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I denna kvalitativa studie med fenomenografisk ansats har vi undersökt högläsning som akti-

vitet i förskolan. Studiens teoretiska förankring har inspirerats av det sociokulturella perspek-

tivet, men också en pedagogisk inriktning som vi fann när vi förkovrade oss i tidigare forsk-

ning om högläsning. Den pedagogiska inriktningen heter utvecklingspedagogik. Från dessa 

två teorier har vi valt att använda begreppen språk och interaktion. I studien undersöker vi 

vilka intentioner som ligger bakom högläsning i förskolan och dess effekter på barn och verk-

samhet. Med effekter menar vi upplevelser och kunskaper som leder till barns utveckling. 

Med intentioner menar vi pedagogers tankar bakom en aktivitet. Intentioner och effekter är 

enligt oss sammankopplade på det viset att de intentioner pedagoger har med högläsning leder 

till effekter. Intentionerna undersöker vi genom att intervjua fem pedagoger på en förskola. 

Det vi kommit fram till är att de pedagoger som vi intervjuat är på det klara med vilka inten-

tioner de har med högläsning. Språkutveckling är den primära intentionen och omsorg lyfts 

inte fram på samma sätt. Att språkutveckling är den primära intentionen är vad vi har funnit 

både i praktiken, det vill säga i förskolan, men även i tidigare forskning. Vi har med hjälp av 

tidigare forskning funnit att det finns flera effekter med högläsning än vad vi trodde från bör-

jan. Med utgångspunkt från den genomförda studien drar vi slutsatsen att högläsning både ska 

ses som omsorg och ett pedagogiskt verktyg, det ena ska inte utesluta det andra. Med pedago-

giskt verktyg menar vi att ha de didaktiska principerna med sig. Det vill säga att som pedagog 

ställa sig frågor som Vad? Hur? Varför? För vem? med flera. 
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Kapitel 1  

Inledning 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi kommit i kontakt med högläsning i för-

skolan och då insett att högläsningsstunden kan vara en aktivitet som skapar möten och sam-

tal. Vi har funnit att det finns många olika sätt att utföra högläsning på. Under vår utbildning 

har vi blivit införstådda i att högläsning och skönlitteratur kan användas i många olika lärande 

situationer. Vi har till exempel fått in ämnet matematik i en barngrupp genom att använda oss 

av högläsning. I vår studie definieras aktiviteten högläsning; När en vuxen läser högt för ett 

eller flera barn. Vår bild av förskolans verksamhet är att de flesta ser högläsning och litteratur 

som ett självklart inslag i förskolan. Vi har även bilden av att högläsningsstunden uppfattas 

som en mysig och lugnande aktivitet som får barnen och de vuxna att samlas. På grund av att 

högläsningen uppfattas som ett naturligt inslag i förskolan har vi ställt oss frågande till om 

pedagoger reflekterar över högläsningsstunden. Eller om den används oreflekterat och blir då 

enligt oss mer som en tradition. 

 

1.1 Högläsning i förskolan – en introduktion 

Något som ytterligare gjorde att vi ville undersöka högläsning i förskolan var när vi läste cita-

tet under som är taget ur Läroplanen för förskolan (1998):  

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen (Lpfö 98, s 6).  

 

Detta citat visar vilket uppdrag vi som förskollärare har när det kommer till språk och dess 

utveckling. Vi anser att interaktionen mellan människor är viktigt och att det är där utveckling 

och lärande sker. I barnens utveckling ska den vuxne vara där som ett stöd, genom att samtala 

och vara närvarande. Pedagogen ska vara närvarande för att se till att förskolans aktiviteter är 

utmanande och anpassade så att barngruppen fortsätter att utvecklas. Vår uppfattning att 

språk, det vill säga att samtala med barnen, och interaktion är centrala förutsättningar när det 

kommer till lärande och utveckling. Det är också något som det sociokulturella perspektivet 

liksom utvecklingspedagogiken framhåller som viktigt (Pramling, Asplund Carlsson & Kler-

felt 1993, Asplund Carlsson & Pramling 1995, Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007, 

Säljö 2000). Då språk och interaktion är viktiga delar i förskolans verksamhet undrar vi som 
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blivande förskollärare hur vi ska få in dessa delar i praktiken. Bente Eriksen Hagtvet (2006) 

kallar åren innan barnen börjar skolan för den pedagogiska guldåldern. Med det menar hon att 

det är under de tidiga åren som grunden läggs för allt lärande. Då är hjärnan som mest mottag-

lig och barnet har lätt för att lära. Även utvecklingstempot och motivationen till att lära ligger 

högt. Hon menar också att under de tidiga åren ställs det färre krav på barnet som då kan få 

mer tid och ro att lära i sitt eget tempo. Vi tror liksom Hagtvet (2006) att grunden till ett fort-

satt lärande läggs redan i förskolan.  

 

Våra insikter, det vill säga hur viktigt språk och interaktion är när det kommer till utveckling, 

vilken roll högläsning kan ha och vilket uppdrag förskollärare har i barns språkutveckling, har 

lett till att vi har blivit intresserade av högläsning. Vi vill även undersöka vad pedagogers in-

tentioner med högläsning som aktivitet är. Med intentioner menar vi vilka tankar en pedagog 

har, här menar vi tankar bakom högläsningsstunden. Därför har vi valt att i studien gå ut och 

intervjua pedagoger i förskolan. För att ytterligare fördjupa studien refererar vi till vad tidiga-

re forskning säger om högläsning och dess effekter. Med effekter menar vi, liksom Kerstin 

Dominkovic, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius (2006), kunskaper och upplevelser som 

har inverkan på barns utveckling.  

 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka pedagogers uppfattningar om högläsning som aktivitet i för-

skolan. Syftet genererar i följande forskningsfrågor:  

 

 Vilka effekter har högläsning på barnen och förskolans verksamhet enligt tidigare 

forskning?  

 Vilka intentioner har förskollärarna med högläsning? 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel. I kapitel ett presenterar vi syftet, men ger även där läsaren en 

introduktion till vårt ämne. Introduktionen ska liksom inledningen motivera vårt val av ämne, 

som är högläsning i förskolan. I följande kapitel, kapitel två, presenterar vi den tidigare forsk-

ning som vi tagit del av. Då vi finner vår teoretiska förankring genom tidigare forskning så 

innehåller kapitel två också en presentation av de teorier som studien inspireras av, som är det 

sociokulturella perspektivet och utvecklingspedagogiken. Kapitlet avslutas med en summe-

ring där vi med utgångspunkt från den tidigare forskningen och teoretiska förankringen anger 

vilka konsekvenser detta ger för studien. I kapitel tre presenterar och diskuterar vi våra meto-

dologiska val. Vi går vidare till kapitel fyra, där redovisar vi det resultat vi har fått från det 

empiriska materialet som vi hämtar ifrån förskolan och de intervjuer vi gjort där. Kapitel fem 

som vi väljer att kalla för Resultatdiskussion avslutar uppsatsen. Där diskuterar och problema-

tiserar vi det material vi får från tidigare forskning och vårt empiriska material.  
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Kapitel 2  

Teoretisk förankring och tidigare forskning 

I kapitel två presenterar vi kort hur högläsningen har sett ut genom tiderna och vilka effekter 

högläsning har på barn och förskolans verksamhet enligt tidigare forskning. Med hjälp av 

tidigare forskning ges också studien en teoretisk förankring. Studiens teorier är det sociokultu-

rella perspektivet och utvecklingspedagogiken. Kapitlet är uppdelat i rubrikerna; högläsning-

ens effekter på barn och förskolans verksamhet, språk och interaktion - studiens centrala be-

grepp, utvecklingspedagogikens teoretiska grunder om utveckling och lärande, det sociokultu-

rella perspektivets teoretiska grunder om utveckling och lärande och till sist tidigare forskning 

och teoretisk förankring – konsekvenser för studien. Innan vi presenterar den tidigare forsk-

ning som vi tagit del av, vill vi börja avsnittet med en kort historisk tillbakablick för att visa 

hur högläsningen har sett ut genom tiderna i Sverige.  

 

2.1 En kort historisk tillbakablick på högläsning  

Att läsa högt för barn är en ganska ung tradition, den har enbart funnits i ett par hundra år. Det 

muntliga berättandet som förekom innan var enbart mellan de vuxna. Att läsa var inte lämp-

ligt för kvinnor och barn utan det var de lärda männen och skolpojkarna i den högre samhälls-

klassen som utförde högläsningen. På 1700-talet flyttade läsningen in i medelklassens hem, 

men där läste fortfarande familjefadern högt för sin familj (Pramling, Asplund Carlsson & 

Klerfelt 1993).  

 

På 1800-talet ändrades synen på barnet och det innebar att barnen fick en egen litteratur.  Ef-

ter ett tag tog modern över högläsningen med barnen. Under denna period flyttade högläs-

ningen in i barnomsorgen och det började läsas för de yngre barnen även där, barn upp till 12 

– 13 år. Högläsningen medförde att de vuxna började tala med barn istället för som tidigare 

till dem (ibid). 

 

Enligt Simonsson (2004)började den traditionella folksagan att ifrågasättas som barnlitteratur 

på 1930 - talet. Nu skulle barnlitteraturen handla om barnens egen vardag och hemmiljö. Hon 

skriver även i sin avhandling om Barnstugeutredningen som kom på 1970-talet. Enligt henne 

så står det så här:  
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Förskolan bör vara utrustad med ett rikligt bokbestånd och med ett på olika områden 

användbart bildmaterial som är tillgängligt för både barn och vuxna (citerat i Si-

monsson 2004, s 42).  

 

Utredningen innebar att vikten av boken blev större och lyftes fram som kunskapskälla även i 

förskolan. Barnen skulle alltså i förskolan komma i kontakt med böcker av olika genrer.  

 

För att sammanfatta den historiska tillbakablicken så har högläsning och barnböcker haft en 

lång tradition i förskolan. Den har ändrat karaktär från att vara uppfostrande till att bli mer 

utvecklande och underhållande. Synen på högläsning har påverkats och ändrats på grund av 

synen på barnet under åren. Tillgängligheten till böcker för barn har också varierat, men de 

barn som har befunnit sig i förskolan har alltid kommit i kontakt med barnlitteratur på olika 

sätt (Simonsson 2004).   

 

2.2 Högläsningens effekter på barn och förskolans verksamhet 

Vårt syfte med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om högläsning som aktivitet 

i förskolan. Våra forskningsfrågor är:  

 Vilka effekter har högläsning på barnen och förskolans verksamhet? 

 Vilka intentioner har förskollärarna med högläsning? 

Nedan följer en redogörelse för de effekter som tidigare forskning har funnit när det kommer 

till högläsning i förskolan. 

  

Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) menar att genom högläsningsstunden får barn den 

kontakt de behöver för att utvecklas som individer. Enligt det sociokulturella perspektivet är 

det i samspelet med omgivningen som alla människor utvecklas. I det ovannämnda perspekti-

vet har språket en central funktion för att utveckla tänkandet. Under högläsningsstunden är 

både det talade och det skrivna språket i centrum. De menar även att det finns tre huvudsakli-

ga effekter av högläsning. Med effekter menar de kunskaper och upplevelser som har inver-

kan på barnets utveckling. Författarna tar upp tre spår som huvudsakligen förklarar effekterna 

av högläsning; socialisation, interaktion och språkutveckling. Med interaktion menar förfat-

tarna att det är en process som sker från två olika håll. Det ena är barnet som anpassar sig till 

den språkliga omgivningen den befinner sig i och bearbetar ny information tillsammans med 

de erfarenheter som barnet gör i sin vardag. Det andra är den vuxne som anpassar sig till bar-

nets språkliga utveckling. Med socialisation menar författarna att barnet vägleds in i sin kultur 
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av mer erfarna personer. Den tredje handlar om språkutveckling. Språkutveckling är enligt 

författarna en kontinuerlig process som startar redan i spädbarnsålder (Dominkovic m.fl. 

2006). Språkutvecklingen sker i sociala relationer med andra (Lindö 2009). Språket är en vik-

tig del för barnets utvecklande av sin identitet och ett redskap för den tankemässiga utveck-

lingen (Dominkovic m.fl. 2006). Förskolans verksamhet har en stor roll i hur barnens språk 

utvecklas och stimuleras. Det är den vuxne som ska möjliggöra utvecklingen genom att ta 

tillvara på situationer och skapa de rika tillfällen där barn kan utveckla sin språkliga förmåga. 

Barnen ska mötas där de befinner sig i sin språkliga utveckling (Pramling Samuelsson & She-

ridan 2006). Att mötas där barnet befinner sig och helst på gränsen till vad barnet klarar av är 

något som det sociokulturella perspektivet kallar för den proximala utvecklingszonen (Säljö 

2000).   

 

Rigmor Lindö (2005) tar även hon upp effekter som kan skapas genom högläsning. Här 

kommer en kort förklaring om dessa effekter. Underhållande och Fantasieggande, med det 

menar författaren att barnen lär och utvecklas när de blir engagerade och tillåts att använda sin 

fantasi och har roligt. Effekterna Gruppstärkande och Empatigrundande innebär att genom 

den positiva upplevelsen barnen får av högläsning stärker samhörigheten i gruppen. Genom 

böckerna får barnen också ta del av andras känslor och upplevelser. Den som läser högt blir 

en förebild för barnet när det gäller nya ord, begrepp, uttal och meningsbyggnad. Tack vare 

högläsningen skapas därför en Språkutvecklande situation. Högläsningsstunden är Jagstär-

kande genom att barnet uppmuntras till att berätta själv och ta egna initiativ. Då högläsningen 

får barnen att lyssna aktivt så är det även Koncentrationstränande. Eftersom böcker förmedlar 

olika sorter av information eller kunskaper men även ger barnet kulturella upplevelser kan 

högläsningen fungera både som Kunskapsförmedlande och Kulturbärande. Barnet får genom 

högläsningen ett fortsatt intresse för läsning och på så vis är aktiviteten Intresseväckande.  

 

Maria Simonsson (2004) tar upp begreppet omsorg i sin avhandling som en del av högläs-

ningen. Hon såg i sin studie hur barnen använde högläsning som ett sätt att tillgodose sina 

omsorgsbehov. Det vill säga kroppslig närhet med både vuxna och barn. Eriksen Hagtvet 

(2006) skriver att närhet uppstår bäst utanför en stor samling. Helst ska högläsningen ske i 

mindre grupper då den känslomässiga upplevelsen blir bättre och mer givande om miljön om-

kring är lugn. Dominkovic m.fl. (2006) menar att närhet och omsorg underlättar inlärningen 
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för barn. I sin avhandling Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel (2004) skri-

ver Maria Simonsson om två rapporter som visar att förskolans lässtunder ofta är oplanerade. 

Enligt Simonsson (2004) har rapporterna kommit fram till att högläsningen ofta används som 

tidsutfyllnad och det sker på två sätt. Det ena är mellan två aktiviteter och det andra sättet är 

en vänteaktivitet som till exempel väntan på att bli hämtade av föräldrarna. I avhandlingen 

skriver hon också om en studie som visar att högläsning inte alltid används som ett pedago-

giskt verktyg. Studien visade att högläsningen användes i disciplinära syften eller till att samla 

gruppen. Gemensamt för rapporterna och studien är att de beskriver förskolans användande av 

högläsning negativt och visar därför en annan sida av högläsningsstunden. Ann Granberg 

(1996) skriver även hon om hur högläsningen i förskolan kan användas för att barnen ska 

somna och att det då blir en passiv aktivitet. Här är barnet lyssnare och mottagare och den 

vuxne är sändaren, vilket resulterar i en envägskommunikation.    

 

2.3 Språk och interaktion – studiens centrala begrepp 

När vi började förkovra oss i ämnet högläsning i förskolan framträdde två perspektiv, det so-

ciokulturella perspektivet och utvecklingspedagogik. Vi upptäckte att Ingrid Pramling Samu-

elsson (1993, 2000, 2006, 2007) är en forskare som ofta förekommer i de studier som vi har 

hittat som handlar om högläsning i förskolan. Hon har utvecklat en inriktning inom pedagogi-

ken, som kallas för utvecklingspedagogik. Vi har uppfattningen att utvecklingspedagogikens 

syn på lärande och utveckling stämmer överens med det sociokulturella perspektivet. Vi väljer 

Roger Säljös definition av det sociokulturella perspektivet. Säljö (2000) är professor i peda-

gogisk psykologi och verksam på Göteborgs universitet.  

 

Vi anser att utvecklingspedagogiken och det sociokulturella perspektivet båda har språk och 

interaktion som centrala begrepp när det kommer till lärande och utveckling. Därför använder 

vi utvecklingspedagogiken och det sociokulturella perspektivet tillsammans med deras ge-

mensamma begrepp, språk och interaktion. Vi har genom tidigare forskning fått med oss stu-

diens teorier. Vi börjar med att presentera utvecklingspedagogikens syn på lärande och ut-

veckling. 
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2.4 Utvecklingspedagogikens teoretiska grunder om utveckling och lärande 

Utvecklingspedagogik är en fenomenografisk inriktad didaktik. Det innebär att den grundar 

sig på antagandet om att kunskap bildas i mötet mellan omvärlden och individen, det vill säga 

hur individen relaterar sig till omvärlden. Hur individen relaterar beror på de samlade erfaren-

heter den bär med sig. Det vill säga, lärandet grundar sig på tidigare erfarenheter och utveck-

las med hjälp av de nya.  Den fenomenografiskt inspirerade pedagogikens mål är att expande-

ra barnens erfarenhetsvärld (Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt 1993, Pramling Samuels-

son & Mårdsjö Olsson 2007, Asplund Carlsson & Pramling 1995).  

 

Utvecklingspedagogik är en förskolepedagogik som Ingrid Pramling Samuelsson har utveck-

lat tillsammans med Maj Asplund Carlsson. Pramling Samuelsson är professor i de tidiga åld-

rarnas pedagogik vid Göteborgs universitet.  En aspekt av pedagogiken är variation, det inne-

bär att pedagogen ska belysa olika sätt att tänka och förstå samma fenomen. Förskollärare ska 

medvetet och aktivt arbeta med att utveckla barnens erfarenhetsvärld. Utvecklingspedagogi-

ken menar att den vuxne ska göra barn medvetna om olika företeelser och fenomen i deras 

omvärld (Asplund Carlsson & Pramling 1995). Pedagogen ska enligt utvecklingspedagogiken 

få barnen att tala och reflektera, och utifrån det utforma verksamhetens innehåll. Konkreta 

situationer ska skapas och fångas upp där barnen får möjlighet att börja reflektera, upptäcka 

och bearbeta det pedagogen vill göra barnen medvetna om. Detta sätt att arbeta innebär att se 

på pedagogik som ett sätt att påverka barns utveckling och det synsättet ligger till grund för 

utvecklingspedagogiken. Utvecklingspedagogiken grundar sig alltså på antagandet om att 

kunskap bildas i mötet mellan omvärlden och individen, det vill säga hur individen relaterar 

sig till omvärlden (Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt 1993, Asplund Carlsson & Pram-

ling 1995, Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007). Att skapa tillfällen för möten och 

samtal, det vill säga interaktion och språk, visar att denna pedagogik ligger nära det sociokul-

turella perspektivet som också det betonar det sociala sammanhangets betydelse (Lindö 

2005).   
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2.5 Det sociokulturella perspektivets teoretiska grunder om utveckling och lä-

rande 

Enligt det sociokulturella perspektivet är den viktigaste läromiljön för människan det naturliga 

samtalet och den vardagliga interaktionen. Att lära sig kommunicera är att bli en sociokultu-

rell varelse. Det är genom samtal vi lär oss de interaktiva färdigheter som vi i framtiden 

kommer att behöva. Lärande och utveckling är alltså en kommunikativ process, genom pro-

cessen blir individen delaktig i färdigheter och kunskaper (Säljö 2000). Enligt detta perspektiv 

utvecklas människor i samspel med omgivningen (Dominkovic, Eriksson & Fellenius 2006). 

Det vill säga att se språket, handlingen och interaktionen med andra som viktiga delar i läran-

det. Enligt det sociokulturella perspektivet slutar människan aldrig att utvecklas utan det är 

något som ständigt pågår. Vi kan i varje samspelssituation få kunskaper från människor i vår 

omgivning. Det vill säga det barnet kan idag tillsammans med andra kan det i morgon klara på 

egen hand. Här ska den vuxne vara ett stöd för barnet i hans eller hennes utveckling och lä-

rande. Den vuxne ska se barnet som kompetent och utmana barnet så utveckling sker. Det 

kallas i den sociokulturella teorin för den proximala utvecklingszonen (Säljö 2000, Björklund 

2008, Lindö 2009).  

 

Sammanfattningsvis har vi, då vi granskat tidigare forskning, funnit många effekter som hög-

läsningen kan ha på barnen och förskolans verksamhet. Vi har valt att använda Lindös (2005) 

benämningar på högläsningens effekter, det vill säga att högläsning är Underhållande, Fanta-

sieggande, Gruppstärkande, Empatigrundande, Jagstärkande, Koncentrationstränande, Kun-

skapsförmedlande, Kulturbärande, Intresseväckande och Språkutvecklande. Dessa effekter 

tillsammans med Vila och Omsorg är vad vi har funnit när vi har undersökt vad tidigare 

forskning kommit fram till om högläsning i förskolan. För att sammanfatta vårt teoretiska 

avsnitt så har utvecklingspedagogiken och det sociokulturella perspektivet många likheter 

enligt oss. Vi anser att de båda menar att kunskap bildas i mötet och interaktionen med andra 

och omvärlden. Något mer som båda lyfter fram är språkets betydelse för individens utveck-

ling och att den vuxne ska finnas som stöd i barns utveckling. Från dessa två perspektiv tar vi 

alltså med oss begreppen interaktion och språk när det kommer till utveckling och lärande. I 

mötet, det vill säga interaktionen med andra människor, är där alla våra idéer, handlingar och 

tankar har sitt ursprung. Det är genom interaktion med andra som språket används och språket 

är något som är unikt för oss människor. Vi lär oss inte enbart genom att erfara saker själva, 
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utan också med hjälp av språket inhämtar vi kunskaper som andra människor har skaffat sig. 

Vi kan även med språket och dess begrepp skapa kategorier för den kunskap vi inhämtar så att 

den blir bättre bevarad (Säljö 2000).  Effekterna vi har funnit och begreppen språk och inter-

aktion tar vi med oss till kapitel fem där vi diskuterar dessa tillsammans med det resultat som 

vi får från våra intervjuer. 

 

2.6  Tidigare forskning och teoretisk förankring – konsekvenser för studien 

Vi har under studiens gång funderat över och ifrågasatt vårt val av både litteratur och teorival. 

Har våra val gett konsekvenser för utförandet och utfallet av studien? Som vi har skrivit tidi-

gare så är det ett visst antal forskare som har dykt upp när vi har sökt på litteratur om högläs-

ning. Då en av de forskare som dyker upp mest är utvecklingspedagogikens grundare Ingrid 

Pramling Samuelsson (1993, 2000, 2006, 2007) väljer vi att ha med utvecklingspedagogiken 

som en av studiens teoretiska förankringar. Vi har systematiskt sökt efter forskning om hög-

läsning, men trots gedigna försök så är det svårt att hitta forskning som problematiserar hög-

läsning. Vi försöker därför kritiskt granska, eller i alla fall problematisera de texter och forsk-

ning om högläsning i förskolan. Genom att problematisera vill vi skapa oss en egen uppfatt-

ning om högläsning.  

 

Att intervjua pedagoger har enligt oss hjälpt till att få fram nytt material. Ett av våra teoretiska 

val har som sagt grundats på den tidigare forskningen som vi har stött på men vi har även valt 

att ha med det sociokulturella perspektivet som också det finns med som en del av den tidiga-

re forskningen. Valet av det sociokulturella perspektivet funderar vi på om det har konsekven-

ser för studien. Under vår utbildning har vi läst och diskuterat mycket om det sociokulturella 

perspektivet, framför allt med hjälp av Säljös böcker, och de tidigare möten vi har haft med 

detta perspektiv har såklart påverkat vårt teoretiska val. Vi upplever att idag är det sociokultu-

rella perspektivet stort inom skolan. Det vore intressant att sätta på sig andra ”teoretiska glas-

ögon” än de sociokulturella eller de utvecklingspedagogiska och se hur högläsningen framstår 

då. Trots att våra val av teorier och litteratur kanske begränsar oss och vår studie så anser vi 

att både den tidigare forskningen och det sociokulturella perspektivet, tillsammans med ut-

vecklingspedagogiken, ger oss verktyg och djupare kunskaper om högläsningen som i sin tur 

för studien framåt. Verktygen är begrepp som språk och interaktion.  
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Kapitel 3 

Metod  

I metodavsnittet presenterar och diskuterar vi de metodologiska val vi gjort under studiens 

gång. Avsnittet är uppdelat i olika överskrifter som är; en kvalitativ studie med fenomenogra-

fisk ansats, intervju som metod, genomförande och urval, forskningsetik och vår förförståelse 

som forskare.  

 

3.1 En kvalitativ studie med fenomenografisk ansats 

För att kunna svara på våra forskningsfrågor använde vi oss av den kvalitativa metoden med 

en fenomenografisk ansats. Valet av ansatsen är för att den ”uppmärksammar hur människan 

uppfattar eller erfar avgränsade aspekter i världen” (Alexandersson 1994, s 68). Det vill säga 

att den fenomenografiska ansatsens kärna är att lyfta fram olika sätt att förstå och tänka om ett 

specifikt fenomen i en grupp med människor (Lindö 2005). Valet av fenomenografisk ansats 

grundade sig i studien på att vi som forskare var intresserade av pedagogernas uppfattningar 

och intentionerna med högläsning i förskolan. Därför ansåg vi att valet av den kvalitativa me-

toden med en fenomenografisk ansats passade vår studies syfte och våra forskningsfrågor. 

 

Pål Repstad (1987/2007) skriver att den kvalitativa metoden innebär att forskaren undersöker 

egenskaper och framträdande drag hos ett fenomen. Här försöker forskaren närma sig svaret 

på frågan vad personerna själva anser att de gör och inte vad vi som forskare ser att de gör, till 

skillnad från den kvantitativa metoden som är mer till för att generalisera och handlar då mer 

om siffror eller antal (Eliasson 2006).  Den kvalitativa metoden tillåter forskaren att vara mer 

flexibel och gå på djupet i sin studie. De två metoderna som används mest när det kommer till 

den kvalitativa metoden är intervju och observation, här har mätningar en underordnad roll 

(Repstad 1987/2007). Studien hade alltså en kvalitativ metod, då den utgick från intervjuer 

och respondenterna är pedagoger. Intervjuerna gynnade den del av vår studie där vi ville lyfta 

fram pedagogers intentioner med högläsning i deras verksamhet.  
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3.2 Intervju som metod 

Vi valde att se pedagogerna som våra respondenter då vi ville att de skulle ge oss direkt in-

formation om sina uppfattningar kring högläsning, till skillnad från informanter som används 

mer som en extra observatör. När det kommer till intervjuer kan för många intervjuer leda till 

en ytlig analys, därför valde vi att intervjua fem respondenter i vår studie. Vi insåg att tiden 

inte räckte till för att bearbeta fler, men först och främst så gynnade det inte vår studie att ha 

med fler. Repstad (1987/2007) menar att samtal som en integrerad del av fältarbetet är att 

föredra istället för intervjuer som kan bli tillgjorda. Vi valde därför att ha mer öppna diskus-

sionsfrågor så att samtalen med respondenterna blev mer naturliga, då vi inte använde oss av 

observationer. Vi använde våra diskussionsfrågor som minneslista det vill säga för att få med 

de ämnesområden som vi ville ha i vår studie, men vi följde inte slaviskt någon mer detaljerad 

frågemall.  

 

Vid varje intervjutillfälle var vi båda närvarande. Det finns både för- och nackdelar med att 

vara fler intervjuare (Repstad 1987/2007). Fördelen var att vi som intervjuare tillsammans 

kunde dela upp intervjun mellan oss, det vill säga att stötta varandra. En konsekvens av att vi 

var två intervjuare gentemot en respondent kan ha varit att personen i fråga kände sig i under-

läge. Svaren kunde då ha påverkats till att bli det som respondenten kände att den förväntades 

svara. Vi valde att spela in intervjuerna och antecknade ytterst lite då inspelningen gjorde att 

vi som forskare kunde fokusera på vad respondenterna sa istället för på att anteckna och på så 

vis kunde vi ställa uppföljningsfrågor. Det negativa med inspelningarna var att de kunde störa 

respondenterna om de inte var vana vid sådana (ibid). Att vi var flera intervjuare och använde 

oss av inspelningar, var inget som vi upplevde störde våra respondenter.  

 

Vi valde att transkribera alla intervjuer dagen efter intervjutillfället. Därefter sammanfattade 

vi pedagogernas svar på varje fråga för att få en övergripande text. Repstad (1987/2007) me-

nar att finna mönster i datan underlättar tolkningen. Han skriver även att det är bra att dela 

upp datan i teman, vi delade upp transkriberingen efter våra intervjufrågor. Efter bearbetning-

en tolkade vi resultaten. Med tolkning menas, att värdera studiens material i förhållandet till 

syftet och forskningsfrågorna. Vid tolkningen av intervjumaterialet valde vi alltså att ta ut de 

svar och citat som hade relevans för vår studie, det vill säga att vi hade vårt syfte och våra 

forskningsfrågor som grund. Bearbetningen av materialet gjordes för att resultatavsnittet inte 

skulle innehålla mängd detaljer som gjorde att läsaren skulle drunkna i för mycket onödig 
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information. Vi som forskare hade ingen skyldighet att ordagrant återge det som respondenten 

har sagt, i första hand gick det ut på att beskriva det forskaren själv uppfattar som viktigt ut-

ifrån studiens problemformulering.  

 

3.3 Genomförande och urval   

Först tog vi kontakt med en förskola, kontakten skapades genom att vi lämnade ett brev till 

varje avdelning (se bilaga 1). Vi valde den förskolan då vi redan hade en etablerad kontakt 

där. På förskolan fick vi fem pedagoger på olika avdelningar att ställa upp på att bli intervjua-

de. Därefter satte vi oss ner och formulerade diskussionsfrågor som skulle gynna vårt syfte 

och forskningsfrågor i studien (se bilaga 3).  En forskare kan ställa frågor på olika sätt, de kan 

handla om hur och varför verkligheten ser ut som den gör. Å andra sidan kan frågorna rikta in 

sig på hur människor uppfattar, erfar eller tänker kring verkligenheten. Här är forskaren ute 

efter vad något uppfattas vara och inte vad något är (Repstad 1987/2007). Vi var intresserade 

av pedagogernas intentioner med högläsning därför utformades våra diskussionsfrågor efter 

hur respondenterna erfor, uppfattade och tänkte kring högläsning.  

 

Vid bokningstillfället av intervjuerna insåg vi att vi var tvungna att ta alla fem på samma dag. 

Orsaken till detta var att pedagogerna inte hade tid vid något annat tillfälle. Vi började på 

morgonen och var kvar tills vi hade genomfört alla intervjuer. För att föräldrarna skulle bli 

informerade om att vi befann oss i byggnaden valde vi att sätta upp informationsblad på varje 

avdelningsytterdörr (se bilaga 2). Innan varje intervju informerade vi pedagogerna om Veten-

skapsrådets forskningsetiska principer (2003) som vi har följt. Pedagogerna vi intervjuade var 

alla förskollärare, deras ålder var från 37 – 58 år och deras yrkesverksamma år var från 11 – 

30 år. Barnen på denna förskola var mellan ett till fem år gamla. 

 

Sammanfattningsvis så valde vi att använda en kvalitativ metod med en fenomenografisk an-

sats då syftet med studien var att lyfta fram ett specifikt fenomen som var högläsning och hur 

respondenterna erfar, uppfattar och tänker kring ett fenomen. Vi var intresserade av intentio-

nerna bakom högläsning och valde därför att använda oss av intervjuer som metod. Vi inter-

vjuade fem pedagoger på en förskola, men från olika avdelningar. Intervjuerna transkribera-

des och tolkades genom att delas upp i underrubriker utifrån vårt syfte och våra forsknings-

frågor.
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3.4 Forskningsetik 

Vi följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2003). Detta innebar att vi höll peda-

gogerna underrättade om deras rättigheter och att deras anonymitet var säkrad då vi inte an-

vände några namn på vare sig personer, förskola eller område. Pedagogerna fick också infor-

mation om att allt material, det vill säga inspelningarna vi gjorde under intervjuerna, ska rade-

ras när de är färdiganvända. De underrättades även om att de kunde avbryta sin medverkan i 

studien när som helst de ville då de ställde upp frivilligt. De informerades om att det material 

som samlas in enbart är till forskningens syfte. 

 

3.5 Forskarens förförståelse 

Staffan Larsson (2005) skriver att det är svårt att redovisa all sin förförståelse, det vill säga för 

att allt som sägs påverkas av tidigare erfarenheter och förförståelse. Mats Börjesson (2003) 

menar också att forskaren påverkar studien på grund av mötet mellan forskare och respondent. 

Vi har försökt att ha med oss att både vår förförståelse och vår närvaro omedvetet påverkar 

studien. Vi var trots allt på en känd arena med kända respondenter. Vi kände dock inte att 

intervjuerna påverkades negativt av att vi var på en känd arena och med bekanta respondenter. 

Vi var av samma uppfattning som Repstad (1987/2007) att detta istället kan ha hjälpt respon-

denterna att känna sig bekväma och öppna sig mer. Vi ansåg även att vår kännedom om are-

nan förskolan hjälpt oss då vi var insatta i pedagogernas språkbruk. 
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Kapitel 4 

Resultat av pedagogintervjuerna 

I kapitel fyra redovisar vi de intentioner som vi finner med hjälp av respondenterna. Vi delar 

upp intervjumaterialet i tre teman; högläsningsstunden, intentionerna med högläsning och 

kontakten med bibliotek och böcker. Våra teman är kategoriseringar av de svar som vi fick 

utifrån de intervjufrågor som vi hade med oss ut till förskolan. Våra intervjufrågor är koppla-

de till vårt syfte som var att undersöka högläsningen som aktivitet i förskolan och våra forsk-

ningsfrågor. Våra forskningsfrågor är:  

 

 Vilka effekter har högläsning på barnen och förskolans verksamhet enligt tidigare 

forskning? 

 Vilka intentioner har förskollärarna med högläsning? 

 

4.1 Högläsningsstunden 

Här presenterar vi det resultat som vi får fram från våra respondenter om högläsningsstunden, 

det vill säga vad den innebär, var den sker, vilka är med, när den sker med mera. Ett exempel 

på vad högläsning innebär är citatet som följer: 

Det första jag tänker på är att jag sitter med flera barn, en grupp barn som jag läser 

högt för ur en bok.  

Citatet sammanfattar hur respondenterna uppfattar högläsningsstunden. Det vill säga att sitta 

med flera barn och läsa högt ur en bok eller att berätta en saga. Med bok menas att den kan 

vara både med eller utan bilder. Respondenterna menar att läsa en bok utan bilder tränar bar-

nens fantasi då de får skapa sina egna bilder.  

När vi frågar respondenterna om högläsningsstunden lyfter respondenterna upp att det finns 

både planerade och oplanerade högläsningsstunder. Citatet nedan är ett exempel på detta:  

… ibland blir det mer spontant när barnen kommer och vill att man ska läsa för dem 

och då blir det ju oftast flera stycken, sätter man sig med ett barn så kommer det of-

tast flera och vill höra och då blir det högläsning. Sen kan det vara planerad högläs-

ning som kan vara efter maten istället för vila och så. Så tänker jag.  

Högläsningsstunden är enligt våra respondenter både planerad och spontan. Vid spontana till-

fällen samlas oftast många barn kring den som läser. Respondenterna lyfter fram vikten av att 

läsa med inlevelse. De planerade högläsningstillfällena sker oftast före eller efter lunch, för att 

samla ihop barnen eller för att de ska vila.  
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Vi frågar respondenterna om hur stora barngrupperna är vid de planerade högläsningsstunder-

na och grupperna kunde vara mellan 8 och 12 barn. De anser att storleken på barngruppen inte 

får vara för stor vid högläsningsstunden: 

… man känner att de inte kan ta till sig i en stor grupp för det är också svårt, att 

lyssna i en stor grupp är en stor konst det är mycket som distraherar …  

Respondenterna menar alltså att det är svårt för barnen att kunna lyssna och koncentrera sig i 

en allt för stor grupp. Svårigheten med att koncentrera sig är en av anledningen till att de allra 

minsta oftast inte är med vid den planerade högläsningen. Respondenterna menar att det kan 

fungera bättre att till exempel sjunga eller göra något annat med de yngsta barnen på försko-

lan. De barn som är med och läser är mellan fyra och fem år gamla. Men ålder har inte alltid 

en avgörande roll, utan kan även avgöras på barnets mognad och om den vuxne anser att bar-

net får ett utbyte av bokens innehåll.

När respondenterna diskuterar om barngruppens sammansättning vid högläsningstillfället 

börjar de också tala om hur och var pedagogerna och barnen sitter när de har de planerade 

tillfällena. Ett exempel är citatet som följer:   

Barnen sitter i soffan och på kuddar på golvet eller på madrasser i ett ganska så litet 

rum så man kommer väldigt nära varandra, vilket jag tycker är en fördel då man ska 

lyssna, alla ser varandra. 

Högläsningen sker alltså oftast i ett litet, mysigt rum för att få lugnet och närheten till var-

andra. Under högläsningsstunden sitter barnen i en soffa och på madrasser med pedagogen på 

en stol framför sig. Enligt respondenterna sitter de så för att alla barnen ska kunna se bilderna. 

De berättar även att böckerna förvaras i samma rum, tillgängliga så att barnen själva kan ta 

dem.  

För att sammanfatta det som respondenterna säger om högläsningsstunden så är aktiviteten ett 

tillfälle då pedagogerna sitter och läser för en grupp med barn på en lugn plats, aktiviteten kan 

vara både planerad och oplanerad.  
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4.2 Intentionerna med högläsning 

Här presenterar vi det resultat vi får från intervjuerna när vi kommer in mer på de tankar och 

intentioner respondenterna har när det kommer till högläsning. Det vill säga varför det ska 

förekomma högläsning i förskolan. Citatet som följer är ett exempel som visar vad responden-

terna lyfter fram som det huvudsakliga syftet med deras högläsningsstund: 

Det är ju det språkliga att ge barnen så mycket språklig kunskap som möjligt det är 

ju huvudsyftet och att det naturligtvis är jättespännande och roligt att läsa. 

Ovan syns det alltså att det är det språkliga som är det centrala. Men efter ett tag lyfte respon-

denterna även upp andra intentioner som exemplet nedan visar: 

… de får möta olika sorters böcker och det är viktigt. När man läser så är det ju ett 

annat språk än när man pratar det står ju på ett annat sätt i texten. Och det är bra om 

barnen får möta böcker och läsning som intresserar dem så att de kan relatera till sig 

själva […] och pratar man om boken så kan de lära sig det här om hur man är mot 

varandra … 

Respondenterna anser alltså att högläsning är språkutvecklande då barnen får möta ett annat 

sorts språk än det talade språket. Men att barnen också här får möta olika sorters böcker och 

då anser respondenterna att möjligheten finns att som pedagog kunna välja bok efter ett speci-

ellt ämne som pedagogen vill ta upp i barngruppen. Det kan då enligt dem vara bra att välja 

böcker som barnen själva kan relatera till. Ett exempel är att den vuxne kan välja en bok som 

handlar om hur en bra kompis ska vara. I det första citatet tas det upp att det är både spännan-

de och roligt att läsa, detta ökar barnens eget intresse för böcker och att vilja läsa själva. Ge-

nom högläsningen får barnen även träna på att lyssna, tänka själva och att själva våga prata i 

en grupp.  

 

När vi diskuterar respondenternas intentioner och tankar om högläsningen så märks det att 

viljan finns. Men citatet nedan är ett exempel på hinder som lyfts fram: 

Det är jättesvårt att hitta bra tider för att ha högläsning för mig betyder det att det ska 

vara relativt ostört både omkring sig och att man ska kunna ha en längre stund på 

sig. Det tycker jag att det är svårare att hitta nu när det är fler barn i grupperna, än 

om man vore färre. 

Här är ännu ett exempel som visar de hinder som kan påverka högläsningsstunderna: 

Man skulle vilja göra mycket, mycket mer. Det är ju så det här spontanläsandet blir 

ju inte så ofta och framför allt så går det i perioder ibland så har man vissa barn som 

älskar att man läser för dem och då blir det faktiskt mer […] Men har man inte de 

barnen så är det lätt att det faktiskt glöms bort utan då läser man bara precis vid ma-

ten. 
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Respondenterna trycker på att de har viljan att ha fler högläsningstillfällen, både spontana och 

planerade. Men att det ibland kan kännas svårt att hitta tiden och framför allt lugnet som krävs 

vid högläsning. Kanske beror tidsbristen på, som respondenterna tar upp, hur schemat ser ut. 

Men enlig dem kan det även bero på att pedagogerna oftare behöver erbjuda barnen en hög-

läsningsstund. Speciellt om barnen i gruppen inte själva är så intresserade att högläsning sker 

på barnens egna initiativ, då är det upp till pedagogerna om högläsning ska vara en del av 

verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis är respondenternas intentioner med högläsningen att den först och främst 

är språkutvecklande. Vid högläsningsstunden får barnen chans till att skapa ett intresse för 

böcker, de får även träna på att lyssna, prata inför grupp, möta olika typer av böcker och tänka 

själva. Det enda hindret för en god högläsningsstund är enligt respondenterna att hitta tiden 

och lugnet. Det vi finner är en stor vilja till att utveckla högläsningsstunderna men att detta 

inte alltid visar sig i praktiken. 

 

4.3 Kontakten med bibliotek och böcker 

Alla respondenter tillhör samma förskola som då innebär att de alla talar om samma bibliotek 

under intervjuerna. Enligt respondenterna fungerar kontakten med biblioteket mycket bra, ett 

exempel är: 

Vi åker dit och lånar böcker då tar vi med några barn. Sen finns det bokträffar för en 

pedagog från varje förskola. Men nu hade hon kommit ut med en boklåda, sen ska 

barnen säga vilka böcker de tyckte var bra. Och så får vi bokpåsar från biblioteket 

som barnen kan låna med sig hem … Det viktiga är inte mängden böcker utan mer 

att det finns något som passar alla och att det erbjuds på ett trevligt sätt. 

Till förskolan ligger alltså biblioteket inom gångavstånd men det går också bra att ta bussen 

dit. Respondenterna känner att det finns kompetent personal att tillgå ifall de behöver tips 

eller hjälp. Något som även finns i bostadsområdet är vad respondenterna kallar en bokjury. 

Juryn innebär att de förskolor som är med får ta del av de senaste barnböckerna. Böckerna får 

barnen sedan vara med och sätta betyg på.  

Om kontakten med förskolans bibliotek kan sägas är att respondenterna anser sig ha god kon-

takt med biblioteket och de anser att bibliotekspersonalen är kompentent och hjälpsam. En del 

av hjälpen innebär att de får ingå i en bokjury där de får ytterligare chans till att få hjälp med 

val av böcker.  
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4.4 Sammanfattning av resultaten från pedagogintervjuerna 

Utifrån syftet med studien att undersöka högläsningen som aktivitet i förskolan, vill vi under-

söka vad respondenterna anser att högläsning är, det vill säga vad aktiviteten innebär i deras 

verksamhet. De svarar att det är då de sitter och läser högt ur en bok för en lagom stor barn-

grupp på en plats där det är lugn och ro. Högläsningsstunden kan ske under både planerade 

och oplanerade tillfällen. En av våra forskningsfrågor är att ta reda på vilka intentioner för-

skollärarna har med högläsning i förskolan. Slutsatser som vi drar efter att ha intervjuat peda-

gogerna är att de ser högläsningen först och främst som språkutvecklande. Men också att hög-

läsningsstunden ger barnen tillfälle att skapa ett intresse för läsning, att tänka själva, träna på 

att lyssna och att tala i en grupp. De får här chansen att möta olika genrer och ämnen som 

böckerna kan ta upp.  

 

Viljan att utveckla högläsningsstunderna och därmed de så kallade boksamtalen fanns hos 

respondenterna, men enligt dem fanns det vissa hinder som måste övervinnas. De hinder som 

de talade om var att finna den tid och det lugn som enligt dem behövs. Något annat som kom 

fram var att respondenterna var nöjda med den kontakt de hade med sitt bibliotek och dess 

personal. Här får de tips och stöd angående val av böcker. Sammanfattningsvis så tolkar vi 

resultatet som att respondenterna ser att högläsningen skapar förutsättningar för språk och 

interaktion, framförallt språk. Språkutveckling är alltså deras främsta intention med högläs-

ningsstunden. 
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Kapitel 5  

Resultatdiskussion  

I kapitel fem sammanför vi de effekter som vi funnit i tidigare forskning med vårt resultat av 

intervjuerna. De effekter som högläsning har på barn och förskolans verksamhet skriver vi om 

i kapitel två under rubriken Högläsningens effekter på barn och förskolans verksamhet. Effek-

terna är: Underhållande, Fantasieggande, Gruppstärkande, Empatigrundande, Språkutveck-

lande, Jagstärkande, Koncentrationstränande, Kunskapsförmedlande, Kulturbärande, Intres-

seväckande, Omsorg och Vila. 

 

Vår teoretiska förankring ligger i det sociokulturella perspektivet och utvecklingspedagogiken 

och därför använder vi begreppen språk och interaktion i diskussionskapitlet. Vi använder 

våra teoretiska begrepp för att diskutera om högläsningsstunden skapar förutsättningar för 

språk och interaktion som enligt oss och vår teoretiska förankring är viktiga delar i utveckling 

och lärande. Det vill säga vi använder effekterna tillsammans med begreppen språk och inter-

aktion då vi diskuterar resultatet från intervjuerna med pedagogerna. 

 

Våra forskningsfrågor ligger till grund för rubrikerna i detta kapitel. Våra forskningsfrågor är:  

 Vilka effekter har högläsning på barnen och förskolans verksamhet enligt tidigare 

forskning? 

 Vilka intentioner har förskollärarna med högläsning? 

 

5.1 Intentioner med högläsning och högläsningsstundens effekter  

När vi tolkar resultatet finner vi att alla respondenterna anser att högläsning är ett tillfälle då 

respondenten sitter med flera barn och läser högt ur en bok, med inlevelse. Högläsningen sker 

både vid planerade och spontana tillfällen. Lindö (2005) skriver att högläsning kräver mycket 

av den som lyssnar men ännu mer av den som läser då det handlar om mer än att bara läsa 

högt. Som läsare måste man träna och läsa boken innan för att kunna återge den på rätt sätt 

och att göra det med inlevelse för att fånga barnen. Att fånga barnens intresse är något som 

respondenterna även tog upp och att högläsningen då ska vara spännande och rolig. Lindö 

(2005) menar att den positiva upplevelsen barnen får av högläsningen stärker gruppens sam-

hörighet. Vi anser att högläsningsstunden stärker gruppen då barnen vid högläsningstillfällena 

är samlade i en grupp. Barnen får här tillfällen att lära sig hur de kan interagera tillsammans 

med andra. Samtidigt som barnen får chans att skapa sig ett intresse för böcker. Att interagera 
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och skapa ett intresse för böcker visar studien att pedagogen uppnår genom att läsa med inle-

velse. 

 

Enligt respondenterna är kapitelböcker ett bra sätt att få barnen att börja fantisera, fantasi är 

en viktig del av högläsningen. Med hjälp av kapitelböcker kan barnen själva skapa bilder då 

de är få i den typen av böcker. Men vi anser att få barnen att börja fantisera kan göras med 

alla typer av böcker bara pedagogen ger barnen tillfällen att samtala om de böcker som läses; 

både innan, undertiden och efteråt. Att samtala om böcker väljer Pramling, Asplund Carlsson 

& Klerfelt (1993) att kalla för boksamtal, vi väljer också att använda benämningen boksamtal 

när det kommer till att samtala vid högläsningsstunden. Boksamtal är något som vi med studi-

en som utgångspunkt ser som en viktig del av högläsningsstunden. Författarna skriver även 

om att man som vuxen inte ska ta för givet att barnen förstår det som har lästs bara för att de 

har lyssnat och att det är då boksamtal kommer in. Författarna tar upp tre steg som boksamta-

len ska innebära; erfara, bearbeta och reflektera. Boksamtalen är därför avgörande för många 

av de effekter högläsningen kan ha som vi skrev om i kapitel två, en av effekterna är språkut-

veckling. Boksamtal är något som våra respondenter vill utveckla och använda sig mer av i 

sin verksamhet.  

 

Respondenterna diskuterar att de böcker som den vuxne väljer ska barnen själva kunna relate-

ra till och de ska inte vara alltför svåra. Här kan även pedagogen välja böcker så att barnen får 

möta olika genrer eller böcker som tar upp särskilda ämnen, som till exempel hur en bra vän 

ska vara. Med studien som utgångspunkt är boksamtalens tre steg viktiga för att pedagogen 

inte ska ta för givet att barnen har tagit till sig de budskap boken ger. Genom samtal får bar-

nen träna på att tala själva och synliggöra sina egna tankar, även att kunna sitta stilla och lyss-

na på någon annan. Vi anser att utgå från barnen och deras intressen är viktigt då det kommer 

till högläsningen. Högläsningen ska vara en positiv upplevelse för barnen i gruppen och de 

ska få ett fortsatt läsintresse. Vi är av samma uppfattning som respondenterna att pedagogen 

bäst uppnår en givande högläsningsstund genom att låta barnen möta olika genrer och som 

pedagog själv avgöra vad barngruppen för tillfället behöver möta för att utvecklas.  

 

Vi har liksom Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt (1993) insett att pedagoger oftast har 

kunskap om hur högläsningen kan användas och hur stor betydelse högläsning har för barnens 
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utveckling i förskolan. Men de har ofta svårt att omsätta kunskapen i praktiken. Svårigheten 

berodde enligt våra respondenter på att tiden inte räckte till att planera, men även att det var 

svårt att få tid som resulterade i lugn och ro som enligt dem behövdes vid högläsningsstunden. 

Men våra respondenter lyfte fram att det kanske inte alltid är tiden egentligen, ”Det behöver 

inte ta så långt tid, att läsa en barnbok innan (läs här; innan högläsningen för barnen), det tar 

ju bara fem till tio minuter”. När vi hör hur tiden är ett stort hinder, det vill säga att tiden inte 

räcker till att vare sig planera eller att få lugn och ro börjar vi fundera på vad tidsbristen beror 

på. Kan det till exempel vara att barngrupperna är för stora eller kanske att det är för få vux-

na? Eller andra organisatoriska problem? En av våra slutsatser från studien är i alla fall att 

tidsbrist inte får vara en ursäkt till att vissa aktiviteter inte förekommer i en pedagogisk verk-

samhet.   

 

När vi intervjuade våra respondenter så var deras första svar på vilka intentioner de hade med 

högläsning att det var språkutvecklande. Att genom högläsning låta barnen möta språket på ett 

annat sätt än enbart det talade, var också något som vi såg som den viktigaste delen med hög-

läsning innan vi började med studien. Men efter att ha tolkat vårt material så inser vi att det 

finns fler effekter än bara språkutveckling. De forskare vi har mött under studiens gång har 

enligt oss lagt minst fokus på effekterna omsorg och vila. Vi har även tolkat det som att vissa 

forskare ser det som en negativ del av högläsningen. Efter vår bearbetning av vårt empiriska 

material fick vi den uppfattningen att alla våra respondenter såg effekten omsorg som sekun-

där. Vår tolkning grundar sig på att de kort tog upp det i slutet av intervjun. De sa då att hög-

läsningsstunden ska vara mysig och individerna i gruppen ska sitta nära varandra, men när vi 

frågade hur högläsningen gick till svarade respondenterna att de alltid sitter på en stol framför 

barngruppen. Detta ser vi som motsägelsefullt då de ena stunden säger att högläsningsstunden 

ska innebära närhet och att det är viktigt, men att de sedan säger att de själva inte ingår i den-

na närhet då de sitter framför barngruppen. Vi funderar då på om bekvämligheten för den 

vuxne går före närheten till barngruppen.  

 

Simonsson (2004) och Granberg (1994) tar båda upp att vid vilan blir barnen passiva lyssnare. 

Vi förmodar att det beror på vad pedagoger har för uppfattningar om vad vila innebär. Några 

av våra respondenter hade högläsning som vila efter maten, men använde sig då av kapitel-

böcker för de äldre barnen och de försökte få in boksamtal under högläsningsstunden. Dessa 
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tillfällen var inte för att barnen skulle somna, utan få en lugn stund. Vad vi däremot finner 

som problematiskt med högläsning enbart som vila är att de yngsta barnen blir helt utan pla-

nerade tillfällen, då de oftast sover efter maten. Några av våra respondenter hade högläsning 

innan maten och inte som vila, men här fick inte de yngsta heller vara med då de satt i ett an-

nat rum och sjöng istället. Högläsningen går de yngsta barnen förbi (Pramling, Asplund Carls-

son & Klerfelt 1993). Att de yngsta barnen ofta är frånvarande vid högläsningsstunden är nå-

got som verkligen har förvånat oss och speciellt att ingen respondent reflekterade över detta. 

Speciellt då de lyfte fram att den språkutvecklande aspekten var huvudsyftet med högläs-

ningsstunden. Tidigare forskning visar trots allt att språkutvecklingen startar redan i späd-

barnsåldern (Dominkovic m.fl. 2006).

 

Eriksen Hagtvet (2006) skriver om att högläsningen har två sidor, en språklig och en social - 

emotionell. Dominkovic, Erikson & Fellenius (2006) försöker även de dela upp högläsning, 

men här kallar författarna det för tre spår; socialisation, interaktion och språkutveckling. Med 

utgångspunkt från resultatet av vår studie menar vi att detta sätt att dela upp högläsningen på 

är problematisk. Uppdelningen resulterar i att vi som läsare tolkar den som att författarna an-

ser att de står var för sig. Vi är nu med studien som utgångspunkt av den uppfattningen att de 

två sidorna; den språkliga och den social – emotionella och de tre spåren socialisation, inter-

aktion och språkutvecklingen går in i varandra för mycket för att hålla isär. Liksom det socio-

kulturella perspektivet och utvecklingspedagogiken anser vi att språket och interaktionen är i 

centrum när det kommer till lärande och utveckling. Enligt oss behövs båda lika mycket. Det 

vi menar är att författarnas uppdelning kan påverka den som läser deras texter och enligt oss 

tolka uppdelningen som att pedagogen måste välja det ena eller det andra.  
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5.2 Slutsats 

Enligt studien skapar högläsningsstunden förutsättningar för språk och interaktion som be-

hövs för att barn ska utvecklas. Då vi undersöker de effekterna som högläsning skapar (se 

kapitel två) så ser vi hur pedagoger kan använda aktiviteten för att få en utvecklande verk-

samhet med språk och interaktion som centrala delar. I enlighet med vår teoretiska förankring 

så anser vi att pedagoger måste tillsammans och med hjälp av barnen grunda verksamheten på 

deras tidigare erfarenheter, men även vidga barnens erfarenhetsvärld. Det vill säga att ta vara 

på barnens egna erfarenheter men inte underskatta dem utan välja böcker som gör att barnen 

får en utmaning och ge barnen chans att möta sådant som de annars inte skulle möta.  

 

Syftet med studien var att undersöka högläsning som aktivitet i förskolan. Innan studien 

genomfördes var vi av den uppfattningen att denna aktivitet var positiv för barns utveckling 

och den har inte ändrats utan förstärkts. Det vill säga att studien inte har ändrat vårt intresse 

för högläsning utan gett oss en djupare kunskap och en större förståelse för hur pedagoger kan 

använda högläsningsstunden som mer än en aktivitet till att förmedla kunskap och skapa 

språkutveckling. Det vill säga att högläsningen har fler effekter som skapar utveckling och 

lärande än vad vi tidigare hade kunskap om. Innan vi började undersöka högläsning i försko-

lan hade vi en förutfattad mening om pedagogers intentioner med högläsning och det var att 

omsorg och tidsutfyllnad var deras huvudsakliga syfte med högläsningsstunden. Vi såg alltså 

omsorg som något opedagogiskt. Det vill säga som något som inte var utvecklande eller hade 

de didaktiska principerna bakom sig. Men ganska så snabbt så insåg vi att de pedagoger som 

vi intervjuade och den tidigare forskning vi stött på istället lyfter fram andra intentioner och 

effekter av högläsning som innebär lärande, främst språkutvecklingen.  

 

5.3 Avslutande ord 

Vi är nu av den uppfattningen att högläsningen både ska ses som omsorg och som ett pedago-

giskt verktyg, det ena ska inte utesluta det andra. Att omsorg och närhet med en vuxen i lä-

rande situationer är viktig för barnens utveckling är något som vi har fått en större insikt om, 

genom studien. På grund av denna insikt så anser vi att omsorg och närhet ska vara naturliga 

inslag i de lärande situationerna som förekommer i den pedagogiska verksamheten. Vi är av 

den uppfattningen att i en välbalanserad pedagogisk verksamhet så ska det vara en balans 

mellan lärande och omsorg. I en för oss optimal förskoleverksamhet så ska alltså det ena inte 

ta över det andra.  
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Vi vill med följande citat som är från en veckoplanering för Fröbelstugan år 1909 avsluta 

uppsatsen. Vi tycker, trots att citatet är mer än hundra år gammalt, att det säger mycket om 

böcker och vilken inverkan högläsning har på barn:

 

Det mest lockande det är kanske ändå bilderböckerna, ty de dragas fram outtröttligt 

varje morgon och blir aldrig för gamla att se på, i synnerhet om någon tant placerar 

sig bland barnen och förevisar och berättar. Då kan man vara viss om, att där blir all-

tid en hel samling barn omkring den tanten (citerat i Simonsson 2004, s 39).

 
 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Under intervjuerna med respondenterna så insåg vi att de hade god kontakt med bibliotek och 

dess personal. Kontakten med biblioteket var något som vi inte hann fördjupa oss i ytterligare 

men som vi tror vore intressant att forska vidare om. Det vill säga hur till exempel kontakten 

med bibliotek kan inverka på verksamheten och dess användande av böcker och högläsning. 

Ett annat ämne som vi tror kan vara intressant är att undersöka hur förskolans läroplan har 

påverkat synen på omsorg i förskolan. Efter att vi har läst Förskola i brytningstid. Nationell 

utvärdering av förskolan (Skolverket 2004) så har vi börjat diskutera det som de skriver om i 

rapporten att det centrala i förskolans läroplan är lärande. Att lärande är centralt i undervis-

ningssammanhang i skola och förskola är även något som diskuteras i Eva Gannerud och Ka-

rin Rönnermans (2006) studie. Kan fokuset på lärandet ha lett till den obalans mellan omsorg 

och lärande som vi har tolkat utifrån vår studies material, det vill säga att omsorgsaspekten i 

förskolan kan uppfattas som sekundär. Vår uppfattning om att lärande blir mer och mer cent-

ralt tror vi är intressant att forska mer om. Då vi i studien enbart har fokuserat på de vuxna i 

högläsningsstunden vore ytterligare ett intressant spår att fokusera på barnen och hur de upp-

fattar högläsningsstunden. 
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Bilaga 1 

 

Hej xxxx förskola! 

Vi är två lärarstudenter som ska skriva sin C - uppsats denna termin. Vi heter 

Klara Granlund och Cecilia Bertilsson. Vår uppsats ska behandla högläsning och 

skönlitteratur i förskolan.  

Vi undrar om du/ni skulle vara intresserade av att hjälpa oss med våran uppsats 

genom att ställa upp på en kort intervju. Detta för att ge oss en bild av hur ni 

pedagoger ser på högläsning och skönlitteratur.  

Det skulle underlätta för oss om vi kunde komma och göra intervjun under 

vecka 43 eller 44. Intervjuerna kommer att ta cirka 30 minuter och vi kommer 

använda ljudupptagning endast som stöd till våra anteckningar.  

Har ni några frågor hör gärna av er till oss! 

Mvh Klara & Cecilia 

 

Klara Granlund:  

Mobil: 073-XXX 

Email: xxx 

Cecilia Bertilsson 

Mobil: 070 – XXX 

Email: xxx 
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Bilaga 2  

 

Hej föräldrar på XXXX förskola! 

 

Vi är två lärarstudenter som skriver vår C – uppsats under HT2010   

Under torsdagen 28/10 kommer vi därför befinna oss på förskolan 

för att enbart intervjua förskollärarna.  

 

Mvh Klara & Cecilia  
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Bilaga 3 

Intervju frågor– stöd för oss forskare 

Ålder: 

Yrkesverksamma år: 

Utbildning: 

Ålder på barnen: 

 

 Vad innebär högläsning för dig? (till exempel; vad tänker du först på när 

du hör ordet) 

 

 Använder ni er av högläsning i er verksamhet? 

 

 När använder ni er av detta? (Dagligen? Schemalagd? Tidpunkt?) 

 

 Hur genomförs dessa tillfällen? (var? hur? hur många barn? m.m.) 

 

 Hinder/möjligheter?  

 

 

 

 


