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Sammanfattning 
 
Vi har valt att studera högläsning då vi anser att språket är ett viktigt verktyg för alla barn samt 
vuxna. Därför har vi riktat våra blickar mot högläsning, som är en aktivitet där barnen får en 
möjlighet till samspel med pedagog, bok och andra barn. Vi har även valt detta ämne då det är 
en stor del av vardagen på förskolan. Samtidigt skapar högläsningen en möjlighet till inflytande 
genom samtal, där pedagogen och barnet samtalar om bokens innehåll och ord. Syftet med 
denna studie har varit att undersöka pedagogernas tankar och hur de arbetade med högläsning 
i förskolan. Hur använder pedagoger högläsning i förskolan? När läser pedagoger vid 
förskolan? Varför högläser pedagoger vid förskolan? Vilka resurser nyttjar förskolan för att 
främja högläsningen? Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där intervjuer och 
observationer ligger till grund för resultatet. Genom att välja dessa två metoder bidrar de till att 
pedagogernas tankar och förhållningssätt synliggörs. I vår studie framgår det att pedagoger 
anser att högläsning är språkstimulerande för barn samt att högläsningen kunde gå till på olika 
sätt. Vi kunde även se en önskan hos pedagogerna att högläsningen skulle få en större plats i 
förskolans verksamhet, och att högläsningen även kunde ske på olika platser. Att högläsningen 
inte enbart är låst till inomhusmiljön utan att det även kunde ske utomhus eller i andra miljöer 
i förskolan. 
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1 Inledningen 
Pisa undersökningen visar att svenska elevers läsförståelse har sjunkit i förhållande till tidigare 
undersökningar (Sverige, Skolverket, 2013). Därför har olika lärosäten tillsammans med 
skolverket kommit fram med en fortbildning som heter läslyftet som ska öka elevers läs- och 
skriv förmåga. Denna fortbildning är främst framtagen till lärare med elever i grundskolan och 
förskoleklass, detta har nu utvecklats så att även gymnasieskolan och framför allt förskolan får 
tillgång till denna fortbildning. Det ses som viktigt att förskolan är med i läslyftet då förskolan 
lägger grunden för barnen (Orre, 2016, Fedruari). Eftersom förskolan lägger grunden hos 
barnen redan i tidig ålder anser vi att det är viktigt att även förskolan är med i de satsningar som 
görs för att stärka barn/elevers förståelse för text.  
 
Högläsning ses i dag som en språkstimulerande aktivitet där barnens ordförråd och 
begreppsförståelse får en möjlighet att utvecklas. Samtidigt som det är en aktivitet där alla kan 
vara delaktiga då böcker förmedlar flera språk. Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) 
nämner att böcker har tre olika språk, texten förklarar vad författaren menar att säga medan 
bilder kan tolkas på flera olika sätt. Tillsammans skapar de ett tredje sätt att förstå boken på. 
Genom att samtala om bokens innehåll kan förståelsen för ord och handling utvecklas och 
barnens ordförråd bli större. 
 
Högläsningen förekom först i barnkammaren och togs sedan upp som tradition i såväl förskola 
som skola (Pramling et al. 1993). Detta har medfört att högläsning har blivit en del av vardagen 
i förskolan, samt att läsningen har blivit starkt ritualiserad. Trots detta talas det om att 
bokläsning är en nedåtgående trend som konkurrerar mot den digitala världen som dagens barn 
befinner sig i. Värdesätts inte boken på samma sätt som den gjorts tidigare eller har vi glömt 
bort syftet med högläsning för barn? Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) påtalar pedagogens 
betydelse då det kommer till läsning och hantering av böcker då det har visat sig att allt fler 
barn växer upp i hem där böcker inte förekommer. Med dessa funderingar i åtanke anser vi att 
det är viktigt att forska kring just högläsning och pedagogers syn på den, för att påminna oss 
själva såväl pedagoger som vuxna hur högläsning påverkar barns språk. Norlin (2015) 
argumenterar för att pedagogernas förhållningssätt till högläsning påverkar barnen, han menar 
att det är pedagogerna som skapar den språkliga miljön i förskolans verksamhet. Chao, 
Mattocks, Birden och Manarino Legget (2014) såg ett samband mellan ökad högläsning i 
hemmet och barnens växande ordförråd. De menar därför att det är viktigt att informera barns 
föräldrar om de positiva effekter högläsning har på barns språk. Därför menar vi att det är viktigt 
att högläsning är en aktivitet som förskolan arbetar med, att satsningar som sker i skolan kring 
högläsning också sker i förskolan då förskolan är den institution som lägger grunden hos barnen 
i deras lärande.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
I Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska främja barns språkutveckling samt 
uppmuntra och ta vara på deras nyfikenhet kring det skriftliga språket (Skolverket, 2010). 
Därför väljer vi att rikta blicken mot högläsningen och pedagogers arbete med den för ett se hur 
den påverkar barns språkutveckling.   

1 
 



Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka högläsningen i förskolan. Vi 
intresserar oss för om pedagoger har något speciellt syfte med högläsning. Detta studerar vi mer 
specifikt genom våra frågeställningar.  
 

·         Hur använder pedagoger högläsning i förskolan? 
·         När läser pedagoger i förskolan? 
·         Varför högläser pedagoger i förskolan? 
·         Vilka resurser nyttjar pedagoger för att främja högläsningen? 
 

Nyckelord: Högläsning, språkutveckling, samtal, samspel, artefakter 

1.2 Styrdokument 
I Läroplanen för förskolan står det att förskolans uppdrag är att främja barns livslånga lärande 
och att det ska ske i en trygg och stimulerande miljö som uppmuntrar språklig utveckling. Till 
skillnad mot personal inom grundskolan, som följer Läroplanen för grundskolan, förskoleklass 
och fritidshemmet, har inte pedagoger inom förskolan uppnåendemål, att barn ska uppnå vissa 
krav utan de har strävansmål i förskolan (skolverket, 2010) och (2011). Några av de mål som 
vi har kopplat samman till högläsning är. 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 
uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, 
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 
med andra, 
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner, 
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att 
använda sig av, tolka och samtala om dessa. (skolverket, 2010, s.10). 

2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt finns nio teman, i dem tar vi upp vad tidigare forskning visat hur pedagoger 
använder sig av högläsning i förskola och vad högläsning är för någonting. 

2.1 Historisk bakgrund 
Pramling et al. (1993) beskriver hur sagor har förändrats genom tiden, från att sagan har skrivits 
ner med utgångspunkt från det folkliga kulturarvet till att författare börjar skapa olika typer av 
sagor. Samtidigt reflekterar de över att högläsning endast funnits i några århundrade, att sagorna 
först inte var anpassade för barn. Utveckling har skett och barnsagor har anpassats för att passa 
barnen. Högläsningen introducerades sedan in i förskolans verksamhet från att barnsagor 
tidigare förekommit i barnkammaren. Detta har medfört att högläsningen fått en central roll i 
förskolans verksamhet. Pedagoger vid förskolor i Sverige använder sig av högläsning vid flera 
olika situationer exempelvis när barnet vill att pedagogen ska läsa eller efter lunchen som ofta 
ses som läsvila. Detta är två situationer där högläsning ofta förekommer. Samtidigt som 
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högläsning förekommer vid olika tillfällen använder pedagogen även olika metoder exempelvis 
boksamtal där syftet är att föra ett samtal med barnen om bokens innehåll. 

2.2 Vår definition av högläsning 
Högläsning är när pedagogerna sitter och läser tillsammans med ett eller flera barn och läser en 
bok högt. Dessa högläsningssituationer kan ske spontant flera gånger per dag på pedagogens 
eller barnens initiativ, eller som en inplanerad ritualiserad aktivitet som sker vid en viss tid på 
dagen som till exempel efter maten. Vid vissa tillfällen läser pedagoger böcker från pärm till 
pärm medan barnen sitter tyst och lyssnar, vid andra tillfällen sker ett samtal mellan den som 
läser och barnen. För oss är högläsning en viktig källa till barns fantasi och språkutveckling. 
Den erbjuder ett varierat utbud av både ord och text samt att det kan ske ett samtal mellan 
pedagog och barn under högläsningens gång. Samtidigt som vi menar att högläsning berikar 
barns språk anser vi att det är en betydelsefull stund som möjliggör anknytning och närhet 
mellan pedagog och barn. Vikten av närhet vid högläsning är även något som Dominkovic´, 
Eriksson och Fellenius (2006) påpekat. De belyser att högläsning skapar samspel mellan den 
vuxne och barnet samtidigt som de delar tid och fokus, den närhet som finns mellan pedagog 
och barn under högläsningen ger barnet trygghet och leder därmed till språkutveckling. Även 
Chambers (2011) lyfter fram att det centrala för högläsning är närhet och gemenskap. Han 
menar därför att det är en aktivitet som bör ske i mindre grupper där barnantalet är anpassat för 
lärandet. Han betonar dock vikten av att vid högläsningen bör barnen lyssna och ta del av det 
upplästa innehållet, för att möjliggöra ett boksamtal tillsammans med pedagogen och 
deltagande barn. Han poängterar att högläsning som sker utan ett boksamtal inte är lika givande 
för barnen. I boksamtalet bearbetar barnen det de tagit del av vid högläsningen och på så vis 
skapas ett kreativt språkstimulerande samtal.  
 
Simonsson (2004) har i sin studie valt att fokusera på hur bilderboksanvändandet ser ut bland 
barn i förskolan. Genom att använda fokusgruppsintervjuer och observationer framkommer det 
i resultatet att bilderböcker används vid flera tillfällen i förskolan och att även barnen tycker 
om att titta själva i dem. Simonsson belyser även att barn ibland utnämner någon bilderbok till 
sin favorit bok samtidigt reflekterar hon över att samma bok kan ha en annan benämningar i en 
annan situationer. Någon Simonsson (2004) även poängterar är att bilderboken är en artefakt 
som kan hjälpa barnen på flera sätt, exempelvis hur barnen ska uppföra sig i den vuxna världen. 
Körling (2012) betonar att högläsning skapar möjlighet för barn och vuxna att dela gemensam 
tid, där det finns utrymme till att samtala, ställa frågor och reflektera över berättelsens innehåll 
tillsammans. Körling framhäver även att högläsning kan vara vardagshändelser som att läsa 
högt vad som står på en skylt. Hon menar att det bidrar till att barn får en förståelse för att text 
har någonting att berätta. Hon menar även att i högläsning kan pedagoger ge liv åt texten med 
hjälp av sin röst och sitt kroppsspråk. På så sätt får barn erfarenhet av hur olika känslor och 
händelser kan dramatiseras i högläsningen. 

2.3 Läsmiljön i förskolan 
Vid förskolor förekommer det flera olika lärmiljöer som barnen kan utforska, exempelvis 
byggrummet, hemvrån eller målarrummet. Samtidigt går det ofta att se var den tänkta platsen 
för högläsning är. Simonsson (2004) menar att förskolan ofta inreder läsmiljön med exempelvis 
soffor, kuddar och stolar. Utifrån sin studie samlade Lindö (2009) in empiri genom 
observationer och fältanteckningar för att forska kring barns tidiga språkmöten och hur barnet 
sedan lär sig att erövra förmågan att kommunicera genom flera språk. Lindö benämner barns 
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språk som kroppsspråket, känslospråket och talspråket. Hennes förståelse blev den att barn 
utvecklas i alla sammanhang som barn samspelar med andra och i de olika miljöer som de 
befinner sig i. Lindö reflekterar över hur den språkliga miljön vid förskolan förekommer på 
flera platser, samtidigt som språket används i de vardagliga aktiviteterna. Pedagogerna använde 
läsmiljön där olika språkliga verktyg förekom, för att barnen skulle få möjlighet att förstå och 
samtala om innehållet. Lindö beskriver begreppet språkliga verktyg som exempelvis samtal och 
olika läs- och skrivmetoder, där boksamtal är en metod som kan användas. Svensson (2011) 
reflekterar över att miljön ser olika ut beroende på vilken förskoleverksamhet det är.  Läsmiljön 
konstrueras av förskollärare i syfte att bjuda in barnen till högläsning, eller att barnen själva kan 
titta i böckerna, där böckerna var inom räckhåll för barnen. Samtidigt kunde det finnas 
läsmiljöer som var sparsamt inredda och som inte upplevdes vara lika tilltalande för barnen, i 
dessa rum kunde det till exempel endast stå en soffa längs en vägg. Warg (2008) framhäver hur 
förskolor bygger upp en liknande miljö över alla avdelningar vid en förskola. Detta görs för att 
barnen ska känna igen sig i vilken miljö de än befinner sig i när de byter avdelning.   
 
Simonsson (2004) påpekar genom sin datainsamling hur pedagogerna vid en förskola inte hade 
någon soffa för läsningen på avdelningen för de äldre barnen, att de senare valde att införskaffa 
en. Det framgick dock att soffan som införskaffats var för liten för att genomföra en 
högläsningssituation där hela barngruppen kunde närvara. Svensson (2011) menar även att 
läsmiljön kan se ut på olika sätt. Hon påpekar att många förskolor väljer att flytta runt 
exempelvis soffan för att finna rätt plats för högläsningen. Samtidigt fanns det förskolor som 
inredde rum med tyg på tak och väggar för att skapa ett rum som påverkar olika sinnen. 
Svensson belyser även hur pedagoger kunde inreda sagorummet med olika artefakter. Det 
kunde exempelvis vara gosedjur, en spegelvägg med mera. Säljö (2014) påpekar att artefakter 
kan vara flera olika saker, det kan bland annat vara olika verktyg eller instrument för mätning 
och vägning, det kan även vara olika former av informations- och kommunikationsteknologi. 
Eriksson Bergström (2013) beskriver att pedagogerna vet vad som ska finnas i rummet men att 
de ändå måste utgå från vad barnen tycker är intressant. Detta görs för att skapa intresse hos 
barnen när det kommer till högläsningen och för den miljö där läsningen sker. 
 
Svensson (2011) påpekar att förskolor även har börjat ta ut böcker på gården, eller att 
pedagogerna tog med böcker till skogen för att skapa en ny miljö för högläsning. Norling (2015) 
framhäver i sin studie att utomhusmiljö är en oreflekterad miljö när det kommer till att främja 
barnens språk. Han beskriver att pedagogerna i sin studie ansåg att de var tvungen att tänka om 
när det kom till just utomhusmiljön. Norling påpekar även att de kan finnas en saknad i 
förståelsen för artefakternas betydelse för språkutveckling i utomhusmiljön. Chambers (2011) 
menar att människor omedvetet anpassar sig till den miljö som de befinner sig i, att miljön 
bidrar till att läsaren dras in i boken. Kan då slutsatsen dras att om förskollärare anpassar 
böckerna till utemiljön så kommer barnen att dras in i berättelsen, till exempel om boken 
nämner hur vinden viner i träden och barnen kan uppmärksamma det. 
 
Lindö (2009) betonar hur förskolans miljö kan ses som en tredje pedagog, att pedagogen 
utvecklar miljön på ett sådant sätt som reflekterar över det tänkta lärandet. Detta är något som 
framkommer i Wargs (2008) studie. Warg har valt att göra en kvalitativ studie där hon 
undersökt förskolors syn på den pedagogiska miljön, genom intervjuer har hon i resultatet 
kommit fram till att miljön var en bidragande faktor när det kommer till barns lärande då miljön 
lockade barnen till lärandet. Warg (2008) belyser hur miljön utformas för att ge barnen en 
möjlighet att utforska med alla sinnen, genom att göra ett val där barnen har tillgång till material 
samt att möblerna är i deras höjd.  
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2.4 Språkutveckling genom högläsning 
Dominkovic´ et al. (2006) hävdar att många vuxna läser högt för barn utan att ha insikt om hur 
mycket det påverkar barnens språkutveckling. Det görs mer av tradition och vana. Författarna 
menar att högläsning har god effekt för barns framtida talspråk samt deras literacyutveckling. 
Dominkovic´el al. (2006) har i sin studie tittat på hur barn upplever högläsning när de inte kan 
se bilderna i boken, resultatet av studien belyser hur högläsning är ett kulturarv som går från 
vuxna till barn, de belyser hur högläsning är en aktivitet som inte får försvinna från barns liv då 
barnsagor från tidigare generationer fortfarande finns kvar och skapar en gemenskap mellan 
generationerna. Samtidigt som de belyser de gymsamma effekterna som högläsning har på 
barns språkliga utveckling. Att högläsning påverkar barns literacy är även något som Björklund 
(2008) reflekterar över.  Hon lyfter fram att begreppen literacy och litteracitet inte har någon 
svensk översättning. Hennes tolkning av begreppen literacy och litteracitet är att de är vida i sin 
betydelse och innefattar hur barn tar till sig och utvecklar ett språk samt hur de lär sig att skriva 
och läsa. För att barn ska utveckla ett språk menar hon att det krävs träning i att hantera böcker 
och att lärandet sker i sociala samspel. Björklund beskriver att det sker genom att barn får 
erfarenhet och variation av olika litteracitetshändelser. Litteracitetshändelserna som Björklund 
(2008) nämner består av:   
• ” berättelser (scenario) 
• läsning- text, bok och bläddring 
• skrift, tecken, bilder/bilderbok   
• bilder och flerdimensionella artefakter   
• ritande/skrivande och sjungande” (s 201). 
Dominkovic´el al. (2006) förtydligar också att barns literacyutveckling sker i samspelet med 
boken, genom att de skaffar sig erfarenheter av att hantera den.  Författarna redogör i sin studie 
för en modell som visar samspelet mellan vuxen - barn - bok och menar att i samspelet mellan 
vuxen - barn så utvecklas barnets talspråks medan i samspelet barn - bok utvecklas deras 
literacyutveckling. De menar dock att det ena samspelet inte utesluter det andra utan att de 
hänger samman. Isbell, Sobol, Lindauer och Lawrance (2004) menar att barn som har 
erfarenheter av att delta vid högläsningssituationer från tidig ålder får ökad literacyutveckling, 
något som gynnar barnens senare utveckling av text och skriftspråk i skolåldern. 
 
Damber et al. (2013) beskriver att högläsning för små barn har effekt på deras språkutveckling 
samt att de tränas i att utveckla olika lässtrategier. De förespråkar högläsning som sker i syfte 
att berika barn språkligt. Genom studien som Damber et al. genomfört framkommer det genom 
de insamlade materialet som lärarstudenter bidragit med att pedagoger flitigt använder 
högläsning, men högläsning som sker i ett specifikt tema inte förekommer särskilt ofta och att 
pedagogerna då inte har något speciellt syfte med högläsningen. Damber et al. (2013) 
poängterar dock att förskollärare bör högläsa genom att läsa med barnen och inte enbart för 
dem. När det sker en dialog i samband med högläsningen tränas barnen på att samtala och 
därmed träna sin ordförståelse och få nya ord. Detta resonemang stärker även Zucker, Cabell, 
Justice, Pentimonti och Kaderavek (2013) som använde sig av videoinspelat material från 
högläsningssituationer där lärare och barn var indelade i två grupper. Syftet med deras studie 
var att se vilken betydelse det har för barns språkutveckling att bli läst för eller med barnen. Det 
visade sig att de barn som deltog i den grupp som blev lästa för inte hade samma positiva 
effekter på sitt språk som de barn som deltog i den grupp där de blev lästa med. Att läsa med 
barnen och föra ett samtal där barnen var involverade visade studien ha positiva effekter. Det 
blev motsatt effekt hos de barn som endast blev lästa för, barnen utvecklade språket men inte i 
samma grad som de barn som blev läste med. Studien visade således att barn genom att delta i 
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högläsning får ett rikare ordförråd samt träning i att uttrycka sig med hjälp av ord och begrepp 
(Zucker et al. 2013). 
 
Vid högläsning menar Körling (2012) och Fast (2007) att barn lär sig språkets uppbyggnad samt 
får en förståelse för grammatik och ökad ordförståelse. Fast menar även att barn som får en 
förståelse för språkets uppbyggnad sedan kan använda sig av den kunskapen till att utveckla 
sitt tal och skriftspråk. Utifrån de observationer som Simonsson (2004) tog del av kunde hon se 
att ett motiv för högläsning var att barnen skulle få chans att utveckla sitt språk samt att 
pedagogerna lade vikt vid högläsningen, då de ansåg att den var grundläggande för barns 
läsning och bokintresse. 
 
Kindle (2010) lyfter att de högläsningssituationer där pedagogen stannar upp och belyser vissa 
ord är gynnsamma för barns ordförståelse; i samtalet får de en förklaring om ordets betydelse. 
Att pedagogen bearbetar texten med barnen menar hon inte enbart berikar barnen språkligt utan 
även kan bidra till minskade klyftor mellan barn som inte har lika stora ordförråd. Kindle menar 
att alla barn drar nytta av att få en text uppläst för sig och samtidigt få tala om innehållet. 
Pedagogernas förhållningssätt kring barns språkliga utveckling menar Norlin (2015) har stor 
betydelse då han anser att det är upp till pedagogerna att skapa en språklig miljö som gör barn 
engagerade och intresserade av språk och böcker. Norlin har genomfört en studie där syfte var 
att undersöka barn och pedagogers förhållande till högläsning. Genom de videoinspelade 
högläsningsstunder, observationer, intervjuer samt fältanteckningar visar resultatet att 
bilderboksstunder har stor potential i förskolan. Där pedagoger tillsammans med barn kan 
samtala och utveckla aktiviteterna. Norlin (2015) kunde även från sina observationer se att 
pedagoger använde sig av olika strategier som uppmuntrade barn att ställa frågor kring 
böckernas innehåll, eller att peka på något i boken och förklara vad det är för något. Han 
uppmärksammade även att pedagoger ofta bekräftade vad barnen sa och upprepade det för dem. 
En del i att skapa en språklig miljö för barnen är att ge dem ett rikt språk. Detta gjorde 
pedagogerna bland annat genom att använda flera olika ord, för ord med samma betydelse. 
 
Chao et al. (2014) menade att högläsning som skedde i hemmet tillsammans med en vuxen 
bidrog till positiva effekter för barns språkutveckling. Dominkovic´et al. (2006) reflekterar över 
att högläsning för en barngrupp oftast blir en “pedagogisk utmaning” (s104). De syftar på att 
det kan finnas svårigheter att få en barngrupp att hålla fokus och intresse för samma bok, att det 
kan finnas yttre aspekter som fångar barnets intresse istället för boken. Författarna påpekar 
därför att det är en fördel för barns språkutveckling att förskolans högläsningssituationer liknar 
dem som sker i hemmet, där mindre grupper förekommer för att ge utrymme för barn-vuxen-
bok. Att ha högläsning i mindre grupper skapar möjlighet till att föra ett samtal med barnen 
istället för en envägskommunikation där pedagogen läser och barnet sitter tyst. 

2.5 Biblioteket och hemmet  
Simonsson (2004) belyser att det skett ett samarbete mellan förskola och bibliotek sen 1970- 
talet. Syftet var då att öka bokbeståndet och på så vis bredda utbudet av böcker på svenska 
förskolor. I detta samarbete presenterade bibliotekarierna böcker för pedagogerna som de sedan 
kunde låna till sina förskolor. Det framkom ur Simonsons datainsamling att pedagoger upplever 
att böcker som de önskar låna ofta är utlånade och att de ser svårigheter i att besöka biblioteken 
på grund av geografiskt avstånd med mera. Det bidrog till att förskolorna själva utformade bok-
miljöer som liknade bibliotekens och att pedagogerna såg sig själva som de personer som ska 
introducera böcker för barnen. De valde böcker utifrån vad de själva ansåg vara lämpligt och 
berikande för barnen. Det fanns en önskan hos pedagogerna att förskolans bokutbud skulle ha 
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en hög kvalité och stor variation. Då böcker kan vara kostsamma och lätt slits ut i en miljö som 
förskolan, startades ett samarbete med biblioteket. Biblioteken sammanställde bokpåsar åt 
förskolor runt om i landet för att uppfylla deras önskan om bokkvalité, varierat utbud och för 
att underlätta lånandet. Att använda biblioteket som en källa till vidgat utbud av böcker är även 
något som Lindö (2009) belyser som värdefullt. Det är en form av arbete som Lindö menar har 
stor betydelse för ett framtida samarbete mellan bibliotek och förskola. Genom att ta hjälp av 
barnboksbibliotekarier som sätter samman bokpåsar med böcker utifrån förskolors olika 
önskemål. Där arbetet kring bokpåsar kan grunda sig i olika perspektiv. Det ena perspektivet 
kan vara det som Simonsson (2004) beskriver, där syftet är att utöka antalet och skapa förnyelse 
av böcker på förskolan. Det andra kan vara för att skapa förbindelser mellan förskola, 
biblioteket och hemmet. 
 
Chao et al. (2014) har i sin studie använt sig av begreppet raising a reader, RAR som är en del 
av ett projekt som handlar om att förbättra barns ordförråd genom högläsning. I projektet arbetar 
de aktivt med bokpåsar som har satts samman av barnboksbibliotekarier och som sedan tas med 
hem och roteras mellan barnen. En del av syftet var att skapa en länk mellan bibliotek, förskola 
och hem för att se om det kunde locka fler föräldrar och barn till att besöka biblioteket oftare 
och därmed även låna och läsa fler böcker tillsammans med sina barn. Under de 12 veckor som 
projektet pågick kunde de se att barns växande ordförråd hängde samman med en ökning av 
högläsning i hemmet. Genom att föräldrar fick ta del av information kring högläsning och dess 
betydelse för barns ordförråd och läs- och skrivkunnighet ökade deras medvetenhet vilket ledde 
till engagemang och ett intresse för böcker. Enligt Fast (2007) kan pedagoger ha olika syn på 
barnens bokval då de är på exempelvis biblioteket och lånar böcker. Hon belyser att vid vissa 
tillfällen är det inte självklart att pedagoger låter barnen låna böcker som var på ett annat språk 
än svenska. Dessa pedagoger ägnade ingen tid åt barnens modersmål utan la enbart fokus på 
svenskan, medan andra pedagoger försöker ta vara på barnens modersmål och är intresserade 
av att låna böcker som även deras föräldrar kan ta del av. Detta är något som Fast fick erfara 
från den etnografiska studie hon gjorde där hon följde sju barn och deras familjer under tre års 
tid.  Hon observerade, samtalade, fotograferade, intervjuade, gjorde ljudupptagningar och 
fältanteckningar. Syftet med studien var att ta reda på i vilka sammanhang barn möter text och 
språk samt hur barn lär sig att erövra den kunskapen och använda den på egen hand. Fast belyser 
att det är i samspelet med familjen och andra människor som barn tränar sina språkkunskaper, 
genom den miljö och kultur de lever i.  Fast (2007) menar att det är viktigt för barn med ett 
annat modersmål än svenska att det språket även accepteras innanför klassrummen, då det 
annars kan leda till utanförskap och påverka barnets identitet. Därför poängterar Fast att det är 
viktigt pedagoger uppmärksammar barns modersmål. Även Chao et al. (2014) reflekterar över 
att det är viktigt att förskolan lånar böcker på barnens modersmål. De menar att det gynnar 
samarbetet mellan förskola, bibliotek och hemmet vilket i sin tur leder till språkstimulering hos 
barnen. Då kan de gemensamt läsa, bläddra och titta i böcker med sina föräldrar och samtala 
om innehållet. Chao et al. menar att om det finns böcker på olika språk i förskolan och i 
bokpåsarna skapar det ett intresse hos barn och föräldrar för varandras språk. Därför poängterar 
de att det är en del i förskolans och bibliotekets uppdrag att främja barnets språkmiljö genom 
att erbjuda barnen en bred variation av böcker. 
 
Lindö (2009) beskriver att barn som möter böcker genom högläsning både på sitt modersmål 
och svenska berikar sin tvåspråkighet positivt. Med den erfarenheten arbetar 
barnboksbibliotekarier mycket med att erbjuda förskolor böcker som har översatts till flera 
språk, dels genom utlåning till förskolor samt även bokpåsar som möjliggör att böckerna når 
barnets och föräldrarnas hem. Därför menar Chao et al. (2014) att det är viktigt att stimulera ett 
samarbete mellan bibliotek, förskolan och hemmet då det ger stöd i barnets språkutveckling. 
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Fast (2007) kunde se att pedagoger i vissa lägen inte förstod vidden av det samarbetet då de 
helst såg att barnen läste böcker på svenska. För att barn ska utveckla sitt språk menar Lindö 
(2009) att barn möter olika former av litteratur och menar att det kan ske genom att de stöter på 
olika former av bibliotek. Hon betonar familjebiblioteket som är det bokutbud som erbjuds i 
hemmet, kompisbiblioteket som är de böcker som lånas utav vänner och samhällsbiblioteket 
som är det som förskolan samarbetar med där det finns utbildade barnboksbibliotekarier. 
Genom att använda dessa olika former av bibliotek riktas inte barnen mot ett särskilt bokval 
utan det öppnar upp för olika alternativ. När barn får ta del av dessa bibliotek och använda dem 
som källor där syftet är att vidga bokutbudet menar Lindö att det berikar barnen språkligt och 
skapar läslust. Hon menar även att det finns olika perspektiv då det kommer till barns val av 
böcker. Pedagoger, förskolan och hemmet och barnen har olika perspektiv, därför krävs ett 
samarbete för att finna det som lockar barn till att bli intresserade av högläsning och böcker. 
Även Chao et al. (2014) beskriver att barns val av böcker kan gå till på flera olika sätt. Därför 
ska pedagogen inte utesluta något alternativ. Lindö (2009) påpekar dock att biblioteket är 
främsta källan till böcker och att bokvalet ofta formas efter pedagogernas önskemål. 
Pedagogerna kan ta hjälp av barnboksbibliotekarier som hjälper till att plocka fram de böcker 
som kan tänkas vara lämpliga för de ändamål som pedagogerna ska använda böckerna till, 
exempelvis i ett temaarbete. 

2.6 Samtal i högläsningen   
Högläsning och samtal kring böcker kan se ut på flera olika sätt, Hargrave och Sénéchal (2000) 
belyser hur pedagogen tillsammans med barnen kan använda sig av dialogläsning där 
pedagogen ställer frågor och barnen får en aktiv roll i högläsningssituationen. Damber (2015) 
påpekar att högläsning ofta är en rutin på förskolan, men att använda sig av boksamtal där barn 
och pedagoger ställer frågor angående texten är något som sällan förekommer. Damber menar 
vidare att pedagoger inte följer upp högläsningen. Att samtalen kring böckerna ibland handlade 
om att barnen skulle förstå orden utifrån ordets innebörd, hon jämförde det med att kunna ordet 
utifrån ett lexikon. Svensson (2011) poängterar hur olika det kan vara mellan blivande 
förskollärare och de som är verksamma inom yrket. Genom att samtala med förskollärarna 
reflekterade de över att samtal kring högläsning har blivit mer återkommande. Förskollärarna 
påpekade dock att samtalen om boken tillsammans med barnen ibland påminner mer om ett 
prov för att se vad barnen kommer ihåg från sagan i stället för att diskutera sagans innehåll ur 
olika perspektiv. Genom samtalen med de blivande förskollärarna framkom de att de ansåg att 
få av dem inte hade någon erfarenhet kring boksamtal. De menade att de ofta läste flera böcker 
men att de avslutade högläsningen och påbörjade andra aktiviteter i stället. Damber (2015) 
belyser saknaden av samtal om bokens innehåll. Hon problematiserar om detta beror på att 
läsningen ofta sker vid ett specifikt tillfälle som före eller efter maten för att barnen ska vila.      
            
Tre frågor som återkommer när det gäller boksamtal är; hur använder förskollärare boksamtal, 
varför använder de boksamtal och för vems skull? Pramling et al. (1993) poängterar att vuxna 
ofta tar för givet vad barnen förstår från högläsningen. De menar att vi inte kan vara säkra på 
att barnen förstått innehållet i texten. Hargrave och Sénéchal (2000) lyfter fram hur pedagoger 
kan ställa öppna frågor till barnen. De påpekar att pedagogen bör ställa frågor som utmanar 
barnen och att frågorna är öppna, det vill säga att frågorna inte går att svara ja eller nej på. Dessa 
frågeställningar är även något som Chambers (2011) lyfter fram. Utifrån sin egen studie där 
egna erfarenheter och observationer från olika boksamtal med barn och ungdomar utgör empirin 
fann han vissa mönster. Syftet med studien var att ta reda på vad det är som krävs för att barn 
ska bli en läsare och uppskatta böcker. Han intresserar sig även för vad som händer när barn 
samtalar om det dem läst med andra människor. Hans resultat visade att barn blir bra läsare och 
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lyssnare genom att delta i boksamtal med andra människor. Vid boksamtal menar han att barn 
lär sig att koncentrera sig för texten och utifrån den sedan föra ett kreativt samtal kring 
innehållet. Chambers (2011) belyser att pedagogens roll i boksamtal är viktigt då det är den 
som stöttar barnen i samtalen. Detta kan pedagogerna göra genom att använda sig av jag undrar 
frågor. Dessa frågeställningar påminner och har samma innebörd som de öppna frågor som 
Hargrave och Sénéchal (2000) belyser. Chambers (2011) poängterar att genom att ställa jag 
undrar frågor till barn bidrar det till att de kan svara helt utifrån sig själva, det finns inga rätt 
och fel svar. Därför påpekar han att pedagoger inte bör ställa varför frågor till barnen då han 
menar att denna fråga lätt leder barnen, Chambers anser att detta medför att glädjen i situationen 
försvinner. Även Svensson (2011) lyfter fram är vikten av boksamtal och högläsning, hon 
reflekterar över att flera pedagoger inte har insikt i hur betydande boksamtal och högläsning är 
för barnens språkutveckling. Högläsning och boksamtal kanske enbart sker vid förskolan och 
därför får det en betydande roll även att förskolläraren är lyhörd för vad barnen vill lära samt 
samtala om i högläsningssituationen. 

2.7 Planerad eller oplanerad högläsning  
Damber (2015) ifrågasätter högläsning som enbart sker vid specifika tillfällen exempelvis före 
eller efter maten. Även Damber et al. (2013) påpekar att högläsning ofta sker som mest frekvent 
vid vilan. De berör även att vilan förekommer vid en specifik tid och plats vid förskolor, vilket 
innebär att förskolan har läsvilan på rutin, läsvila syftar till att läsningen sker före eller efter 
lunch. Det som dock går att ifrågasätta är om högläsningen är planerad då den sker på rutin. 
Simonsson (2004) lyfter fram att läsvilan är starkt ritualiserad i förskolan. Simonsson har i sin 
studie observerat trettio lässituationer vid två förskolor som sker vid lunch och funnit att de har 
en gemensam struktur. Hon menar att barnen följer ett specifikt mönster där de först äter mat 
sedan väljer en bok var och går till en förutbestämd plats. Simonsson påpekar även att det blir 
en väntan för barnen då alla inte äter i samma takt. Något som också påpekas är förändringen 
som sker när förskolläraren kommer till aktiviteten. Barnen ska då välja plats där de ska sitta 
samt göra ett val av vilken bok som skall läsas. 
 
Dominković et al.(2006) belyser att böcker ingår i dagliga aktiviteter i förskolan samt att 
förskolor kan använda böcker för att genomföra ett tema som pågår under en längre tid. Damber 
et al. (2013) menar att högläsning som sker genom ett tema utförs mer medvetet samt att 
högläsningen planeras tillsammans i arbetslaget. De påvisar att det är skillnad mellan 
högläsning som är tematisk och vanlig högläsning. De poängterar att tematisk högläsning i hög 
grad innebär att det är pedagogerna tillsammans som väljer litteratur medan det i vanlig 
högläsning är den enskilda pedagogen, eller barnet.   
 
Damber et al.(2013) framhäver att det är en stor skillnad i hur ofta och länge pedagoger läser 
vid förskolan. De poängterar att det kan vara alltifrån två minuter till fyrtiofem minuters 
högläsning. Simonsson (2004) kunde i sin studie se att pedagoger initierade högläsning med 
barnen på olika sätt under den fria leken. Bland annat kunde hon se att pedagogen kunde säga 
till barnet att “jag får aldrig läsa för dig, för du går hem före lunch” (S107).  Simonsson kunde 
även se hur en pedagog kunde läsa för ett barn och samtidigt fråga ett annat barn om hen ville 
vara med då det barnet gått till boklådan. På detta sätt bjöd pedagogen in fler barn till att delta 
i en redan startad högläsningssituation. 
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2.8 IKT och högläsning 
Vi har valt att använda oss av ordet IKT (Informations- och kommunikationsteknik) som ett 
samlingsbegrepp för läsplatta, e-bok, smart board och dator. I sin studie där Salmon (2014) har 
som syfte att ta reda på om barns arbete med IKT har gynnsamma effekter för deras 
språkutveckling. Det framgick utifrån de observationer som gjordes på barn att det är viktigt att 
en vuxen sitter med som stöd och samtalar om det som barnet uppmärksammar när barnet 
integrerar med någon form av IKT. Detta menar Salmon bidrar till att berika barnens språk. 
Från de intervjuer som Fast (2008) gjort med föräldrar framkom det att deras barn lärt sig 
alfabetet med hjälp av de bokstäver som finns på tangentbordet samt att barnen har utvecklat 
en förståelse för andra språk som till exempel engelska vid användning av IKT. Föräldrar i 
studien pekar på att användning av IKT möjliggör möten mellan barn och olika texter vilket 
berikar barnens ordförråd. Klerfelt (2007) har i sin studie där syftet var att ta reda på hur barn 
möter IKT i förskolan och hur meningsskapande samspel där emellan kan möjliggöras. Genom 
att använda sig av observationer, samtal och videoinspelat material reflekterar hon över det 
samband som finns mellan en människa och IKT. Hon menar att en skärm som kan erbjuda 
gester som, tal och bilder, kan instruera barn på liknande sätt som en människa. Det framgick 
dock ur resultatet att det är viktigt att en vuxen eller en pedagog sitter med barnet och delar 
upplevelserna med IKT tillsammans med barnet. Pedagogens roll vid ett samspel mellan barn 
och IKT betonar även Salmon (2014) som menar att det är viktigt att inte IKT tar över 
pedagogens roll vid till exempel bokläsning eller att den digitala boken ersätter den traditionella 
boken. Det bör istället ske parallellt med varandra och med variation. Det ena behöver inte 
utesluta det andra.  
 
Något som Klerfelt (2007) betonar är att användning av IKT är en stor del av dagens barns 
vardag och en del av deras kultur. Enligt Fast (2008) använder de deltagande barnen någon 
form av IKT så gott som dagligen i sin hemmiljö och det är något som flera pedagoger lyfter 
då det kommer till användning av IKT i förskolan. Flera pedagoger anser att barnens flitiga 
användande av IKT i hemmet medför att de inte bör få lov att använda det i samma utsträckning 
i förskolan. Det framgår dock att fler av pedagogerna inte har så stor kunskap om IKT och på 
grund av det har de heller inget intresse av att lära sig mer om det. Även om pedagoger inte har 
ett intresse för att använda sig av IKT i sitt arbete i förskolan poängterar Salmon (2014) att det 
är till fördel för barn att använda sig av IKT. Det främjar deras förståelse och hantering av 
digitala verktyg och det är något som kommer att vara användbart för dem senare i skolgången. 
Klerfelt (2007) uppmärksammade att flera pedagoger inte vet hur de skall använda IKT och 
inkludera det i den övriga verksamheten i förskolan.  Det framgår dock att vissa pedagoger lärt 
sig att använda IKT för att utveckla den traditionella sagan och berättandet. Med hjälp av olika 
program kan barn skapa egna sagor, exempel på sådana program är Book creator och 
StoryPatch. Genom att barn lär sig att hantera dessa program inkluderas de i skapandet av en 
berättelse och på så vis utvecklas högläsningen. 

2.9 Sammanfattning 
I detta avsnitt har vi granskat högläsning ur ett historiskt perspektiv samt hur pedagoger 
använder sig av högläsning i förskolans verksamhet. Det framkom ur tidigare forskning hur 
viktigt det är med högläsning i förskolan samt att samspel, delaktighet och möjlighet till 
högläsning utgör positiva effekter för barns språkutveckling. Från att högläsningen förekom i 
barnkammaren, utvecklades sedan högläsningen och introducerades in i förskolan och skolans 
verksamheter. Böcker borde vara en självklarhet i alla miljöer för att ge barnen möjlighet att 
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fängslas av bokens innehåll, där miljön, boken och barnet samspelar med varandra. Forskning 
visar att högläsning som sker i samspel mellan vuxen, barn och bok är den som är mest gynnsam 
för barnets tal och literacyutveckling, då det bidrar till ett samtal mellan dem. Samtidigt är det 
berikande för barn att möta variation av böcker, det är något som pedagoger strävar efter. Till 
hjälp att vidga bokutbudet för barn samarbetar förskolor med bibliotek och barnens hem. Ett 
sätt att få tillgång till ny litteratur är även genom det samarbete som sker med biblioteket, och 
deras arbete med bokpåsar. Bokpåsar möjliggör både för förskolan och hemmet att läsa mer 
tillsammans med barnen. 
 
Det framkom även hur delaktigheten kan utvecklas genom att pedagogen och barnen för ett 
samtal kring boken, där deltagandet gör att barnen får samtala om innehållet. Det är stor skillnad 
på om högläsningen sker i ett planerat temaarbete eller om det enbart sker som vila. Vid ett 
temaarbete kunde exempelvis högläsningen inkluderas i temat och pedagogerna hjälptes åt att 
välja böcker medan det skilde sig från vilan då enskilda pedagoger valde ut barnböcker. 
 
Forskning visade även att barns samspel med IKT var språkutvecklande för dem, flera barn lär 
sig bland annat bokstäver och får en förståelse för andra språk utöver sitt modersmål genom 
användning av IKT. Det poängterades att det är viktigt att en vuxen sitter med barnet vid 
användning av IKT för att kunna diskutera det som barnet uppmärksammar och får funderingar 
kring. 

3 Teoretisk utgångspunkt   
I vår studie utgår vi från att barn lär sig i sociala sammanhang samtidigt som pedagogen behöver 
granska och reflektera kring lärandet. Vi utgår i huvudsak från sociokulturella aspekter men 
kommer även att beröra några av de didaktiska frågorna. Ordet didaktik kommer från det 
grekiska ordet didaskein vilket kan översättas till hur en individ lär sig och tar till sig kunskap 
och hur pedagogers förhållningssätt påverkar undervisningen och möjlighet till lärande. Vi har 
valt att använda följande teoretiska begrepp som utgångspunkt i vår analys; proximala 
utvecklingszonen, förskollärarens förhållningssätt, samspel, artefakter och språkliga verktyg. 
 
Säljö (2015) beskriver att en av utgångspunkterna i sociokulturellt perspektiv är att barnet 
formas genom samspel med sin omgivning, det vill säga människor och miljön runt om kring 
sig. Enligt Simonsson (2004) och Säljö (2015) är viktigt att högläsning ska ses som en social 
aktivitet. Säljö menar även att barn använder kommunikation i form av skratt, tal och beröring 
för att bli en del av den sociala gemenskapen som finns i samhället. Det kan kopplas till 
högläsningsstunder i förskolan där barn tillsammans får höra en saga som de kan samtala om 
och bearbeta på olika sätt. Där barnet tillsammans med pedagog eller en kamrat som är mer 
kompetent, kan vägleda barnet i samspelet. Att pedagogen eller den mer kompetenta kamraten 
utmanar barnet i sitt lärande utifrån individens tidigare erfarenheter. Det här kallar Vygotskij 
för proximal utvecklingszon, begreppet förtydligas genom att det handlar om att det är 
pedagogens roll att se vilka möjligheter till lärande varje barn har samt utmanar dem (i Lindö 
2009). Lindö (2009) reflekterar över hur viktigt det är att verksamheten är planerad så att 
pedagogen kan möta barnet i deras förståelse.   
 
Det är viktigt att pedagoger granskar och reflekterar kring lärandet. Vikten av att granska och 
reflektera kring lärandet är något som skolverket (2016) tar upp, där talar de om didaktiska 
aspekter. När det samtalas om didaktik nämns ofta vad, hur och varför. Jank och Meyer (1997) 
menar dock att didaktikens frågor blir snäva när pedagogen endast behandlar vad och hur, de 
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menar att didaktiken även handlar om vem ska lära sig, vad man ska lära sig, varför ska man 
lära sig, med vem ska man lära sig med mera. Då det handlar om att pedagogen måste se varje 
enskild individ och den individens möjlighet till lärande. Därför kan dessa didaktiska frågor 
vara till stöd när pedagogen ska utforma lärandet och miljön. Därför har vi valt att utgå från 
dessa didaktiska frågor i vår studie. Eftersom högläsning förekommer i förskolan både vid 
planerade och oplanerade tillfällen, kan det vara av intresse för dem att reflektera kring dessa 
frågor för att ge barnen möjlighet till lärande. Samt att möta varje barn som individ och utmana 
dem utefter deras tidigare erfarenhet. På så sätt kan ett lärande utvecklas.  

4 Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Vi genomförde observationer och intervjuer där 
pedagogers åsikter och förhållningssätt ligger till grund för vår datainsamling. En kvalitativ 
undersökning är att föredra då vi ville gå in på djupet kring pedagogernas tankar om högläsning. 
Dessa metoder valdes därför att vi ansåg att dessa metoder var lämpliga för oss då vi ville forska 
kring pedagogernas förhållningssätt kring högläsning. Trost (2012) menar att en kvalitativ 
studie är att föredra då man som forskare vill gå in på djupet och ta del av hur andra människor 
upplever olika fenomen och sedan hitta mönster bland dem. Intervjuerna skedde enskilt 
tillsammans med en pedagog från varje förskola och observationerna skedde vid en aktivitet 
där högläsning är i fokus. 

4.1 Tillvägagångssätt 
Efter kontakt med förskolechefer i en kommun i västra Sverige ringde vi till förskolorna för att 
se om de var intresserade av att delta i vår studie. Vi berättade för pedagogerna om vår studie 
och att vi ville göra 10 enskilda intervjuer med pedagoger från varje förskola samt 10 
observationer, även de en från varje förskola. Vi lämnade sedan ut missivbrev till pedagoger 
som förmedlade vidare missivbrev till vårdnadshavare (se bilaga 2 och 3). Sedan fick 
pedagogerna själva bestämma tid och plats för intervju och observation. Detta bidrog till att de 
olika metoderna inte skedde i någon viss ordning utan i den ordning som var bäst lämpad för 
de enskilda avdelningarna. Vi valde att dela upp både intervjuer och observationer mellan oss 
så att vi gjorde hälften var. 
 
Vi valde att spela in ljud med våra mobiltelefoner vid både intervjuer och observationer för att 
underlätta vår transkribering och vårt analysarbete. Från början var det tänkt att vi skulle 
videofilma vid observationerna, dock fick vi motstånd från flera pedagoger då utomstående inte 
har tillåtelse att videofilma barnen. Av hänsyn till de etiska aspekterna valde vi därför bort 
videofilmning vid observationerna och använde oss av fältanteckningar och ljudinspelning 
istället. Vi ansåg att detta var en metod som skulle bidra till att studien kunde fortgå utan att 
förhindra barnen från att delta vid högläsningssituationen.   
    
4.1.1 Genomförande av semistrukturerad intervju 
 
Vår fokus låg i att undersöka pedagogens arbete med högläsning. Utifrån det valde vi att 
använda oss av en semistrukturerad intervju, då vårt syfte var att låta pedagogen med egna ord 
beskriva sitt arbete med högläsning. Vi genomförde sammanlagt 10 intervjuer med pedagoger 
från olika förskolor. Trost (2010) menar att denna form av kvalitativ undersökning öppnar upp 
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samtalet. Om frågeställningarna är öppna och låter den intervjuade svara utifrån sig själv så är 
det en semistruktuerad intervju.  
 
Intervjuerna gick till så att vi satte oss med pedagogen i ett enskilt rum, berättade om studiens 
syfte och sedan utgick vi från en intervjuguide när vi ställde våra frågor (se bilaga 1).  Trost 
(2010) belyser att i intervjuguiden finns de frågor som intervjuarna har förberett sen 
tidigare.  Författaren beskriver att en intervjuguide används som ett hjälpmedel till att ställa 
raka och direkta frågor till den person som intervjuas. Genom att vara påläst på sin intervjuguide 
och sitt ämne underlättar det intervjuns flöde och för vilka följdfrågor som kan passa in att 
ställa. 
 
Vår avsikt med att föra en ostrukturerad intervju grundade sig i att vi ville ta del av 
pedagogernas tankar kring högläsning. Genom att använda denna form av intervju som metod 
öppnade det upp för reflektion och diskussion under intervjuns gång vilket skapade möjligheter 
för oss som forskare att ställa följdfrågor till pedagogerna. På så sätt ser alla våra intervjuer 
olika ut trots att vi belyser samma ämne och utgår från samma frågeställningar. Tiden för 
intervjuerna varierade och pågick från 5 minuter upp till 45 minuter. 
 
4.1.2 Genomförande av icke deltagande observation 
 
Då vårt syfte är att ta reda på hur, när och varför pedagoger högläser för barnen var det självklart 
för oss att använda oss av en icke deltagande observation. Franzen (2014) och Bryman (i 
Franzén 2014) beskriver att vid en icke deltagande observation är inte forskaren själv med och 
deltar utan befinner sig en bit bort från den valda situationen för att observera vad som händer. 
Bryman beskriver två former av observationer, strukturerad och ostrukturerad, vi valde att utgå 
från ostrukturerad observation. Tjora (2012) nämner att vid denna metod använder sig forskaren 
av fältanteckningar för att anteckna allt som kan tänkas vara intressant inom sitt område under 
observationstillfället. Tjora belyser att användning av denna metod kan vara till fördel om syftet 
är att påverka situationen så lite så möjligt och därmed ta del av situationen ur ett 
utifrånperspektiv. 
 
Vi genomförde 10 observationer, där medverkade 1-2 pedagoger och 3-6 barn vid varje tillfälle. 
Vid observationstillfällena presenterade pedagogerna oss för barnen och sedan fick vi själva 
berätta varför vi skulle sitta med under deras högläsning. Under observationen satt vi en bit bort 
från gruppen, dels för att inte störa men också för att få en tydligare överblick av situationen. 
Vi kompletterade våra ljudinspelningar genom att föra fältanteckningar, vi antecknade sådant 
som inte kunde uppfattas via ljudinspelningen. Exempel på det kan vara barnens och 
pedagogernas kroppsspråk samt våra egna tankar och reflektioner ifrån stunden.  Tiden för 
observationerna varierade och pågick från 10 minuter upp till 30 minuter. 
 
Genom att göra icke deltagande observationer ville vi försöka få se en så sann bild som möjligt. 
Det är dock svårt då vi med vår närvaro alltid har en påverkan på situation. 

4.2 Etiska ställningstaganden 
I vår studie använde vi oss av intervjuer och observationer som metod, vilket ställer vissa krav 
på oss som forskare. Som forskare är vi skyldiga att följa fyra etiska krav som Vetenskapsrådet 
(2002) tagit fram för att skydda de som väljer att delta i forskningsstudier. De fyra kraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Dessa krav informerade vi pedagoger och barnens vårdnadshavare om genom att låta dem ta 
del av det missivbrev som de skulle underteckna innan deltagande i studien. Informationskravet 
innebär att vi som forskare är tvungna att informera om studiens syfte samt vilka metoder vi 
valt att använda oss av. Detta gjorde vi genom att lämna ut missivbrev (se bilaga 1 och 2).  Till 
berörda pedagoger och vårdnadshavare där de kunde läsa om studien samt att de kunde kontakta 
oss vid eventuella frågor. Samtyckeskravet innebär att vi som forskare informerar de deltagande 
om att de när som helst kan välja att avsluta sitt deltagande. Vi som forskare får inte påverka 
deras val att avsluta sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagande 
är anonyma i vår studie och att vi använder oss av fiktiva namn för att minska igenkännande 
för pedagoger, barn och förskola. Nyttjandekravet innebär att de insamlade matamaterialet 
endast kommer att användas i forskningssyfte. De insamlade datamaterialet kommer även att 
tas bort efter avslutade studier.  

4.3 Urval  
Att välja intervju och observation som metodval föll sig naturligt för oss då flera av de 
kvalitativa studier vi tagit del av gick tillväga på liknande sätt. Vårt val att undersöka förskolor 
i vår närhet i västra Sverige var även en tid och kostnadsfråga då det ledde till kortare 
reseavstånd. 
 
Vårt urval gick till så att vi kontaktade förskolechefer i en kommun i västra Sverige och sedan 
kontaktade vi de förskolor som vi fått tillåtelse av cheferna att höra av oss till. Genom att tala 
med förskolechefer fick vi tillåtelse att kontakta några förskolor, samtidigt som vi blev nekade 
att höra av oss till andra då det bland annat förekom ombyggnationer och pedagogerna ansågs 
vara otillgängliga. Vissa av de kontaktade förskolorna valde att inte delta i studien på grund av 
tidsbrist. Förskolorna i vår studie deltog genom ett bekvämlighetsurval, det vill säga att vi 
använt oss av förskolor i en närliggande kommun på grund av reseavstånd och kostnadsfråga. 
Trost (2010) beskriver att bekvämlighetsurval är en praktisk metod att använda sig av vid 
kvalitativa studier. Att välja förskolor utifrån ett bekvämlighetsurval i stället för att välja ut 
specifika förskolor till vår studie var ett medvetet val vi gjorde. Genom att kontakta 
förskolechefer i en och samma kommun bidrog det till ett bekvämlighetsurval, detta menar 
Trost (2010) är att man som forskare använder sig av det som finns tillgängligt för sin studie.  
 
De medverkande pedagogerna i denna studie var både utbildade förskollärare och barnskötare. 
Både yrkeserfarenhet och ålder varierade mellan de medverkande pedagogerna och det fanns 
ny examinerade förskollärare och pedagoger med lång erfarenhet av arbetet i förskolan.  I denna 
studie var samtliga deltagare kvinnor. Vid observationerna deltog barn som var 3-6 år, vi vill 
påpeka att vi inte lagt fokus på barnen i observationen i denna studie, vi har istället utgått från 
pedagogernas förhållningssätt. 

4.4 Metodval 
När vi berättade för de deltagande pedagogerna om vår studie och metod valde vi medvetet att 
utelämna frågeställningar inför intervjun. Detta gjordes för att pedagogerna inte skulle få 
möjlighet att förbereda sig, samt träna in svar som de ansåg vara rätt och representera förskolan 
de arbetar i. Vårt intresse låg inte i att få ta del av rätta svar kring högläsning utan i att ta del 
verksamma pedagogers enskilda svar av högläsning. Trots detta är vår tolkning att pedagogerna 
gjorde sitt yttersta för att ge oss de svar som de trodde förväntades av dem. Damber et al. (2013) 
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poängterar att då de jämfört svar från intervjuer och observationer kunde de se att det skilde sig 
en del. De menar att pedagogerna svarade på ett sätt vid intervjuerna och visade sedan ett annat 
arbetssätt vid observationerna. Med det i åtanke ansåg vi att vårt val att kombinera två metoder 
med varandra stärker vår studie och ger en mer varierad bild av hur högläsning kan gå till på 
förskolor. Det hade dock varit önskvärt att observera vid fler och längre tillfällen på förskolorna 
för att ge oss en förståelse för hur högläsningen kan gå till. 

4.5 Bearbetning av data 
För att bearbeta det insamlade datamaterialet tog vi hjälp av textnära kodning som är en form 
av analysverktyg som Tjora (2012) lyfter fram. Textnära kodning innebär att söka efter ord som 
representerar det insamlade materialet, eftersom många svar går under lika mönster. Sedan kan 
grupper bildas som sedan utformar teman till resultatet. De ord som framkommit genom 
textnära kodning färgkodas och bidrar till att bilda specifika teman. När vi kodat materialet med 
hjälp av olika färger fann vi gemensamma kategorier och teman. Detta möjliggjorde en klar 
bild av materialet och det blev synligt för oss vad förskolorna hade gemensamt och vad som 
skiljde dem åt, detta ledde fram till vårt resultat. Genom färgkodningen fann vi fyra 
gemensamma kategorier, samling, samtal, miljö och resurser som stöd för högläsning. Dessa 
fyra kategorier bildades genom att vi fann gemensamma mönster i intervjuerna. Både 
fältanteckningar och de ljudinspelade observationerna transkriberades och sedan tittade vi efter 
skillnader och likheter mellan det pedagogerna talade om i intervjuerna och vad som gjordes 
under observationerna. Enligt Bryman (2011) är det är en fördel att koda materialet redan från 
start för att underlätta analysarbetet. Han menar även att det är viktigt att inte låsa sig i vissa 
föreställningar, utan att kritiskt granska de ord som framkommit i kodningen och vara öppen 
inför nya insikter och samband. 
 
När det kommer till empirin anser vi att det var mycket insamlat material att behandla och att 
det därför blev svårt för oss att bearbeta allt och se helheten. Detta medförde att vi använde 
olika former för att komma fram till dessa fyra slutliga teman. Vi sökte bland annat efter 
gemensamma ord i alla intervjuer, sedan valde vi att skriva ut materialet för att ordna alla svar 
efter vad de uttryckte. Genom att blanda alla dessa metoder kom vi sedan fram till fyra 
gemensamma teman som är samtal, samling, miljö och resurser i förskolan. Dessa teman 
utgjorde vårt resultat, där vi även kunde synliggöra våra analysbegrepp. Dessa begrepp är 
proximal utvecklingszon, förskollärarens förhållningssätt, samspel, atrefakter och språkliga 
verktyg.  

4.6 Tillförlitlighet 
Vi anser att tillförlitligheten är hög i vår studie, detta då vi har utgått från samma intervjuguide 
och våra följdfrågor har stannat kring ämnet högläsning. Roos (2014) menar att man som 
forskare måste ställa frågor som ger svar på studiens syfte för att ge en hög tillförlitlighet. Hon 
menar att om forskaren ställer frågor som bidrar till att informanten byter ämne blir 
tillförlitligheten låg då frågorna lämnar sitt huvudsakliga ämne. Både våra intervjuer och 
observationer har ljudinspelats och vi har även fört fältanteckningar. Genom att föra både 
fältanteckningar och uppta ljudinspelningar har vi kunnat se samband och på så vis ökar 
tillförlitligheten. Brinkkjær och Høyen (2013) belyser att för att en studie ska få en hög 
tillförlitlighet ska andra forskare kunna använda sig av samma metod och göra en liknande 
studie och nå fram till samma resultat och därför anser vi att vår studie har hög tillförlitlighet.  
 

15 
 



4.7 Sammanfattning 
I ovanstående avsnitt har vi beskrivit hur vi gick till väga från val av metod till genomförande 
av dem. Vårt val att göra en kvalitativ studie grundar sig i det som Trost (2010) beskriver, han 
menar att en kvalitativ studie kan göras om det finns intresse för att ta reda på vad enskilda 
personer har att säga, en kvalitativ studie öppnar upp för samtal. 
 
Efter att ha tagit kontakt med både förskolechefer och pedagoger kunde vi påbörja vår studie. 
Missivbrev lämnades till pedagogerna som sedan delades ut till föräldrarna.  Vi förklarade 
syftet med vår studie och lämnade medvetet inte ut intervjufrågorna då vi ansåg att detta kunde 
leda till att pedagogerna skulle öva in svar på frågorna. Genom att använda oss av icke 
deltagande observation fick vi möjligheten att närvara när pedagogen hade en 
högläsningssituation för barnen. Pedagogerna fick själva planera hur de ville att 
högläsningssituationen skulle se ut då vi inte ville styra situationen som vi var där för att 
observera. Vi informerade pedagogerna och vårdnadshavare om de fyra etiska kraven som 
forskare har genom missivbreven. Där talade vi även om att intervjun och observationen skulle 
spelas in, vi var även noga med att påpeka att fokus inte skulle ligga på barnet, utan att vi endast 
var intresserade av hur pedagogerna läste och såg på högläsningen i förskolan. 
 
Urvalet av förskolor skedde på det sätt att vi kontaktade förskolechefer, som talade om för oss 
vilka förskolor vi fick kontakta. Sedan var det upp till varje enskild förskola att bestämma om 
de ville närvara i vår undersökning samt vem som skulle delta, då vi endast sökte en pedagog 
från varje förskola. 

5 Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av vår studie. Vi har valt att redovisa och 
analysera vårt resultat utifrån följande teman, Samtal, Samling, Miljö och Resurser som stöd 
för högläsning. Vår studie kommer främst fokusera på intervjuerna samt att vi underbygger dem 
med resultat från våra observationer. 

5.1 Samtal 
Språkutveckling och boksamtal går hand i hand menar några pedagoger, de poängterar att 
boksamtalet är av stor vikt för barnens språkliga utveckling när det kommer till högläsning. 
Flertalet pedagoger belyser i intervjuerna hur barnets ordförråd och begreppsförståelse blir 
större genom att pedagogerna och barnen högläser och samtalar om boken. Det handlar om hur 
pedagoger högläser och hur pedagogen följer upp högläsningen med barnen. Det lyfts fram hur 
det kan bli lättare för barnen senare i skolåldern genom att förskolan och hemmet arbetar för att 
utveckla språket hos barnet. 
 
Boksamtal var ett ämne som de intervjuade pedagoger samtalade om när det kommer till 
högläsning i förskolan. Utifrån vårt resultat framgår det att boksamtal är ett fenomen som 
innefattar flera olika tolkningar. Boksamtal kunde vara att pedagogen högläste för barnen, där 
syftet var att föra ett samtal med språkutveckling i fokus. Pedagogerna valde då att belysa vissa 
ord och handlingen för barnen som de kunde samtala om.  Det kunde även vara att använda sig 
av fyra olika figurer som hjälpmedel för att föra ett samtal kring boken (Se bilaga 4). 
Boksamtalet kunde även ses som ett samtal som skedde efter högläsningen. Det vill säga att 
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pedagogen först valde att läsa boken och sedan förde ett samtal om bokens innehåll, då ställdes 
ofta frågor som, kan ni berätta vad som hände eller vad tror ni polisen gjorde efter jobbet. 
Något som genomsyrade intervjuerna var att boksamtal berikar barnens språk samt deras 
förståelse för bokens innehåll, i nedanstående citat beskriver pedagogen syftet med de fyra olika 
figurerna som används i boksamtalet. 
 

De är väl mest läsa, men sen har vi något som heter boksamtal här också. 
Då använder vi de på ett annat sätt då är de ju mer att barnen ska träna på 
lyssna på innehållet och lära sig att ställa frågor till texten. Kommer inte 
riktigt ihåg vad de heter nu men de är 4 figurer som är med i boksamtalet 
som barnen också får använda sen. 

Eva, pedagog 
 
Som ovanstående citat visar förtydligas att pedagogens förhållningssätt påverkar ett boksamtal 
där pedagogen valt att använda fyra figurer där syftet är att utmana barnen språkligt och det ges 
möjlighet att ställa frågor till texten de tagit del av. Pedagogerna i vår studie är eniga om att 
såväl högläsning som boksamtal är en aktivitet som främjar barnens språkutveckling. 
Boksamtal innebär att pedagoger samtalade om orden i boken. De uttryckte att samtal om ordets 
innebörd har stor påverkan på språket hos barnen. Detta var något som pedagoger tog upp 
eftersom de ansåg att det var viktigt att personalen vid förskolan bidrar till att berika barnens 
ordförråd. De samtalade om de nya orden som kommer upp vid högläsning. Pedagogerna 
menade att vuxna måste belysa ord och att tänka på hur många ord som belyses då det kan 
förstöra flödet i boken. Samtidigt får de barn som har ett begränsat ordförråd hjälp från både 
texten och bilderna.  
 
Det nämndes under intervjuer hur barnen själva kan göras delaktiga genom att använda sig av 
flanosagor. Där även barnen får använda materialet tillsammans med andra barn. På det viset 
kan barnen berätta en egen saga samt att de kan sätta sina egna ord på bilderna. Pedagoger 
belyser även att det är viktigt att pedagoger samtalar med barnen om orden i boken, då ett ord 
kan ha olika innebörder, eller att ordet var accepterat förr i tiden men att ordet av olika 
anledningar inte används längre. 
 
I intervjuerna framkom att ett boksamtal handlar om att göra barnen delaktiga i samtalet. 
Pedagogerna var eniga i att anse att det var viktigt att boksamtalet skulle vara just ett boksamtal 
där pedagogen, tillsammans med barnen, talade om bokens innehåll så som ord, handling och 
bilder. De menar att barnen får med sig många nya ord och meningar från sagan. Alma nämner 
att hon hellre har ett bra samtal i fem minuter än att bara läsa i tjugo minuter. Där syftet med 
högläsning var att föra en dialog med barnen om boken. Det fanns en samstämmighet gällande 
att barnen inte endast ska sitta och vara tysta under ett boksamtal, de vill att barnen ska vara 
delaktiga i samtalet och inte bara fyllas av det pedagogen säger. Att man som pedagog måste 
hitta en sorts gyllene medelväg för hur mycket man ska samtala under högläsningen, som Svea 
belyser i citatet nedan. Där hon poängterar att barn får med sig mycket från 
högläsningssituationer.  
 

Så dom får med sig hur mycket ord som helst! Och sen när vi har läst boken 
så pratar vi om orden, och handlingen. Då får dom med sig meningar, ofta 
får dom massa rim och sen mitt i boken kan någon komma på en sång som 
man läser om. Då sjunger man! Så vi arbetar hela tiden medvetet med 
böcker, vi läser dom inte bara utan vi pratar om dom efteråt varje gång. 

Svea, pedagog 

17 
 



Svea belyser hur samspelet mellan barn-vuxen- bok sker och att barnen genom samspelet får 
med sig ord och meningar. Även hur pedagoger väljer att arbeta medvetet med böcker för ett 
ge varje enskild individ vid förskolan möjlighet att utvecklas. Det blev tydligt att det har stor 
betydelse att man som pedagog känner av barngruppen för att veta vilka frågor som ska ställas 
eller vilka ord pedagogen ska ta upp. När pedagogen högläser en bok och ställer frågor så måste 
de tänka på barnens tidigare erfarenheter. Det framgår hur man lätt trasar sönder boken när 
man ställer för många frågor, att några barn kanske tappar sammanhanget av bokens innehåll. 
Samtidigt måste pedagoger arbeta aktivt för att främja språket. Något som också blev tydligt 
var att barngruppen vid boksamtal inte bör bli för stor, pedagoger beskriver vikten av att ha 
kontakt med barnen i gruppen. Genom att samtala med barnen ser pedagogen om de varit 
närvarande eller inte, och att detta kan vara svårt när barngruppen blir för stor vid ett boksamtal. 
Det talades även om barnets mognad när det kommer till boksamtal, då pedagoger kan byta ut 
ord som pedagogen kan anse vara för svåra för barnen. Citatet nedan belyser hur Alma 
reflekterar kring högläsningen och hur pedagoger behöver förstå att barnen är i olika faser. 
 

Vi delar ju ofta barnen efter mognad på grund av att om man läser en bok 
och trasat sönder den inom citationstecken genom att prata mycket då 
kanske de är 3 barn som inte klarar det, då får man ha en lättare bok för 
dom, å läsa för dom som mer klarar av ett uppehåll med prat. För annars, 
många barn får inget sammanhang om man stannar och pratar en massa 
saker. 

Alma, pedagog 

Citatet ovan kan kopplas till den proximala utvecklingszonen som handlar om att pedagogen 
måste se till varje enskild individs lärande och hur barn och vuxna som är mer kompetenta kan 
hjälpa andra. Detta kan kopplas till hur barn är i olika stadier och har därför olika behov. Att 
pedagogen väljer att utmana barnen i högläsningen genom att ställa mer frågor. Samtidigt som 
pedagogen måste känna av barnen i gruppen så att de hänger med i bokens innehåll även om 
man som pedagog talar om orden i boken.   

Genom observationerna kan vi se att det finns skillnader och likheter i hur pedagoger högläser 
i förskolan. Exempelvis läste högläste pedagoger en sida och visade sedan bilden för barnen, 
medan vissa valde att involvera barnen redan från start. Sättet de valde att visa bilder på är även 
det på olika sätt, några satt i en ring på golvet och visade bilderna samtidigt som de läste. Medan 
andra låg på golvet så att barnen kunde se både text och bilder samtidigt medan vissa kunde 
läsa texten först och sedan visa bilderna genom att föra boken fram och tillbaka i sidled för att 
alla barn skulle få möjlighet att se bilderna. Det var alla sätt för att skapa en delaktighet mellan 
barnen, boken och pedagogen. 
 
Något som har varit genomgående genom alla intervjuer är hur högläsning främjar 
språkutvecklingen hos barn i förskolan. Vid intervjuerna beskriver pedagoger hur högläsning 
kan vara extra bra för flerspråkiga barn. De påpekar att det bästa är att höra böcker bli lästa på 
både svenska och modersmålet. Det talas även om hur högläsningen medför att barnen själva 
får upp ögonen för själva författandet av böcker. De berättar hur de tillsammans med barnen 
skriver vad boken handlar om på ett papper, sedan får barnet skriva av texten i sin bok som hen 
har konstruerat. Detta kan medföra att barnen känner igen bokstäver och att pedagogen 
tillsammans med barnen kan leta efter dessa bokstäver i texten. Barnen får förståelse för vad 
text är. Sedan sätter de ihop flera bokstäver och varje bokstav bildar ett ljud och hur dessa ljud 
tillsammans formar ett ord. Citatet illustrerar hur Stina valde att beskriva hur barnen genom 
egen förmåga valde att tillverka egna böcker. 
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Dom gör egna böcker både med bilder och att dom skriver till och även dom 
som inte kan skriva dom skriver ju det dom kan och dom hjälper varandra. 
Dom är, för i ateljén för dom ju nu när det har gått nästan. Ja det har gått 
över en termin. Då är dom så självständiga i ateljén o dom äldre barnen 
hjälper mindre barnen så att vi känns ofta överflödiga om vi inte har en 
planerad verksamhet för dom för ju välja och vara där själva. Å då 
automatiskt hjälper dom varandra, så det är det här att häfta ihop böckerna 
sen som vi hjälper dom med. övrigt gör som alltihop själva. 

Stina, pedagog 

Artefakter kan ses som många olika saker i situation är det en bok. I citatet ovan belyser Stina 
hur barnen tillsammans med pedagoger tillverkar egna böcker då även barnen hjälper varandra 
med tillverkningen av böcker då det ibland inte klarar av vissa saker. Detta kan även kopplas 
till barns fantasi när barnen själva tillverkar böcker och använder sin fantasi för att med hjälp 
av pedagoger skriver texten i boken. Där barnens fantasi kan utvecklas genom högläsningen 
och tillverkningen av böcker. Den ena pedagogen talar om hur de genom att använda boksamtal 
kan fantisera om det man ser. Medan andra pedagogen berättar hur barnen brukar ligga ner på 
madrasser och låta barnen höra på band, då kan de fantisera, och skapa egna inre bilder. 
Pedagogen nämner även att hon gärna vill läsa de böcker hon tycker om för då kanske det blir 
mer fantasi eftersom man kan ändra rösten. I de tredje alternativet framgår det att fantasi finns 
i både böckerna och verkligheten, eller när man läser kapitelböcker där barnen även här får 
skapa sig egna inre bilder av historien. Citatet nedan stärker tankarna om hur fantasi kan uppstå 
genom att barnen får höra berättelser medan de ligger ner på golvet, där de kan göra egna inre 
bilder.  

 
Sen är de kanske mer för dom största, dom äldre barnen här. Och nu har 
vi haft ett tag vi har behövt ha in mer avslappning, å lite barnen har lyssnat 
mer på Astrid, på band. Och sånna berättelser också, de blir också ett sätt 
att lyssna å där kanske i vissa sagor är de ju ljud runt de är ju också att 
skapa sig en bild och fantasi och tänka. 

Lotta, pedagog 
 
Det uppenbarade sig även hur pedagogerna belyste att barnen var i behov av avslappning och 
ett sett att få möjlighet till det var att använda sig av högläsning. Där barnen låg ner på golvet 
och där igenom fick de möjlighet att både utveckla språket och fantasin. 
 
Via intervjuerna har det även framkommit att pedagogerna gärna läser mer i förskolan då de 
genom tidigare forskning vet att högläsning har en stor påverkan på språket. De förklarar hur 
forskning visar att barn klarar sig bättre där familjen har böcker framme än de familjer som inte 
har några. Att de måste förklara för föräldrar varför det är viktigt att både förskolan och 
föräldrarna högläser för barnet, att det är direkt kopplat till deras språkliga utveckling, hur 
högläsning berikar barnets språk genom att pedagoger och föräldrar både läser och samtalar om 
boken de läst. Det har en direkt verkan på barnens ordförråd och begreppsförståelse. Det är 
även viktigt att se vilken som är den dominerande synen på litteratur hos pedagoger och 
föräldrar, eftersom det är så betydelsefullt för språket. 
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5.2 Samling 
Samtliga pedagoger var överens om att högläsning är gynnsamt för barns språkutveckling och 
de tar tillvara på de positiva effekterna genom att använda den som ett redskap vid olika 
samlingar. Att använda högläsning som en del i att samla barnen var något som förekom hos 
alla de deltagande förskolorna. Det skedde minst en gång dagligen hos alla. Beroende på vad 
syftet med deras högläsning var kunde samlingarna gå till på olika sätt. Pedagogerna gav uttryck 
för att högläsning användes för att lugna barnen medan andra utnyttjade högläsningen till att 
göra barn nyfikna och som en del i ett temaarbete. De pedagoger som använde högläsningen i 
syfte för att barnen skulle komma ner i varv och lugna sig gjorde det antingen före eller efter 
lunch. De som valde att ha högläsning innan lunch menade att det bidrog till en lugn 
matsituation med innehållsrika och stimulerande samtal med inspiration från boken de fått ta 
del av. Vid dessa tillfällen var det oftast pedagogerna själva som valde vilken bok som skulle 
läsas. Citatet nedan tydliggör pedagogens val att ha högläsning innan lunch, då Lilly menar att 
det påverkar matsituationen och att det medför att samtalsämnen varierar då barnen väljer att 
belysa olika saker från dagen. 
  

Vi satsar mycket på samlingen före maten och maten att det ska bli lugnt 
för vi anser att det är väldigt mycket språkträning i att sitta naturligt och äta 
för då blir de att man pratar om allt möjligt, saker som barnen tar upp saker 
som vi har gjort tidigare under dagen. 

Lilly, pedagog 
 
Att pedagogerna valde att reflektera över matsituationen bidrog till att lunchen blev lugnare. 
Pedagogerna valde att reflektera över sitt egna förhållningssätt och hur det kunde arbete för att 
lugna en situation under dagen som ibland kan vara stressande.  Samtidigt talades det också om 
högläsningen som skedde efter lunch. Den högläsning som skedde efter lunch kallade flera av 
pedagogerna för läsvila. Vid läsvilan beskrev pedagogerna att barnen ofta var mer aktiva i både 
val av böcker och i samtalet mellan pedagog, barn och bok. Många av barnen var måna om att 
följa sagan genom att ta del av bilderna från boken, något som pedagogerna också upplevde 
som problematiskt när läsvilan skedde i stora grupper. Pedagogerna gav uttryck för att en 
optimal högläsningssituation bör ske tillsammans med fem till sex barn. Detta var dock något 
som pedagogerna menade inte var möjligt alla dagar i veckan, då läsvilan som sker efter lunch 
ofta krockade med personalens rast. De intervjuade pedagogerna påpekade att de försökte dela 
in barnen i olika grupper för att minska barnantalet i grupperna, vilket bidrog till att läsvilan 
blir en lugn och avkopplande stund. Det belystes även att pedagoger lade större vikt vid att 
högläsningen skulle bidra till en lugn stund och talade om att det var viktigt med kvalitet på 
vilan. Det framkom även att om inte barnen var intresserade av att lyssna på den saga som 
berättades utan istället blev stökiga och tappade intresse, tog pedagogerna hellre fram Ipaden 
och arbetade pedagogiskt med den istället för högläsning och boksamtal. Pedagogerna menade 
att det krävs mer av dem för att få barn nyfikna på en bok än vad de är med en Ipad. De menade 
därför att istället för att tjata på barnen om att de ska vara lugna och tysta så använder pedagoger 
hellre Ipaden och ger barnen kvalité på sin vila och erbjuder högläsning vid ett annat tillfälle. I 
följande citat framkommer det att pedagoger har olika strategier för att hantera barngruppens 
storlek.  

 
Det är väldigt svårt för ett barn att vara så många eller koncentrera sig på en 
bok när man är så många, så den stunden blir tyvärr mer fokus på att det är 
nu ska vi varva ner.  Så då kanske man tar till en bok eller liksom, är vi för 
många barn så tittar vi på någonting pedagogiskt på skärmen i sådana fall. 
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Sally, pedagog 
 
De olika strategierna som pedagogerna använder sig av varierar mellan pedagog och pedagog. 
Samtidigt ställs frågan; för vem skull sker vilan? Då de talade om att högläsningssituationen 
efter lunch ibland tappade fokus då barngruppen blev för stor. Vissa pedagoger beskrev att de 
tappade fokus på högläsningen när syftet blev vila och avkoppling, i stället för att ha 
högläsning erbjöd de barnen yoga som aktivitet vid vilan. När pedagogerna reflekterade över 
det och märkte att högläsning nästan var obefintlig på förskolan bestämde de sig för att ändra 
fokus och arbeta mer med böcker och högläsning. Pedagogerna berättade att de använde 
högläsning som en del av deras olika teman för att göra den synlig igen. Behovet av att 
förstärka högläsningen var något som pedagogerna var överens om eftersom de ansåg att den 
borde ha en stor och viktig del i verksamheten. För att uppmärksamma högläsningen i olika 
temaarbeten arbetade pedagogerna på olika sätt. Vissa använde den i början vid varje tema 
som en källa till kunskap medan andra lät den vara med som en fast aktivitet vid varje 
tematillfälle, litteraturen låg då i fokus hos både barn och pedagoger. 
 
Utifrån de observationer vi gjorde kunde vi se att flera av pedagogerna använde högläsning som 
en del i sitt tema och att andra använde den i syfte att samla barnen. Det som utmärkte sig från 
alla observationer var dock det lugn som sänkte sig över rummet där högläsningen var. Barnen 
satt eller låg tätt intill sina kamrater eller pedagog, på mattan, soffan eller madrasser. Många av 
barnen hade med sig gosedjur eller dockor, andra satt med tummen i munnen eller snurrade 
avkopplande med sitt hår. 

5.3 Miljö 
Förskolan har en stor variation i miljöerna där högläsning kan förekomma. Miljöerna visade sig 
bidra till att skapa nyfikenhet för berättandet. Pedagogerna använde sig av flera miljöer där 
högläsningen kunde ske, det kunde exempelvis vara soffan, sagorum, allrum, lilla biblioteket 
och lekvrån. Genom intervjuerna framgick det att högläsning inte skedde på enbart en plats i 
förskolan. De visade sig att högläsning var den aktivitet som kunde flytta runt beroende på om 
det var många högläsningssituationer som pågick under samma tillfälle. Det förekom även 
andra anledningar till varför högläsningen flyttade runt, en sak som flera pedagoger nämnde 
var att de ville skapa en mysig stämning, eller att de blev för störda av placeringen av soffan. 
Flytta kunde då bidra till att högläsningen blev lugn, då de inte blev störda av de andra barnen 
som istället ville leka. Samtidigt nämns det att de inte tror att barnen kanske blir lika störda på 
allt ljud runt omkring som vuxna blir. Citatet nedanför förstärker hur högläsningen kan flytta 
från en miljö till en annan beroende på vad som sker runt omkring, för att skapa en så lugn 
stund som möjligt.  
 

Sen kan jag tycka att själva placeringen av den hörnan är lite för i mitten av 
rummet, så att det kanske inte blir så där lugnt alltid. Utan det är mycket ljud 
runt omkring. Så om man vill ha en sådan här stund så brukar vi gå in i detta 
rum då så man kan stänga till dörren, för att man blir ju rätt störd annars. För 
barnens skull så tror jag att dom stör sig inte lika lätt som vi vuxna på något 
sätt.                                                    

Lilly, pedagog 

Ovanstående citat beskriver hur pedagoger vill undvika att placera högläsningssituationerna i 
mitten av ett rum eller kring andra ljud som kan störa koncentrationen. Pedagogen nämner även 
att oftast störs pedagogerna själva mer av ljud än vad barnen gör. Det framkom även att 
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pedagogerna använde sig av de olika rummen för att tillfredsställa högläsningen hos barnen på 
förskolan. Genom att exempelvis skapa miljöer där böcker fanns tillgängliga för barnen, där 
kunde barnen själv ta ner böcker och sitta och titta i dem samtidigt som de även kunde läsa för 
varandra. Följande citat ger beskrivning på att barnen gärna sitter ner själva och tittar i böckerna 
och även uppskattar att läsa tillsammans med en kamrat.  
 

Vi har ju en valtavla här ute som barnen får sätta sina kort vad dom vill vara. 
I vilket rum dom vill vara. Å ett val dom kan göra är att sätta sig i vår lilla 
läshörna som är precis här då. Och så där kan dom bara sitta o bara bläddra i 
böcker o många gånger så sätter dom sig kanske två tillsammans o tittar på 
bilderna o funderar på vad dom ser o så där. Å så kanske dom har hört 
böckerna förut o då kanske dom läser för varandra på sitt sätt. 

Lilly, pedagog 

Som citatet visar kan ett samspel ske mellan barn och bok när de delar upplevelser med 
varandra. Att barn läser för varandra kan ses som en del av den proximala utvecklingzon som 
de befinner sig i, som menar att i samspel med en mer kompetent kan utveckling ske. Det barn 
som tar del av sagan genom att lyssna på den kan sedan berätta den vidare för någon annan 
nästa gång. På så vis kan ett lärande sker hos individen.  
 
En fråga som kom upp under en intervju var om soffan var den bästa platsen för högläsning 
eller om pedagoger kunde lägga sig ner på magen eller sitta på golvet med barnen. Några 
förespråkade att använda sig av madrasser så att barnen kunde ligga ner på en madrass på golvet 
och höra en bok bli läst eller en ljudinspelning av en bok där barnen fick skapa sig egna inre 
bilder till berättandet.  Pedagoger menar att det kan vara svårt att sitta i en soffa då alla barn 
kanske inte får plats under högläsningen. Det framgick under intervjuerna att pedagoger utgick 
från barnens behov, det kunde vara barn som inte hade ro i kroppen att sitta still och vara med. 
Att de barnen ändå fick möjligheten att gå mellan leken och högläsningen. Dessa två citat 
stärker texten ovan då de visar skillnaden mellan pedagoger. Båda pedagogerna reflekterar 
angående högläsning och vad som påverkar situationen.  
 

Å då kan man också diskutera är miljön den bästa i en soffa? Eller kan du 
ligga på en matta?  Vad har du runt omkring, har du fönster som stör? Eller 
har du en dörr där folk går igenom hela tiden?  Eller så, de finns många 
aspekter att ta hänsyn till. 

Sandra, pedagog 

Dessa citat belyser skillnaden mellan hur pedagoger uppfattar högläsningens miljö, där de 
uppenbarar olika saker. Sandra påpekar de olika aspekter som kan ibland kan påvisa sig genom 
högläsningen. Medan Alma reflekterar kring hur det ibland kan se ut på förskolan, där 
pedagogen väljer att använda sig av en ljudinspelad saga som barnen får höra.  

För de mesta för de mesta faktiskt någon gång kan man lägga sig på madrasser 
kanske och lyssna men då kan det vara en text på ett band eller på ett så men 
ibland kan vi göra så att man lägger sig ner o lyssnar bara. Men de bord vi 
göra fler gånger faktiskt. 

Alma, pedagog 

De båda pedagogerna belyser i citaten hur deras förhållningssätt är anslutna till högläsningen 
som aktivitet. Detta kan även kopplas till det Sandra påtalar om störande moment i 
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högläsningen. Genom observationer kunde vi se att ett barn var närvarande trots att han 
samtidigt lekte med något annat. Det barnet gick mellan leken och högläsningen men var 
ständigt närvarande för att kunna höra sagan bli läst samt leka. Vi kunde även se att placeringen 
var olika vid flera observationstillfällen. Vid några observationer satt pedagogen framför barnen 
som satt i soffan och vid andra observationer låg pedagogen och barnen på mage i ett rum. 
 
Flera pedagoger talar även om vikten av ett samarbete mellan förskolan och hemmet när det 
kommer till högläsning. En del pedagoger nämner två olika typer av samarbeten, ett där barnen 
får ta med sig sin favoritbok till förskolan för att barnets bok sedan ska läsas vid samlingen. En 
del pedagoger nämner en bokpåse som biblioteket har ordnat till förskolan som föräldrarna 
sedan får låna med sig hem. Citatet belyser hur barnen får stå i centrum när de ska berätta för 
gruppen varför de valt just denna bok för att dela med sig till resten av barnen på avdelningen.  

 

Vi har gjort så tidigare också för att det är också lite grann att dom kan få stå 
i centrum och förmedla sitt då att dom får tala om att den här boken jag läst 
för den tyckte jag var bra o den tycker ja ni ska få höra också. Ådå blir de lite 
mer intressant för dom andra barnen med att få lyssna på kompisens bok så. 

Solbritt, pedagog 

Det som citatet belyser är hur boken som artefakt kan främja barns intresse för böcker och 
högläsning. Samt att de blir en gemenskap i gruppen då barnet som tagit med sin bok får dela 
sin tänkta upplevelse med de andra barnen i gruppen.  
 
Vi kan se skillnader i pedagogernas svar när det kommer till om föräldrar läser hemma eller 
inte. I intervjuerna talar pedagoger om att föräldrar läser mindre hemma, då de uppenbarar sig 
då barnen inte vill höglästa för. Samtidigt menar de att de kan märka att föräldrar läser desto 
mer hemma då pedagogerna menar att det blir synligt genom barnens språk samt att de barnen 
oftare vill bli högläst för. Citatet från nedanstående pedagog belyser att hon tydligt kan se vilka 
barn som blir läsa för i sin hemmiljö då det speglar barnens vardag på förskolan. Eftersom de 
barn oftare ber om att blir lästa för än de som inte tar del av högläsning i samma utsträckning 
hemifrån. 
 

Ja jag tror att de beror på vad dom har fått med hemifrån faktiskt Mycket, 
läser man mycket hemma så märker man att dom föräldrarna som säger de 
dom barnen kommer ofta fram och frågar om man kan läsa en bok. 

Rakel, pedagog 
 

Det ovanskrivna citatet reflekterar pedagogen över att vissa barn vill ingå i ett samspel med en 
pedagog för att bli högläst för. Medan andra barn inte visade detta intresse på samma sätt.  
 
Utomhusmiljön uppmärksammas då det är flera pedagoger som aldrig nämner att de läser ute 
medan några bara snabbt påpekar att de läser ute när det är fint väder. Samtidigt arbetade några 
förskolor för att koppla ihop inom- och utomhus miljöerna. Konceptet på dessa förskolor är att 
det barnen kan göra inne ska de även kunna göra ute. 
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5.4 Resurser som stöd för högläsningen 
De flesta pedagogerna använder böcker vid högläsning och de menar att det krävs en variation 
och ständig förnyelse av böcker för att barn och de själva inte ska tröttna på berättelserna. Alla 
pedagoger i vår studie nämner att de samarbetar med biblioteket på ett eller annat sätt, vissa lite 
mer och andra lite mindre.  Det som är gemensamt mellan alla förskolor är att samtliga 
kontinuerligt lånar böcker från biblioteket. Vissa förskolor besöker biblioteket regelbundet 
medan andra gör det mer sällan på grund av personalbrist, stora barngrupper och reseavstånd. 
Det fanns en önskan hos flera av pedagogerna att utveckla samarbetet mellan bibliotek och 
förskola samt att de ville besöka det tillsammans med barnen oftare för att berika dem med den 
miljö som biblioteket erbjuder. I citatet under förtydligar en pedagog hur samarbetet med 
biblioteken kan gå till samt deras önskan om att erbjuda barnen bibliotekets miljö. 
 

Men däremot här i staden har vi ett underbart bibliotek där man kan ringa och 
berätta för vilket syfte man vill ha böckerna och sen så fixar dom ihop de vi 
vill ha. Så får vi en färdig back som vi pedagoger åker och hämtar. Sen skulle 
man ju vila ge dom miljön bibliotek fast. Vi har ju föräldrar också, dom kan 
ju ta och åka till biblioteken med sina barn. 

Svea, pedagog 
 

Det citatet ovan visar är att pedagoger är glada över att ha ett samarbete med biblioteket och 
hur det samarbetet kan gå till. Boken är en uppskattad artefakt och det uppskattas av både barn 
och pedagoger att de får tillgång till att låna nya av biblioteket med jämna mellanrum. Vid de 
tillfällen som barnen följer med pedagogerna till biblioteket får de själva välja minst en bok var 
som de kan ta med till förskolan. Pedagogerna märkte att intresset för böcker och högläsning 
ökade om barnen själva fått vara delaktiga i valet av böcker. Vid de förskolor där de inte har 
möjlighet att besöka biblioteket tillsammans med barnen brukar pedagogerna åka dit ensamma 
och väljer böcker, de kan även ta hjälp av bibliotekarierna eller så har bibliotekarierna plockat 
ihop en bok-back i förväg som pedagogerna hämtar. Flera av pedagogerna påpekar att 
bibliotekarierna är till stor hjälp då det kommer till val av böcker, särskilt när de önskar böcker 
inom ett särskilt ämne eller som kan passa in i verksamheternas olika teman. 
 
Flera av pedagogerna uttryckte en önskan att öka samarbetet mellan förskola och bibliotek och 
att det i längden skulle bidra till att fler barn får ett ökat intresse för böcker och läsning. För att 
främja samarbetet hade vissa förskolor startat ett bok-projekt med biblioteket. Några hade 
tyvärr missat att anmäla sig till det och andra hade inte påbörjat projektet ännu. Pedagogerna 
som hade påbörjat och befann sig i projektet gav uttryck för att det var mycket positivt, både 
för förskolan, barnen och barnens föräldrar. Projektet gick till så att biblioteket ordnade cirka 
fem- sex påsar som innehöll ett par böcker per påse till varje avdelning. Bokpåsarna fick sedan 
föräldrar låna med sig hem. Vilket bidrog till mer högläsning i hemmet. Citatet nedan beskriver 
pedagogen Stinas tankar kring bokpåsarna och hur det främjar samspelet mellan förskola - 
bibliotek - hem. Bokpåsarna är mycket populära av både barn och föräldrar. 
 

Jag tycker det att de är så värdefullt, de är så roligt och se hur uppskattat det 
är av alla föräldrar, för de är de verkligen. Både dom som talar svenska och 
inte, så det är alla som utnyttjar dom. Och barnen är så stolta, framför allt 
barnen som har annat hemspråk dom är så stolta o dom lånar också hem 
böcker på svenska. Dom lånar inte bara på sitt egna språk. 

Stina, Pedagog 
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Det som framgår i citatet är hur böcker kan skapa samspel mellan olika språkliga miljöer som 
barn befinner sig i, vilket leder till ett intresse för böcker hos både barn och föräldrar. 
 
De pedagoger som arbetade på en mångkulturell förskola belyste hur viktigt samarbetet mellan 
bibliotek och förskolan var, samarbetet hade bidragit till mångfald bland böckerna. 
Bibliotekarierna hjälper pedagogerna att hitta böcker på barnens modersmål, något som flera 
av pedagogerna påpekat som betydelsefullt för både barn och deras föräldrar. Dessa pedagoger 
menar att det är viktigt att bekräfta barnens modersmål. Pedagogerna beskriver dock att det som 
arbetar på mångkulturella förskolor var att språket kan vara ett hinder, eftersom de inte själva 
kan läsa böckerna som står skrivna på barnens modersmål utan får ta hjälp av 
modersmålspedagoger. Flera av förskolorna låter modersmålspedagoger läsa in ord och sagor 
på barnens modersmål på Ipads, QR- koder och PENPal. QR – koder används på så sätt att 
pedagogerna laddar hem en app och gör så att de får tillgång till ett QR – kods program. Sedan 
kan barnen scanna QR – koderna som sitter uppsatta på förskolans väggar. Barnen scannar 
koderna med Ipaden och då läser den upp orden eller sagan som modersmålpedagogen läst in. 
PENPal fungerar på liknande sätt, den liknar en penna och i den finns en mikrofon som 
modersmålpedagogen talar in en saga eller ord med och sedan kan barnen själva scanna med 
pennan i böcker för att få dem upplästa eller endast lyssna på enstaka ord. På så vis kan 
användning av IKT i förskolan främja den språkliga miljön som barnen befinner sig i. Trots att 
användning av IKT i förskolan kan ses som en tillgång framkom det i flera av intervjuerna att 
pedagogerna inte vet hur de kan arbeta med det på ett pedagogiskt sätt. Vissa föräldrar har även 
uttryckt för pedagogerna att de inte vill att deras barn ska sitta med till exempel Ipads under 
sina timmar på förskolan. Det framkom att vissa pedagoger kunde märka på barnen om de 
spenderade mycket tid framför till exempel Ipaden eller om deras föräldrar läste mycket för 
dem. Pedagogerna baserade denna iakttagelse på barnens intresse för böcker och barnens 
ordförråd.  På grund av det prioriterar pedagogerna högläsning före skärmtid trots att skärmarna 
många gånger fångar barnens fokus lättare än böcker. I citatet beskriver pedagogen Alma ett 
samtalsämne som hon brukar ställa till föräldrar vid utvecklingssamtal. Hon gör det för att 
väcka en förståelse hos föräldrarna att högläsning har positiva effekter för barns 
språkutveckling. Då hon menar att vissa föräldrar oftare ger barn en Ipad än att sitta och högläsa 
för sina barn. 
 

Jag brukar fråga föräldrar vid mina samtal om dom läser för sina barn och de 
kan man nästa veta svaret på redan för man vet hur barnet tar till sig text och 
man vet vilket ordförråd o barnet har så. Men man väcker ändå tanken hos 
föräldrarna genom att ta upp de i samtalen att de är viktigt att man läser för 
sina barn. 

Alma, pedagog 
 

Att använda utvecklingssamtal för att belysa vikten av att högläsning även bör ske i barnets 
hem är en del av hennes förhållningssätt. Då hennes roll är att utveckla barnets lärande och 
språk och det gör hon genom att väcka en förståelse för att högläsning och språkutveckling hör 
samman. Det framkom ur intervjuerna att de flesta av pedagogerna använde sig av IKT som 
stöd i sitt sagoberättande, till exempel vid högläsningen där de använde det att förstärka vissa 
ord genom att ta fram dem på till exempel Ipaden. Andra pedagoger laddade hem IBooks som 
de läser upp för barnen på Ipad eller storskärm. Ibooks är elektroniska sagor som pedagogerna 
laddar hem till sina Ipads. De pedagoger som visar sagor på storskärm berättar att det är till 
fördel för barnen då de kan ta del av och följa bilderna i stort format vilket gör det lättare för 
dem att följa med i sagan.  På så vis undviks oroligheter bland barngruppen på grund av att de 
inte ser bilderna. De pedagoger som inte använder IKT som stöd vid högläsning för att förstora 
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bilder så att barnen lättare kan följa med i handlingen får därför utforma egna tekniker för att 
göra det möjlig för barnen att ta del av bilderna under högläsningens gång. En önskan uttrycktes 
om att tillfredsställa barnens behov av att följa sagan genom bilderna. Det talades om att genom 
att läsa upp och ner kunde pedagogen tillgodose barnens behov av att följa bilderna under 
högläsningen. I följande citat påvisas det hur pedagogen utvecklat en särskild lästeknik som 
skapar möjlighet för barnen att ta del av sagans bilder under hela högläsningssituationen.  
 

Då sitter barnen i soffan eller framför pedagogen och så. Ja är ganska bra på 
att läsa upp och ner så ja brukar visa bilden samtidigt som ja läser om de nu 
är bilder. 

Eva, pedagog 
er 

Som citatet beskriver nämner pedagogen hur hon anpassar sin lästeknik på grund av att hon såg 
att det fanns ett behov hos barnen att följa bilderna under högläsningen.  
 
Det framkommer att några pedagoger anser sig vara för gammal för att använda sig av IKT, de 
upplever att de inte vet hur de ska använda det på ett meningsfullt sätt. Därför menar 
pedagogerna att det är lärorikt med nytänkande studenter som under sin verksamhetsförlagda 
utbildning, VFU kan visa och berätta hur IKT kan användas på ett lärorikt och lustfyllt sätt i 
förskolans verksamhet. Pedagogerna menar att trots att de själv inte har stor kunskap om IKT 
är det viktigt att arbeta med det i verksamheten, dels för att det står om det i läroplanen samt att 
det är en viktig kunskap för barnen att lära sig då det är något de kommer ha användning för i 
skolåren och senare i livet. 
 
Av de observationer som gjorts fann vi att flertalet av pedagogerna läste böcker som var lånade 
från biblioteket. När pedagogerna använde sig av dessa böcker i högläsningen var det de själva 
som bestämde vilken bok som skulle läsas. Vid de tillfällen som det lästes böcker som kom från 
barnens hem var det barnen som fick bestämma vilka böcker som pedagogen skulle läsa. Ingen 
av de deltagande pedagogerna använde sig av IKT vid observationstillfällena utan de läste ur 
den traditionella boken. Vid vissa högläsningsstilfällen bidrog den traditionella boken till viss 
frustation hos barnen eftersom de inte fick ta del av bilderna så länge som de önskade. Det fanns 
dock några pedagoger som utmärkte sig genom att använda sig av flanosagor och genom att de 
låg tillsammans på golvet med barnen, dessa tillvägagångsätt bidrog till att barnen kunde ta del 
av bilderna under hela högläsningen. 
 

6 Diskussion  
I detta avsnitt kommer vi besvara våra frågeställningar med hjälp av tidigare forskning och 
resultatet från intervjuerna och observationerna. 

6.1 Fantasi, ett vitt begrepp 
Genom att ta del av en saga eller av någons beskrivning av någonting menar Lindö (2009) 
aktiverar hjärnan på ett sätt som gör att den minns det vi tidigare upplevt. På så vis beskriver 
hon att hjärnan skapar inre bilder av det vi tidigare har tagit del av. Detta menar vi är fantasi, 
att kunna fantisera om någonting nytt utifrån den kunskap vi bär med oss från tidigare 
erfarenheter är att utveckla sina inre bilder. Som vi tidigare påpekat anser vi att högläsning är 
en viktig källa till barns fantasi och genom den utvecklas även deras språkutveckling. Något 

26 
 



som vi fann intressant utifrån de intervjuer vi genomförde var avsaknaden av samtal kring 
fantasi, den som barn berikas av genom att ta del av i högläsning. Endast ett fåtal av 
pedagogerna valde att nämna ordet fantasi. Kan en anledning vara det som vi la märket till 
under intervjuerna, att fantasi är ett vitt begrepp som kan tolkas på flera olika sätt. Eller berodde 
det på att pedagogernas fokus låg på att tala om den språkutvecklingen som sker hos barn genom 
att de tar del av högläsning, som de exempelvis menar är ett rikare ordförråd. Bidrar den fokusen 
till att de glömde av att fantasi är en viktig del av språkutvecklingen. Vygotskij (i Lindö, 2009) 
framhäver att ju mer barn har upplevt och har erfarenhet av genererat till en rikare fantasi som 
därmed bidrar till en bredd i barnens frågeställningar, eftersom de då har mer att referera till. 
Barn som växer upp i en tyst miljö kan inte utveckla sitt språk, barn kan inte själva lära sig att 
prata utan behöver en kompetent kamrat eller vuxen som stöd, detta menar vi även berör 
utveckling av barns fantasi. Barn som befinner sig i fantasilösa miljöer som inte erbjuder 
berättelser, bilder, kreativa samtal eller andra upplevelser kan inte heller lära sig att fantisera 
om någonting nytt. Vi poängterar därför vikten av att möjliggöra för barn att befinna sig i 
miljöer som främjar deras fantasi. Trots avsaknaden kring fantasi vid intervjuerna vill vi 
framhäva att pedagogerna vid de högläsningssituationer som vi observerade hade stort fokus 
kring att främja barns fantasi. Detta menar vi att pedagogerna gjorde genom att ställa frågor till 
barnen som berikade deras förståelse av berättelsens innehåll, genom att ställa frågor om texten 
som vad tror ni händer sen, vet ni vad en tröska, föl, fartyg är för någonting? I dessa samtal 
menar vi att pedagogerna lockade in barnen in i fantasin och därmed fick utveckla sina inre 
bilder som utvecklade deras förståelse och berättelsen. 
 
Vi menar även att det är viktigt att som pedagog ha en förståelse för att barn inte kan fantisera 
om någonting de inte har någon tidigare erfarenhet av eller kan accessionera till, pedagoger 
behöver ge barn redskap att utveckla sin fantasi med. Det kan pedagoger göra genom att erbjuda 
dem en bredare tillgång till böcker och berättelser. Detta är något som pedagogerna i studien 
gör genom att bland annat låna böcker från biblioteket, något som vi anser berikar barnens 
fantasi mycket då boken som artefakt används som ett språkligt verktyg som bidrar till att barn 
ständigt möter nya texter och bilder. Pedagogens förhållningssätt är också en viktig aspekt när 
det kommer till att främja barns fantasi. Att gå in i rollen som berättare, att läsa med inlevelse 
och gestalta olika karaktärerna med hjälp av sin röst ger också barn fler erfarenheter. Pedagoger 
bör även uppmuntra och inte värdera barns fantasi samt att de behöver anpassa högläsningen 
efter den barngrupp som de läser eller berättar för. Att utveckla högläsningen där pedagogen 
ser till varje barns möjlighet till lärande och anpassa utefter individ och situation, där en mer 
kompetent vuxen eller kamrat kan ge stöd i aktiviteten för främja lärandet. Exempel från 
observationerna där vi såg hur pedagoger anpassade högläsningen efter barngruppen var när 
pedagoger höll boken framför sig och läste texten upp och ner för att barnen skulle få ta del av 
bilderna. Vi menar att bilder förstärker barns upplevelser av texten och att de är viktiga för att 
barn sedan ska kunna skapa egna inre bilder och fantisera. Vi ställer oss dock frågan hur fantasin 
påverkas hos barnen om pedagogerna väljer att inte visa bilderna när de högläser. Vi anser 
fortfarande att det är betydelsefullt att pedagoger bedömer hur mycket plats bilderna ska ha vid 
högläsningen, räcker det att visa en kort stund eller bör de visas på en storskärm för att tillgodo 
se barnens behov. Vi anser att pedagoger inte ska ta ifrån barn bilderna innan de själva kan 
fantisera och skapa inre bilder om dem. Dominkovic´ et al. (2006) belyser det samtal som 
pedagoger och barn har om bilderna och texterna i en bok, de menar att i det samspelet ökar 
barns förståelse för bokens innehåll samt att de utvecklar sin begreppsförståelse. Dominkovic´ 
et al. tar även upp hur samtalet bidrar till att barnen kopplar bokens bilder till det pedagogen 
och barnen talar om, bland annat kan barn och vuxna tolka bilderna olika. 
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Detta menar vi är anledningar till varför högläsning ska värderas högt i förskolan, den utvecklar 
barns fantasi och i högläsningen utvecklas även nya ord och begrepp som bidrar till barnens 
språkutveckling. Därför är böcker, barns och pedagogers egna berättelser berikande för barn att 
ta del av. Därför anser vi att det är viktigt att pedagoger reflekterar över högläsningen i 
förskolan, för att den inte ska ske av ren tradition och vana utan att den ständigt sker i syfte av 
att utveckla barnen. 

6.2 Boksamtal, att synliggöra varje individs röst  
Något som vi fick erfara från våra observationer var att pedagoger i vissa situationer inte 
lyssnade på vad barnen sa, något som säkert händer oftare än vad vi själva vill inse. Vid en 
högläsningssituation sa ett barn vid upprepade tillfällen att jag drunknar hela tiden bara, när 
de samtalade om badhus. Pedagogen uppmärksammar aldrig det barnet sagt utan fortsatte i 
stället att besvara andra barns frågeställningar och läsa vidare i boken. Hör inte pedagogen det 
som barnet säger, eller varför uppmärksammar inte pedagogen att barnet flertal gånger säger 
att han drunknar? Chambers (2011) lägger vikt vid att barn tränas på att bli bra på att samtala 
och lyssna på texter och berättelser genom att delta i boksamtal.  På så vis menar Chambers att 
barn blir en tänkande och lyssnande individ som kan föra kreativa samtal och som intresserar 
sig för vad andra har att säga. Det vi vill poängtera är att det bör vara självklart även för 
pedagoger att träna sig på att lyssna och intressera sig vad barnen säger under ett 
boksamtal.  Samtalet kan annars upplevas som ett förhör av begreppsförståelse och om barnen 
har förstått innehållet. Chambers (2011) framhäver att både barn och pedagoger ska vara en 
aktiv lyssnare vid ett boksamtal. På grund av att de sedan ska kunna bearbeta texten tillsammans 
i ett språkligt samspel där de tar upp vad de har uppmärksammat för att komma till nya insikter 
om innehållet. Därför reagera vi när pedagoger vid våra observationstillfällen inte alltid 
uppmärksammade barnens funderingar och frågor som dök upp under boksamtalen som skedde 
både innan efter och under högläsningen. Kan en anledning vara att pedagogerna kände sig 
stressade över att bli observerade, barngruppens storlek eller den mänskliga faktorn, det går inte 
att ta in alla intryck och höra allt på samma gång. Kan dessa faktorer bidra till att pedagoger 
inte alltid uppmärksammar och följer upp allt barnen säger? 
 
Dominkovic´ et al. (2006) förespråkar den högläsning som sker i mindre grupper, de menar att 
den bidrar till att barn lättare kan koncentrera sig på bokens innehåll samt föra intressanta samtal 
med pedagog och kamrater. Författarna understryker att det är en pedagogisk utmaning att hålla 
i högläsning för större grupper då barnen lätt tappar fokus och intresse för boken. Vilket kan 
leda in dem på frågeställningar om något helt annat som inte rör boken. Vi menar att stora 
barngrupper även kan medföra att pedagoger tappar fokus och intresse för boken. Eftersom 
pedagoger har uttryckt sig vid våra intervjuer att det oftast är dem själva som störs av övriga 
ljud och att de upplever att det är svårt att hitta en balans för hur mycket samtal det bör vara 
under en högläsning för att både själva och barnen ska komma ifrån handlingen. Vi reflekterar 
över om planerad högläsningen och mindre barngrupper kan vara ett bra alternativ för att främja 
högläsningen, för att på så vis tillgodo se barnens behov och bemöta deras funderingar som 
dyker upp under högläsningen.  Självklart anser vi att högläsning även bör ske spontant, men 
att man som pedagog bör se över vad syftet med högläsningen är, är det en mysig stund där 
barnen ska lyssna och slappna av eller är det för att föra ett boksamtal som intresserar sig för 
barnens funderingar. Om syftet är att föra ett boksamtal menar vi att man som pedagog bör vara 
medveten om att frågor från barnen kan dyka upp vid oväntade tillfällen. Om pedagogen vill 
minska samtal under högläsning bör den vara tydliga med att berätta att samtal sker innan, under 
eller efter högläsningen. Vår önskan är att inget barn ska uppleva att de inte blir tagna på allvar 
eller att ingen lyssnar på dem. Förskolan är med och formar nästa generations 
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samhällsmedborgare, alltså anser vi att det är viktigt att förskolan tar barnen på allvar och 
bemöter dem som de kompetenta människor de är. Vi ser att boksamtalet är en aktivitet på 
förskolan som både främjar barnens språkutveckling och deras identitet, att se sig själv som 
någon som är värd att bli hörd på på anser vi är en viktig egenskap. I boksamtal kan pedagoger 
agera förebilder genom att höra på på varandra och visa att ingens åsikt är mindre värd, ge barn 
en förståelse för att människor uppfattar och tolkar saker på olika sätt. Istället för att svara att 
någon tolkat någonting fel menar vi att det främjar samtalet och gör det intressant, där vi istället 
kan fråga vad som gör att hen tolkat någonting på just det sättet. På så vis menar vi att boksamtal 
tränar barn på att föra samtal och intressera sig för andra människor senare i livet och där med 
få en förståelse för att alla är olika och bär med oss olika erfarenheter. Därför anser vi att det är 
viktigt att pedagoger bör reflektera över sitt förhållningsätt inför boksamtal då det kan påverka 
om situationen bidrar till ett positivt eller negativt lärande för barnen.  

6.3 Tid för högläsning  
Intervjuerna genomsyrades av pedagogers åsikter om högläsning, finns det tid eller inte, 
åsikterna splittrade ibland pedagogerna då de har olika syn på högläsning samtidigt som det för 
pedagogerna närmare när de talar om de gynnsamma effekterna högläsning har för barns 
språkutveckling. Något som uppenbarade sig genom intervjuerna var hur pedagoger upplevde 
att högläsning och boken som artefakt var lik många andra aktiviteter och därför en aktivitet 
som ibland måste sättas åt sidan. Då det menar att det handlar om ett ge och ta. Något vi dock 
uppmärksammat är att trots att pedagogerna belyser hur viktig högläsning är, de belyser 
samtidigt att det är en aktivitet som måste sättas åt sidan ibland för andra aktiviteter. Vi finner 
det märkvärt att pedagogerna poängterar att det ibland inte finns tid för högläsning i förskolan 
då de poängterar hur viktig högläsning är för barns språkutveckling. Damber et al. (2013) 
påpekar att det finns en markant skillnad i hur ofta och hur länge pedagoger läser i förskolan, 
de menar att högläsningen bara sker korta stunder då andra saker kräver pedagogens 
uppmärksamhet. Genom intervjuerna framkom det att pedagoger emellanåt var tvungen att neka 
barn högläsning när barnet själv ville att pedagogen skulle högläsa för dem. Detta är något vi 
ställer oss frågande till, då läroplanen förmedlar att förskolan ska utgå från barns intresse 
(Skolverket, 2010). Om ett barn vill att pedagoger ska läsa för dem borde det kanske ses som 
ett barns intresse och därför borde högläsning som sker spontant förekomma oftare vid 
förskolan. Eller beror avsaknaden av spontan högläsning i att pedagoger är nöjda med hur 
högläsningsaktiviteter ser ut, där högläsning förekommer mer sällan. Kan det bero på att det 
kanske är lättare att hålla uppsikt på barngruppen om pedagogen väljer att använda exempelvis 
IKT, då IKT på ett annat sätt kan fånga barnens intresse samt att barngruppen går att samla på 
ett annat sätt. När sker egentligen högläsning i förskolan? Genom intervjuerna framkommer det 
att högläsning i stor utsträckning antingen sker före eller efter lunch och då benämns 
högläsningen som läsvila, detta är även något som vi uppmärksammat genom observationerna. 
Simonsson (2004) belyser hur läsvilan är ritualiserad i förskolan då den under lång tid har skett 
i tät anslutning till lunch.  
 
Samtidigt som pedagoger vid intervjuerna talade om hur de ibland måste välja bort högläsning 
talade de även om hur IKT fått ett större utrymme i förskolan. Det framkommer även hur 
pedagogerna valt att intrigera IKT i högläsningen där IKT ses som ett språkligt verktyg. 
Pedagogerna väljer exempelvis program som kan bidra till att flerspråkiga barn får tillgång till 
de språk de kan, där böcker högläses för dem på ett språk som pedagogerna inte kan. Genom 
att på detta sett inkludera flerspråkiga barn får de möjlighet att samspela med andra barn genom 
användning av IKT där de får tydliggöra sitt modersmål. Salmon (2014) belyser hur IKT kan 
vara ett hjälpmedel men att IKT inte får ta pedagogens roll som just pedagog. Salmon menar 
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att samspelet mellan barn - IKT - pedagog bör vara i samspel med varandra där pedagogen är 
närvarandra när barn använder IKT, då pedagogen kan lyfta det som barnet ser eller hör. Klerfelt 
(2007) framhäver dock att pedagoger ibland anser att de inte vet hur de ska använda IKT eller 
inkludera den i den övriga verksamheten. Detta ser vi som problematiskt då barn tillbringar 
mycket tid med just IKT. Kan det vara så att pedagoger är rädda för IKT då det inte finns 
mycket forskning kring barns användande. Upplever pedagogerna att IKT är en trend som 
kanske inte varar under så lång tid, då de inte vet säkert om det påverkar barnets språkutveckling 
positivt eller negativt. Samtidigt som den forskning som framkommit visar att pedagogers 
förhållningssätt är en viktig faktor i användandet av IKT, att IKT inte ska ersätta pedagogernas 
arbete. Vi vill ändå påpeka att det gäller för pedagoger att finna en balansgång mellan 
högläsning och IKT, då förskolan inte kommer se likadan ut om tio år som den gör idag. Med 
detta menar vi att förskolan kommer att förändras med tiden, så som förskolan alltid gjort. Samt 
att förskolans pedagoger och barn aldrig kommer att sluta utvecklas.   

7 Avslut 
Vår upplevelse var att högläsning var ett tacksamt ämne att forska kring. Då det finns mycket 
tidigare forskning kring ämnet samt att vi möttes av nyfikna och pålästa pedagoger som delade 
med sig av sin yrkeserfarenhet. Pedagogerna visade även ett stort engagemang för högläsning 
och en stark vilja att behålla den i förskolans verksamhet, då de kunde se de gymsamma 
effekterna av högläsning. Några pedagoger talade om en minskad användning av böcker och 
högläsning då IKT tagit en större plats i verksamheten. Vår förståelse är ändå att pedagoger har 
en god förståelse för IKT, de ser att IKT är viktigt och att det inte kan eller ska ersätta böcker 
och högläsning där barn, pedagog och boken samspelar tillsammans. Det är genom samspelet 
mellan alla dessa som ett samtal sker och för att boken blir en språkutvecklande artefakt. 

8 Fortsatt forskning 
Vår ambition är att du som läsare ska finna denna studie lärorik och att den väcker nya 
frågeställningar hos dig kring pedagogers arbete med högläsning. Tankar som vi själva fått 
under studiens gång och som är något som vi anser skulle vara spännande att forska vidare kring 
är, hur kommer det sig att många pedagoger upplever att de inte har tid att läsa högt för barn? 
Det står i Läroplanen för förskolan att förskolan ska sträva efter att barn som vistas i förskolan 
ska befinna sig i en språkutvecklande miljö där det ges möjlighet att utveckla ett rikt språk 
(skolverket 2010). Trots att alla deltagande pedagoger i vår studie ansåg att högläsningen var 
den aktivitet som var gynnsam för barns språkutveckling nämnde samtliga att den fick för lite 
utrymme i förskolan. 
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Bilaga 1  
Intervjufrågor  

1 Hur arbetar ni med böcker, hur använder ni dom? 
 
1.1 Har ni högläsning? 
 
2 Varför högläser ni?  
 
3 Hur planerar ni er högläsning? Planerar ni er högläsning? Hur tänker du om det? 
 
4 Kan du beskriva hur en vanlig högläsningssituation kan se ut?   
   
5 När/Hur går högläsningen till på er avdelning? 
 
6 Var högläser ni? Miljö, soffa ute inne mm... 
 
7Vad är ditt syfte med högläsningen? (Vad tycker du personligen om högläsning?  
 
8 Vilket perspektiv utgår ni ifrån när det kommer till högläsningen (Utgår ni från vad 
barnen tycker är intressant eller är det ni om bestämmer utifrån vad ni tror barnen är 
intresserad av?) Socio/ vilken barnsyn? 
 
9 Hur tror du att barnen upplever högläsningen så som den ser ut hos er?  
 
10 Tror du att högläsning påverkar barns språkutveckling? I så fall på vilket sätt tror 
du att högläsning kan påverka barns språkutveckling? 
 
11Skulle du vilja utveckla högläsningen på din avdelning? I så fall hur?  
 
11.1Hur kan högläsningen utvecklas på din avdelning?  
 

12 Har du något som du skulle vilja nämna om högläsning? Övrigt! 
 

 

 

 

 
 
 

 



Bilaga 2 (missivbrev pedagoger) 
 
Hej 
 
Vi heter Victoria Flink och Rebecka Hansson och vi studerar till förskollärare vid Högskolan 
Väst i Trollhättan. Vi är inne på termin sex och skall nu genomföra att examensarbete på 15hp.  
 
Att högläsning förekommer i förskolan är för många kanske en självklarhet, därför vill vi 
undersöka hur och när pedagoger använder sig av högläsningen i verksamheten. Därför vill vi 
genomföra intervjuer med pedagoger där deras tankar lyfts fram samt observationer när 
pedagogens arbete med högläsning sker. Sammanlagt kommer vi att göra tio stycken 
intervjuer och tio stycken observationer där fokus kommer vara på pedagogen och inte på 
barnen. Intervjuerna och observationerna kommer att ske på flera olika förskolor.  
 
Vi kommer att spela in ljud och föra anteckningar under intervjun och vid observationen 
kommer vi att videofilma för att underlätta analysarbetet. Vi räknar med att intervjun tar ca 30 
min till 1h att genomföra.   
 
När det kommer till forskningen så finns det fyra etiska forskningskrav som vi måste utgå 
ifrån.  Kraven är att vi som forskare är skyldiga att informera er om vår studie. Vi måste även 
få samtycke från pedagogen, och barnets vårdnadshavare till att vilja delta i studien och ge er 
information om att ni när som helst kan välja att avsluta ert deltagande. Materialet vi får in 
under intervjun och observationen kommer endast användas i forskningssyfte. Material som vi 
får in genom intervjuer och observationen kommer hanteras med sekretess, vi kommer att 
använda oss av fiktiva namn så att ingen av dem som deltar kan pekas ut. Forskningens 
material kommer att finnas kvar i ett år och sedan så raderas de insamlade materialet.  
 
Vi önskar att få svar så fort som möjligt, tack på förhand för ert deltagande.  
Har ni några frågor angående intervjun eller observationen så är ni välkomna att kontakta oss 
på antingen mejl eller telefon.   
 
Victoria Flink 
vifl0001@student.hv.se 
073-53 50 188 
 
Rebecka Hansson 
reha0003@student.hv.se 
070-36 58 956 
 
Handledare: Eva Åhlund Ask  eva.ahlund-ask@hv.se 
 
Med vänliga hälsningar, Victoria och Rebecka 
 
Medgivande  

 
Personal vid förskola 
 
Datum: 
 
Namn:__________________________________ 
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Bilaga 3 (Missivbrev vårdnadshavare) 
Hej 
 
Vi heter Victoria Flink och Rebecka Hansson och vi studerar till förskollärare vid Högskolan 
Väst i Trollhättan. Vi är inne på termin sex och skall nu genomföra att examensarbete på 15hp.  
 
Att högläsning förekommer i förskolan är för många kanske en självklarhet, därför vill vi 
undersöka hur och när pedagoger använder sig av högläsningen i verksamheten. Därför vill vi 
genomföra observation av pedagogens arbete med högläsning. Sammanlagt kommer vi att 
göra tio stycken observationer där fokus kommer vara på pedagogen och inte på barnen. 
Observationerna kommer att ske på flera olika förskolor.  
 
Vi kommer att genomföra observationer och detta kommer att dokumenteras genom 
videofilmning för att underlätta vårt analysarbete.  
 
När det kommer till forskningen så finns det fyra etiska forskningskrav som vi måste utgå 
ifrån.  Kraven är att vi som forskare är skyldiga att informera er om vår studie. Vi måste även 
få samtycke från barnets vårdnadshavare till att vilja delta i studien och ge er information om 
att ni och barnet när som helst kan välja att avsluta deltagandet. Materialet vi får in under 
observationen kommer endast användas i forskningssyfte. Material som vi får in genom 
observationen kommer hanteras med sekretess, vi kommer att använda oss av fiktiva namn 
så att ingen som deltar kan pekas ut. Forskningens material kommer att finnas kvar i ett år och 
sedan så raderas de insamlade materialet.  
 
Vi önskar att få svar så fort som möjligt, tack på förhand för ert deltagande.  
Har ni några frågor angående observationen så är ni välkomna att kontakta oss på antingen 
mejl eller telefon.   
 
Victoria Flink 
vifl0001@student.hv.se 
073-53 50 188 
 
Rebecka Hansson 
reha0003@student.hv.se 
070-36 58 956 
 
Handledare: Eva Åhlund Ask  eva.ahlund-ask@hv.se 
 
Med vänliga hälsningar, Victoria och Rebecka 
 
Medgivande  

Vårdnadshavare 
 
Datum: 
 
Namn:___________________________________ 
 

Datum: 
 
Namn:__________________________________ 
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Bilaga 4 
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