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Denna kvalitativa studies syfte är att ta reda på vad pedagoger i förskolan har för 
intentioner med regelbunden högläsning. Vi har undersökt hur förskollärarnas och 
barnens samspel tar sig uttryck vid denna företeelse, samt vilka faktorer som har 
betydelse då pedagogerna väljer litteratur till högläsningsstunden efter lunch i 
förskolan. I studien har två förskollärare observerats i samband med 
högläsningsstunden under vardera tre tillfällen. Därefter har de intervjuats om sina 
intentioner med denna företeelse. I vårt resultat har vi kommit fram till att avsikten med 
högläsningen i förskolan är främst vila och stimulering av barnens språkutveckling. Vi 
har sett att barngruppens storlek har betydelse för hur högläsningsstunden gestaltas. I 
vår diskussion har vi kommit fram till att högläsningsstunden i förskolan är en komplex 
företeelse där omsorg och lärande samspelar med varandra utifrån barngruppens storlek 
och pedagogernas syfte.
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The purpose of this qualitative study is to find out teachers in preschool intentions with 
regular reading aloud. We have examined the interaktion between the preschool 
teachers and the children in this occurence and the circumstances that have a meaning 
when preschool teachers choose literature when they are reading aloud to children after 
lunch in preschool. In this study two preschool teachers have been observed under three 
opportunities when they were reading aloud to children. After that the preschool 
teachers have been interviewed about their intentions with this phenomenon. Our results 
show that the purpose with reading aloud in preschool is foremost for the children to get 
rest and a stimulation of their language development. We have found that the number of 
children in the groups has a meaning how the reading aloud turns out. In our discussion 
we show that the reading aloud in preschool is a complex phenomenon where care and 
learning interacts with each other, dependent on the number of children in the group and 
the preschool teachers intentions.
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Inledning

Vi har genom vår utbildning till lärare för de tidigare åldrarna fått en ökad förståelse för 
hur användbar barnbokslitteraturen kan vara i förskolan. Denna kunskap är något som vi 
vill ta med oss ut i arbetslivet för att skapa en nyfikenhet till språket hos barnen. Under 
vår verksamhetsförlagda del av utbildningen har vi ofta stött på begreppet ”läsvila” i 
samband med daglig högläsning i förskolan. Nu funderar vi över pedagogernas syfte 
bakom denna företeelse, har de fokus på vilan, högläsningen eller något helt annat? I 
förskolans uppdrag, Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 98) läggs stor vikt vid att 
barnens språkliga utveckling skall stimuleras. Kåreland (2001), som är docent i 
litteraturvetenskap menar att det är betydelsefullt för barn att de tidigt får komma i 
kontakt med barnbokslitteratur. Hon anser att när barn får höra böcker läsas gynnas 
deras språkliga utveckling. Att uppmärksamma högläsningens betydelse tror vi kan vara 
intressant för både pedagogerna i förskolan och för barnens föräldrar, då vi enligt 
förskolans läroplan (Lpfö 98) tillsammans skall stimulera barnens språkliga 
medvetenhet. Genom vår undersökning vill vi ta reda på hur dagens pedagoger tar sig 
an högläsningen i barngrupp.

Det är också av intresse att se kopplingarna till dagens aktuella debatt, där vår 
nuvarande utbildningsminister, Jan Björklund anser att pedagogernas uppdrag i 
förskolan skall stärkas. I Lärarnas tidning (2007-11-07) diskuteras i en artikel 
kommande förslag om lagändringar gällande förskolans del i det svenska 
utbildningsväsendet, där förskolan föreslås bli en egen skolform. Vi har funderingar 
kring om det då kommer att finnas plats kvar för omsorg och vila för barnen i förskolan. 
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Syfte

Studiens syfte är att undersöka pedagogers intentioner med regelbunden högläsning i 
förskolan samt hur detta gestaltar sig i barngrupp.

 Vad har pedagogerna för intentioner med regelbunden högläsning?

 Hur tar sig samspelet mellan pedagog och barn uttryck vid högläsningen?

 Vilka principer har pedagogerna för val av litteratur?

Begreppsförklaring

I denna studie förekommer begreppet ”läsvila”, vilket är informanternas benämning av 
den regelbundna högläsningen efter lunch. När vi resonerar kring uttrycket ”högläsning 
i förskolan” avser vi samma företeelse. Några av författarna diskuterar kring 
sagoläsning i förskolan, vilket vi anser är samma företeelse som högläsningen, men att 
den inte är bunden till tiden efter lunch.
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Bakgrund

I denna del är litteraturen indelad efter olika teman vilka behandlas enligt följande, först 
presenteras forskarnas och författarnas åsikter och tankar kring det språkliga värdet för 
barnens utveckling vid högläsningen. Sedan följer en beskrivning av högläsningens 
gynnande för den socioemotionella utvecklingen och litteraturvalets betydelse i 
förskolorna. Efter det belyses hemmiljöns betydelse för barnens litterära utveckling och 
förskolans uppdrag vad det gäller omsorg och lärande. Avslutningsvis sammanfattas 
litteraturen genom en kort summering av vad som påträffats i litteraturgenomgången.

Högläsningens värde för språkutveckling

Widebäck (1998) menar i sin avhandling om förberedande läsning och skrivning i 
förskolan att barns läsförmåga är påverkbar. Att det existerar ett samband mellan 
språklig medvetenhet och läsinlärning är uppenbart, men hur det egentligen tar sig ut i 
praktiken är mer oklart. I hennes undersökning visar det sig att de deltagande 
pedagogerna anser att högläsning av sagor är ett viktigt inslag i förskolans vardag för 
barnens språkutveckling. Något som också har betydelse för barnens språkutveckling är 
de vuxnas medvetna samspel med barnen. Elbro (2004) argumenterar för högläsning 
och dess betydelse för språkutvecklingen. Hon menar att om det väcks ett intresse hos 
barnen för handlingen i boken och ifall de får tillfällen till att diskutera böckerna kan 
detta gynna ordförrådet och den verbala förmågan. Höien & Lundberg (1990) håller 
med om att högläsningen utvecklar barnens ordförråd, men de anser även att dessa 
lästillfällen ger barnen en förförståelse för hur skriftspråket är uppbyggt. En 
högläsningssituation där pedagogen är aktiv och samspelar med barnen är mycket 
stimulerande för deras språkliga utveckling.

När barnen får lyssna och diskutera innehållet i en bok får de en uppfattning om texten 
menar Björk och Liberg (1996). Ifall pedagogen läser samma text flera gånger blir det 
lättare för barn att försöka ta efter det sätt som pedagogen läser på. De anser att det 
skapar tillfällen till att barn vill försöka läsa själva, detta kan leda till att de börjar att 
”låtsasläsa”, vilket innebär att barnen leker att de läser. Barn får på så vis trygghet till 
sin egen förmåga, vilket kan underlätta för dem senare då de skall lära sig att läsa. 
Dahlgren med flera (2006) menar att sagoläsningen på förskolan är ett perfekt sätt att 
stimulera barnen till att vilja läsa själva, eftersom denna stund ger dem positiva 
erfarenheter i form av samhörighet och närhet. 

I en artikel argumenterar Meyer och Wardrop (1994) om högläsningens påstådda 
fördelar. De anser att det finns ett flertal teorier men ett stort antal av dessa bygger inte 
på någon forskning. De utförde själva en undersökning i USA, vilken ägde rum under 
1983 till 1991. De följde två olika grupper med barn ända ifrån ”kindergarten” till 
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årskurs sex. Dessa två gruppers barn gick i skolor på olika områden i landet. De 
samlade in data till sin undersökning genom observationer och genomförde ett flertal 
olika tester, både individuella och i grupper. Deras resultat i förskolan visar ett negativt 
samband mellan den tid som läggs ner då vuxna läser högt och barnens egen läsinsats. 
De menar att det kan bero på att de pedagoger som tillbringar mycket tid med att läsa 
för barnen även använder sig av aktiviteter som är mindre gynnsamma för barnens egen 
läsutveckling. De tar även upp att en av orsakerna till resultatet kunde vara att den tiden 
som pedagogerna lägger ner för att läsa för barnen ersätter andra instruktionsaktiviteter 
som är mer effektiva. Forskarna menar med detta, att om barn endast får lyssna på 
sagor så gynnar det inte deras läsning, men det gör aktiviteter som har med läsning att 
göra. Barnet blir inte bättre läsare av att endast lyssna, de måste aktivt delta i den lästa 
texten. De argumenterar även för att vuxna och pedagoger bör läsa för barnen eftersom 
det kan finnas flertalet andra positiva effekter men de ger inga exempel på några.

Barn utvecklar sitt språk genom att lyssna till högläsning av sagor anser Arnqvist 
(1993). Barnens ordförråd och deras begreppsbildning är delar av den språkliga 
utveckling som utvecklas starkt under förskoleåldern. Han menar dessutom att 
samspelet mellan pedagog och barn är en viktig del av högläsningen, det förutsätter 
dock att pedagogen tar till vara på barnens funderingar och frågor kring texterna. Han 
menar att det är av godo för barnen att ha hört böcker läsas då de själva skall lära sig 
detta, eftersom de har en fördel i att kunna uppfatta sammanhanget i en text. Dahlgren 
med flera (2006) anser att när pedagogen läser för barnen bör denne hålla boken på ett 
sådant sätt att barnen kan se texten. För att underlätta i en ännu högre grad kan läsaren 
låta fingret följa med i texten och på så vis får barnen en uppfattning om att det är 
texten som läses i boken.

Eriksen Hagtvet (2006) som är professor vid institutet för specialpedagogik vid Oslo 
universitet, menar att den skrivna texten skiljer sig från det talade språket och att 
högläsningsstunden utvecklar barnens abstrakta ordförråd. Svensson (1998) håller med 
om att via högläsningen får barnen ta del av ett abstrakt språk. 

Socioemotionella utvecklingens gynnande

Högläsningen har betydelse inom främst två områden, den språkliga och det 
socioemotionella menar Eriksen Hagtvet (2006). När barnen får sitta bredvid den som 
läser etableras gemenskap och en trygghet som gynnar den socioemotionella 
utvecklingen. Genom dessa upplevelser får barnen möjlighet att möta 
barnbokslitteraturen på ett opretentiöst sätt som resulterar i att barnen får en positiv 
inställning till litteraturen.  För att högläsningen skall gynna barnens socioemotionella 
utveckling bör högläsningsstunden vara harmonisk och lugn. Hon lyfter fram att det i 
dagens förskolor ofta uppstår situationer där högläsningsstunden präglas av 
pedagogernas tillsägelser till barnen. Detta menar hon är negativt för den 
socioemotionella utvecklingen. När barnen får med sig en positiv upplevelse från 
barnbokslitteraturen i förskolan, så gynnar det deras fortsatta skriftspråkliga utveckling. 
Den optimala högläsningsstunden är när en pedagog läser för tre till fyra barn, då kan 
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alla barnen i gruppen känna närhet, både till den som läser och till texten i barnboken. 
Även Rimsten - Nilsson (1981) menar, utan att de har belägg för att 
barnbokslitteraturen kan få barnen att känna glädje och samhörighet i gruppen. När 
pedagoger läser tillsammans med barngruppen skapas en trygghet som är viktig för hela 
verksamheten. Elbro (2004) anser att högläsningen är en stund med förenade 
upplevelser och dessa stunder ger även tillfällen till trygghet för barnen, detta har en 
väsentlig innebörd för dem.

Dominic, Eriksson & Fellenius (2006) hävdar att det som i första hand kan observeras 
vid en högläsningsstund är dialogen, den sociala gemenskapen och deltagarnas 
gemensamma fokus. De anser att dessa delar ligger till grund för ett väl fungerande 
socialt samspel och kan observeras även i andra sammanhang. Enligt dem kan det vara 
svårt som pedagog att låta alla barnen komma till tals under en högläsningsstund, då 
många avbrott kan leda till att barnens koncentration störs. Närhet och trygghet är 
faktorer som kan vara svåra att uppnå i en högläsningsgrupp med många barn. 
Barngruppens storlek är också av betydelse i den meningen att pedagogernas 
möjligheter att skapa samtal kring händelserna i barnboken begränsas av att det är 
många barn som deltar vid högläsningsstunden. Öhman (1996) menar att det finns en 
skillnad med att läsa högt och att använda sig av sagor. Hon hävdar att högläsandet i 
förskolan oftast är ett sätt för pedagogerna att lugna barnen. Dessa tillfällen skapar då 
inga möjligheter för djupare diskussioner. 

I sin studie har Simonsson (2004) undersökt hur barnbokslitteraturen används av barnen 
och pedagogerna i förskolan. Hon har i första hand granskat hur barnen interagerar med 
barnboken. Hon genomförde sin undersökning under tretton veckor och intervjuade 
sammanlagt 52 barn vid två olika förskolor. Den berörda personalen fick genomföra 
fokusgruppsintervjuer som även videofilmades, detta material låg sedan till grund för 
hennes avhandling. Hon menar att en aspekt på varför läsandet av barnbokslitteratur är 
betydelsefull för barnen i förskolan är att de får sitta ner och vila och ta det lugnt en 
stund.

Sagor utvecklar barnens empati menar Öhman (1996). Detta eftersom barnen får 
möjlighet till att ta del av olika sorters personligheter, identifiera sig med olika 
karaktärer och de får tillfällen till att uppleva olika händelser. När pedagogen läser 
sagor får barnen uppleva ömsesidighet och turtagande. Detta kommer i uttryck då 
pedagogen läser på olika sätt beroende på vilka denne läser till. När barnen lyssnar på 
sagorna kan de engagera sig i den på sina egna villkor. De kan även få en känsla av 
trygghet eftersom de är införstådda med att sagorna inte är på ”riktigt”. Hon anser att 
när pedagoger använder sig av sagor i verksamheten skapas en gemensam stund med 
barnen. Björk och Liberg (1996) anser att dessa gemensamma lästillfällen kan skapa ett 
intresse och en nyfikenhet till läsning. Ifall pedagogen och barnen diskuterar 
händelserna i böckerna, får barnen tillfällen till att öva sig på att skapa en uppfattning 
om vad som kan hända senare i boken. Svensson (1998) lyfter fram att det är väsentligt 
att föra ett samtal med barnen om bokens text. Hon hävdar att det inte är kvantiteten i 
högläsandet som är det viktiga utan kvalitén. Pedagogen bör vara inspirerande i sitt sätt 
att läsa och tycka att högläsningen är rolig. Öhman (1996) skriver att genom sagor lär 
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sig barnen att lyssna på andra, men det är pedagogen som måste konstruera sagan på ett 
sådant sätt så att barnen blir nyfikna och stimulerade till att lyssna. Detta kan denne 
göra genom ögonkontakt, tonfall, röstläge och mimik.

Dagens barnböcker tar upp vardagliga händelser och öppnar upp för skriftspråkets värld 
för barnen menar Simonsson (2004). Dessutom är det sociala samspelet av betydelse då 
diskussioner om bilder och texter kan föras utifrån olika tolkningar. Barnens fantasi är 
också något som utvecklas i samband med högläsningen, de kan släppa verkligheten 
och låta sig föras bort i fantasins värld för en stund. Det hon sett i sin studie är att när 
barnen själva skapar egna lässituationer är de mycket noga med hur de skall placera sig 
och vilka som får vara med. Hon menar att barnen efterliknar den situation som 
pedagogerna skapar efter lunch då de läser högt för dem.

Litteraturvalets betydelse

Simonsson (2004) belyser vikten av boken som pedagogiskt hjälpmedel och menar att 
barnbokens betydelse alltid varit stark i förskolan. Förr var dock texterna mer i 
uppfostrande syfte, snarare än för att underhålla barnen. I vårt svenska samhälle har 
läsning varit ett viktigt inslag i vår kultur sedan flera århundraden tillbaka i tiden. Hon 
menar att pedagogerna vill introducera böcker som handlar om den ”goda barndomen” 
och att böckerna är ett av förskolepedagogernas redskap för att understödja barnens 
utveckling på flera plan. Hon anser att det tillhör barnens rättigheter att få ta del av 
barnbokslitteratur, då det är en betydelsefull del av vår kultur.  Hon menar att tillgången 
på barnbokslitteratur kan variera mellan olika förskolor, men anser dock att 
pedagogerna är medvetna om barnbokslitteraturens betydelse vilket synliggörs genom 
de dagliga högläsningsstunderna i förskolan. Rimsten - Nilsson (1981) beskriver hur 
barn är beroende av vuxna då det gäller att anskaffa litteratur av god kvalitet. Det är av 
vikt att barn tidigt får komma i kontakt med seriös barnbokslitteratur och detta bör 
pedagogerna i förskolorna uppmärksamma. När barnen får möjlighet att vara delaktiga i 
valet av barnbokslitteratur är det dessutom sannolikt att högläsningen upplevs som 
lustfylld menar Svensson (1995), som tyvärr inte refererar detta till någon tidigare 
forskning. 

I Simonssons (2004) studie har det framkommit att barnbokslitteraturens innehåll även 
anses vara av betydelse för pedagogerna då de anser att den skall vara utmanande men 
inte för svår. Dessa pedagoger anser att de mindre barnen bör börja med pekböcker och 
sedan utvecklas mot böcker med mer text i. Dominic, Eriksson & Fellenius (2006) 
anser att de yngre barnen kräver böcker med mer bilder i än vad de äldre är i behov av. 
Ifall barngruppen har en stor åldersspridning kan det bli svårigheter att välja litteratur 
som passar alla.

Genom högläsningen lär sig barnen rent konkret hur en bok ser ut och hur den skall 
läsas menar Dominic, Eriksson & Fellenius (2006). Dessutom får barnen övning i hur 
olika texter kan tolkas och de kan lära sig hur böcker kan vara av nytta, hur de kan 
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användas i vardagen. Höien & Lundberg (1990) anser att barn som får höra böcker 
läsas utvecklar sin förmåga att se sammanhanget i berättelsen, dessutom utvecklar 
barnen ett sätt att systematiskt bläddra, läsa och följa med i berättelsen. Elbro (2004) 
tydliggör att högläsningen är ett tillfälle som kan utveckla barnens kännedom om 
barnbokslitteraturen. Barnen kan även få en uppfattning om andras sätt att se på världen 
genom högläsningen.

Hemmiljöns betydelse och samverkan

För att yngre barn lättare skall kunna samspela i en högläsningssituation menar 
Dominic, Eriksson & Fellenius (2006) att högläsningen bör vara så lik en 
”hemsituation” som möjligt. De anser även att när barnens föräldrar läser, förmedlar de 
sina egna känslor gentemot barnbokslitteraturen och själva läsningen och detta gäller 
även omvänt. I de hem där föräldrarna inte läser för sina barn blir inte heller läsning en 
del av vardagen. Även författaren Norström (1997) påpekar att det är viktigt att ha i 
åtanke att alla barn inte får tillgång till högläsning i hemmet. För att stimulera de barn 
som inte har den vardagliga kontakten med böcker i sin hemmiljö är det betydelsefullt 
att pedagogerna i förskolan läser högt för dem menar Svensson (1995). För att ta del av 
pedagogernas åsikt om hemmets betydelse för högläsningen kan vi referera till 
Simonssons (2004) undersökning, som visar att förskolepedagogerna anser att 
barnbokslitteraturen är av godo för barnen. De menar att för de barn som inte har 
tillgång till böcker och högläsning i hemmet kan förskolan fungera som komplement 
med högläsning i den dagliga verksamheten. Kåreland (2001) argumenterar för att 
barnens språkutveckling skall gynnas bör föräldrarna resonera, berätta och läsa 
tillsammans med dem. Gemensam högläsning med barnen gör dem förtrogna med 
språket och böcker. De barn som inte får tillfredsställande stimulering av språket 
hemifrån får det oftast besvärligare med sin framtida skolgång. Hon menar att de 
inställningar mot litteratur som barn får med sig hemifrån inte kan uppvägas fullt ut av 
förskolan.

Barn som vuxit upp i en miljö där böcker och högläsning varit naturliga inslag i 
vardagen, har därigenom fått en bra grund för sin fortsatta skriftspråkliga utveckling 
(Norström 1997, Eriksen Hagtvet 2004). Detta är dock något som Elbro (2004) inte 
håller med om, utan ger uttryck för att det inte är påvisat hur föräldrars engagemang i 
litteratur påverkar barnen och deras läsintresse. Höien & Lundberg (1990) hävdar att 
många barn kommer redan under sitt första levnadsår i kontakt med böckernas värld 
genom att föräldrarna läser högt för dem i hemmet. Det tolkar vi som att dessa båda 
författare anser att högläsning i hemmet gynnar barnen.
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Förskolans uppdrag – omsorg och lärande

Enligt den nuvarande läroplanen för förskolan (Lpfö98) präglas pedagogernas uppdrag 
av omsorg, fostran och lärande. Detta skall ge en helhet och en grundtrygghet för 
barnen i deras förberedelse för att bli ansvarstagande demokratiska medborgare. 
Förskolan skall bland annat arbeta med att alla individer utvecklar förmågan att lyssna, 
berätta, reflektera och kunna delge varandra sina tolkningar. Förmågan att kunna 
samspela med sina medmänniskor anses också vara betydelsefullt utifrån förskolans 
läroplan. Orlenius (2001) menar att fostran och lärande går hand i hand och interagerar 
med varandra.

I förskolans historia har omsorg om barnen tagit en stor del av verksamheten, men de 
pedagogiska tankarna har dock funnits med lika länge. Omsorg och fostran har varit två 
starka aspekter av förskolans verksamhet ända sedan de första daghemmen inrättades. 
Anledningen till att dessa daghem eller så kallade barnstugor startades, var att de till att 
börja med var en kompletterade verksamhet till hemmen (Statens Offentliga 
Utredningar, SOU 1997:157). Vidare beskriver Orlenius (2001) hur det inte förrän på 
1970-talet blev mer angeläget att förskolans verksamhet skulle föra samman pedagogik 
och omsorg. Under denna tid utvecklades även verksamheten och antalet förskolor 
ökade dramatiskt. I sitt förslag till den nya läroplanen för förskolan betonade 
barnomsorg och skolkommittén SOU (1997:157) att förskolan spelar en betydelsefull 
roll för barnens lärande och utveckling.

För barn som får stimulans att utveckla ett rikt språk under förskoleåren, underlättas den senare 
läs- och skrivutvecklingen. Det är svårt att senare kompensera vad som brustit under de första 
viktiga barnaåren. Därför har förskolan stor betydelse för utveckling och växande och för att ge 
barnen den nödvändiga grunden för fortsatt lärande. ( SOU 1997:157, Bilaga 2 s.196-197)

Det dröjde ända tills år 1998 innan den svenska förskolan fick sin första läroplan tillsatt 
av regeringen, men då togs det fasta på att verksamheten skulle innefatta både omsorg 
och lärande. 

Sammanfattning av litteraturen
Användandet av bilderböcker i förskolan har en lång tradition och pedagogerna har 
utifrån böckernas innehåll haft olika avsikter med sin högläsning. Författarna och 
forskarna är överens om att högläsningen har betydelse för barnens utveckling av 
språket och inte minst för deras sociala och empatiska utveckling. Det är dock viktigt 
att förskolepedagogerna samtalar om text och bilderna i barnboken för att den 
utvecklingen skall gynnas. Barngruppernas storlek är också något som diskuteras i 
litteraturen och författarna menar att det inte är bra om högläsningsstunden störs av för 
många avbrott, samtidigt som barnen skall ha möjlighet att ställa frågor och starta 
diskussioner om innehållet och bilderna. Genom att barn får komma i kontakt med 
litteratur kan de lära sig hur de används och vilken innebörd de har. När pedagogerna 
väljer böcker till högläsningsstunderna skall de utgå ifrån barngruppens behov. 
Litteraturen visar att hemmiljön har betydelse för barnens språkliga stimulans och 
utveckling. Pedagogerna i förskolan bör vara medvetna om att alla barn inte får kontakt 
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med böcker och skrifter hemifrån. Förskolornas uppgift har förändrat sig över tiden. 
Från den första början låg tyngdpunkten på att vårda och fostra barnen, medan det nu 
skall råda en balans mellan en omsorg och lärande i förskolan.
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Metod

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för studien. Denna del är uppdelad i 
rubriker enligt följande metodval, urval, genomförande, analys, trovärdighet och 
forskningsetik. 

Metodval 

Om forskaren vill finna olika mönster i ett beteende och vill basera sin forskning på hur 
andra människor resonerar, så anser Trost (2005) att det är ett kvalitativt arbetssätt som 
forskaren skall använda sig av. I en kvalitativ studie kan forskaren ägna sig åt några få 
informanter och gå på djupet i sin undersökning. Den här studien har en kvalitativ 
inriktning eftersom den baseras på observationer och intervjuer. Det betyder att vi inte 
är inriktade mot att mäta, kvantifiera utan istället mot att förstå innebörden i fenomenet 
högläsning utifrån det informanterna beskriver och genom observationer. Vi ansåg 
därmed att en kvantitativ studie inte var relevant för oss för att få svar på vårt syfte. 
Fokus i denna studie har varit inriktat på att förstå och tolka högläsningens betydelse 
enligt två förskollärare. I kvalitativa studier behöver forskaren vara uppmärksam på sin 
roll, detta diskuteras vidare under rubriken trovärdighet. Holme & Solvang (1997) 
menar att alla datainsamlingssätt har sina för - och nackdelar. Det är 
undersökningsfrågan som styr tillvägagångssättet i studien. 

I den här kvalitativa studien har vi använt oss av intervjuer och observationer. Holme & 
Solvang (1997) anser att det är möjligt att använda sig av en kombination av olika 
metoder i en studie. På det viset kan forskaren få ut mer information av informanterna. 
Eftersom vi ville skapa oss en djupare förståelse för hur förskollärarna i förskolan 
uppfattar högläsningens betydelse för barnen, ansåg vi att dessa båda metoder skulle 
vara de optimala för att ta reda på svaret till vårt syfte. Rubenstein, Reich och Wesén 
(1986) anser att observationer kan genomföras på många olika sätt. Observationerna i 
denna studie har ägt rum i förskolan under högläsningsstunder efter lunch. Vid 
observationerna fördes löpande protokoll över pedagogernas samspel med barnen. Bell 
(2000) menar att då forskaren använder sig av observationer skall denne anteckna det 
som denne har sett på ett objektivt sätt. En annan möjlighet skulle ha varit att gjort 
videoinspelningar av observationerna. Det anser vi emellertid att det inte funnits 
tillräckligt med tid till förfogande för. Vi hävdar om att det i så fall först hade varit 
nödvändigt att genomföra flertalet pilotinspelningar för att informanterna skulle känna 
sig bekväma med en inspelningssituation. Varje observation ägde rum innan respektive 
intervjutillfälle. Stukát (2005) menar att genom observationer ges möjlighet att få 
vetskap om ifall informanterna agerar på det sätt som de anger under intervjun. 
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Vi har valt att utföra observationerna och intervjuerna enskilt men ändå i nära 
samarbete med varandra. Under hela datainsamlandet har vi haft diskussioner och fört 
olika resonemang om resultaten. På så vis har vi ständigt varit uppdaterade över 
varandras arbete. Genom att använda sig av intervjuer finns det en möjlighet att ställa 
följdfrågor till informanten och denne får då tillfälle att utveckla sina svar. Fördelen 
med intervju som undersökningsmetod är möjligheten att gå fenomenet på djupet hos 
informanten. Därigenom kan forskaren få reda på informantens bakomliggande orsaker 
för sitt agerande. Vid de båda intervjutillfällena utgick vi ifrån samma frågor men 
följdfrågorna anpassades efter informanternas svar. 

Urval

Undersökningen har genomförts vid två olika förskolor i samma kommun. Två 
informanter har valts ut till undersökningen. Stor vikt har lagts vid att de berörda 
informanterna har förskollärarutbildning och att de båda är verksamma i barngrupper 
med barn i åldrarna tre till fem år. Ett skäl till att vi har valt dessa två informanter är att 
vi sedan tidigare haft kontakt med dem under vår verksamhetsförlagda del av 
utbildningen. Vi ansåg att det skulle underlätta vårt genomförande av våra 
observationer och intervjuer, om vi redan hade en bekantskap med dem. Det var 
dessutom betydelsefullt för studiens syfte att det förekom regelbunden högläsning efter 
lunch på båda förskoleavdelningarna. 

Genomförande

I början av arbetet med studien formulerades intervjufrågor för att kunna besvara syftet 
(se bilaga 2). Dessa frågor användes sedan under en pilotstudie för att få reda på ifall de 
var svåra att besvara eller om de gav ett stort utrymme åt feltolkningar. Pilotstudien 
genomfördes efter arbetstid och intervjufrågorna ställdes till två förskollärare som hade 
informell bekantskap med oss. Det visade sig att de ansåg att frågorna var formulerade 
på ett lättförståeligt och tydligt sätt. Det ledde till beslutet att använda frågorna i studien 
utan att ändra på någon formulering. Förskollärarna i pilotstudien deltog inte i den 
senare undersökningen. En vecka innan de planerade observationerna och intervjuerna 
skulle äga rum, kontaktades informanterna i studien. Det gjordes främst för att få en 
bekräftelse på att de inte hade ändrat sig i sin uppfattning om att delta i studien. 

Observationstillfällena ägde rum under högläsningsstunden efter lunch, utefter 
avdelningarnas vardagliga rutiner. Pedagogerna fick i uppdrag att utföra tillfället så 
som de brukade göra. De delgavs att högläsningsstunden skulle observeras utifrån en 
helhet. Under observationerna dokumenterades hur informanterna samspelade med 
barnen då de ställde frågor kring texten och bilderna. Dessutom observerades hur 
informanterna använde sin röst, mimik samt hur och om de hade ögonkontakt med 
barnen. Observatören var placerad vid sidan av högläsningsgruppen för att inverka så 
lite som möjligt på situationen som observerades.
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Efter respektive observationstillfälle ställdes frågan till informanterna: - Berätta hur du 
upplevde högläsningsstunden? Direkt efter varje observation skrevs anteckningarna 
rent för att inte några detaljer skulle gå förlorade. Den tredje observationen åtföljdes av 
en intervju som ägde rum i ett lugnt och enskilt utrymme. Bell (2000) menar att det är 
av vikt att intervjun genomförs på en lugn och ostörd plats, vilket tagits fasta vid i 
undersökningen. Intervjuerna spelades in på diktafoner för att forskarna skulle kunna 
ägna all uppmärksamhet åt informanternas svar och därigenom kunna ställa passande 
följdfrågor. Fördelen vi sett med inspelning av intervjuer har varit att forskaren kunnat 
ägna sig åt intervjun och inte behövt anteckna under tiden. Ejvegård (2003) menar att 
vissa informanter kan bli påverkade negativt av att intervjun blir inspelad. Efter 
intervjun transkriberade var och en av oss författare sitt insamlade material och detta 
lästes sedan av båda. Avsikten med det var att vi skulle få ta del av varandras material
och få en helhetsbild av underlaget för fortsatt analysering. Slutligen fick informanterna 
möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet för att de skulle kunna utveckla 
sina svar.

Litteratursökningen pågick under hela arbetets gång och försiggick på 
kommunbiblioteket, högskolebiblioteket och även hemifrån. Aktuella sökord som vi 
använde oss av var: högläsning, bokprat, boksamtal, läsning, förskolan, samspel och 
språkutveckling, samt på engelska ”litterature”. 

Analys

Direkt efter varje observationstillfälle skrevs det insamlade materialet rent. När även 
intervjuerna var genomförda och transkriberade började vi att sammanställa resultatet. 
Eftersom vi genomfört observationerna och intervjuerna var för sig, har vi efter 
transkriberingen delgivit varandra resultatet. Bell (2000) menar att det är av vikt att 
forskaren granskar det insamlade materialet noga och är källkritisk i sitt analyserande. 
För att strukturera upp intervjusvaren delades dessa in efter olika teman som vi funnit. 
Dessa teman behandlade pedagogernas intentioner med högläsningen, samspelet vid 
högläsningsstunden och pedagogernas principer för val av litteratur. Efter detta gjordes 
en jämförelse mellan de två informanterna för att urskilja likheter och skillnader. I en 
kvalitativ forskningsintervju finns det ett starkt samband mellan tolkning och 
beskrivning menar Kvale (1997). Han anser även att forskarens perspektiv spelar roll 
vid analyseringen och att det påverkar resultatet. 

Trovärdighet 

Trost (2005) menar att det är betydelsefullt för studiens trovärdighet att insamlingen av 
data går till på ett tillförlitligt sätt, vilket han anser kan vara ett problem vid 
genomförandet av en kvalitativ undersökning. Svårigheten med trovärdigheten i en 
kvalitativ studie ligger i att forskaren måste tolka svaren han får. När transkriberingen 
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var färdigställd lämnades ett exemplar till varje informant så att de kunde få möjlighet 
att ändra och utveckla sina svar. Ejvegård (2003) skriver att efter transkriberingen kan 
forskaren låta informanterna ta del av intervjun för att denne skall kunna göra 
ändringar, för att begränsa felaktiga tolkningar. Informanterna ansåg att 
transkriberingarna stämde överens med deras tidigare svar och en av dem ville 
ytterligare utveckla två av sina intervjusvar. Dessa har vi valt att använda oss av i vårt 
resultat i studien. Vi har försökt att verifiera våra beskrivningar och analyser med hjälp 
av citat och exemplifieringar.

Forskningsetik

Först togs kontakt med rektorerna för de två respektive förskolorna som ingick i 
studien, det gjordes för att få ett godkännande till att utföra undersökningen. Rektorerna 
kontaktades antingen via telefon eller genom ett personligt besök. Därefter vidtalades 
de två tilltänkta informanterna och de fick en förfrågan om de var intresserade att 
medverka i undersökningen. De blev informerade om att studien skulle utgå ifrån tre 
observationer av högläsningsstunden efter lunch, vid tre olika tillfällen och avslutas 
med en intervju. Informanterna upplystes även om att deras medverkan i 
undersökningen var frivilligt. Därpå formulerades ett informationsbrev (se bilaga 1) till 
barnens målsmän, för att de skulle få möjlighet att ställa frågor och delge oss ifall de 
inte ville att deras barn skulle ingå i studien. En månad innan genomförandet av 
observationerna och intervjun togs åter en personlig kontakt med informanterna. De 
fick då ytterliggare möjlighet att fråga om sådant som de undrade över och det 
fastställdes även datum för de kommande tillfällena. Samtidigt sattes 
informationsbrevet angående undersökningen upp på de respektive 
förskoleavdelningarna. 

Det betyder att i den här studien har stor vikt lagts vid att underrätta informanterna 
angående forskningens syfte i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. För att uppfylla 
informationskravet har informanterna delgivits information om att deras medverkande i 
studien bygger på frivillighet och att det insamlade materialet enbart skall användas i 
forskningssyfte. I studien ingår även sex observationstillfällen där informanternas 
interaktioner med barnen vid högläsningsstunden stått i fokus. Exakt vad som 
observerats har informanterna inte tagit del av innan observationerna, detta för att inte 
medvetet kunna påverka situationen. I enlighet med samtyckeskravet har målsmän till 
de berörda barnen underrättats om studien via brev. All insamlad data från 
observationerna och intervjuerna har avkodats eftersom det är väsentligt att respektera 
informanternas integritet, utifrån konfidentialitetskravet. 
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Resultat

Under denna rubrik beskrivs informanternas avsikter med högläsningsstunden i 
förskolan, samspelet samt deras principer för valet av litteratur. Efter det följer en 
sammanfattning med jämförelser av likheter och skillnader mellan de två förskolorna. 
Där vi fokuserar på högläsningens betydelse för omsorg, vila, lärande och 
språkutvecklingen. De två informanterna har vi valt att kalla för Sandra och Malin, 
dessa namn är fingerade. 

Pedagogernas intentioner med högläsning

Informanterna i studien har olika intentioner med högläsningen, vilka vi presenterar 
under efterföljande rubriker. 

Tid för vila och avslappning
Malin anser att syftet kan vara lite olika med ”läsvilan”. Hon menar att läsningen i sig 
är viktig men att de har barn som är långa dagar på förskolan och de har ett behov av att 
vila för att orka med. De båda informanterna i studien har som åsikt att högläsningen 
har en betydelsefull del i förskolans vardagliga rutiner, då det blir ett avbrott för vila 
och avslappning. ”Läsvilan är inte till för att de ska sitta länge, den är till för att de ska 
ha det skönt och så.” Malin menar att tidigare var ”läsvilan” mer inriktad mot vila då 
barnen låg på madrasser och lyssnade på ljudband. Hon anser därigenom att denna 
stund har utvecklats. Detta bekräftas även genom observationerna på Malins avdelning 
där det har uppmärksammats att barnen sitter tillsammans med informanten i en soffa 
under högläsningsstunden. Under denna stund är det boken som är i fokus. 

Under högläsningen får barnen utveckla sina färdigheter i att lyssna och koncentrera sig 
en stund tillsammans. Detta anser Malin vara betydelsefullt och skolförberedande för 
barnen. ”Jag tror på det, att det är nyttigt för dem att sitta still en stund.” Hon menar att 
högläsningen är en av de styrda aktiviteterna under dagen och att det kan vara bra för 
barnen med denna struktur. Sandra anser att för att gynna barnen och få dem mer 
mottagliga borde högläsningsstunden ske under en tid som barnen efterfrågar den. Hon 
menar att ”läsvilan” är en aktivitet som alltid har ägt rum efter maten i förskolan och 
ställer sig undrande ifall det är det optimala för barnen.

– Visst läser man ju vid andra tillfällen också men det är liksom att efter maten ska man läsa, är 
det ju oftast så vid alla förskolor. Då ska man sitta en stund och varva ner och läsa men alla kanske 
inte vill läsa, utan någon kanske vill läsa tjugo över nio och då är de mottagliga.

Sandra anser att barnen kan lära sig turtagande genom ”läsvilan”. Hon menar att barnen 
får öva på att vänta på sin tur då de vill se på bilderna i boken. Detta har även 
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observerats under högläsningsstunderna, då informanterna visat barnen bilderna i 
boken, i tur och ordning.

Möjligheten till språkutveckling
Informanterna i studien anser att högläsningen har en väsentlig betydelse för barnens 
språkutveckling, vilket innefattar ordförrådet, meningsuppbyggnad och uttryck. 

– Ett barn som har ett bra språk tar sig mycket lättare fram. Inte så att de måste trampa på någon 
annan, att de kan förklara vad det är de vill. Utan att frustration blir aggression när det blir 
någonting som kör ihop sig för dem. Kan du ta dig ur det med talets gåva eller om du blir 
påhoppad också, det är ju åt båda håll. Så jag tycker att språket är jätteviktigt.  

Sandra betonar att det är bra för barnens språkliga utveckling att de får höra hur 
”satsmelodin” flyter vid högläsningen. Malin talar om vikten av att invandrarbarnen får 
uppleva hur det svenska språket är uppbyggt. Hon menar att även om de inte förstår 
varje ord så tror hon att de uppfattar innebörden i texten. Vid observationerna 
uppmärksammades att båda informanterna ställde motfrågor till barnens frågor, vilket 
vi tolkar var för att utveckla barnens språk och tanke vidare. Ett exempel på det är då 
informanten och barnen samtalade om bilden i en bok och ett av barnen ansåg att den 
föreställde en tjur. Informanten ställde en fråga till barnet om hur denne kunde se att det 
var en tjur, barnet funderade en stund och svarade sedan att den hade horn. 
Observationerna visade även att böckernas bilder användes som utgångspunkt för 
samtal och frågor.

Samspelet vid högläsningen

Informanterna anser att barnens delaktighet främjas genom att de får ställa frågor om 
texten och bilderna, samtala om innehållet och vara med i valet av litteratur. Genom 
observationerna i studien har det framkommit att de tar till vara på barnens frågor 
genom att svara på dem eller ställa följdfrågor och motfrågor. Informanterna betonar att 
alla barn inte är lika aktiva med att ställa frågor. Sandra påpekar att det oftast finns 
några barn i gruppen som pratar mer än andra. Det är betydelsefullt att låta de tystare 
barnen får möjlighet att tala. Hon menar att genom att ställa frågor till dem försöker 
hon göra dem mer delaktiga. ”Att man fångar upp de tysta barnen också, så att de får 
komma till tals.” Observationerna visar att informanterna försöker att fånga upp 
barnens intresse genom att själva ställa frågor till dem. Exempelvis kan detta vara då 
informanten frågade barnen vad de trodde att en myling var, då de läste en bok om Emil 
i Lönneberga. Informanterna menar att det går att se barnens delaktighet under 
högläsningen, men att alla barnen inte är lika engagerade och de anser att det är svårt att 
finna orsaken till detta. Malin framhäver att fast barnen inte ställer några frågor så 
behöver det inte betyda att de inte lyssnar.  

– En del barn är väldigt intresserade av det man läser och frågar hela tiden och en del barn har suttit 
här på läsvilan under flera år och nästan inte frågat någonting. Det betyder kanske inte att de inte 
lyssnar. De kan ju lyssna för det.
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Av de olika observationerna har vi tolkat att barngruppens storlek är av betydelse för 
hur informanten lyckas att skapa en avslappnad och lärande situation. På avdelning där 
Sandra arbetar var flertalet barn mycket oroliga under högläsningssituationen, de var 
också fler till antalet. Hon påpekar att det blir mycket tillsägelser när gruppen är orolig 
och att det skapar fler avbrott som gör det lätt att tappa sammanhanget i högläsningen. 
”Ja, det är ju inte bra för det blir ju jättemycket avbrott hela tiden, man kommer ju av 
sig och barnen också.” På Malins avdelning var det under våra observationer tre till fem 
barn som deltog per tillfälle. Hon menar att det är enklare att ”nå” alla barnen då 
gruppen är mindre. I denna grupp kunde informanten låta alla barn komma till tals med 
sina frågor och hon avbröt för att svara på barnens kommentarer. Det var inte heller 
några avbrott där hon behövde be barnen att vända uppmärksamheten till boken och 
dess innehåll. Hon påpekar att det är betydelsefullt att inte avbryta läsandet för många 
gånger för att ställa frågor. Malin beskriver upplevelsen av särskilt den ena 
högläsningsstunden som positiv och menar att det är lättare att nå alla barn då det inte 
är så många barn som deltar. Anteckningar från observationerna tydliggör att 
barngruppens storlek var mindre under detta tillfälle.

Informanterna i studien använder sin röst på ett flertal sätt då de läser för barnen. De 
förvränger rösten för de olika karaktärerna, ökar och sänker ljudvolymen och förändrar 
sitt röstläge. Vi tolkar att informanterna försöker få barnen mer delaktiga i läsandet 
genom detta sätt. Högläsningsstunden är en gruppaktivitet som Malin menar vara av 
nytta för barnen då den också handlar om att lära sig att samspela i en grupp. Hon 
menar att det är viktigt för barnen att underordna sig gruppens aktiviteter ibland. 

Principer för val av litteratur 

Vid varje observationstillfälle presenterar Sandra och Malin den bok som skall läsas för 
barnen genom att visa framsidan och läsa titeln på den. I början av högläsningsstunden 
samtalar informanterna och barnen om olika företeelser som är förknippade med boken 
som skall läsas. Ett exempel på det är då informanten läser bokens titel Lisen kan inte 
sova och sedan samtalar barnen i gruppen om olika tillfällen då de har haft svårigheter 
med att somna. I studien har det framkommit att vad det är som styr valet av 
barnbokslitteratur till högläsningsstunden varierar. Informanterna väljer oftast litteratur 
efter ett tema, mängden text i boken, barnens ålder och utveckling eller så sker valet 
slumpmässigt. Ibland får barnen själva välja den bok som skall läsas utifrån den 
litteratur som finns tillgängligt på avdelningen. Malin tycker att valet av litteratur skulle 
kunna utvecklas genom att pedagogerna låter barnen få välja utifrån flera alternativ som 
pedagogerna presenterar. Valet av litteratur kan även falla på den sortens böcker som 
informanterna anser att barnen behöver vara förtrogna med. Malin menar att barnen 
skall få ta del av våra svenska kända författare så som Astrid Lindgren, Viveka Lärn 
och Gunilla Bergström. Hon anser att dessa är en del av vår kultur och att det tillhör 
barnens allmänbildning att känna till dem. 
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Observationstillfällena har visat att barnen vill se bilderna i böckerna och de sätter sig 
på sådana ställen där de ser boken och dess innehåll. Båda informanterna har en åsikt 
om att det är av godo för barnen att lyssna till böcker med färre antal bilder i eftersom 
de anser att det utvecklar deras fantasi. Vi har tolkat det så att informanterna menar att 
barnen i åldrarna två till tre år behöver böcker med mer bilder i än de äldre barnen. 
Informanterna menar att det är först när de kommer upp i femårsåldern som barnen 
klarar av att lyssna till kapitelböcker med färre antal bilder i. Sandra anser att det går att 
läsa kapitelböcker med yngre barn om de är bekanta med innehållet. Hon menar att 
klassiker som Emil i Lönneberga är av den genren. Hon tar även upp hur barnen får 
favoritsagor som de vill ofta vill höra läsas, medan annan litteratur inte efterfrågas. 

På Sandras avdelning kan det i stället för högläsning förekomma fritt sagoberättande 
utan bok under ”läsvilan”. Detta anser hon vara ett bra redskap för att fånga barnens 
intresse och nyfikenhet, eftersom hon är av den åsikten att det kan vara svårt att finna 
passande litteratur till en barngrupp med stor åldersspridning. Malin är noga med att 
markera att högläsningsstunden är en stund då det är boken som är i det gemensamma 
centrumet. ”Flanosagor” och fritt berättande är aktiviteter som de har vid samlingarna. 
På hennes avdelning arbetar pedagogerna för övrigt med att barnen skall lära sig att 
sätta ord på sina känslor. Till hjälp i detta kan de associera sina goda tankar och 
handlande till soltankar och de mindre snälla till istankar. Det har observerats vid varje 
tillfälle på denna avdelning att pedagogen tar upp frågor om barnen kan se några 
istankar eller soltankar i berättelsen. Vår tolkning var alla barnen delaktiga och hade 
olika förslag på hur personerna kunde ha handlat istället. Vid ett tillfälle observerades 
även att ett barn avbröt informanten vid högläsningen med kommentaren om att det där 
var en riktig istanke. Vår tolkning av dessa samtal är att barnen hade lärt sig att 
uppmärksamma handlingen i berättelserna och sedan knyta an till ett mer empatiskt 
tänkande. Genom observationstillfällena iakttogs att informanterna tog till vara på 
barnens frågor gällande det skriftspråkliga. Ett exempel på det är då ett av barnen 
undrade vilket håll de skulle läsa åt. Informanten svarade på barnets fråga och visade att 
de alltid läser åt höger. 

Sammanfattning av resultat
Här presenteras resultatet i förhållande till frågeställningarna i studiens syfte. Det dras 
även slutsatser om hur lärandeaspekten och omsorgsaspekten visar sig i 
högläsningsstunden. Observationer och intervjuer genomlyser att informanterna anser 
att högläsningen har betydelse för att barnen skall få tid för vila, avslappning och att det 
är en möjlighet till språkutveckling.

De intentioner som informanterna visar att de har med regelbunden högläsning är i 
huvudsak vila, avslappning och språkutveckling. Informanterna anser att högläsningen 
skall vara en tid för vila och avslappning. De menar att barnen har ett behov av att varva 
ner och vila sig en stund för att orka med den övriga verksamheten. Båda informanterna 
betonar betydelsen av högläsningen för barnens språkliga utveckling då det gäller 
ordförrådet och meningsuppbyggnaden. De har svårt att grundligt redogöra för sina 
påståenden. Vi tolkar att deras uppfattning om detta är en praktikgrundad teori, de 
hänvisar inte sina åsikter till någon forskning, utan deras syn vilar på beprövad 
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erfarenhet. Samspelet vid högläsningsstunden tar sig uttryck genom att informanterna 
och barnen för diskussioner kring innehållet i boken. Resultatet påvisar att 
informanterna använder sig av frågor till barnen för att försöka göra dem delaktiga. De 
båda informanterna betonar att barngruppens storlek har betydelse för hur 
högläsningsstunden utvecklar sig. De tycks mena att det ligger skillnader i hur 
verksamheten kan utformas utifrån storleken på barngruppen. Resultatet visar att de 
tillfällen som barngruppen är mindre blir högläsningsstunden mer lugn och fler barn får 
komma till tals. 

Resultatet visar att principerna för informanternas litteraturval skiljer sig åt. Medan den 
ena informanten oftast väljer litteratur slumpmässigt så har den andra ett mer planerat 
litteraturval. Vi tolkar att detta har sin grund i att hon anser att det tillhör barnens 
allmänbildning att få ta del av vår svenska litterära kultur.  Omsorgsaspekten visar sig 
genom att informanterna anser att barnen måste få en möjlighet till vila under dagen. 
Informanternas åsikter kring att språket stimuleras vid högläsningsstunden är den 
lärande aspekten av högläsningsstunden. Detta resultat innebär att omsorg och lärande 
går hand i hand och interagerar med varandra i högläsningssituationen. 
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Diskussion

Detta avsnitt är uppdelat i två delar var av den första är en metoddiskussion där studiens 
undersökningsmetod diskuteras. I den andra delen resoneras det kring resultatet i 
studien. Slutligen följer förslag på vidare forskning inom ämnet.

Metoddiskussion

Valet av undersökningsmetod föll på en kvalitativ studie med observationer och 
efterföljande intervjuer. Vi ansåg att dessa båda metoder kändes mest relevanta för 
denna undersökning eftersom vi ville studera både deras intentioner och agerande. 
Genom att först observera och sedan intervjua kunde vi konstatera att ord och handling 
talade samma språk. Förskollärarnas intentioner bestyrktes av observationerna. Enligt 
oss stärks trovärdigheten i studien genom att de båda metodernas resultat interagerar 
med varandra. Vi har försökt att vara opartiska i vårt tolkande av observationerna men 
vi är ändå medvetna om att våra egna värderingar kan avspeglas i tolkningen. Under 
själva genomförandet av observationerna placerade vi oss vid sidan av 
högläsningsgruppen för att vi inte skulle inverka på situationen. Vi är medvetna om att 
det ändå kan uppstå en viss påverkan på gruppen som observeras. Vi valde att följa var 
sin informant vid observationerna och intervjuerna, vilket vi såg som nödvändigt på 
grund av tidsaspekten för studien. Om möjligheten funnits hade vi gärna använt oss av 
videoinspelning av högläsningsstunderna för att båda skulle ha kunnat ta del av samma 
material. 

De informanter som deltagit i studien var kända av oss sedan tidigare, vilket vi anser var 
positivt. Vi uppfattade det som att de kände sig avslappnade under observationerna och 
det var även en fördel vid intervjutillfällena då det var lätt att föra en dialog. Vår avsikt 
var att få ta del av mer djupgående uppfattningar och se hur de gestaltar sig i 
barngruppen. I vår undersökning har vi använt oss av endast två informanter vilket 
kanske kan anses som få. Vi är av den åsikten att för att kunna följa och ta del av 
informanternas mer djupgående tankar krävdes det att vi koncentrerade oss på två 
informanter. Vi är medvetna om att resultatet inte kan anses generellt för alla förskolors 
verksamhet, men att det visar hur högläsningsstunden kan gestalta sig. I undersökningen 
användes en pilotstudie för att kontrollera om intervjufrågorna var relevanta för att 
besvara syftet. Vi anser att det kunde ha varit en fördel om vi även använt oss av en 
pilotobservation. Genom den kunde vi ha fått en uppfattning om varandras sätt att 
observera och tolka samma situation.  Under hela studiens gång har litteratursökningen 
pågått. Vi anser att det har varit svårt att finna relevant litteratur som tar upp forskning 
inom studiens ämne. Vi har medvetet valt bort litteratur som behandlar högläsningen i 
skolan och metodböcker. I undersökningen har vi i stället inriktat oss mot litteratur som 
behandlar högläsningen i förskolan. 
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Resultatdiskussion

Syftet i denna studie är att undersöka de intentioner pedagogerna i förskolan har med 
regelbunden högläsning och hur det gestaltar sig. Vi har även studerat hur pedagogerna 
samspelar med barngruppen samt deras val av litteratur till högläsningsstunderna. 

Flera av författarna i studien anser att det är betydelsefullt att pedagogerna samtalar med 
barnen om bilderna och texten som läses. Detta för att barnen skall bli stimulerade i sin 
språkliga utveckling. (Elbro 2004, Höien och Lundberg 1990, Widebäck 1998) 
Resultatet visar att informanterna tar till vara på barnens frågor och möjliggör tillfällen 
till diskussioner i samband med högläsningsstunderna. Öhman (1996) anser att syftet 
med högläsningen i förskolan främst är ett verktyg för att lugna ner barnen. Hon menar 
att pedagogerna i stället skall använda sig av sagor för att barnen skall få tillfällen till 
djupare diskussioner. Vi tolkar att barnen behöver samspelet vid högläsningen för att de 
skall kunna ta till sig av den språkliga utvecklingen. Genom att få möjlighet att ställa 
frågor utvecklas barnens eget tänkande och de får också möjlighet att fråga om ord de 
inte förstår. Vi menar även att det är väsentligt att pedagogerna ställer frågor till barnen. 
Det anser vi kan leda till att barnen i sin tur utvecklar sitt ordförråd. När barnen får 
argumentera för sina åsikter blir de även stärkta i sin identitet. Som pedagoger anser vi 
att det är av vikt att ta till vara på barnens frågor och samtala om texten i böckerna för 
att gynna barnens språkliga utveckling. 

I studiens resultat har det framkommit att ett av de syften pedagogerna har med 
högläsningen är att barnen skall få en möjlighet till att vila och slappna av. Simonsson 
(2004) har i sin undersökning också kommit fram till att det är väsentligt att barnen får 
tid till att vila och ta det lugnt på förskolan. Eftersom många barn vistas långa dagar på 
förskolan anser vi att de skall få tillfällen till att koppla av en stund. Vi tycker att 
barnen behöver få dessa möjligheter, men att högläsningsstunderna även är ett bra 
tillfälle till att stimulera barnens språk. Boken kan bland annat användas som 
utgångspunkt för samtal kring olika ämnen som till exempel genus, empati eller 
värdegrunden. Vi menar att i böckernas värld finns det en oändlig tillgång på underlag 
till diskussioner.

Eriksen Hagtvet (2006) betonar att med endast tre till fyra barn i högläsningsgruppen är 
det enklare för pedagogen att skapa en trygg situation än vad det blir i en större grupp. 
Vid observationerna framkom det att barngruppernas storlek spelade roll för hur 
situationen gestaltade sig. Både litteraturen och resultatet visar på att det optimala för 
en högläsningsstund är små barngrupper där pedagogen har tid till att samtala med 
barnen om texten och bilderna i boken. I vårt resultat har vi även sett att med större 
antal barn i grupperna blir högläsningssituationen oroligare. Vår erfarenhet kring stora 
barngrupper är att det är svårare för barnen att koncentrera sig. Vi tror att dessa 
högläsningstillfällen som bör främja språkutvecklingen och vara en tid för avslappning 
och vila har ett starkt behov av små grupper. Hur gruppen fungerar tillsammans är trots 
allt avgörande för hur högläsningsstunden utvecklar sig. Vi ställer oss frågan om det 
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gynnar barnen ifall högläsningsstunden är orolig, eftersom vi anser att det då inte kan 
ske en stimulerande språklig utveckling och det inte heller ger någon tid för vila. 

Meyer och Wardrop (1994) anser att ifall barnen skall lära sig att läsa måste andra 
aktiviteter till än enbart högläsning. Det håller vi med om och menar att om syftet är att 
barnen skall lära sig att läsa behövs andra metoder som barnen får ta del av i skolan. Vi 
anser att syftet med högläsningen inte är att lära barnen att läsa, utan att stärka dem i 
deras språk. Resultatet i studien visar att informanterna inte nämner något samband 
mellan högläsning och barns läsinlärning. Vi tror att det har att göra med att det inte 
tillhör förskolans uppdrag att lära barn läsa ur det hänseendet. 

En fråga vi ställt oss är hur barnen upplever högläsningen när det är en situation som 
pedagogen tycker är jobbig och påfrestande. Vi anser att pedagogernas uppfattning om 
högläsningsstunden smittar av sig till barnen. Svensson (1998) menar att pedagogen bör 
tycka att det är roligt att läsa för barnen och att det är viktigare med kvalitet än kvantitet 
i högläsningsstunden. Det håller vi med om då vi tror att det är bättre med en kort 
högläsningsstund som upplevs som positiv av barnen och pedagogen. Eriksen Hagtvet 
(2006) anser att om barnen får bra erfarenheter av barnbokslitteraturen i förskolan 
gynna deras läs- och skrivutveckling. Vi tror att när förskolan skall lägga grunden för 
det livslånga lärandet är det betydelsefullt att pedagogerna ser möjligheterna till 
språkutveckling i alla aktiviteter, även i högläsningen.

Resultatet visar att pedagogerna tycker olika kring högläsningsstundens struktur. 
Högläsningen är en styrd aktivitet och det menar en av pedagogerna vara av godo för 
barnen. Den andra pedagogen anser att denna stund i stället borde äga rum när barnen 
efterfrågar högläsning för att barnen skall gynnas på bästa sätt. Vi tror att en 
högläsningsstund kan utvecklas positivt oavsett om den är planerad eller inte. Enligt oss 
är det viktigt att pedagogen är engagerad och har ett tydligt mål med sin högläsning. 
Därmed menar vi inte att en oplanerad högläsningsstund skulle vara sämre, men vi tror 
att det är viktigt att vara bekant med innehållet i boken och på så sätt kunna utveckla 
samtalet vidare. Vi anser att det är bra att skapa rutiner för barnen kring 
högläsningsstunden så barnen vet vad som förväntas av dem. Därmed tror vi att de 
enklare kan koncentrera sig på innehållet och texterna i böckerna.

I studiens resultat påpekar en av pedagogerna att genom högläsningen får barnen ta del 
av olika författare och deras böcker. Hon anser att det är en del av barnens 
allmänbildning att känna igen dessa. Vi tycker att det är viktigt att barnen känner till 
olika författare och deras sätt att skriva när de börjar läsa själva. Barnen får oftast sina 
favoritböcker och vi tror att pedagogen kan använda sig av dessa för att presentera 
annan litteratur i samma genre. När barnen sedan läser själva och kanske får en 
favoritförfattare kan pedagogen dra nytta av det och uppmärksamma barnen på olika 
verk av samma författare. Rimsten – Nilsson (1981) skriver att pedagogerna i förskolan 
bör presentera böcker av god kvalitet för barnen. Vårt resultat visar att informanterna 
inte alltid har en tanke med sitt litteraturval utan att det ibland sker slumpmässigt. Vi är 
av den åsikten att litteraturvalet bör vara planerat men att det måste finnas utrymme för 
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spontana bokval också. Vi har funderingar om vad författaren menar med barnböcker av 
god kvalitet eftersom de inte beskriver det närmare. 

För att barnen skall få en uppfattning om hur en bok ser ut och används är högläsningen 
en bra metod, menar Dominic, Eriksson & Fellenius (2006). Vi anser att barnen får en 
konkret bild av hur en bok ser ut och är uppbyggd och att det gynnar dem när de skall 
börja läsa på egen hand. Genom högläsningsstunderna kan barnen få erfarenheter av 
vad en författare är och hur boken kan läsas och tolkas. Detta tror vi är särskilt viktigt 
då det finns invandrarbarn i gruppen som inte är bekanta med den svenska 
barnbokslitteraturen. Barns erfarenheter från andra litterära kulturer anser vi vara ett bra 
underlag för diskussioner i högläsningsgruppen, då pedagogen kan uppmärksamma 
barnen på att en bok inte läses på samma sätt inom olika kulturer. För oss i den 
västerländska kulturen är det självklart att läsa från vänster till höger medan det kan 
vara tvärtom i andra kulturer.

Resultatet visar att en av informanterna hellre väljer att berätta fritt i en barngrupp där 
åldersspridningen är bred och hon anser att det då är enklare att fånga barnens intresse. 
Hon menar att det kan vara svårt att finna litteratur som passar alla barnen. Vi anser 
däremot att det beror på läsaren hur barnen engageras i högläsningsstunden. Vidare 
menar vi att en bilderbok med ett enklare innehåll kan läsas för äldre barn samtidigt 
som en bok med mer komplicerat innehåll även kan läsas för små barn. Naturligtvis 
med en viss förståelse för det individuella behovet hos barnen i gruppen. Vi menar att 
pedagogen kan anpassa sitt sätt att läsa på och innehållet i boken. Dominic, Eriksson 
och Fellenius (2006) anser att ju yngre barnen är desto mer bilder bör barnböckerna 
innehålla. Vi menar att i en högläsningssituation med de allra yngsta barnen sker det 
enligt vår erfarenhet snarare ett samtal om bilderna i boken än en högläsning av texten.

Författarna anser att pedagogerna i förskolan bör ha i åtanke att inte alla barn kommer i 
kontakt med böcker och högläsning i sin hemmiljö (Norström 1997, Svensson 1995). 
Detta leder enligt Kåreland (2001) till att barnen får bekymmer längre fram med sin läs 
och skrivinlärning. Hon anser även att förskolans pedagoger inte kan kompensera den 
högläsning barnen har gått miste om i hemmiljön. Vi menar att det är av vikt för barnen 
att pedagogerna har planerade högläsningsstunder i förskolan där barnen får möta 
barnboken och dess kultur. Vi anser inte att pedagogerna helt kan kompensera det 
barnen gått miste om i hemmet, däremot kan de kanske komplettera barnens tidigare 
erfarenheter av litteratur.

Vi anser att förutsättningarna för att deltagarna i högläsningsgruppen skall kunna få en 
stimulerande språkutveckling är att pedagogens har ett syfte med sitt läsande samt att 
barngruppen är lugn och att barnen är intresserade av innehållet i boken. Vi menar att 
när det råder en harmoni i barngruppen finns det större utsikter för att barnen skall få 
möjlighet till att utveckla språket. Därmed kan pedagogen samtala med barnen och föra 
diskussioner kring barnens frågor och kommentarer. 
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Genom arbetet med studien har vi reflekterat kring hur komplex högläsningsstunden är 
utifrån omsorgsaspekten och lärandeaspekten. Förskolans uppdrag att skapa en 
kombination av omsorg och lärande visar sig tydligt genom högläsningsstunden anser 
vi. Omsorgsaspekten tar sig uttryck i att barnen får tillfälle till att sitta nära pedagogen 
och varandra, vilket vi tolkar ger dem en känsla av trygghet. Vi tycker att lärandet 
gestaltar sig ut efter hur pedagogen planerar högläsningsstunden. Under studiens gång 
har vi fått en ökad förståelse för att det finns ett stort utrymme för hur pedagogerna 
tolkar sitt uppdrag och vi är övertygade om att det är viktigt att pedagogerna och 
arbetslaget har ett väl genomtänkt mål för högläsningsstunden. Vi är av den åsikten att 
det skall råda en harmoni mellan omsorg och lärande och att en välbalanserad 
förskoleverksamhet där ingen av dessa tar överhanden vore det optimala. 

Förslag till vidare forskning

När vi under studiens gång fått ta del av hur pedagogerna upplever högläsningen i 
förskolan har vi uppmärksammat att deras erfarenheter inte är enbart positiva och att 
barngruppernas olika storlekar ligger till grund för hur verksamheten ser ut. Vi anser att 
det skulle vara intressant att forska vidare kring hur barnen i dessa grupper upplever 
högläsningsstunden och hur det påverkar deras utveckling under längre tid. Detta tror vi 
vore ett intressant projekt då vi själva anser att det är betydande att pedagogen kan ta 
barnens perspektiv i olika sammanhang.
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Bilaga 1

Till: Föräldrar eller målsman 

Hej!

Vi heter Anna-Lena Colliander och Marie Vuoluterä och 
studerar till lärare i tidiga åldrar vid Högskolan i Skövde. Nu gör 
vi vår sista termin och vårt examensarbete handlar om 
högläsningen i förskolan. Under vecka 46 och 47 kommer vi 
att finnas med på avdelningen för att observera 
pedagogerna och barngruppen. Anteckningarna från dessa 
observationer kommer att hanteras med sekretess och 
kommun, förskola och barnens namn kommer inte att nämnas
i vårt arbete. Om ni inte vill att ert barn ska vara med i studien 
eller om ni undrar över något får ni gärna kontakta oss.

Med vänliga hälsningar

Marie Vuoluterä XXX-XXX XX XX
Anna-Lena Colliander XXX-XXX XX XX



Bilaga 2

Intervjufrågor

- Berätta hur du upplevde högläsningsstunden. 

- Vilken betydelse tror du högläsningen har för barnen?

- Hur upplever du barnens delaktighet i högläsningen? Kan du ge några exempel?

- Hur går det till när du väljer litteratur till högläsningen?

- Utifrån det som du har beskrivit om högläsning, kan det utvecklas ytterligare i så 
fall hur?

- Vad kan barn lära sig av högläsning?

- Hur ser du personligen på din roll som förskollärare i relation till barnens 
utveckling? Följdfråga: Vad ser du som din viktigaste uppgift?


