss då vi hade förväntat oss att högläsning endast skulle 

förekomma under sporadiska tillfällen så som en gång i veckan. Stensson (2009) poängterar som 

tidigare nämnts att högläsning är viktigt eftersom barnen är med och tillsammans skapar historia, 

får möta olika personligheter och olika upplevelser genom högläsning. Hon menar vidare att 

samtalen som följer med högläsningssituationen kan fungerar som modeller för barnens egen 

läsning.

Från tidigare erfarenheter upplevde vi att högläsning ibland kunde användas i andra syften än för 

just undervisning. Dessa syften kunde vara utfyllnad av tid, vid personalbrist eller när pedagogerna i 

fråga upplevde att barnen behövde lugnas ner. Erfarenheterna gjorde oss nyfikna på hur andra 

pedagoger arbetade och vilka tankar de hade kring högläsning. Fyra av fem pedagoger uppgav att 

de använde sig av högläsning dagligen men resultatet visade ändå att endast två av dessa fyra 
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pedagoger kunde visa på en utarbetad plan kring hur de använde sig av högläsning. Resultatet 

väcker då funderingar på om och hur de övriga pedagogerna prioriterar tid och eftertanke kring hur 

de kan arbeta vidare med högläsningen tillsammans med barnen.

Stensson (2009) menar att högläsning inte ska vara en tid av drömmerier och avslappning utan en 

stund av meningsskapande samtal och utveckling. I resultatet framkom det även att flera av 

pedagogerna använde högläsning som en stund för att lugna ner barnen vilket enligt oss inte är ett 

genomtänkt didaktiskt val. Vi anser att om högläsningssituationerna ska komma att bli en del av 

undervisningen måste pedagogen uppleva högläsningen betydelsefull och värd att prioritera. Detta 

kräver att pedagogen har kunskap om arbetssätten kring högläsning samt att uppföljningen av de 

efterföljande samtalen genomförs.

Samtliga pedagoger som intervjuades ansåg att högläsning var viktigt. Trots detta var det endast två 

pedagoger som visade på ett större engagemang, tid samt en utarbetad didaktik kring högläsning.  

Vi menar på att det finns en väsentlig skillnad mellan att tycka och att handla.

Som tidigare nämnts står det i Lgr 11( SKOLFS 2010:37) att skolan och vårdnadshavare har ett 

gemensamt ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för barnets utveckling och lärande. 

Dominkovic´m.fl. (2006) förespråkar vikten av högläsning i hemmet eftersom det ger barnet en god 

grund inför skolstarten. Resultatet visade att en av de intervjuade pedagogerna berättade att barnen 

tappade högläsningen hemma eftersom att datorerna var av större intresse för barnen. Ett märkligt 

uppmärksammande eftersom denne pedagog var medveten om detta faktum och samtidigt berättade 

att denne inte brukade belysa vikten av högläsning på föräldramötena. Pedagogen berättade också 

under intervjun att denne inte heller uppmuntrade föräldrarna till att läsa hemma med barnen, utan 

endast för de föräldrar vars barn hade det svårt med det svenska språket. Vi anser att föräldramöten 

och veckobrev kan ses som ett bra tillfälle att informera föräldrar om hur de kan hjälpa sina barn i 

deras läsutveckling. Föräldrarna är då samlade och får en chans att ställa frågor samtidigt som det 

finns tillfälle för dem att diskutera med varandra.

6.2  Boksamtal
Utifrån analysen kan slutsatsen dras att vissa av pedagogerna upplevde att samtal under läsningen 

blev rörigt om man lät barnen få dela med sig av sina tankar under läsningens gång. Detta är, enligt 

oss, något som man som pedagog måste försöka att se förbi då barnens tankar är viktiga att bekräfta 

vid det tillfälle som de blir aktuella. Pedagog D var den enda av de fem pedagogerna som tillät 

barnen att samtala under högläsningen och därmed gav möjlighet till givande samtal. Vi stöttar oss 

på Stensson (2009) som menar att barnen måste få tid och möjlighet att ställa frågor samt få dem 
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besvarade. Hon menar att det kan vara nyckeln till förståelse och att de på så vis fungerar som 

ingångar till givande samtal. Tengberg (2008) menar även han att pedagogen har en nyckelroll när 

det gäller samtalet som följer efter högläsningssituationen i barngrupp. Han menar vidare att 

pedagogen har en mycket betydande roll för att efterföljande samtal med barnens tankar och frågor i 

fokus ska fungera så bra som möjligt. En pedagog står alltid inför en grupp individer med skilda 

förutsättningar vilket är något som måste beaktas även i högläsningssituationen.

Vi anser att högläsning kan bidra till stora möjligheter för givande samtal i olika syften. Detta är 

något som varje pedagoger bör ta till vara på. Samtalen kan bidra till att barnen får en djupare 

förståelse och får möjlighet att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Utan dessa samtal blir 

högläsningen lätt något som pedagogen utför utan något direkt syfte eller tanke på vad den skulle 

kunna bidra till om samtalet fick en väsentligare plats. Tengberg (2008) menar som tidigare nämnts 

att barnen får utveckla sin förståelse och litterära kompetens genom dessa samtal.

Vi tror att då ett barn möter litteratur av olika slag kan det även komma att bli en hjälp i deras 

hantering av olika känslor. Det finns en lång rad böcker där händelseförloppet speglar svåra frågor i 

livet och olika trauman. En del barn kan vara svårare att nå fram till i ett vanligt samtal och kan då 

få hjälp utifrån böcker som speglar barnets svårighet eller upplevelse. Utifrån Stensson (2009) samt 

från tidigare erfarenheter har vi uppmärksammat att samtalet som uppstår efter en 

högläsningssituation kan skapa många frågor och tankar hos barnen, där pedagogen har en viktig 

uppgift att hantera och bejaka detta.

6.3  Verktyg
Av analysen kunde vi se att vissa av pedagogerna stannade upp i boken för att förklara och fråga 

barnen om väsentliga frågor gällande bokens innehåll och mening. De övriga pedagogerna gav, som 

tidigare nämnts, ett intryck av svårigheten att fråga frågor då det var stora barngrupper.

Stensson (2009) förespråkar ett genomtänkt arbetssätt. Detta kan innebära att pedagogen läser 

boken för sig själv för lära sig handlingen samt använda röstlägen och mimik vid passande tillfälle i 

boken. Ytterligare ett arbetssätt kan vara att man redan innan högläsningstillfället modellerar på 

egen hand för att hjälpa barnen att på bästa sätt förstå bokens handling och eventuell outtalade 

budskap.

Vidare kunde vi av analysen se att några av pedagogerna använde sig av arbetssätt som kunde bidra 

till att barnens fortsatta läsintresse ökade. Men även här vill vi poängtera vikten av att pedagogen 

alltid bör ha en tanke bakom högläsningen för att den på bästa sätt ska kunna öka barnets läsintresse 

och förståelse. Som tidigare nämnts menar Stensson (2009) att man behöver ge barnen de bästa 
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förutsättningarna för att de senare på egen hand ska kunna ta del av handlingen så bra som möjligt. 

Tillsammans med pedagogen får barnen möjlighet att bygga upp olika arbetssätt. Hon menar vidare 

att det är genom att barnen får ta del av dessa arbetssätt som barnen utvecklar sin förmåga att tolka 

och läsa mellan raderna.

Vi finner argumentet ovan som svagt då barngrupper idag oftast är stora till antalet och har samma 

rätt som barn i mindre grupper att ifrågasätta och ventilera sina tankar. Antalet barn i barngruppen 

borde inte påverka pedagogens didaktiska val utan istället utmana och bidra till tankar om hur 

denne ska möta och planera sitt arbetsätt gentemot barngruppen.

Utifrån analysen av resultaten kunde slutsatsen dras att samtliga pedagoger kontinuerligt besökte 

biblioteket. Damber m.fl. (2013) hävdar som tidigare nämnts att ju fler läsupplevelser som ges desto 

bredare blir barnens referensram. Detta är något som vi finner positivt då de får ta del av ett brett 

utbud av skönlitteratur samt att de själva får välja böcker som de finner intressant. Idag finns ett 

stort utbud av böcker på internet vilket vi anser inte kan kompensera det som ett bibliotek kan 

erbjuda. Då barnet kan hålla en bok i sin hand och fysiskt kunna känna dess blad och se hur långt 

man läst samt hur många sidor man han kvar är en känsla som inte kan ersättas av digitala 

nätböcker.

6.4  Bilder i böcker
Under tillfället intervjufrågorna skrevs blev inte frågan om hur pedagogerna arbetade med bilder i 

böckerna aktuell. Detta berodde på att vi själva inte ville spekulera vidare i hur bilderna skulle 

kunna komma att vara ett verktyg för de pedagoger vi skulle möta. Då flertalet av pedagogerna 

berättade om deras arbete kring bilder i böckerna kom detta senare att bli en av kategorierna i 

studien.

En av pedagogerna berättade om att de använde Smartboard för att göra bild och text synligt för 

barnen. Fördelen med att använda en Smartboard är att den kan bidra till att bild och text på ett 

tydligt sätt samspelar med varandra. Detta bidrar till att barnen lättare kan se ett sammanhang 

mellan dessa och på så vis få en inblick i hur böcker är uppbyggda. Tre av pedagogerna berättade 

om att de vid vissa tillfällen väljer att inte visa bilderna i böckerna. Detta gör de för att barnen ska 

få skapa inre bilder med hjälp av sin fantasi. Taube (2007) menar som tidigare nämnts att för att 

barnet ska förstå bokens innehåll behöver denne bygga upp en inre föreställning om bokens 

handling. Att pedagogerna väljer att inte alltid visa bilderna visar på att de har en eftertänksamhet 

gällande hur de förhåller sig till böckernas bilder och vad de kan bidra till.
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6.5  Andraspråkstalande barn
Under syfte och frågeställningar i studien skriver vi att vi vill undersöka om och hur pedagogerna 

anpassar arbetssätten kring högläsning i mångkulturella klasser. Vi fann att samtliga pedagoger 

försökte anpassa högläsningen efter de barn som fanns i barngruppen, vilket överensstämmer med 

Damber m.fl. (2013) som visar på betydelsen av högläsning i barngruppen för de barn som har ett 

annat modersmål. Vi hade dock väntat oss en väsentlig skillnad mellan de fem skolorna. På de tre 

skolor som var mångkulturella spekulerade vi innan över ifall de skulle ha ett utarbetat arbetssätt 

med de barn med ett annat modersmål än svenska. Utifrån analysen fann vi att detta inte alltid var 

fallet då brist på resurser, samt stora barngrupper bidrog till att pedagogerna fann det svårt att 

anpassa undervisningen utifrån dessa barn. Stensson (2009) menar, som tidigare nämnts, att det är 

viktigt att pedagogen tar hänsyn till barnets tidigare erfarenheter för att barnet på bästa möjliga sätt 

ska förstå och tillägna sig böckerna. Vi anser att pedagoger bör försöka lägga högläsningen på en 

nivå som är anpassad utifrån gruppen. Detta innebär att pedagogen måste använda sig av olika 

verktyg och anpassa bokvalen för att möjliggöra kunskapsutveckling hos samtliga barn. På den 

skolan där pedagogen endast hade ett barn representerat med ett annat modersmål än svenska, hade 

det barnet tillgång till tolk. Utifrån den extra resursen kunde barnet delta tillsammans med de andra 

barnen i gruppen.  

Fördelningen av resurser mellan skolorna fann vi ojämnt fördelad. På de skolor där det fanns många 

barn med svenska som andraspråk fanns det inga extra resurser att tillgå, som exempelvis tolk. På 

den skola där man kunde erbjuda barnen en tolk finns det, enligt oss, stora möjligheter för det 

barnet att lättare komma in i gemenskapen och göra sin röst hörd under lektionstillfällena. Vi ser 

positivt på att skolan engagerar sig för att ett enskilt barn med ett annat modersmål än svenska, ska 

kunna förstå och delta i gemenskap med sina klasskamrater.

6.6  Kontakt med föräldrar
Vi kunde av analysen dra slutsatsen att fyra av fem pedagoger på något sätt arbetade för att 

engagera föräldrarna till att läsa med sina barn hemma. Den pedagog som inte arbetade för att 

engagera alla föräldrarna att läsa med sina barn hemma, uppmuntrade däremot endast de föräldrar 

vars barn som hade svårt med det svenska språket. Dessa föräldrar uppmuntrades att läsa böcker 

tillsammans med barnen på sitt eget modersmål. Hur pedagogerna informerade föräldrarna om 

vikten av att läsa hemma med sina barn skedde främst på föräldramöten eller genom veckobrev. 

Som tidigare skrivits framgår det tydligt i Lgr 11(SKOLFS 2010:37) att skolan och vårdnadshavare 

har ett gemensamt ansvar för barnet. Det är ett faktum som bör kunna påverka pedagogernas 
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prioriteringar när det gäller att informera samt handleda föräldrarna i läsningens betydelse i 

hemmet.

Frank (2009) förespråkar, som tidigare nämnts, att föräldrar ofta vill ha direktiv från pedagogerna 

om hur de ska arbeta med läsningen hemma. Förmågan att läsa högt samt hålla i samtal efter 

högläsningssituationen kan för många föräldrar vara en utmaning. Detta är något som pedagogen 

måste vara medveten om och tillsammans med föräldrarna skapa arbetssätt för högläsningen på 

hemmaplan (Stensson 2009). Pedagog A uppmanar föräldrar till barn med språksvårigheter att läsa 

tillsammans hemma på sitt eget modersmål. Pedagog A uppmuntrade även samma föräldrar till att 

besöka biblioteket och låna samma böcker som läses i skolan men på familjens modersmål. På så 

vis får barnen ta del av samma bok på två olika språk och skapa en större förståelse för handlingen.

Stensson (2009) förklarar det sociala arvet som ett sociokulturellt fenomen, som kan sägas gå i arv 

från förälder till barn. De föräldrar som fått erfarit högläsning som barn för troligtvis detta vidare. 

Därför är det viktigt att man som förälder ser till att det finns böcker i hemmet samt att ha ett 

positivt förhållningssätt till det. Det kan innebära att man själv läser böcker av eget intresse och på 

det sättet visar barnet vilken glädje och lugn som läsning av böcker kan medföra (Stensson 2009). 

Som framtida pedagoger har vi ett stort ansvar när det kommer till att informera föräldrar om 

högläsningens betydelse. Informationen kan ske på olika sätt och även här anser vi att det handlar 

om engagemang från pedagogens sida samt att prioritera tid för detta. Dominkovic´ m.fl. (2006) 

menar som tidigare nämnts att hemmet påverkar mer än skolans insats när det gäller läsning. Detta 

är något som även fyra av fem pedagoger håller med om eftersom de visar på ett engagemang att 

engagera föräldrarna till att läsa hemma med barnen hemma. Frank (2009) belyser att pedagogerna 

har en nyckelroll, när det gäller samarbetet mellan föräldrar och skolan. Vi menar att pedagogen 

måste visa på en lyhördhet, kunskap, uppfinningsrikedom och ett stort engagemang för att få 

samarbetet mellan skola och hem att fungera så bra som möjligt.

6.7  Framtida forskning
Vår förhoppning är att denna studie ska kunna inspirera och bidra till reflektion för pedagoger i 

förskoleklass kring högläsningssituationer i olika barngrupper. Vid eventuell fortsatt forskning hade 

vi önskat kunna utföra deltagande observation i förskoleklasserna och även intervjua barnens 

föräldrar om deras högläsningsvanor i hemmet samt deras syn på detta. Vid fortsatt arbete kring 

studien tror vi att det hade kunnat bidra till en djupare inblick i hur pedagogerna arbetar didaktiskt i 
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barngruppen. Vidare skulle vi kunna få inblick i hur pass stor utsträckning föräldrarna läser med 

sina barn samt hur de engagerar sig i sina barns läsutveckling.

6.8  Avslutande kommentarer
Som framtida pedagoger finner vi det angeläget att påpeka vikten av att fler pedagoger tar del av 

relevant forskning för sitt yrke. Samtidigt bör man alltid granska det man tar del av med kritiska 

glasögon. Detta förhållningssätt bidrar till förbättrad kvalité i lärarens undervisning vilket ökar 

elevernas möjligheter att utveckla nya kunskaper.

Vi anser att som pedagog bör man ständigt utgå från barngruppen då man gör didaktiska 

överväganden. Dessa överväganden är betydande för barnens fortsatta utveckling gällande det som 

högläsningen kan medföra. För att kunna genomföra en högläsningsstund som bidrar till utveckling 

hos barnet måste man som pedagog göra ett val. Ett val som innebär att man som pedagog är 

engagerad och medveten om vad högläsning kan bidra med. Dessutom bör pedagogen välja att 

prioritera, anpassa efter barnens olika kunskapsnivåer och investera tid i detta.

Vi som är författare till denna studie har funnit det mycket intressant och givande att studera kring 

detta ämne. Våra förhoppningar är att denna studie på något sätt ska kunna hjälpa pedagoger och 

föräldrar att bli medvetna om högläsningens betydelse. Vidare vill vi uppmana pedagoger och 

föräldrar till ett samarbete där högläsning och samtal kan komma bidra till att barnen får ett 

livslångt och lustfyllt läsintresse
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Bilaga 1

Intervjufrågor till pedagogerna

Information om informanten
Ålder, yrkesbefattning-utbildning.

* Hur länge har du arbetat som pedagog?
I vilka klasser?
Anledning till val av senaste yrkesplats?

Om barngruppen
*Hur många pedagoger arbetar i barngruppen?

*Hur många barn i barngruppen? Pojkar respektive flickor?

*Har ni många barn med utländsk bakgrund?

*Har dessa svårigheter med svenska språket? Isåfall, hur arbetar ni med dem gällande högläsning?

I förskoleklassen

*Använder ni er av schemalagd högläsning? Om inte, hur ofta?

*Vid vilka tillfällen läser ni? I vilket syfte?

*Hur lång tid varar varje lässtund?

*Beskriv hur en typisk högläsningststund går till. Vilka metoder använder du dig av?(när hon 
förklarat)

Gör ni pedagoger på olika sätt?

Får barnen välja böcker och påverka?)

Samtalar ni med barnen under läsningen?

Pratar ni om bilderna?

* Har ni någon tanke vid val av böckerna?
-Tema, känslor, barnens intresse, rimböcker för språkträning.

 Hur ser du på högläsningen? Anser du högläsning vara viktigt för barnen? Isåfall varför är 
högläsning bra?

Anser du att ni läser tillräckligt mycket för barnens utveckling?



Skulle du vilja arbeta mer med högläsning? På något annat sätt?

Kontakt med föräldrar

Uppmuntrar samt förklarar ni vikten av högläsning för föräldrarna att läsa för barnen hemma?

Hur går ni tillväga då?

Har det hänt att föräldrar kommit och frågat om råd för hur man kan arbeta med böcker i hemmet?

Kan ni ge föräldrar med annan etnisk bakgrund som har svårigheter med svenska språket, några 
speciella tips på hur de kan arbeta hemma?
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