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Sammanfattning 

Syfte: Studien inriktar sig på hur förskollärare använder högläsning av böcker som verktyg 

för barns språkutveckling och syftet med studien är att fånga förskollärares förhållningssätt 

och resonemang till böcker.   

Metod: Studien utfördes med en kvalitativ forskningsmetod där observation av förskollärare 

med intervju som komplement tillämpades, för att inhämta dataunderlag till undersökningen. 

Resultat: Resultatet redovisar hur pedagogers tankar och förhållningssätt kring användandet 

av böcker i verksamheten ser ut, samt deras olika lässtrategier för barn.  När pedagogerna 

resonerade om högläsning för barn, uttrycktes varför vissa böcker och lässtrategier var mer 

relevanta än andra för den egna individen.  
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INLEDNING 
Språkförmågan hos elever är betydande för alla skolämnen och elevernas framtid (PIRLS 

2016). Detta då språkutveckling, lärande och identitet hör ihop och samverkar. Därmed är det 

alla lärares ansvar, från förskola till högskola att ge barn möjlighet till läsförståelse och 

språkutveckling (Kåreland 2009, s.15). Sveriges demokratiuppdrag blir fallande när inte alla 

barn får möjlighet att ta del av kunskap genom olika litteraturer och texter, samtala om dessa 

och dra kopplingar till egna erfarenheter från litteraturens värld.  

Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev.16, s. 4) ska förskolan främja alla barns rätt till 

utveckling och lust att lära. Därmed anser vi att det är avgörande för barns språkutveckling 

och läsförståelse, att tidigt bli introducerad till böcker samt olika texter genom högläsning. 

Barn som blivit lästa för och fått delta som medläsare visar enligt Laursen (2015, s. 320) en 

förståelse och behärskning av en sagas huvuddelar som inledning, handling och avslut. Denna 

förmåga hjälper barnen till att utveckla läsförståelsen. Vi menar att barn behöver kontinuerligt 

komma i kontakt med böcker för att vänja sig vid att lyssna till böcker och diskutera texter 

genom samspel under högläsning. Barn som inte får möjlighet till att samtala om texter bli 

inte vana vid att utveckla sina tankar, tolka eller dra slutsatser av texter (Laursen 2015, s. 

318). För detta behövs pedagoger med ett engagemang och intresse för litteratur, som själva 

tycker det är viktigt och roligt med läsning.  

I Lpfö (98 rev.16, s.7) framgår det att förskolan ska sträva efter att varje barns nyfikenhet och 

intresse till skriftspråk uppmuntras och att stor vikt läggs på att barn får samtala och reflektera 

för språkutvecklingen. Vi själva har blivit lästa för ofta som barn, både hemma och på skolan 

och ett intresse för böcker har hela tiden utvecklats över åren. Intresset för böcker finner sig 

främst i allt som går att upptäcka och möta med fantasin genom bokens värld, språkstilar och 

nya tankar som uppkommer. Språket för oss blir viktigt då vi uppmärksammat hur ett 

utvecklat ordförråd påverkar huruvida barn samtalar med varandra och uttrycker sig. Detta 

gör att vi ser högläsning som ett viktigt redskap i förskolan för språket. Vårt intresse för 

böcker och språk ledde oss in på vårt undersökningsområde, pedagogers förhållningssätt och 

resonemang om användandet av böcker i förskolan vid högläsning. Studien avgränsas till 

förskollärare, varav vi tar del av deras förhållningssätt och tankar kring litteratur som blir det 

betydelsefulla för studiens resultat.  
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers förhållningssätt och resonemang om 

användandet av böcker i förskoleverksamheten, vid högläsning.  

 

Frågeställningar 
 

•  Hur använder pedagoger sin röst som verktyg under högläsning? 

•  Vad är pedagogernas förhållningssätt och resonemang kring samspel under högläsning? 
  

Begreppsdefinition 
 

   Högläsning: Detta begrepp innebär att en vuxen läser böcker högt för eller tillsammans 

med barn (Pihlgren 2017).  
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BAKGRUND  
I följande kapitel kommer högläsningens betydelse ur ett språkutvecklande syfte i förskolans 

verksamhet presenteras. Studien redovisas till aktuell forskning, litteratur och teorier kring 

undersökningsområdet.  

 

Högläsning 
Högläsningens betydelse betonar litteraturpedagogen Aidan Chambers (2007, s.93) som 

menar att högläsning för yngre barn kan vara det enda tillfälle barnet kommer i kontakt med 

det skrivna språket, lika mycket som de kommer i kontakt med bilder. Även Svensson (2009, 

s.142) beskriver vikten av att introducera barn redan från tidig ålder till skriftspråket med 

hjälp av litteratur. Svensson (2005, ss.29-34) redogör för betydelsen av inte enbart högläsning 

från tidig ålder, utan även introduktion av varierande språkstilar från olika författare till barn. 

Detta menar författaren bidrar till en utveckling och förståelse för olika sätt att kommunicera 

på. Liknande resonemang förs av Stadler (2009, s.16) som beskriver att barn som 

kontinuerligt fått lyssna till böcker av olika genrer, har större chans att utveckla en god 

språklig medvetenhet än andra barn. Författaren beskriver även att barn som tidigt 

introduceras till böcker, visar vid skolstart ett större intresse för det skrivna språket än de barn 

som inte blivit introducerade till litteratur i samma utsträckning. Introduktion av böcker och 

text spelar stor roll för barnets förståelse, beträffande sambandet mellan tal och skrift. 

Pihlgren (2017, s.12) uppmärksammar att högläsning av böcker med fördel kan användas i ett 

socialt sammanhang, där pedagog möjliggör för barn att utveckla sitt språk genom samtal och 

samspel med varandra. Det benämns även i Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev.16, s.7) att 

samspelet mellan barn och pedagog ska vara genomgående i verksamheten och att förskolan 

ser barngruppen som en inkluderande och aktiv del i utvecklingen av barns lärande.  

 

För inte allt för länge sedan fanns föreställningen om att det var skolans uppgift att lära barn 

läsa och skriva. Enligt Riddersporre och Persson (2010, ss.128-129) fanns tidigare en 

författare vid namn Ragnhild Söderbergh, som under sent 1900-tal förespråkade och ställde 

sig emot högläsningen funktion i förskolan med yngre barn. Författaren menade att 

högläsning skulle ske först från sju års ålder av särskild utbildad personal i skolans 

verksamhet och att förskolan skulle introducera skrift och bokstäver genom böcker i så liten 

utsträckning som möjligt. Denna föreställning präglar inte dagens svenska förskola utan 

förskollärare ansvarar att högläsa för barn, inspirera dem till läsning, introducera olika böcker 

och uppmuntra barnens intresse för text och symboler.  

 

Intonation, inlevelse och samtal under högläsning 
För att fånga barnens intresse vid högläsning redogör Svensson (2005) för den centrala roll 

intonationen har för en pedagog vid högläsningen, det vill säga röstens olika sätt att användas 

på. Detta genom tonläge, rytm och tempo vid läsning. Förändring av röstläge väcker ett större 

intresse och nyfikenhet hos barn att närma sig och utforska det lästa, vilket bidrar till språklig 

erfarenhet. Språklig erfarenhet innebär att barn får lära sig olika sätt att kommunicera på 

(Svensson 2009, s.12). Författaren betonar även hur en monoton röst vid högläsning där 

texten läses ordagrant och hur en bristande interaktion mellan pedagog och barn, kan påverka 

barnets intresse för bokens innehåll. Liknande resonemang förs av Damber, Nilsson och 

Ohlsson (2013, s.78) som menar att det inte blir givande för barn att lyssna till en högläsning 

där pedagogen läser monotont eller oengagerat.  
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Författarna menar att boken bör högläsas med inlevelse och förändring av tonläge för att 

lässtunden ska bli inbjudande och intressant för barnen att lyssna till och samtala om. Barn 

som inte fått öva på att diskutera ett textinnehåll lär sig med tiden att inte ifrågasätta texter 

och att allt som står skrivet stämmer (Svensson 2009, s.130).  

 

Brok (2007, s.42) redogör för innebörden av en nära interaktion mellan pedagog och barn 

under högläsning för att utveckla språket. Damber, Nilsson & Ohlsson (2013, s.29) förklarar 

vidare att samtal under lässtunden sker förhållandevis sällan, med få utvecklande frågor till 

barnen där de kan koppla litteraturen till sina egna erfarenheter. De flesta frågor som 

pedagogen väljer att ställa barnen under högläsningen är olika ords betydelse, vilket barnen 

många gånger själva även väljer att fråga om. Även Skolverket (2016, s.70) lyfter fram att det 

i den svenska skolan läggs allt för lite tid till litteratursamtal samt att strukturerat boksamtal 

bidrar till att hjälpa de elever som har inlärningssvårigheter. De kanadensiska forskarna 

Milburn, Girolametto, Weitzman och Greenberg (2013, ss.105-107) visar i sin studie hur 

pedagogerna i deras undersökning utvecklades efter en kompetensutbildning i lässtrategier för 

barn. En utbildad försöksgrupp med tio förskollärare och en kontrollgrupp med lika många 

förskollärare utan kompetensutbildning i lässtrategier, tilldelades ett varsitt klassrum, för att 

vid olika tillfällen enskilt hålla i ett boksamtal med barn. Försöksgruppen blev filmad under 

boksamtalet för att sedan kunna reflektera och få insikt i hur de själva läser och skapa ett 

åtgärdsschema för boksamtal med barn. Detta för att utveckla sina lässtrategier. 

Kontrollgruppen blev inte tilldelade denna uppgift, utan fick fortsätta med boksamtal för barn 

som de var vana vid. Resultatet forskarna kunde visa med undersökningen var att barnen i 

försöksgruppen kunde behålla fokus och ha längre samtal om texten ur boken, än barnen i 

kontrollgruppen. Även barnens begreppsuppfattning blev bredare och deras ordförråd 

utvecklades, genom att pedagogerna i försöksgruppen ställde mer öppna frågor runtom bokens 

innehåll för barnen och lät dem diskutera innehållet med varandra (2013, ss.125-126).  

 

Efter en avslutad högläsning mellan pedagog och barn är det väsentligt att barn ges tid för 

reflektion mellan läsning och samtal om boken, för att berättelsen ska få sjunka in och därefter 

kunna brytas ner och bearbetas av barnen (Chambers 2007, ss.95-97). Det betydelsefulla inom 

högläsning som även Kåreland (2015, ss.114-115) belyser, är hur avslutande samtal med barn 

efter högläsning påverkar dem i deras sätt att resonera kring texter och ta del av varandras 

upplevelser av boken. Med reflektion och avslutande samtal understryker författaren att det är 

samtalet mellan pedagog och barn som skapar möjlighet till kopplingar mellan det lästa och 

barnets egna erfarenheter. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, s.35) förklarar att det 

vanligaste avslut av en högläsning tycks vara att barnen får återgå till fri lek utan samtal och 

koppling till den lästa saga. Kopplingar mellan barnets egna erfarenheter till det lästa, bidrar 

även till identitetsutveckling då barnets egen verklighet blir utgångspunkt för 

språkutvecklingen. När en pedagog håller i en högläsning för en barngrupp och barnen får 

utrymme till samtal med pedagog och kamrater, kommer barnen närmare litteracitet. 

Litteracitet handlar om att i längden kunna läsa, skriva, förstå symboler samt hur språket kan 

användas tillsammans med andra människor (Pihlgren 2017, s.12). Silverman, DiBara. 

Crandell och Carlis (2013 ss.100-102) utförde en amerikansk studie om dialogens effekter 

under högläsning på språkutvecklingen, i ett så kallat ”Head start classroom” som innefattar 

åldrarna tre till fem år.  
 

Forskarna visar på att det inte räcker med att bara läsa för barn, utan interaktion mellan 

pedagog och barn i studien var betydelsefull för språkutvecklingen. Enligt forskarna behöver 

barn få feedback på det lästa för att ta lärdom av vad de läst och utveckla sitt ordförråd. I 

studien som utfördes var barnen indelade i två grupper, varav pedagogerna i den första 
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gruppen samtalade med barnen före, under och efter högläsningen där de även använde 

materialen för dramatisering i form av figurer, för att återkoppla till berättelsen. Den andra 

gruppens pedagoger högläste utan samtal om bokens innehåll och förde inga diskussioner 

efteråt med barnen, utan högläsningen avslutades när sagan var slut. Distinktionen forskarna 

lyfte fram mellan de två barngrupperna var att i den barngrupp där pedagogen gav utrymme 

och tid för samtal, visade barnen djupare förståelse för ord, text och språket. I den andra 

gruppen där pedagogen enbart läste boken rakt igenom, hade barnen svårare att förstå 

instruktioner och var beroende av symboler och bilder. Resultatet av studien pekar på att de 

barn som uppmuntrades till samtal och samspel av pedagogen under högläsningen kunde 

förstå instruktioner med svårare ord och även se sambandet mellan olika ord.  

 

Böcker som verktyg 
Enligt en slovenisk empirisk studie av Marjanovi Umek, Fekonja, Kranjc och Lesnik Musek 

(2017, s.126) visar forskarna effekterna av bokläsning för barn. Studien lyfter fram 

konversationsstrategier, läs och skrivutveckling och ökat ordförråd, som några av de 

effekterna barn kommer i kontakt med vid bokläsning. I studien utforskas även hur 

regelbunden läsning av pedagoger i förskolan påverkar språkutvecklingen. Forskarna använde 

sig av en metod där 70 barn mellan åldrarna fyra till fem år deltog. Barnen delades in i två 

grupper varav en försöksgrupp med 14 pojkar och 19 flickor, samt en kontroll grupp med 23 

pojkar och 14 flickor. I försöksgruppen fick förskollärarna läsa två utvalda böcker för barnen 

varje vecka, vilket pågick under två månaders tid. När undersökningen var avslutad testades 

varje barn individuellt med hjälp av en skala som mäter barns utveckling av språkförståelsen. 

Kontrollgruppen fortlöpte det vardagliga schemat i förskolan utan att göra några förändringar.  

 

Det forskningsresultat som sedan framkom, var hur betydande skillnaderna mellan de två 

barngrupperna visade sig vara. Forskarna i studien uppmärksammade utifrån sin skala att 

barnen i försöks och kontrollgruppens begreppsförståelse och förmågan till återberättande av 

sagor var märkbart olika. Inom försöksgruppen var poängen på skalan betydligt högre än 

kontrollgruppens poäng i ordförståelse. Forskarna redovisar att repeterande bokläsning med 

och för barn, ger dem ett bredare ordförråd och en större begreppsförståelse. I studiens analys 

tar forskarna upp hur barnen i försöksgruppen kunde återberätta karaktärerna i sagan samt 

skapa samband mellan det lästa och egna erfarenheter. När de sedan analyserade kontroll 

gruppens skala, bekräftades det att barnen hade svårigheter att samtala i fullständiga meningar 

om berättelsen och behövde stöd med att fortsätta. Det som forskarna uppmärksammade var 

hur barnen i kontrollgruppen kunde dra anknytningar till en specifik händelse ur boken, 

kopplat till en karaktär i sagan. Däremot påvisade barnen i försöksgruppen som fått tid till 

samtal, förmågan att beskriva fler egenskaper kring karaktären i sagan, kopplat till fler 

händelser i berättelsen (Marjanovi Umek, Fekonja, Kranjc och Lesnik Musek (2017, ss.128-

133).  

 

Enligt Roe’s (2014, s.33) resultat påvisas att en god lässtrategi bidrar till en ökad språklig 

förståelse, då den vuxne läser. Mcgee och Schickedanz (2007, s.744) poängterar att en god 

lässtrategi vid högläsning för barn, kan pedagogen med fördel undvika fokus på bokens fram 

och baksida samt samtal om bilderna i för hög utsträckning. Detta då barns uppmärksamhet 

och intresse för bokens innehåll samt mening kan gå förlorad. Chambers (2007, s.79) 

bekräftar att all läsning är beroende av barns tidigare erfarenheter och att ålder på barn inte 

heller är något pedagogen behöver gå efter vid val av litteratur.  
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Valen av litteratur kan pedagogen med fördel regelbundet se över utifrån barnens intresse för 

ett mer genomtänkt boksamtal (2007, s. 91). Å andra sidan menar Pihlgren (2017, s.10) att en 

pedagog kan se över vilka samtal och infallsvinklar boken möjliggör och bjuder in till, istället 

för att bara utgå från barnens intresse vid bokval. Chambers (2007, s.94) belyser 

omläsningens inverkan på bearbetning av en läst text. Författaren menar att det är nödvändigt 

att läsa om böcker tillsammans med barn, då det är det enda sätt att verkligen komma en text 

nära och att bearbeta den. Däremot klargör författaren att det är barnens initiativ och lust till 

att läsa om en bok och förstå den bättre, som ska uppmuntras. Ett alternativ till detta kan vara 

att lägga tid på att låta barnen reflektera över ord som förknippas med bilderna i boken för att 

konkretisera sagan och göra den mer begriplig (Pihlgren 2017, ss.4-7). Detta samspel mellan 

bild och text förklarar författaren är betydelsefull för att barnen ska bilda egna uppfattningar 

om innehållet. Sheridan, Pramling. Samuelsson och Johansson (2011, s.85) poängterar även 

att sagan kommer barnen mer nära om de får tillfälle att dramatisera sagan utifrån egna 

känslor och erfarenheter, med hjälp av olika material. Syftet med rekvisita och dramatisering 

efter litteraturläsning, är att barnen ska få möjlighet till vidareutveckling av språket genom 

återberättande och att dra kopplingar mellan figurer och rekvisita till sagan. Liknande 

resonemang förs av Pihlgren (2017, s.3) som tar upp hur olika genrer av böcker erbjuder 

barnen ett bredare utbud till utforskande av språket och egna intressen. Detta kan i sin tur 

användas som en ingång till temaarbete eller dramatisering på förskolan där barn får möta 

språket med olika material. Fast (2011, s.64) tydliggör hur betydelsefullt det är att litteraturen 

i förskolan lockar och bjuder in till samtal och att barn kan behöva hjälp med att uttrycka sina 

åsikter. Material och rekvisita kan därför även enligt denna författare vara en god metod att 

använda för att hjälpa barnen uttrycka sig, samtala och dela sina erfarenheter med varandra, 

för på så vis utveckla sitt språk och ordförråd.  

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev.2016, s.7) redogörs för att förskolan ska sträva efter att 

uppmuntra språkutvecklingen för varje barn och ta tillvara på barnets intresse och nyfikenhet 

för skriftspråket. Enligt Skolverket (2016) ger boksamtal elever en större skolframgång, vilket 

PISA uppvisar i sitt resultat från år 2016. Framförallt visar den internationella PISA-

undersökningen, som står för ”Program for International Student Assessment” att 

lågpresterande elever har uppnått ett bättre resultat i sina skolämnen, efter utvecklad 

läsförståelse. En regeringsansats från Skolverket vid namn ”Läslyftet”, erbjuder både 

förskolan och grundskolan vidareutbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik. Läslyftet i 

förskolan ska bidra till att stimulera barns språkutveckling och deras intresse för bild, text och 

skriftspråket (Skolverket 2017 s.2). 

 

Svensson (2005, s.32) tydliggör att det är med god insikt att pedagogen väljer böcker som 

utmanar barnets skriftspråk istället för att vara begränsad och välja böcker som är anpassade 

efter en viss ålder. Författaren poängterar att böcker med svårare skriftspråk kan vara en 

fördelaktig metod för utvecklingen av barns språkliga förståelse och intresse för språkuttryck 

som anses vara svårare. Det är först när meningslängden blir större som barnens kunskap om  

ordens uppbyggnad och läsförståelse utvecklas (Frost 2009, s.80). En text som innehåller 

motsägelser, tolkningsmöjligheter och brister ger i sin tur stöd för samtal och diskussion. Om 

en text innehåller en alltför tydlig moral och budskap blir diskussions möjlighet begränsad, 

även om boken i andra sammanhang är passande (Pihlgren, 2015, s.8).  
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Fonologisk medvetenhet 
Fonologisk medvetenhet, det vill säga kännedom om språkets ljudsystem, menar Stadler 

(2009, s.17) är en avgörande del i den språkliga medvetenheten. Alfabetet har en känslighet 

för ljud, då det är ljudbaserat och vid högläsning ska rätt ljud kopplas till rätt bokstav, för en 

förståelse av det talade ordet. Svensson (2005, s.22) anger hur barn kan ha den språkliga 

förmågan men sakna kapacitet att medvetet förstå meningens uppbyggnad. Författaren 

understryker också att det kan vara det motsatta, det vill säga att barnet saknar den språkliga 

förmågan, däremot kan barnet förstå och höra när en pedagog använder ett inkorrekt ord i en 

mening. Fonologisk medvetenhet har inte att göra med intelligens eller förmågan att 

formulera ord, utan är något som ständigt kan utvecklas. Det är med god insikt vid högläsning 

för barn på förskolan att uppmärksamma de barn som är ovana vid böcker och skriftspråk. 

Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010, s.96) kan pedagogen inspirera 

barn till att utforska tal och symbolspråk genom att själva vid samtal med barn växla mellan 

språkets struktur. Detta för att hjälpa barnen använda böcker och komma till underfund om 

hur skrift är uppbyggt (Stadler, 2009, ss.22-23). Utvecklingen av fonem och fonologisk 

läsning, alltså att barnet får insikt i och bemästrar de ljud som bokstäver står för och läses, 

hjälper barnen mot en grundläggande läsfärdighet (Frost 2009, s.121). 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Kognitiv inlärningsteori med den amerikanske psykologen Jerome Bruner som förespråkare, 

inriktar sig på synen om att hjärnan är ett redskap för inhandling av information. Kognitiv 

inlärningsteori sätter fokus på att människor har en inre värld, en inre bild och fantasi där vi 

som lärande individer skapar resultat efter våra erfarenheter och vårt reflekterande. Enligt 

Bruner (2002) är det grundläggande som pedagogisk metod, förståelsen att människan inte 

bara agerar och reagerar, utan har tankar och ett inre liv. Bruner poängterar att en pedagog 

inte bör se ett svar de får från barn svart på vitt, utan fokusera på vad som bidragit till just 

detta svar (Allwood och Jensen 2012, s.224). Bruner menade att allt som finns i vår 

omgivning inte behöver vara enbart det vi ser, utan är det vi ser i relation till vårt tänkande, 

med andra ord ser vi situationer olika beroende på hur vi känner eller tänker för stunden. Det 

som utmärkte Bruner från andra västerländska psykologer under hans tid var hans intuition 

om att vårt meningsskapande inom kulturell kontext inte berodde på biologiska faktorer eller 

den enskildes tankar. Med kulturell kontext menar Bruner (2002, s.21) avser vart någonting 

sker, med vem och under vilka omständigheter.  

Bruners intresse för tanken om medvetandet samt upptäckandet av hur kultur och kontext 

hänger ihop, fick teoretikern från Lev Vygotskij och Jean Piaget. Bruners förebilder, 

Vygotskij och Piaget var två stora teoretiker vars teorier gick hand i hand. Däremot 

fokuserade Piaget mer på logikens utveckling och Vygotskij på kulturens betydelse för 

tankens utveckling (Smidt 2013, ss.26-27). Bruner ställde sig därför kritiskt enligt Svensson 

(2009, s.54) till hur Piaget beskrev interaktion med materiella objekt som en viktig del 

samtidigt som Piaget inte la större tyngd i interaktion med andra människor. Samspelet mellan 

människor menar Bruner är betydande för barn då de genom samspel kan utveckla sitt språk 

och ordförråd. Barn kan också utveckla samspel genom ögonkontakt med pedagogen under 

exempelvis högläsning. Detta enligt Bruner är en fundamental betydelse för den ömsesidiga 

kontakt som skapas mellan individerna (Bruner 2002, s.94). Bruners teori betonar också hur 

de vuxna som tidigt finns i barnets liv blir dess lärare samt vikten av att den vuxne är lyhörd 

till barnets språkliga försök och besvarar dem (Svensson 2009, s.50). Att som pedagog kunna 

vara kognitivt närvarande vilket Bruner förespråkar, alltså kunna urskilja barns frågor och 

funderingar om text och utmana dem i språkinlärningen, är betydelsefullt för samspel och för 

en läsargemenskap (Sheridan, Sandberg och Williams 2015, s.83). 

 

Enligt Smidt (2013, s.33) förklarar Bruner däremot att barn lär sig genom att imitera och 

observera vuxna när de sker en interaktion mellan dem, dock visar en av Bruners studie inte 

en situation där den vuxne lär barnet något genom berättande. Författaren menar att barn 

enligt Bruner lär sig genom att främst vara åskådare och härma vuxna. En av Bruners idéer 

var att en lärares fokus på samspel med relation till barnet har en betydande roll i övergången 

från att vara beroende, till självständig läsare (2013, s.44). Bruner (2002) menar att samspel 

mellan pedagog och barn där en trygghet är etablerad kan vara avgörande för lärandet. 

Teoretikern förklarar att ögonkontakt är en god metod att använda sig av för att utveckla just 

samspelet mellan pedagog och barn.  

 

Bruner blir relevant till vår studie då han beskriver hur samspel och interaktion mellan 

pedagog och barn är en viktig förutsättning för att ett lärande ska ske. Bruner menar att barn 

lär sig genom att interagera, imitera och vara åskådare av vuxna, vilket är en viktig del i vår 

undersökning. Detta då vi studerar, observerar och intervjuar förskollärare om hur böcker 

används som ett verktyg i förskolan för att samtala, föra diskussioner och utveckla barnens 

språkkunskaper.   
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METOD 
Studien består av tre observationer som följs upp av tre intervjuer för att bidra till en större 

förståelse kring observationerna. Valet av observation och intervju som metod för oss, blir 

relevant då vi med observation får en tydligare bild av vad som sker i praktiken och 

förskollärarnas förhållningssätt, samt med intervju kan synliggöra samt fånga 

förskollärarnas resonemang. 

 

Kvalitativ metod 
Vi använde oss av den kvalitativa metoden till vår undersökning. Kvalitativ forskningsmetod 

blev relevant för vår studie då denna metod innefattar främst analys av tolkande och synsätt, 

vid insamling av data. För oss undersökare blir kvalitativ metod mer lämpad, då vi under 

observation av högläsning valde att studera pedagogernas naturliga förhållningssätt. Under 

våra utförda intervjuer valde vi att samtala och ställa våra frågor personligen till pedagogen i 

direkt koppling till högläsningen. Detta för att få möjlighet till att ställa följdfrågor och en 

bredare inblick i hur pedagogen resonerar kring våra frågor om högläsningen. Hade vi valt att 

ställa våra frågor till pedagogerna via enkäter som vid en kvantitativ metod, hade vi troligen 

inte blivit tillgivna lika utförliga svar och pedagogerna hade kunnat utebli att svara på frågor, 

som de möjligtvis inte förstod. Med vår studie är vi som studenter intresserade av 

pedagogernas egna upplevelser, erfarenheter och förhållningssätt till böcker vid högläsning, 

där av vårt val av kvalitativ forskning som metod. Även författaren Bryman (2011, s.341) 

beskriver att kvalitativ metod är ett forskningsalternativ som är mer inriktat på ord än statistik 

och siffror. Författaren visar att kvalitativ forskning många gånger tolkas som ett synsätt inom 

samhällsvetenskap där undersökarna inte insamlar kvantitativ data. Det som ställer många 

kritiska mot kvalitativ forskning, är synsättet på att denna forskningsmetod inte involverar 

siffror i datainsamlingen som en kvantitativ metod gör. Andra forskare enligt Bryman (2011, 

ss.342-343) har kritiserat den beskrivning som många gånger görs på kvalitativ forskning, om 

just att det är en metod som utgår från allt som den kvantitativa forskningen inte berör. 

Alvehus (2013, s.20) poängterar att bara för undersökarna har valt kvalitativ metod, blir inte 

allt som har med kvantiteter att göra irrelevant. Detta då en studie inte behöver bli avgränsad 

vid användning av kvalitativ metod, eftersom metoden även kan omfatta statistik och siffror, 

precis som vid en kvantitativ forskning.  

 

Observation 
Vi valde att använda observation som metod då observation av pedagogers förhållningssätt 

under högläsning och hur pedagogerna för dialoger med barn under aktiviteten är det vi 

eftersträvar att få inblick i. Observationer blir då den mest effektiva metoden för att inhämta 

så korrekt data som möjligt till vår studie. Observation för oss ger en större överblick av hur 

högläsningssituationer ser ut i praktiken, då vi studenter observerar hela högläsningsförloppet. 

Däremot kan observation som metod av pedagoger påverka vad som sker och därmed göra 

observationen mindre representativ, eftersom människor påverkas av andras närvaro (Alvehus 

2013, s.93).  

 

Författaren uppmärksammar också att språkbruk och interaktionsmönster som vi ska 

observera, blir svårare för en pedagog att anpassa och ändra under en observation, än vad 

exempelvis annan typ av information kan vara. Våra observationer utfördes med löpande 

protokoll i utvalda situationer med ett förvalt syfte. Enligt Bryman (2011, s.267) innebär det 

att undersökaren har klart för sig vem och vad som ska observeras samt håller sig till syftet av 
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undersökningen. Även (Denscombe 2016, s.295) förklarar att löpande observationsprotokoll 

med förvalda frågor och syfte, bidrar till att inkodningen av observationerna över stämmer 

med vad undersöknaren varit ute efter. Författaren förklarar även att löpande protokoll inte 

bara tydliggör för undersökaren vad som ska observeras, utan också hur observationerna ska 

mätas. Bryman (2011, s.268) förklarar vidare att utan strukturerat löpande protokoll, blir det 

för undersökaren svårt att följa upp sin frågeställning.  

 

I vårt fall har det strukturerade inslaget bestått av att vi valt ut situationer i förväg där vi vet 

att högläsning kommer att ske. Poängen med observationer för oss är att komma så nära en 

naturlig händelse som möjligt. Alvehus (2013) belyser att observation som kvalitativ metod 

kan bli en tolkningsfråga eftersom var och en av oss har rätt till sin egen tolkning. Tolkning 

menar författaren innebär att se något som någonting. Tolkning i en kvalitativ undersökning 

ska vara direkt knuten till en teori och vetenskap för att undersökningen ska bidra till en mer 

allmän förståelse och utvidgning av vetenskapen. Författaren vidare beskriver att det centrala 

med tolkning i en kvalitativ undersökning, inte innebär att undersökaren själv ska förstå och 

tolka utan ska som tidigare nämnt kopplas till vetenskap (Alvehus 2013, s.22).  

 

Intervju 
Vi har valt att komplettera våra observationer med intervjuer av förskollärarna som vi 

observerat under en högläsning. Kvalitativ forskningsmetod har ett tillåtande klimat under 

intervju, då undersökaren lägger fokus på respondentens intresse av vad som anses vara 

relevant och viktigt. Syftet med undersökningen är alltid central under intervjun men 

respondenten tillåts att samtala runt om frågorna. Intervjufrågorna är flexibla och svaren i en 

kvalitativ forskningsmetod blir oftast fylliga och detaljerade, snarare än i en kvantitet metod 

som eftersträvar svar där det går att koda och bearbeta data skyndsamt (Bryman 2011, s.413). 

Intervjufrågorna vi ställde var av öppen karaktär med följdfrågor kopplat till syftet. Till vår 

undersökning och vårt syfte, använde vi semistrukturerad intervju som metod. 

Semistrukturerad intervju innebär att undersökaren har en så kallad intervjuguide (se bilaga 

4), alltså specifika frågor som berör syftet av undersökningen. Däremot har respondenten 

frihet att besvara frågorna på sitt eget sätt (Bryman, 2011, s.415). Vi har även enligt Alvehus 

(2013, ss.34-35) använt oss av fabricerad data vid intervjun, eftersom vi själva utformat 

intervjufrågorna till vår studie. Författaren menar att datainsamlingen blir fabricerad då 

undersökaren iscensatt situationen, som i vårt fall är högläsning efter eget syfte. Däremot blev 

den observerande delen av vår studie en så kallad naturlig insamlad data, då en observation 

inte på samma sätt kan iscensättas eller påverkas av undersökaren som vid en intervju. 

Därmed blir naturligt förekommande data mer trovärdig (se bilaga 4). 

 

Urval 
Intervjun sker med tre ordinarie pedagoger som ingår i ett projekt från Skolverket vid namn 

"Läslyftet", vilket genomsyrar hela förskolan. Pedagogerna är alla utbildade förskollärare. 

Barnens åldrar på avdelningen är ett till sex år. Valet av urval skedde tillsammans med 

personal på den valda avdelning och dess grannavdelning, med åtanke i att de tre tillfrågade 

var ordinarie personal. Med varje utfrågad förskollärare sker en intervju och en observation 

enskilt. Enligt Alvehus (2013, ss.67-68) blir vårt val av förskola och personal både ett 

bekvämlighetsval och ett strategiskt. Strategiskt då vi valt att tillfråga personal som vi ansåg 

var mest lämpade då de ingick i läslyftet. Detta eftersom pedagogerna tilldelats särskild 

kompetensutveckling i högläsning för barn. Det var inget krav att pedagogerna skulle ha 

kompetensutbildning i högläsning, däremot valde vi strategiskt denna förskola just för att 
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utbildning i läslyftet genomsyrar hela verksamheten. Bekvämlighetsurval blir det då en av oss 

studenter varit på förskolan samt avdelningen tidigare och känner till både personal och barn.  

 

Genomförande 
Vi utförde tre observationer och tre intervjuer med tre ordinarie förskollärare, från en förskola 

i södra Sverige. Två förskollärare deltog från vår valda avdelning och även en ordinarie 

förskollärare från grannavdelningen.  

 

Undersökningen utfördes under tre dagar och varje förskollärare blev observerad och 

intervjuad enskilt, med båda oss studenter närvarande. De två pedagogerna från den valda 

avdelningen observerades och intervjuades med papper och penna som 

undersökningsmaterial. Den tredje tillfrågade pedagogen som deltog i efterhand under den 

tredje dagen, observerades med papper och penna och intervjuades med ljudinspelning som 

undersökningsmaterial. Anledningen till att vi tillfrågade ytterligare en pedagog från en 

grannavdelning, berodde på att vi studenter insåg i efterhand att vi behövde insamla mer 

material att analysera och denna gång med ljudinspelning som verktyg.  

 

Vår genomförda studie om hur böcker används vid högläsning av pedagoger i 

förskoleverksamheten, började med att vi kontaktade den avdelning vi vid ett tidigare tillfälle 

tillfrågat om deltagande och lämnat ut information om studien till. Tillsammans med personal 

i arbetslaget bestämde vi sedan två dagar som passade alla, där vi spenderade förmiddagen 

under de dagarna på avdelningen. Under första och andra dagen befann vi oss i barngruppen 

med barnen före högläsningen, för att bekanta oss ytterligare med dem. Detta för att 

högläsningsaktiviteten med oss i bakgrunden skulle kännas så avspänd som möjligt för 

barnen. För pedagogernas del, informerade vi tydligt om vårt syfte samt vad det är vi kommer 

observera och att allt är anonymt samt går att avbryta när så önskas. Pedagogerna fick under 

förmiddagen själva bestämma när de ville hålla i en högläsning som observeras. När de sedan 

kände sig redo samlade pedagogerna in några barn och aktiviteten kunde börja. Vi studenter 

satt under hela högläsningen i bakgrunden längs samma sida som pedagog och barn, för att 

smälta in i läsmiljön. Observationerna hölls till i ett avskilt rymligt rum, med en soffa avsedd 

för spontanläsning. En av oss studenter satt och antecknade med papper och penna under hela 

högläsningen och den andre satt samtidigt och observerade aktiviteten.  

 

Observationen och intervjun med de två pedagoger där papper och penna användes som 

undersökningsmaterial, var rutinmässigt upplagda på samma sätt. Den tredje dagen planerades 

in i efterhand då vi upptäckte att vårt insamlade datamaterial blev för tunt samt att vi behövde 

utföra ytterligare en intervju av pedagog, fast denna gång med ljudinspelning. Ljudinspelning 

blev möjligt när vi studenter tillfrågade en ordinarie personal från grannavdelningen som var 

villig att delta i undersökningen och bli ljudinspelad. Bryman (2011, s.428) förklarar att 

ljudinspelningar gör datainsamlingen enklare att analysera. Detta då vi med inspelningar får 

möjlighet att höra och uppfatta sådant som kan vara betydande i den kommande analysen. Det 

är inte bara betydelsefullt vad respondenterna ger för svar, utan också på hur de besvarar 

frågan. Den tredje dagen planerades utifrån när pedagogen från grannavdelningen hade 

möjlighet att hålla en högläsning på den avdelning vi från början insamlat 

samtyckesblanketter av. Innan pedagogen tackade ja till deltagandet mailade vi ut missivbrev 

med information om de etiska forskningsprinciper vi studenter förhåller oss till.   
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Sammanfattning av genomförande och respondentvalidering  
Vår första observation varade i 15 minuter och efterföljande intervju varade i 10 minuter. Den 

andra observationen under dag två, pågick i 30 minuter och intervjun efteråt varade i 20 

minuter. Under den tredje dagen observerades en pedagog med papper och penna och 

intervjuades med ljudinspelning. Observation tre varade i 10 minuter och intervjun varade i 8 

minuter. Alla tre intervjuer utfördes i samma rum som observationerna, med minimala 

störningsljud från avdelningen bredvid.   

 

Vi valde att fördela undersökningen med en skribent och en observatör, för att få ner 

observationen på papper samtidigt som den som agerar observatör kan fånga upp sådant som 

skribenten möjligtvis missar. Vi valde papper och penna som redskap för att pedagogerna inte 

skulle känna sig granskade på samma sätt som en ljudinspelning förmått att göra. 

Pedagogerna kände sig mer bekväma i att inte bli inspelade och behöva höra sig själva efteråt. 

Däremot användes ljudinspelning som verktyg till intervju av den pedagog från 

grannavdelningen som deltog i undersökningen, då denne pedagogen var bekväm i att bli 

ljudinspelad. Innan vi gick ut i verksamheten och utförde våra intervjuer, bedrev vi en 

pilotstudie genom att testa våra intervjufrågor på två andra verksamma pedagoger, men som 

inte ingick i undersökningen. Detta för att säkerställa att frågorna inte var svårtolkade eller 

obesvarbara. Pilotstudien gav oss insikt i att frågorna var av flexibel karaktär och gick att 

förstå samt samtala om. Efter observationen och innan intervjun, läste skribenten upp det som 

skrivits ned under högläsningen och pedagogen fick godkänna om det kändes som en rättvis 

observation och möjlighet att tillägga om något saknades. För den pedagog som blev 

ljudinspelad gavs möjlighet till att lyssna på inspelningen och godkänna den före användning. 

Bryman (2011, s.353) bekräftar att respondentvalidering är en metod att föredra, alltså den 

process där undersökaren förmedlar sitt resultat till respondenten som ingått i undersökningen. 

Målet med bekräftelse från respondenten är att se om den beskrivning undersökaren antecknat 

är korrekt. Sedan utförde observatören intervjun med pedagogen och gav information om att 

samma frågor ställs till alla pedagogerna som valt att delta i studien och att frågorna inte är 

personliga. 

 

Under tiden som frågorna ställdes antecknade den student som intervjuade pedagogen och den 

andre som tidigare agerat skribent lyssnade, för att på samma sätt som under observationen 

kunna fånga upp sådant som kanske skribenten missat. Efter avslutad intervju tackade vi för 

pedagogernas samarbete och gick undan för att sätta oss i ett personalrum och återkoppla med 

varandra. Vår datainsamling renskrev vi på dator efter återkopplingen. Det var efter vår 

återkoppling vi insåg att vår insamlade data var för tunn för att kunna analyseras. Vi behövde 

därför utföra en till intervju och observation, fast denna gång som tidigare nämnt med 

ljudinspelning. Detta då vi upptäckte att det var svårt att få med allt som hände och beskrevs 

under observationen och intervjun med enbart papper och penna. Bryman (2011, s.428) 

förklarar att ljudinspelningar gör datainsamlingen enklare att analysera. Detta då vi som 

studenter med inspelningar får möjlighet att höra och uppfatta sådant som kan vara betydande 

i den kommande analysen. Det är inte bara betydelsefullt vad respondenterna ger för svar, 

utan också på hur de besvarar frågan. Inför denna observation och intervju valde vi att 

tillfråga en ordinarie pedagog från grannavdelningen via telefonsamtal, som dels kände 

barnen och var bekväm med att bli ljudinspelad.  

 

Forskningsetik  
Vi studenter har till vår undersökning tagit hänsyn och förhållit oss till de fyra etiska principer 

för forskning som Vetenskapsrådet (2002 ss,6-14) utger. De fyra principerna är 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. En av oss 

studenter var på förskolan vid ett tillfälle och delade ut samtyckesblanketter samt information 

till vårdnadshavare och samlade godkännande underskrifter.  

 

Informationskravet 

Vi studenter är skyldiga enligt Vetenskapsrådet (2002) att informera alla berörda i studien 

med vårt undersökningssyfte och vårt sätt att handla. Vi informerade och belyste pedagoger 

på avdelningen och vårdnadshavare genom ett missivbrev där tydlig information om 

rättigheter och forskningsetiska principer framgår. Vi gav även personal och vårdnadshavare 

den skrivna informationen muntligt.  

 

Samtyckeskravet 

Med samtyckeskravet anses att respondenterna själva får bestämma över sitt medverkande, 

vilket vi tog hänsyn till. Pedagogerna fick tydlig information under undersökningen om att 

deltagandet är frivilligt och att de kunde avbryta när de önskar. Även om inga barn i sig blev 

observerade eller intervjuade utan fokus låg på pedagogerna, valde vi att dela ut 

samtyckesblanketter till vårdnadshavare då barnen deltog i aktiviteten (se bilaga 1, 2 & 3). 

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att respondentens integritet och personuppgifter skyddas. Vår 

datainsamling visade vi upp för respondenterna för deras granskning och vi avidentifierade 

dem och förskolan med fiktiva namn.  
 

Nyttjandekravet 

Uppgifterna har enbart vetenskapligt syfte och används för forskningsändamål och inga 

uppgifter lämnas ut eller spridas till obehöriga. Information om nyttjandekravet framkom i 

vårt utdelade missivbrev.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Utifrån de etiska forskningsprinciperna har vi säkerställt att vår undersökning utförts enligt de 

regler som finns inom forskning och framfört undersökningens resultat av observation och 

intervju till respondenterna i undersökningen. Bryman förklarar (2011, ss.354-355) att för en 

undersökning ska räknas som trovärdig, ska resultatet vara godtaget av respondenten. Detta 

för att bekräfta att datainsamlingen är korrekt och tillförlitlig, vilket vi tagit hänsyn till. För att 
kunna konfirmera insamlad data beskriver författaren att undersökaren ska hålla sig i god tro, 

det vill säga vara neutral och inte låta värderingar styra eller påverka undersökningen, som i 

vårt fall var observation och intervju. För att stärka vår undersöknings trovärdighet har vi 

använt oss av en strategi som kallas triangulering. Med triangulering menar författaren att 

undersökaren använder sig av fler än en datainsamlingsmetod som en kvalitativ 

forskningsstrategi. I vårt fall valde vi att observera först och intervjua efter observationen, inte 

som kontroll utan för pedagogerna ska få möjlighet att delge sin version och synpunkt. Detta 

upplevde vi uppskattades av pedagogerna då de fick möjlighet att förklara varför de gör som 

de gör och delge sin version, vilket även bidrog till att vi studenter kunde dubbelkontrollera 

vår observation. Triangulering används alltmer idag av forskare för att dubbelkontrollera 

resultat, oavsett om undersökningen varit kvalitativ eller kvantitativ (Bryman, 2011, s.354).   
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Analys/bearbetning 
I detta avsnitt informerar vi om hur bearbetning och analysprocessen av datainsamlingen gått 

till.  

 

Vi studenter inledde vår bearbetning och analys av insamlad data med en öppen kodning för 

att få en överblick över vad för information vi inhämtat från vår ljudinspelade intervju, våra 

antecknade intervjuer och observationer av förskollärarna. Öppen kodning enligt Fejes och 

Thornberg (2009, s.42) innebär att undersökaren i en kvalitativ analys läser igenom sin 

insamlade empiri med ett neutralt och icke värderande förhållningssätt, vilket varit vår 

utgångspunkt vid kodningen. Det som utformar en kodning enligt författarna är när 

undersökaren markerar eller exempelvis stryker under återkommande och betydande 

beståndsdelar samt nyckelbegrepp, från intervjun och observationerna. Bryman (2011, s.526) 

poängterar däremot hur kodning kan förlora det sociala sammanhang som kan finnas i ett 

material, eftersom undersökaren vid kodning enbart väljer ut enstaka delar och därmed går 

viss information förlorad. Vi sammanställde varje observation med dess tillhörande intervju 

för att få en allomfattande överblick på vårt dataunderlag, för att enklare kunna analysera, 

koda och sammanfoga materialet med samband till vår undersökning. Ljudinspelningen 

transkriberades i pappersform för analys av det pedagogen sagt och uttryckt under intervjun. 

Tillsammans analyserade vi våra data noggrant, markerade stycken, nyckelbegrepp samt 

mönster vi kunde finna bland våra intervjuer och observationer. Detta för att som författarna 

ovan beskriver kunna välja ut den information som är betydelsebärande för vår undersökning. 

Fejes & Thornberg (2009, s.43) ger exempel på frågor undersökaren kan ställa sig vid analys 

och kodning av sin datainsamling som ”vad säger dessa data om det som undersöks” och ”hur, 

när och varför sker individers handlingar”, vilket blev frågor vi studenter utgick från under 

analysen.  

 

Vid analys och bearbetning av datamaterial i vår kvalitativa forskning har vi intagit ett 

hermeneutiskt förhållningssätt, som enligt Bryman (2011, s.507) innebär att undersökaren 

tolkar det insamlade datamaterial utifrån respondentens perspektiv, utan att låta sina egna 

värderingar påverka analysen. Orsaken till att undersökaren bör utgå från respondentens 

perspektiv grundar sig på att analysen ska ligga så nära dataunderlaget som möjligt för att inte 

blir för abstrakt (Fejes & Thornberg 2009, s.42).   

 

RESULTAT 
I följande avsnitt redovisar vi det resultat som framkom av våra observationer och intervjuer 

med de tre förskollärarna. Det förskollärarna belyste som viktiga aspekter vid högläsning för 

barn framställs under relevanta rubriker. Under varje rubrik redovisas först 

observationsresultatet och därefter tillhörande resonemang från intervjun. Resultatet har 

kategoriserats utefter de koder vi konstruerat i analysprocessen, med utgångspunkt till syftet 

av studien. Alla namn på barn och pedagoger är fingerade.  

 

Pedagogernas bokval vid högläsning 
Utifrån observationerna nedan kunde vi uppmärksamma att alla pedagogerna använde sig av 

olika metoder vid bokval inför högläsning.  

 

Anita var ute och hämtade en bok från grannavdelningen medan barnen väntade på 

soffan. När Anita kom tillbaka till läsrummet med boken, frågade hon barnen om de 
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läst sagan tidigare, vilket barnen svarade nej på.  

 

Anitas bokval var oplanerad och valet togs precis innan högläsningen. 

 

Maria hämtade en bok från avdelningen och frågade barnen hur många av dem som 

känner igen boken. Alla barnen svarade att de kände igen den och benämnde boken 

vid rätt titel.  

 

Maria gjorde ett strategiskt bokval, då hon visste att barnen var bekanta vid boken och tyckte 

om dess innehåll.  

 

Saras hade med sig en sagolåda med rekvisita som tillhörde en förvald bok.  

 

Saras bokval var medvetet för att locka och konkretisera sagan för barnen med hjälp av 

rekvisita. 

 

Nedan resonerar pedagogerna under intervjun kring bokval vid högläsning. 
 

Känslor! Barnen väljer ju böcker, men jag tycker om böcker om känslor. Alla typer av känslor 

är bra. (Anita)  

 

Anita använde sig av känslobaserade böcker där ingen given moral utgavs. Under 

observationen läste Anita en bok som handlade om ilska, känslan att vara arg. Pedagogen 

betonar under intervjun att det är barnen själva som väljer böckerna, men att hon som pedagog 

kan inspirera dem till att välja varierande böcker.  
 

Barnen vill gärna läsa samma kapitelbok. Men jag tycker att det är tråkigt, så jag valde senast 

en annan bok. Jag vill läsa om julen och tycker om kapitelböcker som är lite större. (Maria) 

 

Maria använde främst kapitelböcker som var längre att läsa, då hon föredrog att använda 

varierande böcker vid högläsning som intresserar henne. Maria uttryckte att det var viktig att 

boken var intressant, för henne som för barnen.  
 

Främst är det bilderböcker med enkel text vi läser. Vi har fokuserat på ”Max-böckerna” för att 

kunna använda de och förstärka vår aktivitet med böckerna. Sedan har vi också försökt ha lite 

faktaböcker och vi har haft böcker utan text som man kan samtala mer brett om, egentligen så 

brett innehåll som möjligt men mest fokus på ”Max-böckerna”. Vi valde det när vi gick in i 

läslyftet, det är lätt att läsa de böckerna för barnen för att förknippa deras egen vardag och för 

dem att identifiera sig med böckerna. (Sara) 

 

Sara fokuserade på böcker som barnen kunde göra begripliga med koppling till sin egen 

vardag, såsom ”Max-böckerna”. Dessa böcker innehåller enstaka meningar under varje sida, 

uppbyggda med det talspråk yngre barn ofta använder. Däremot uttryckte hon under intervjun 

att läslyftet gett henne inspiration att välja faktaböcker och bilderböcker. Pedagogen betonade 

vikten av att använda böcker med bilder som det går att samtala brett om.  

 

Sammanfattning av intervju 

När pedagogerna fick frågan hur de resonerar och väljer böcker inför en högläsning, skilde sig 

svaren. Anitas utgångspunkt vid bokval var känslor, eftersom Anita anser att känslor utgör en 

viktig del i barns vardag och är något som borde samtalas mer om, för att barnen ska få 

verktyg till att förstå och sätta ord på sina egna känslor. Marias bokval påverkades utifrån 
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hennes egna intressen för att läsningen ska kännas givande även för henne. Sara däremot 

anpassade sina bokval med åtanke till att böckerna ska representera barnens vardag. Detta då 

Sara anser att barn har lättare att reflektera det lästa, om innehållet berör sådant de själva har 

erfarenhet av. Sara uttryckte även att läslyftet fått henne att använda mer utmanande 

textböcker och inte begränsa sig vid barnens ålder.  

 

Pedagogernas förhållningssätt och resonemang om placering vid högläsning för samspel och interaktion 

I detta avsnitt visas det samspel som höll till mellan pedagog och barn under högläsningen. 

Avsnittet nedan visar även pedagogernas egna tankar och åsikter om samspel och hur detta 

påverkar barnen att ta till sig ett bokinnehåll.  

 

Situationen nedan visar en konversation mellan Anita och två av de fyra barn som deltog i 

högläsningen. 
 

Calvin: Sitt jämte mig! 

Anita: Jag sätter mig i mitten, annars ser inte Anna bilderna. Eller ser du därifrån Anna? 

Anna: (skakar på huvudet) Nej.  

Anita: Då sätter jag mig i mitten så alla kan se! 

Sanhsa: (Lutar sig mot pedagogens axel).  

 

Anita tar ställning till att sitta i mitten av soffan mellan barnen. Anita betonar under 

observationen vikten av att alla ska kunna se. Barnen kunde vara delaktiga under 

högläsningen och interagera med Anita genom att peka på bilderna i boken och samtala om 

dem, samt dra egna kopplingar. Barnens initiativ till samtal och samspel med varandra om 

bokens innehåll uppmuntrades av Anita.    
 

Maria nedan samtalar med barnen var hon ska sitta under högläsningen. De fyra barnen 

diskuterar var Maria ska sitta i läsrummet. Maria sätter sig på en stol framför barnen och alla 

fyra barn sitter kvar i soffan under hela högläsningen.  
 

Maria: Var tycker ni jag ska sätta mig? 

Tyrion: Bredvid mig… här! 

Maria: Ser ni andra om jag sitter här på kanten, bredvid Tyrion? 

Brienne och Daenerys: (skakar på sina huvuden).  

Daenerys: Du kan sitta i mitten! 

Maria: (tittar sig omkring och hämtar en stol).  

Maria: Jag sätter mig här mitt emot er på stolen.  

Maria: Jag vänder boken när jag läst så får ni se bilderna. 

 
Under observationen ovan ville Maria att barnen skulle resonera och välja vad de tyckte var 

en lämplig placering för henne att sitta, för att alla barn ska kunna se när hon läser. Däremot 

hämtade Maria en stol efter att hon lyssnat och testat barnens idéer om hennes placering vid 

högläsningen. Pedagogen satte sig framför barnen på stolen varav ett barn ifrågasatte hennes 

val av sitt-plats. Maria förklarade då att boken kommer vändas efter varje läst sida, för att 

barnen ska få möjlighet att se bilderna.  
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Utdraget nedan visar hur Sara samspelar med barnen genom sin sagolåda. Sara och de fyra 

barnen sitter vid ett runt bord. 

 
Sara: Varsågoda och knacka på sagolådan, så får vi se vem som bor där! 

Alla barn: (knackar på lådan).  

Sara: Ska vi öppna och se vem som bor där i? 

Alla barn: JA!  

Sara: (skickar runt lådan).  

 

Sara väljer att sitta vid ett runt bord där alla barn kan se bokens bilder under högläsningen. 

Samspelet mellan barnen och Sara blir extra tydligt när de tillsammans undersöker sagolådan 

som komplement till boken och dess innehåll. Sara uppmuntrade alla barn att titta och känna 

på figurerna i lådan och bekräftade samt återkopplade barnens handlingar till sagan.  
 

Nedan framkommer pedagogernas resonemang under intervjun, om samspel, interaktion och 

placering vid högläsning.  

 
Jag sitter alltid i mitten så alla barnen kan se bilderna. Det är viktigt att alla kan se och hänga 

med när jag läser. Vi pratar om bilderna, jag försöker ställa frågor till barnen så de kan dela 

med sig av tankar med sina kompisar. (Anita) 

 

Anita uttryckte att barnen ska få möjlighet att ta del av hela bokens händelseförlopp och 

framförallt uttrycka sina egna åsikter tillsammans med kamraterna, för en delad erfarenhet. 

Anita beskriver även att hon alltid sitter i mitten under högläsning. Detta då alla barn ska få 

samma möjlighet till att närma sig boken och för att högläsningen ska bli en gemensam 

upplevelse.  

 
Jag ville att barnen skulle se sagan inom sig när jag läser texten och inte bli lika påverkade av 

bilderna. Fantisera lite själva. Jag gillar att ha barnen framför mig för då kan jag lättare hålla 

ögonkontakt med alla barnen. (Maria) 

 

Under intervjun tillkom en ”extra” fråga till Maria om anledningen till att hon valde att 

högläsa på en stol framför barnen och varför hon ansåg att denna teknik var att föredra. Maria 

beskrev att barnen skulle få möjlighet att visualisera berättelsen i sitt inre och inte bli låsta vid 

bilderna. Samspel för Maria innebar att hålla ögonkontakt med barnen när hon samtalar med 

dem för att alla barn ska bli sedda. 
 

Jag använder gärna rekvisita som en förlängd arm, det fanns något för alla barnen att använda 

ur sagolådan. Jag hade liksom boken i mitten hela tiden. Jag vill att barnen skulle prata med 

mig och varandra genom figurerna. (Sara) 

 

Sara beskriver rekvisita som ett pedagogiskt hjälpmedel, där barnen i denna situation kan 

använda det för att göra boken mer begriplig och hanterbar. Sara anser det är grundläggande 

för barn att förstå en text och ett innehåll, då de samspelar och interagerar med varandra på 

olika sätt med olika läromedel och material.  

 

Sammanfattning av intervju  
Genom intervjuerna framkom de tre pedagogernas olika resonemang och tankar kring samspel 

genom högläsning. Pedagogerna använde sig av olika taktiker för interaktion med barnen och 

mellan barnen själva. Samspel enligt Anita och Sara innebar ”vi känsla”, där högläsningen 

känns personlig och gemensam varav allas tankar och åsikter är betydande. Maria uttrycker att 
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ögonkontakt för henne utgör en stor del av samspelet under högläsning mellan pedagog och 

barn.  

 

Rösten som lässtrategi av pedagogerna  
Observationerna nedan visar hur pedagogerna Anita, Maria och Sara använder sin röst som 

verktyg under högläsning, visade att alla tre använde sin röst och anpassade den efter 

berättelsens karaktärer samt skiftade tonläge beroende på bokens innehåll.  

 

Anita läste med inlevelse och förstärkte vissa delar av boken. 

 

Anita förstärkte karaktärernas känslor genom att imitera och utgöra läten beroende på vilken 

känsla karaktärerna hade i sagan.  

  

Maria läste med inlevelse under vissa delar av boken, under den första högläsningen. 

Under den andra högläsningen som var spontan, läste Maria med en monoton röst. 

 

Maria skiftade i röst och tonläge mellan bokens olika delar under den första högläsningen. 

När hon spontanläste en bok efteråt, upplevde vi hennes röst som monoton under läsningen, 

vilket var en skillnad från hur första boken lästes. 

 

Sara läste med inlevelse under vissa delar av boken. 

 

Saras röst framhävde budskapet i sagan, genom förstärkning under enbart vissa delar. 

 

I intervjuerna nedan menade alla tre pedagoger, Anita, Maria och Sara att rösten var ett viktigt 

redskap för att förstärka berättelsens innehåll och fånga barnens intresse.  
 

Ska det bli en rolig bok med aktiva barn måste jag läsa med inlevelse. (Anita) 

 

Anita var positiv till att använda mycket inlevelse vid läsning och ansåg att det kan vara 

avgörande hur rösten används, för om barnen kommer lyssna och förstå bokens innehåll.  
 

Jag lät ju lite olika, man vill ju liksom bli bättre. Men läslyftet har gett stöd. (Maria) 

 

Maria hade självinsikt i hur hon använde sin röst vid högläsning och menade att detta var 

något hon behövde öva mer på. Maria återkopplade sin nya kunskap till läslyftet som hon 

menade varit ett stöd vid högläsning för henne och de andra pedagogerna på avdelningen. 
 

Man måste fånga barnens intresse på olika sätt, med rösten eller med olika ljud som att man 

knackar eller att man låter som olika djur. Men nu när vi har gått in i läslyftet så står det att 

man inte får använda för mycket utav detta och värdera sagans innehåll, för jag kan lätt bli lite 

för värderande. Enligt läslyftet ska man vara lite mer neutral. Det för att man inte ska värdera 

sagan utan barnen ska få tänka själva vad sagan handlar om, alltså de ska tänka fritt och låta 

tanken flöda och värdera det själva. (Sara) 

 

Sara belyste hur forskning visat att rösten inte bör användas i för stor utsträckning vid läsning, 

utan barnen ska vara de som resonerar och värderar bokens innehåll. Pedagogen väger för och 

nackdelar med de olika lässtrategierna och visar en viss osäkerhet i hur hon ska gå tillväga. 
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Sammanfattning av intervju  
En skillnad var hur pedagogerna använde sin röst som verktyg för förstärkning vid högläsning 

för barn. Anita och Maria ansåg att rösten skulle förstärka vissa delar av en berättelse medan 

Sara syftade på att forskning visar att en pedagog varsamt ska använda sin röst med inlevelse, 

då det finns en risk till att boken blir för värderande. Saras lässtrategi utmärkte sig då hon 

kände att läslyftet hjälpt henne att använda rösten mindre för att inte värdera bokens innehåll. 

Maria var medveten om att hon behövde träna på att använda rösten mer under läsning, 

däremot att läslyftet gett henne stöd i hur rösten kan användas. Gemensamt för de tre 

pedagogerna var deras resonemang om hur läslyftet varit ett personligt stöd för deras 

lässtrategier.  

 

Pedagogernas förhållningssätt och resonemang vid samtal under högläsning 

I detta avsnitt framgår det hur pedagogerna samtalar med barnen vid högläsning om bokens 

innehåll och pedagogernas förhållningssätt. Avsnittet belyser hur pedagogerna använder sig 

av barnens initiativ för att samtala utanför bokens ramar.  

 

Observationen av högläsningen nedan hölls till i ett avskilt läsrum, där Anita sitter i mitten av 

soffan med Calvin och Anna på vänstra sidan och Sanhsa och Cersei på högra sidan av Anita.    

 
Anita: Vad tror ni boken handlar om? 

Calvin: En arg gubbe.  

Anita: Varför tror ni han är arg? 

Calvin: Vet inte. 

Anna: Han slog nog tån. 

Anita: Vi öppnar boken och läser, så kanske vi får veta varför han är så sur. 

 
Anita: Vad är själen? 

Calvin: En sån man kan ha runt halsen? 

Sanhsa: Eller skor! 

Anita: Anna, vad tror du att det är? 

Anna: (Rycker på axlarna). 

Anita: Och du Cersei, vad tror du att själen är? 

Cersei: Jag vet inte. 

Anita: (Ser fundersam ut) Själen är det vi har inom oss, i kroppen. Själen gör er till de ni är. 

 

Barnens svar uppmärksammades av Anita och följdes upp med följdfrågor. Anita lade stor 

vikt på att ställa frågor till barnen där deras egna tankar kunde synliggöras. Anita tydliggjorde 

vikten av att ge barnen tillfälle för att ta del av varandras utsagor, erfarenheter och åsikter vid 

högläsning.  

 

Maria nedan befinner sig i samma läsrum som Anita i observationen ovan. Däremot satt 

Maria på en stol framför de fyra barnen som satt i soffan. 
 

Maria: Krokodilen Guji Guji hade många vassa tänder, hur är era tänder? 

Brienne: Om man slår ut sin tand kan man laga den med sko vax. 

Daenerys: Man kan ta lim också. 

Maria: När ni tappar era tänder kommer ni få nya vuxentänder. Men en krokodil kan tappa sina 

tänder även som vuxen och få nya.  

 

Maria uppmärksammade barnens utsagor genom att ge dem tid och möjlighet till samtal, 

däremot följdes frågorna inte upp med nya följdfrågor, utan besvarades efter att alla barn 
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kommit till tals.  
 

Sara nedan sitter vid ett runt bord med fyra barn. Boken placerades i mitten av bordet och 

sagolådan med rekvisita lät pedagogen gå runt mellan barnen. 

 

Sara: Vem kommer nu?(visar bilden på Max och ankan). 

Alva: (pekar) Max! 

Joffrey: Ankan. 

Daario: Inte ta max napp (Viftar med pekfingret från sida till sida). 

Sara: Max smäller ankan, får man smälla?  

 
Sara använde en samtalsstrategi där en sagolåda användes som rekvisita för att göra 

berättelsen mer påtaglig för barnen. Rekvisitan representerade figurer ur sagan som höglästes 

av Sara.  

 

Saras frågor till de fyra barn som deltog bestod av öppna frågor, men även slutna där enbart 

svar som ”ja” eller ”nej” kunde ges. Högläsningen vid ett runt bord med boken i mitten av 

bordet, där lådan skickades runt mellan barnen.  

 

Sammanfattning av observation 

Utdragen från observationerna av Anita, Maria och Sara visar att de för samtal om bokens 

innehåll med barnen och låter alla komma till tals. Anita och Maria ställde enbart öppna 

frågor till barnen där svar med ”ja” eller ”nej” undveks och Sara använde sig av både öppna 

och slutna frågor. Utdraget ur Anitas observation visar att hon lyfte fram barnens tankar om 

svåra ord som uppstod vid högläsningen, men även deras initiativ till samtal. Maria gav 

barnen tid till att uttrycka sina tankar och åsikter samt lyssna till varandras. Utdraget visar att 

Maria besvara barnens frågor med ett slutet svar, för att sedan läsa vidare i texten. Sara ställde 

öppna frågor för att ge barnen möjlighet till reflektion och samtal, men använde sig även av 

slutna frågor vid högläsningen där dialogen begränsades.  

 

Intervjun nedan tydliggör pedagogernas resonemang om samtal under högläsning. 

 
Vi vill kunna sväva ut, inget är rätt eller fel, däremot finns det barn som kan bli otåliga om man 

kommer ifrån bokens innehåll för mycket. Det är ju viktigt att kunna fånga deras intresse. 

(Anita) 

 

Anita berättar hur samtal och dialog vid högläsning med fördel kan beröra annat som barnen 

visar intresse för. Däremot reflekterade Anita kring omfattningen av samtal utanför boken, då 

för mycket samtal utanför bokens innehåll kan vara avgörande om barnen behåller sitt intresse 

för boken och fortsätter som aktiva lyssnare.  

 
Det får inte bli för långt för boken att sväva ut. Man vill ju inte tappa barnens intresse! (Maria) 

 

Liknande resonemang fördes av Maria, om samtal utanför bokens innehåll. Maria förklarade 

att det måste finnas en balans mellan bokens innehåll och dialoger utanför boken. Detta menar 

Maria är av stor betydelse eftersom hon anser att när lusten att lyssna till en bok avtar, blir det 

svårt som läsare att återuppta barnens uppmärksamhet och intresse. 
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 Jag märkte att jag ibland ställde värderande frågor, vilket läslyftet sagt att man inte ska göra. 

Men jag tränar på det. (Sara) 

 

Sara menar att barnen ska värdera bokens innehåll utifrån sig själva. Sara förklarade att hon 

lätt kan ställa värderande frågor till barnen, vilket kan begränsa samtalets möjligheter. 

Pedagogen refererar även här till läslyftet och hur det påverkat henne i att vara mer 

eftertänksam vid frågor till barnen om boken.  

 

Sammanfattning av intervju 
Utdraget från intervjuerna mellan Anita och Maria visar att båda tyckte det var positivt att 

sväva ut, men i vilken utsträckning skilde dem åt. Anita tyckte att det var positivt att sväva ut 

mycket då det inte finns några rätt eller fel. Maria menade att barnens intresse kan gå förlorad 

om pedagogen svävar ut för mycket från bokens innehåll. Pedagogen Anita var tydlig med att 

förklara under intervjun att hon var medveten om när hon tappade barnens uppmärksamhet. 

När detta påvisades under högläsningen förklarade Anita att hon då ställer en fråga till det 

barn hon uppfattat tappat intresse för bokens innehåll. Detta för att barnet ska behålla sin 

uppmärksamhet på boken. Saras utdrag från intervjun visade på en självinsikt hos pedagogen 

då hon var medveten om att hon ställt värderande frågor under högläsningen, något Sara 

menade läslyftet uppmuntrat att undvika.  

Avslutning av högläsningsaktivitet  
I observationerna nedan redovisas pedagogernas förhållningssätt till avslut och uppföljning av 

den lästa boken.   
 

Anita: Nu vet vi varför gubben var så sur! Nu kan ni ta på er och gå ut. 

 

Maria: Snipp snapp snut så var sagan slut! Nu kan ni gå och leka. 

 

Sara: Nu lägger vi tillbaka figurerna i lådan och säger hejdå till dem. 

 

En gemensam faktor för alla pedagogerna var deras sätt att avsluta högläsningen. Något 

sammanfattande samtal om boken fördes inte under dessa observationer. Pedagogerna 

avslutade högläsningen genom förslag på andra aktiviteter barnen kunde övergå till. Alla 

pedagogerna uttryckte vikten av att barn får ett bra avslut av högläsningen, genom att få veta 

vad de kan gå vidare till att göra för att undvika förvirring.  

 

Resultatsammanfattning  
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur böcker används i förskoleverksamheten av 

pedagoger vid högläsning. Med observation och intervju kunde vi upptäcka och identifiera 

mönster i hur böcker används av pedagogerna, samt deras resonemang kring böcker, samspel 

och högläsning.  

 

Det framgick tydligt att läsning av en text och dess innehåll inte var centrerad bland 

pedagogerna. Däremot var språkutveckling genom berättande, reflekterande samtal och 

samspel mellan barn, i fokus under högläsningen. Med en sammanställning av intervjuerna 

och observationerna kunde vi även finna mönster i hur pedagogerna använde sig av olika 

metoder vid bokval och samspel under högläsning samt hur böcker används i ett 

språkutvecklande syfte av dem. Gemensamt för pedagogerna var att de alla kände hur läslyftet 
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varit ett stöd vid bokval och hjälpt dem ställa frågor av mer öppen karaktär samt undvika 

slutna, värderande frågor. En ytterligare gemensam faktor mellan pedagogerna var deras 

avslut vid högläsning. Alla tre gav barnen instruktion för övergång från aktiviteten till en 

annan, utan att föra samtal med barnen om texten, deras tankar och upplevelser av boken.  

 

DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras resultatet av studien relaterat till tidigare bakgrundsforskning och 

teoretisk utgångspunkt. Fortsättningsvis diskuterar vi valet av metod och hur det har bidragit 

till resultatet av studiens syfte, om hur böcker används vid högläsning av pedagoger i 

förskoleverksamheten.  

 

Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen framkommer pedagogernas retorik och praktik med koppling till vad 

forskning förespråkar. Detta vad gäller bokval, pedagogers resonemang om placering vid 

högläsning för samspel och interaktion, rösten som förstärkande redskap, pedagogernas 

förhållningssätt och resonemang vid samtal under högläsning och avslutning av 

högläsningsaktivitet. 

 

Pedagogernas bokval vid högläsning 

Syftet med studien var som tidigare nämnt, undersökning av förskollärares förhållningssätt 

och resonemang om användandet av böcker i förskolan vid högläsning. Vad gäller bokval 

menar Sara att de väljer böcker med enkel text vid högläsning som ”Max-böckerna”, eftersom 

den bokserien är lättläst och enkelt går att förknippa med barnens vardag. Å andra sidan 

förklarar Chambers (2007) att barns ålder inte bör påverka bokvalen och att pedagoger inte 

ska dra sig för att välja mer utmanande texter vid högläsning, då detta på lång sikt utvecklar 

barns ordförråd samt förmåga för att ta till sig längre texter. Liknande resonemang förs av 

Svensson (2005) som menar att det tyder på god insikt om pedagogen väljer litteratur som 

utmanar barnets språkutveckling och undviker att begränsa sig vid böcker anpassade för en 

specifik ålder. Författaren menar att när textinnehållet blir mer utmanande och längre, 

utvecklas barnens kunskap om fonologi och meningsuppbyggnad. Maria menar däremot att 

hon väljer varierande böcker och gärna förhåller sig till längre kapitelböcker, där intresset för 

berättelsen infinner sig hos både pedagogen och barnen. Chambers (2007) förklarar att en 

längre bok bör få mer tid till spontant samtal under högläsningen, det samtalet menar 

författaren är viktigt då barns intresse annars kan gå förlorat för boken. Författaren 

understryker även att pedagogen med fördel kan se över litteraturen vid högläsning efter 

barnens intresse för att boksamtalet ska bli mer genomtänkt. Chambers klargör att barns 

initiativ och lust till att läsa en bok bör utgöra utgångspunkt vid en högläsning. Å andra sidan 

menar Pihlgren (2017) att pedagogen med fördel kan se över vilka dialoger bokvalet bjuder in 

till och hur boken kan inspirera till fortsatta samtalsämnen, istället för att enbart utgå från 

barnets intresse. Sara berättade att hon börjat se över faktaböcker vid läsning för barn då 

läslyftet inspirerat henne till detta. Enligt Pihlgren (2017) är olika genrer av faktaböcker ett 

val som bidrar till att ge barn möjlighet till utforskande av egna intressen och väcker även 

läslusten. Författaren ger exempel på hur faktaböcker kan användas som en ingång till ett 

temaarbete där språket berörs med andra material än böcker.  

Anita hade vid sitt bokval under observationen inte läst boken tidigare. Att som pedagog ha 

läst igenom en bok innan högläsning menar Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) ger 

möjlighet att under aktiviteten hålla ögonkontakt med barnen. Detta för att uppmärksamma 
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eventuella tecken på om något barn börjar tappa sitt intresse eller inte längre lyssnar till 

boken. Däremot var valet av bok planerat då Anita menade att hon valde böcker som 

involverade känslor och inte var värderande. Enligt Pihlgren (2015) är det att föredra text som 

inte innehåller tydlig moral, rätt eller fel, då dessa texter bjuder in till reflektion och 

diskussion vilket kan främja barn till att bli litterära tänkare. Kåreland (2009) förklarar att det 

många gånger finns attityder och känslor förknippat till olika typer av böcker och texter, som 

pedagoger förhåller sig till under bokval. Dessa attityder kan exempelvis uttryckas i 

pedagogernas engagemang eller avståndstagande vid högläsning av vissa böcker, vilket 

påverkar barns språkutveckling under högläsning. Detta resonemang fört av författaren går att 

koppla till det Maria beskrev under sin intervju, om att hon gärna väljer kapitelböcker som 

även intresserar henne och inte enbart barnen. 

 

Pedagogernas förhållningssätt och resonemang om placering vid högläsning för samspel och interaktion  

Pedagogernas olika strategier för att samspela med barn under högläsning skilde dem åt. Anita 

hade barnen intill sig för att skapa en miljö där det var tillåtet att samtala om bilderna under 

tiden som hon högläste. Samspelet mellan Anita och barnen bestod av att barnen kunde flika 

in egna tankar och funderingar under läsningen. Anita bekräftade barnens utsagor genom 

uppmuntrande kroppsspråk, det vill säga ögonkontakt och nickningar. Bruner (2002) hävdar 

att den ömsesidiga kontakt som byggs upp mellan pedagog och barn är avgörande för att 

samspelet ska utvecklas och att en trygghet för lärandet ska främjas. Bruner förklarar även hur 

ögonkontakt är en god metod för att utveckla interaktion och samspel mellan pedagog och 

barn. Maria förklarade under intervjun efter observationen, anledning till varför hon valt att 

sitta framför barnen under högläsningen. Detta var enligt Maria en metod för att under hela 

högläsningen se barnens ansiktsuttryck och ha en genomgående ögonkontakt. Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johansson (2010) menar att en ömsesidighet mellan pedagog och 

barn uppstår då en pedagog kan observera barns ansiktsuttryck och bekräfta, samt utmana 

dem i högläsningsaktiviteter. Sara använde sig av ett runt bord vid högläsningen för att alla 

barnen ska se varandra utan att behöva vrida på sig. Samspelet blev tydligt när boken 

placerades i mitten av bordet och alla barn hade lika långt avstånd till dess bilder. Detta 

resulterade i att konflikter om vem som ser mest undveks. Saras val av bord var avsiktligt för 

att fånga alla barnen. Lpfö 98 (rev 2016) betonar att samspelet mellan barn och pedagog ska 

genomsyra hela verksamheten och att barnen ska erbjudas olika alternativ till att inhämta 

kunskap.  

Det vi kunde uppmärksamma vid observationerna var hur pedagogerna skapade en 

läsargemenskap med barnen genom att peka på bilderna, betona, samtala och förklara bokens 

kontext under högläsningen. Pihlgren (2017) nämner vikten av att lägga tyngd på orden som 

förknippas med bilderna ur en saga, då detta konkretiserar berättelsen för barnen och blir mer 

begriplig. Detta samspel mellan bild och text menar Pihlgren är betydande för att barn ska 

kunna göra egna tolkningar. Författaren påpekar att pedagogens tolkning inte måste stämma 

överens med barnens, det huvudsakliga är att barnen utforskar bilderna och texten på sitt eget 

sätt. Under alla pedagogers högläsningstillfällen läste de i små grupper för att ge barnen 

möjlighet till samspel genom samtal med varandra om bokens innehåll.  

 

Kåreland (2009) menar att barn som är inkluderade i läsaktiviteter tillsammans med andra 

först då börjar förstå läsandets funktion och kan skapa egna teorier om det lästas mening. 

Även Svensson (2009) betonar värdet av att barn gers möjlighet till lyssnarupplevelser med 

kamrater för att bearbeta bokliga erfarenheter.  
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Rösten som lässtrategi av pedagogerna 

Utifrån en av våra frågeställningar om hur pedagoger använder sin röst som verktyg under 

högläsning, visar vårt resultat Anita och Marias gemensamma tankar om att använda rösten 

som redskap för att skapa inlevelse under högläsning. Anita menar att röstens tonläge skapar 

inlevelse under en högläsning och bör användas i stor utsträckning, vilket hon även förhöll sig 

till under observationen. Svensson (2005) förklarar den centrala roll röstens tonläge, rytm och 

tempo har vid högläsning, eftersom förändring av röst väcker ett större intresse och nyfikenhet 

för det lästa. Liknande resonemang förs av Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2010) som tydliggör röstens inverkan och användande under högläsning när den anpassas 

efter barnen, då det bidrar till en större förståelse för texten. Maria ansåg att rösten skulle 

förstärka vissa delar av en berättelse. Under Marias andra högläsning som var spontan, 

upplevde vi hennes röst som monoton under läsningen, en skillnad från hur första boken 

lästes. Enligt Svensson (2009) har pedagogen som högläser en bok stort inflytande i hur 

innehållet kommer tolkas och hur intressant boken blir. Författaren förklarar vidare hur en 

monoton röstmelodi och hur vida en text som läses ordagrant påverkar hur barnet kommer 

koncentrera sig under högläsningen. Även Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) betonar att 

det inte är roligt för ett barn att lyssna till en bok som en pedagog läser monotont eller 

oengagerat. Enligt författarna bör boken högläsas med inlevelse och tonläge där pedagogen 

även med sitt kroppsspråk visar att den bok som valts är spännande att läsa.  
 

”Det för att man inte ska värdera sagan utan barnen ska få tänka själva vad sagan handlar om” 

(Sara) 
 

I utdraget ovan menade den tredje pedagogen Sara att rösten vid läsning ska används i mindre 

utsträckning för att inte riskera att värdera innehållet, då det är barnen som ska bilda en 

uppfattning om texten. Svensson (2009) redogör för att förändring av röst vid högläsning 

erbjuder barn språklig erfarenhet som innebär olika sätt att kommunicera på. De tre 

pedagogerna använde under observationerna sin röst och anpassade tonläge efter bokens olika 

förhållanden. Pedagoger bör enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) ha 

självinsikt hur samtal förs med barnen för att inspirera och vägleda dem till skrift, tal och 

symbolspråk. Författarna förklarar vidare hur pedagogerna ansvarar för att själva kunna växla 

mellan språkets struktur, tonläge och berättande för att uppmuntra till språkutveckling vid 

högläsning. 

 

Pedagogernas förhållningssätt och resonemang om samtal vid högläsning 

Förhållningssätt vid högläsning hade pedagogerna delade uppfattningar om. Två av 

pedagogerna menade att det är positivt att sväva ut ur texten, något de båda förhöll sig till. 

Enligt Svensson (2009) är det positivt då barn under högläsning får möjlighet till att diskutera, 

reflektera och fundera över bokens innehåll samt framförallt utanför den.  

 

Anledningen till detta menar författaren beror på att de barn som inte får sväva ut och 

diskutera ett bokinnehåll, med tiden lär sig att allt som läses eller står skrivet är sant och inte 

går att diskutera vidare om.  

 
Det vi kunde se under observationen med den ena pedagogen var att hon svävade ut i stor 

utsträckning genom hela högläsningen och ett av barnen valde att lämna rummet, innan boken 

var slut. Den andre pedagogen svävade också ut från bokens innehåll under observationen, 

men vi uppmärksammade att vid de tillfällen barnen tappade fokus, fångade pedagogen åter 
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barnens intresse genom att ställa en fråga. Även Kåreland (2015) menar att det är för 

reflekterande samtal viktigt att pedagogen ger barn möjlighet att dra kopplingar mellan 

bokens innehåll och sina egna erfarenheter. Däremot påpekar författaren att bokens innehåll 

ska vara centrerad vid högläsning och inte allt runt omkring. Liknande resonemang förs av 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) som redogör för att en pedagog främst bör ställa frågor 

om barns tankar rörande bokens innehåll och återföra samtalet till texten då barnen kommer in 

på sidospår som inte leder någonstans. Där urskilde sig den tredje pedagogen som ansåg att 

barnen ska kunna koppla texten till sina egna erfarenheter, vilket Svensson (2009) menar är 

viktigt då barn behöver koppla sina egna erfarenheter relaterat till innehållet för att kunna 

erfara språkets makt genom utforskandet av olika ”språkvärldar”.  

 
Pedagogerna hade samma synsätt på hur barnens frågor och svar under högläsningen ska 

följas upp och ges respons på med hjälp av öppna följdfrågor. Pedagogernas resonemang och 

agerande går att relatera till det Bruner (2012) uttrycker, om att en pedagog inte bör se ett svar 

de får från barn svart på vitt utan med fördel kan fokusera på vad som bidragit till svaret. 

Även Kåreland (2009) beskriver vikten av att ställa öppna frågor till barnen där deras egna 

upplevelser kopplas till bokinnehållet. 
 

Anita: Vad är själen? 

Calvin: En sådan man kan ha runt halsen? 

 

Ovan visas ett utdrag från observation av Anita där hon frågade barnen om svåra ord som dök 

upp i texten som vid detta exempel var ”själen”. Pedagogen gav alla barn tid till reflektion och 

fundering, samt möjlighet att svara på vad de själva trodde ordet stod för. Damber, Nilsson 

och Ohlsson (2013) lyfter fram att ett bra sätt för samtal med barn om böcker och svåra ord, är 

när pedagogen visar lyhördhet, nyfikenhet och en tro på barnens självständiga förmåga till att 

reflektera och diskutera bokens innehåll. Pedagogen samtalade vid flera tillfällen under 

högläsningen om svåra ord med barnen, även om de själva inte frågade vad ett precist ord stod 

för. Damber, Nilsson & Ohlsson (2013) påpekar att utvecklande frågor till barn under 

högläsning sker mer sällan samt att de flesta frågor som väl ställs av pedagoger är olika ords 

betydelse och dess innebörd. Detta resonemang av författarna kan relateras till den 

kanadensiska studie utförd av Milburn, Girolametto, Weitzman och Greenberg (2013) där 

pedagogerna i försöksgruppen fokuserade på att samtala och ställa öppna följdfrågor till 

barnen om bokens textinnehåll. Det forskarna kunde visa med sitt resultat var att de barn som 

fått samtala och reflektera tillsammans med pedagogen under högläsning, utvecklade ett 

bredare ordförråd än de barn som inte haft samma möjlighet.  

 
Detta resultat av forskarna går i sin tur att relatera till det Svensson (2009) hävdar, om att barn 

som får samtala om textens innehåll under högläsning får starkare effekt på språkutvecklingen 

än om högläsningen sker utan att innehållet diskuteras.  
 

Maria: När ni tappar era tänder kommer ni få nya vuxentänder. Men en krokodil kan tappa sina 

tänder även som vuxen och få nya.  

 
Utdraget ovan visar hur pedagogen Maria förklarade för barnen vad som händer när en 

krokodil tappar sina tänder. Pedagogen besvarade barnens frågor med fakta och fortsatte 

sedan att läsa boken, utan att följa upp barnens egna reflektioner. Enligt forskarna Silverman, 

DiBara. Crandell och Carlis (2013) är det inte tillräckligt att enbart läsa för barn, utan 

feedback på det lästa är relevant för språkutveckling och ordkunskap hos barn. Den tredje 

pedagogen Sara hade under sin högläsning en sagolåda för att skapa större samtalsmöjligheter 
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med karaktärer från lådan. Sheridan, Pramling, Samuelsson och Johansson (2011) förklarar att 

boken genom dramatisering ger barnen tillfälle att genom rekvisita dra egna kopplingar. 

Författarna menar att dramatisering av en bok även möjliggör språkutvecklingen för barnen då 

materialet bjuder in till bokläsning.  

 

Avslutning av högläsningsaktivitet  

Ett avslut av en högläsning lyfter Chambers (2007) fram, om att barn bör få tid och rum för 

reflektion samt samtal om högläsningen och bokens innehåll efter lässtunden. Detta för att 

berättelsen ska nå barnen på ett djupare plan och bearbetas, vilket gör avslutet betydelsefullt 

för språkutvecklingen. Gemensamt för de tre pedagogerna var hur de avslutade sina 

högläsningar. Anita avslutade högläsningen genom att besvara den fråga hon ställt till barnen 

innan den påbörjade aktiviteten. Pedagogen avslutade högläsningen med ett påstående ” Nu 

vet ni varför gubben var sur” vilket inte öppnade upp för ett samtal om vad boken de läst 

faktiskt handlat om, eller annat barnen intresserat sig för. Damber, Nilsson och Ohlsson 

(2013) nämner att det mest förekommande avslutet av bokläsning tycks vara att barnen efter 

läsningen får övergå till fri lek där det i undantagsfall sker koppling till bokens innehåll. 

Forskarna Silverman, DiBara. Crandell och Carlis (2013) lyfter fram den betydelse samtal 

efter bokläsning har. Enligt forskarna utvecklar barn då sin förståelse för ord, textinnehåll och 

språk eftersom de fått möjlighet till att samtala om just bokens innehåll. Forskarna menar att 

rekvisita som använts under högläsning, med fördel kan användas efter högläsningen för att 

ge barnen möjlighet till att utveckla tankar, åsikter och hitta samband 
 

Sara: Nu lägger vi tillbaka figurerna i lådan och säger hejdå till dom. 

 

I utdraget ovan visar Sara på en annan metod att avsluta en högläsning. Även här fördes det 

inga samtal om bokens innehåll, däremot valde pedagogen att låta alla barn lägga tillbaka en 

figur i sagolådan. Pedagogen gjorde avslutet tydligt med att be barnen säga hejdå till alla 

figurer innan lådan stängdes. Att leka bokens värld genom dramatisering av en läst saga kan 

vara ett sätt att följa upp en bok på och utveckla barnens sätt att inta olika figurers perspektiv, 

samtala och leka med ord (Damber, Nilsson och Ohlsson 2013). 

 

Metoddiskussion 
Kvalitativ forskningsmetod var relevant för vårt undersökningsområde, då vi var ute efter 

pedagogernas egna resonemang, synsätt och perspektiv. Kvalitativ metod med observation 

och intervju som följd, gav oss möjlighet att komma pedagogens perspektiv nära och utföra en 

neutral tolkning av observationen. För att förhålla oss till vårt syfte under själva 

observationen, hade vi våra forskningsfrågor i åtanke under hela aktiviteten och lät syftet av 

undersökningen genomsyra vårt löpande observationsprotokoll. Detta bidrog till att vi enklare 

kunde uppmärksamma pedagogernas förhållningssätt och användning av böcker, utifrån 

undersökningens syfte.  Vår närvaro under observationerna kan möjligen påverkat 

pedagogernas förhållningssätt under högläsningen, genom att pedagogerna möjligtvis kände 

sig iakttagna och ville visa sig från sin bästa sida. Intervju som komplement gav oss en rättvis 

och begriplig förståelse över observationen och för vad, hur och varför pedagogerna arbetar 

med högläsning som de gör. Före undersökningen använde vi oss av en pilotstudie där vi 

testade våra intervjufrågor på två verksamma förskollärare för att se om frågorna var 

begripliga och gick att besvara. Bryman (2011, s.258) uttrycker att innan en intervju utförs är 

det med god insikt om en pilotstudie genomförs, för att se över frågorna och dess funktion. 

Pilotstudien gav oss insikt i att frågorna var av flexibel karaktär och gick att tolka samt föra 

dialoger kring. Vi gav med följdfrågor möjlighet för pedagogerna att ge mer utvecklade svar, 
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däremot specificerade vi våra följdfrågor efter vårt syfte för att få svar på vårt 

undersökningsområde och öka trovärdigheten för vårt insamlade datamaterial. Bryman (2011, 

s.430) poängterar att flexibiliteten med följdfrågor under en intervju är betydelsefull för 

frågorna att utvecklas, om svaret från respondenten inte är tillräckligt begriplig för den som 

intervjuar. 

 

De undersökningsmaterial vi använde oss av som metod under de två första observationerna 

och intervjuerna, var papper och penna. Metodvalet grundar sig i att respondenterna inte var 

bekväma med att bli ljudinspelade utan föredrog anteckningar. Vi upptäckte att det blev svårt 

att hinna med att föra anteckningar vid undersökningen, då det tog längre tid och mycket som 

pedagogerna beskrev gick förlorat. Denna upptäckt resulterade i att vi behövde intervjua 

ytterligare en pedagog, fast denna gång med ljudinspelning som redskap. En ljudinspelning 

bidrar till en mer noggrann analys av vad pedagogen uttrycker under intervjun. En annan 

fördel med ljudinspelning är att materialet går att spela om och lyssnas till vid fler tillfällen 

(Bryman 2011, s.428). För oss underlättades resultatanalysen med ljudinspelningen, då vi 

hade mer detaljerad data att arbeta med. En insikt för oss var att om vi använt vår tid mer 

effektivt och tidigare gått ut med frågan till pedagoger om deltagande i vår undersökning, 

kunde detta resulterat till fler ljudinspelade intervjuer.  

 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER  
Det är betydande att barn tidigt i förskolan blir introducerade till böcker, skriftspråk och olika 

genrer av texter för utveckling av språk och ordförråd. Detta då språket bland annat ger barn 

möjlighet till att kommunicera med andra, uttrycka sig själva, ta till sig texter, inta andras 

perspektiv och förstå symboler. För vad skulle hända om litteratur på förskolan inte utnyttjas 

och används för språkutveckling, läsförståelse och symboltänkande? Den svenska 

grundskolan har visat att prestationerna bland eleverna har sjunkit i olika ämnen, som resultat 

av bristande läsförståelse. Detta samhällsproblem redovisas av den internationella PISA-

undersökningen som visar att lågpresterande elever först uppnått bättre resultat i skolämnen 

efter utvecklat språk och läsförståelse (Skolverket 2016). För att barn ska få möjlighet till 

språkutveckling blir det förskolan, men framför allt förskollärarnas ansvar att bygga broar 

mellan lästa böcker, egna tankar och reflektioner genom samspel under högläsning. 

Förskollärarna bör därför erbjuda barn ett brett utbud av böcker, involvera dem i bokval och 

uppmuntra till högläsning samt uppföljning av böcker. Detta för att barn redan från tidig ålder 

ska möta litteratur, texter, symboler och olika språkstilar för utveckling av tal och skrift. 

Enligt Stadler (2009) påvisar barn som introducerats till böcker under sina förskoleår, ett ökat 

intresse för skriftspråk och en större läsförståelse. Barnens intresse för böcker påverkas även 

av hur förskollärarna själva förhåller sig till litteratur och använder sig av dem. Vi tänker att 

som förskollärare är det viktigt att vara en god litterär förebild för barn och visa ett intresse 

och engagemang för läsning av olika böcker. Bruner (2002) beskriver hur lärare som tidigt 

befinner sig i barns liv blir en förebild samt ett stöd i språkutvecklingen och bör därför sträva 

efter att vara lyhörd till de språkliga försök barn gör. Vi förskollärare är därför viktiga för 

barnens språkutveckling då barn spenderar mycket tid på förskolan, vilket ger oss möjlighet 

att ge dem en språklig grund och ett intresse för böcker. För att kunna samtala och reflektera 

med barn om böckernas innehåll, deras tankar och erfarenheter bör planering av 

högläsningsstunder vara en prioritering i arbetslaget.  

 

När vi kommer ut i verksamheten som förskollärare, vill vi sträva efter att högläsa mer för 

barn samt fundera över våra bokval. Vi vill resonera vad böckerna erbjuder och hur barn kan 

relatera innehållet efter egna erfarenheter, samt få nya infallsvinklar. Ett gemensamt 
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tillvägagångssätt av pedagogerna i undersökningen, gentemot bokens innehåll och svåra ord, 

var att pedagogerna frågade och samtalade med barnen om ordens betydelse. Detta 

tillvägagångsätt vill vi ha i åtanke för att utmana barnen och samtala om sådant som inte är 

självklart. Vi vill sträva efter att ge barnen tid till att fundera och reflektera med varandra och 

tillsammans komma fram till ett svar. Vi vill även avsätta mer tid för uppföljning av 

högläsning tillsammans med barn, genom exempelvis dramatisering av den lästa saga. Att ge 

barn möjlighet till dramatisering och leka bokens värld, utvecklar barnens förmåga till att inta 

olika perspektiv, uttrycka sig, samtala och leka med ord tillsammans med andra (Damber, 

Nilsson och Ohlsson 2013).  

 

Pedagogerna i undersökningen var alla medvetna om vikten av att högläsning för barn och 

beskrev under våra intervjuer att de själva måste skapa ett intresse för boken och texten, för 

att barnen ska intressera sig och följa med i innehållet. Detta har vi tidigare nämnt som 

betydande då barn som behåller intresse för boken under hela högläsningen, lättare kan dra 

kopplingar och diskutera kring boken. En metod som skulle kunna främja högläsning för barn 

samt användandet av böcker under högläsning, skulle vara att som pedagog spela in sig själv 

under aktiviteten. Med denna metod kan pedagogen uppmärksamma sina styrkor och brister 

under högläsning och utvecklas som läsare. I arbetslaget kan sedan pedagogerna visa upp sina 

inspelningar för varandra, reflektera tillsammans kring inspelningarna, ge varandra råd samt 

skapa ett åtgärdsschema för hur ett boksamtal kan hållas. Utifrån denna metod kan arbetslaget 

hjälpa varandra mot strävans mål inom högläsning, boksamtal och barns språkutveckling.  

Vidare forskning 
En utgångspunkt mot vidare forskning kan vara att studera ”Läslyftet”, Skolverkets satsning 

på språk, läs och skrivutveckling för pedagoger i förskolan. Denna satsning är ett kollegialt 

lärande där pedagoger erbjuds kompetensutveckling med stöd av handledare för ökad kunskap 

om högläsning för barn. Pedagogerna i vår undersökning ingår i Läslyftet och tar stöd av 

handledare för en mer språkutvecklande högläsning (Skolverket 2017).  
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BILAGA 1 

Informationsbrev  Datum xxxx-xxxx 

  
  

Till arbetslaget på XXXX förskola  

  
Vi heter Ida Möllerström och Alexandra Nazarali och studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  

  
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på Högläsning. Vi kommer att observera 

högläsningstillfällena under två dagar och intervjua efter observationerna. Dagarna kommer 

att bestämmas tillsammans med er.  

  

Det är viktigt att ni som arbetslag vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna, vilka innebär att:  

• • Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

• • De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

• • Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på barn/elever, pedagoger och för/skola används så att allas identiteter skyddas.  

• • Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på telefonnummer: 

xxxx-xxxx eller xxxx-xxxx 

  

Med vänliga hälsningar Ida & Alexandra  

 

  



 

BILAGA 2 

Informationsbrev  Datum: xxxx-xxxx 

  
  

Till vårdnadshavare med barn på XXXX förskola  

  
Vi heter Alexandra Nazarali och Ida Möllerström och studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  

  

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på Högläsning. Vi kommer att observera pedagogerna 

när de högläser under två dagar i barngrupp och vi kommer också att intervjua pedagogerna 

efter våra observationer.  

  

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna, vilka innebär att:  

• • Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

• • De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

• • Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på barn/elever, pedagoger och för/skola används så att allas identiteter skyddas.  

• • Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

  
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er 

därför fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till 

avdelningen på förskolan.  

  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på telefonnummer: 

xxxx-xxxx 

 

Med vänliga hälsningar Ida & Alexandra  

 Skriv in ditt namn, gärna med handstil ev. med namnförtydligande i samtyckesblanketten! 

  



 

BILAGA 3 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare  

  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer 

som studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att 

deltagandet när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

  

 JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

  

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

  

  

  

 Barnets namn    

  

  

 Underskrift vårdnadshavare  Namnförtydligande    

  

  

 Underskrift vårdnadshavare  Namnförtydligande    

  

  

  

  

Datum:    

 



 

BILAGA 4 

 

Intervjufrågor 
 

•   Vad för genrer har böckerna som ni i arbetslaget använder när ni håller i högläsning? 
•   Varför används just de böckerna?  
•  Hur använder ni er röst som förstärkning när ni högläser? 
•   Hur interagerar och samspelar ni med barnen under högläsning? 
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