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Abstract 

 

Title: "I have a grandmother in Greece and a dog named Petter" 

- A study of reading aloud situations didactic function, presence and design. 

Author: Alexandra D. Engblom, autumn term 2015 

Supervisor: Petra Garberding 

 

The aim of the study was to gain insight into how two different preschools work with planned reading 

aloud. My questions were: To what extent does planned reading aloud occur at the preschools? How do 

the planned situations when they read aloud look like? How do they make the choice of children’s 

literature to the planned reading aloud sessions? And; how can these different factors affect children's 

learning and development? This I have tried to find out by using a qualitative method. My material was 

collected through interviews and observations, these have been audio recorded and transcribed and 

supplemented with notes. I have during the study had three informants, Informant A, Informant B, and 

Informant C. The Informants Informant A and Informant B have participated in each separate interview, 

and at the departments where they work I have made two observations each. Informant C has been my 

backup informant and has participated in an interview, but I did not do any observations on the 

department where he/she works. 

 

My collected material was then analyzed with the help of the socio-cultural perspective and the theories 

of learning, development and interaction that that involves. My results showed that the two preschools 

worked in both partly similar and in different ways with reading aloud. These different yet similar 

approaches had different characteristics that showed that the work of reading aloud can be varied, 

enjoyable and a learning experience in many ways. The teacher plays an important role in children's 

learning and development in the reading aloud situations because he/she has the opportunity to see and 

support the child and control what books are being used and how they are used. The child also gets a 

chance to gain access to different cultures and contexts through the books content and can thereby learn. 

The study also showed that children get the opportunity to broaden their experiences and ideas in 

conversations with other children and adults in the situation if the teacher gives the children space to 

talk to each other and him/her. 

 

Keywords: Reading aloud, learning, preschool, children, interaction 

Nyckelord: Högläsning, lärande, förskola, barn, samspel 



1 

 

1.0 Inledning  

I denna studie kommer det att handla om planerad högläsning på förskolan, vilken plats den får, om den 

förekommer och hur den används, samt om planerad högläsning på något sätt kan bidra till barns vidare 

utveckling och lärande.   

1.1 Bakgrund  

Högläsningssituationer är något som kan se väldigt olika ut, från dag till dag, från förskola till förskola, 

från barngrupp till barngrupp och påverkar barn på olika sätt samt används i olika syften och på olika 

sätt. Det som är gemensamt för högläsningssituationer i min egen erfarenhet är formen. Oftast är det en 

pedagog, en grupp med barn, och en text av något slag som det läses högt ur. Resten kan skilja sig något 

så enormt, och därmed påverka kunskaps- och erfarenhetsinhämtandet i situationerna. 

Högläsningssituationer förekommer historiskt sett och även i nutid i hemmet då de flesta föräldrar idag 

läser tillsammans med och för sina barn redan i väldigt tidig ålder. Man samtalar om bilder, ord och 

handling och stöttar därmed barnet att ta sig framåt i språkutvecklingen. Alla barn lever dock i olika 

sociokulturella kontexter och många har inte privilegiet att få möta text, samtal och den typen av 

samvaro på detta sätt i hemmet av olika anledningar. Med grund i detta blir förskolan extra viktig för att 

ge alla barn samma möjligheter (Ahrnqvist 1993). Läroplanen för förskolan förstärker vikten av att kliva 

in och göra förskolegången för barn jämlik genom att befästa att ”Förskolan ska komplettera hemmet 

genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt” (Lpfö 98 rev. 10, s.13).  Dock återfinns inga konkreta riktlinjer över huvud taget angående 

hur arbete med barnlitteratur, så som exempelvis just högläsning med barn ska gå till vilket gör att det 

kan tolkas olika från förskola till förskola.  

För att sammanfatta kan man alltså i Förskolans reviderade läroplan hitta en rad olika formuleringar 

kring att stimulera barns lärande på olika vis, men man kan inte hitta någon form av mål eller riktlinje 

som talar om för pedagoger hur de på ett konkret sätt bör arbeta med just lärande i och kring litteratur 

och högläsning för att skapa ett lärandetillfälle. 

För på ett bra sätt kunna arbeta mot det befintliga läroplansinnehållet med lärande och utveckling är 

dock högläsning högst relevant i och med dess funktion som lärande och utvecklande inom många 

områden, samtidigt som situationen där högläsning uppstår bygger på socialt samspel och samvaro 

mellan individer, både barn-barn och vuxen-barn.  
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Så, hur vanligt förekommande är den planerade högläsningen på förskolorna som studien utförts på, hur 

ser situationerna ut, hur väljs litteratur ut och vilken didaktisk funktion kan de fylla? Det är vad jag med 

mitt examensarbete vill undersöka och beskriva. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med mitt examensarbete är alltså att genom observationer och intervjuer få tillfälle att undersöka 

hur och i vilken utsträckning planerade högläsningssituationer praktiseras på två olika förskolor, hur 

dessa situationer ser ut och planeras, samt hur litteratur väljs ut och hur dessa situationer kan påverka 

barns lärande och utveckling utifrån det sociokulturella perspektivets teorier kring lärande och samspel. 

 

Utöver detta vill jag även studera hur pedagogerna i undersökningen på olika vis förhåller sig till 

högläsningssituationer som lärande och utvecklande för barn på förskolan och hur de arbetar med 

redskap, miljö och material för att hjälpa barnen att nå sina proximala utvecklingszoner. Mina 

frågeställningar är följande: 

- I vilken utsträckning förekommer planerade högläsningssituationer på förskolorna i studien, om 

de förekommer - hur utformas dessa situationer och varför? 

 

- Hur kan valet av litteratur till de planerade högläsningssituationerna gå till? 

 

- Vilka möjligheter kan planerade högläsningssituationer skapa för barns lärande och vidare 

utveckling? 

1.3 Teoretiska ramar och centrala begrepp  

Jag kommer i bearbetandet av det insamlade materialet ta utgångspunkt i tolkningar av Vygotskijs 

teorier och det sociokulturella perspektivet. Tolkningarna kommer att användas då de känns mest 

passande för studien då de översätter Vygotskij på ett tillgängligt sätt. Synsättet innefattar att 

människans intellektuella, fysiska och sociala förmågors utveckling inte är en produkt av hennes 

biologiska arv utan att dessa förmågor skapas i kommunikativa processer där interaktion och samspel 

främjar utvecklingen och lärandet så som Roger Säljö, seniorprofessor i pedagogisk psykologi beskriver 

(Säljö 2015). Detta kan förklaras genom att i det sociala samspelet bildas det hos barnet en slags 

medvetenhet om att det finns saker att veta och ta del av genom andra vilket driver nyfikenheten och 

kunskapsinhämtandet framåt (Strandberg 2006).  
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Utifrån det sociokulturella perspektivet anser man att det är viktigt för barns utveckling och lärande att 

de involveras i för dem meningsfulla aktiviteter så som exempelvis i det här fallet: planerad högläsning 

på förskolan. I dessa aktiviteter lär barn sig något genom samspelet och sammanhanget som de sedan 

kan ha användning av beskriver Elisabeth Björklund, universitetslektor på Högskolan i Gävle och 

författare (Björklund 2008). Även Leif Strandberg, psykolog, beskriver Vygotskijs teori om samspelets 

funktion som lärande. Han skriver att det är av största vikt att barn får ta del i språkliga samspel och 

aktiviteter för att kunna tillägna sig redskap så som språk för att med hjälp av detta kunna förstå, 

utvecklas och lära sig tillsammans med andra (Strandberg 2006). 

 

Något som också är centralt i Vygotskijs sociokulturella teori är att språket är ett redskap som måste 

utvecklas i sociala sammanhang då det kommer ur behovet av att kommunicera med sin omgivning. 

Språket lärs in genom att barnet härmar de som finns i hens omgivning för att sedan kunna börja sätta 

ihop meningar, språkljud och ord till sammanhang på egen hand (Jerlang 2008). I det sociokulturella 

perspektivet är lärande alltså en process som börjar kollektivt men sedan internaliseras och blir till 

individens egen kunskap som hen kan applicera i olika sammanhang där den behövs. Detta genom de 

sociala samspelet där det förklaras, analyseras, frågas, diskuteras och så vidare i kommunikation med 

andra där barnet kan tillägna sig kunskap utifrån och via andra (Säljö 2012). 

 

Social samvaro, kommunikation och interaktion 

Vygotskij menar att barnets sociala kompetens och kommunikationsförmåga är fundamental i fråga om 

lärande och utveckling – detta då samspel och interaktion blir möjligt. Samspelet i sig är grundläggande 

för och har möjlighet att skapa lärande och utveckling (Strandberg 2006). Vygotskij menar att varenda 

en av barnets förmågor grundar sig i socialt samspel. Både förmågor så som emotionella och 

intellektuella gror i kommunikation med andra, men även existentiella förmågor och såklart sociala 

förmågor gynnas i samspel med andra omkring individen (Strandberg 2006).  

 

Jag kommer att använda mig av begreppet social samvaro i den mening Borgunn Ytterhus, doktor i 

sociologi, använder det. Nämligen i den mening att det är mer än den enbart fysiska närvaron från andra 

individer som krävs för att en samvaro ska bli social. För att samspelet ska bli socialt så måste 

individerna i samvaron utbyta något, exempelvis erfarenheter och tanker (Ytterhus 2003, s.17). 

 



4 

 

Proximala utvecklingszonen 

I beskrivningen nedan har jag valt att använda mig av Roger Säljös tolkning av den proximala 

utvecklingszonen då den är tydligt formulerad och passar undersökningen. Roger Säljö är professor i 

psykologisk pedagogik på Göteborgs universitet och har i många år forskat kring lärande och utveckling 

med ett sociokulturellt perspektiv i botten. 

 

Inom den sociokulturella teorin finns en del som Vygotskij benämner som den proximala 

utvecklingszonen vilket bygger på att barnet med stöttning av en mer kompetent kamrat eller vuxen kan 

ta till sig fler redskap och använda dem. Den proximala utvecklingszonen blir det mellanrum mellan vad 

barnet kan klara på egen hand och vad barnet kan klara med stöttning från en vuxen eller kompetent 

kamrat (Säljö 2000). Med detta som utgångspunkt beskriver Säljö att det är av yttersta vikt att 

pedagogerna på förskolan möter och utmanar barnet i barnets utvecklingszon genom olika pedagogiska 

aktiviteter så som exempelvis högläsning. Detta gör att barnet tillslut klarar det hen klarar med stöttning 

i nuläget på egen hand senare och införlivar därmed kunskapen. Barn behöver alltså utmanas för att 

främja lärande (Säljö 2000).  

 

Jag har även valt att använda mig av Espen Jerlangs tolkning av Vygotskijs tanke kring den proximala 

utvecklingszonen. Han skriver att det inte finns något bättre sätt för barn att erövra kunskaper och 

erfarenheter än med stöttning av en individ som är mer kompetent än en själv. Detta i likhet med ovan 

nämnda delar ur Säljös tolkning av Vygotskijs teorier (Jerlang 2008). Denna tolkning av perspektivet 

vävs in i arbetet på grund av hur denna tolkning så tydligt representerar vikten av samspelet när det 

kommer till lärande och utveckling hos individen. 

 

I den sociokulturella teorin betonas vikten av den vuxnes stöd i fråga om lärande och utveckling. Med 

ett givande samspel tillsammans med barngruppen kan pedagogen hjälpa barnet framåt med hjälp av tre 

steg. Att kunna peka ut var barnet befinner sig i kunskapsnivå, hur barnet kan ta sig vidare samt 

slutligen att med olika redskap och metoder stötta barnet i att nå sin potential (Lindö 2009). Arbetet blir 

med hjälp av dessa tre steg ett gynnsamt och tydligt sätt att arbeta på utefter barnens egna intressen, 

förmågor och tankar. 

 

Lärande 

Jag har valt att definiera lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Detta innebär att lärande är något som 

uppstår och blir till i sammanhang där människan samspelar med sin omvärld och dem i den. Lärandets 
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rent kognitiva processer kan i detta perspektiv alltså inte särskiljas från det sociala sammanhang 

individen befinner sig i utan är den produkt som blir av samspel och sociala och pedagogiska aktiviteter. 

Individen tillägnar sig kunskaper från kollektivet genom både fysisk och verbal kommunikation som 

hen sedan kan använda sig av själv för att lösa olika problem (Säljö 2000). 

 

Kulturella redskap/Artefakter 

Jag har nedan valt att beskriva och definiera begreppen inhämtade från den sociokulturella teorin om 

kulturella redskap och/eller artefakter. Jag har valt att benämna dem som redskap då jag anser att det är 

mest passande i mitt examensarbete då redskap i min tolkning är lättare att relatera till och tydliggör 

funktionen i begreppet. Dessa redskap kommer jag i enighet med Vygotskij att dela upp i två kategorier. 

Fysiska redskap och mentala redskap. Dessa redskap samverkar och bör användas parallellt när vi ska 

försöka förstå vår omvärld (Säljö 2000). Mentala redskap kan exempelvis vara konsten att kunna läsa, 

bokstäver, ord, begrepp och liknande medan fysiska redskap kan vara exempelvis en penna, en dator, 

bok eller liknande (Säljö 2000).  

 

Vygotskij kunde dock inte nog understryka vikten av att dessa två får samverka precis som teori och 

praktik (Säljö 2000). I högläsningssituationer får barn tillfälle att reflektera över sina erfarenheter, 

tankar, värderingar och normer med stöttning i ett fysiskt material så som tryckta ord och bokstäver i en 

bok- i och med detta får de tillfälle att använda sina mentala redskap så som språk och det talade ordet 

för att ta sig framåt i utvecklingen och tillägna sig nya redskap i samspel och interaktion med andra. 

Detta medan fysiska redskap så som pennor och böcker inte bara fungerar som utgångspunkt för att 

kommunicera med mentala redskap. Dessa redskap hjälper också barnen att iscensätta den kunskap de 

inhämtat med hjälp av de mentala redskapen, man använder mad andra ord redskapen parallellt, och när 

det görs uppstår lärande (Säljö 2000). Säljö beskriver Vygotskijs tes kring att språket är människans 

viktigaste redskap (Säljö 2000) och även forskare som Lindahl ger i sin forskning exempel på att 

kulturella ting så som ord kan bli ett redskap om det används för att kommunicera ett innehåll eller ett 

budskap (Lindahl 2002). 

1.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som gjorts på högläsningssituationer har gjorts av många forskare, bland annat 

Litteraturforskaren Kristin Hallberg som beskriver att högläsningssituationerna kan bidra till många 

olika typer av lärande beroende på utförande, detta då barnet får tillfälle att för en stund blicka inåt i sig 

själv och samtidigt skapa nya unika upplevelser av det som berättas för dem (Hallberg 1993). 
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Marianne Skoog, doktorand och undervisande lärare vid Akademin för humaniora, skriver att barn redan 

från början besitter drivkraften för lärande, men att den behöver lockas fram av något för barnet 

meningsfullt och intressant. Med hjälp av detta har pedagoger i förskolan möjlighet att använda sig av 

barnens intressen och barnens sociala samvaro för att stimulera lärande och utveckling (Skoog 2012). 

Mycket av den tidigare forskning kring högläsning som finns fokuserar till stor del på den 

språkutvecklande funktionen av högläsningssituationer. Exempelvis belyser Ahrnqvist som andra 

forskare språkutvecklingsmöjligheter med hjälp av högläsning och barnlitteratur. Enligt Ahrnqvist kan 

högläsning och väl vald barnlitteratur bidra till språkutveckling på olika plan, både den semantiska 

utvecklingen, alltså ordförrådets bredd och ordförståelse, samt den fonologiska utvecklingen som rör 

uttal och särskiljande av språkljud gynnas genom aktiviteten. Även den pragmatiska utvecklingen som 

rör hur språket används samt den grammatiska utvecklingen som handlar om ordböjningar och 

meningsbyggnad kan gynnas i den här typen av aktiviteter. I fråga om den pragmatiska utvecklingen blir 

stöttning från en vuxen extra relevant då barnet socialt måste uppleva språket och hur det används för att 

själv kunna använda det på liknande sätt (Ahrnqvist 1993). 

 

Kring högläsning och förskolans verksamhet skriver Björklund att i förskolan så har både barn och 

vuxna möjlighet att mötas på ett sätt som är gynnsamt för att utveckla och stötta barnens förmågor på 

olika sätt (Björklund 2008). Pramling Samuelsson skriver liknande kring förskolans möjligheter att 

gynna barns lärande och utveckling i olika situationer. Detta genom att skriva att allt som händer och 

görs i förskolan, från öppning till stängning kan användas som verktyg för att stötta och föra framåt 

barns utveckling och lärande – där ibland högläsningssituationer (Doverborg, Pramling & Pramling 

Samuelsson 2013). Mårdsjö Olsson tar en liknande vinkel och skriver att pedagogerna i förskolan är 

betydande för barnens utveckling och lärande i olika situationer och kan med hjälp av ett reflekterande 

arbetssätt arbeta med vardagssituationer så som i studiens fall: högläsning för att på ett gynnsamt sätt 

variera och berika barnens kunskapsinhämtande kring olika ämnen och kategorier (Mårdsjö Olsson 

2010). 

 

2.0 Metod 

Under nästkommande rubriker kommer jag att gå igenom och reflektera över mitt val av metod, urval 

och avgränsningar, generaliserbarhet och etiska ställningstaganden. Jag kommer även att ge en 

kortfattad presentation av mina informanter, Informant A och Informant B där relevant information om 

dem tas upp. 
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2.1 Metodgenomgång 

Jag har i min uppsats valt att göra en etnografisk studie med observationer i selektivt återkommande 

form och med intervjuer som komplement. Det innebär att jag för det första studerat 

högläsningssituationer vid upprepade tillfällen för att få syn på och besvara min forskningsfråga om 

vilka möjligheter högläsningssituationer skapar för barns lärande och vidare utveckling.  

Jag har under studiens gång gjort fyra observationer på ca 15-20 minuter styck. Två på avdelningen där 

Informant A arbetar och två på Informant Bs avdelning. Dessa högläsningssituationer har skett i olika 

situationer och med olika syften – men formen har ändå varit sig väldigt lik. Som jag nämnde i 

inledningen hade jag en förförståelse, eller snarare en bild av att högläsningssituationer ser ut på ett visst 

sätt, vilken visade sig stämma ganska bra i vissa avseenden. Situationen har uppstått när en vuxen läser 

högt ur en text för en grupp med barn, i den här studien vid planerade tillfällen. Antalet barn har skiftat 

under studiens gång, allt mellan 7 och 12 barn har deltagit ide olika högläsningssituationerna. 

Situationerna var som sagt alla planerade och med ett tydligt syfte eller som del i ett tema, detta för att 

det för mig var svårt att befinna mig vid de spontana högläsningssituationerna i och med man inte vet på 

förhand när de uppstår. 

 

De observationer som gjorts har inte varit dolda utan alla medverkande har varit införstådda med syftet 

för min närvaro. Detta gör att jag kan att kalla mina observationer för öppna och partiellt deltagande. 

Min form av observationsdeltagande kallas även ”detached involvement” vilket innebär att jag har 

deltagit samtidigt som jag observerade situationen (Lalander 2011). Jag satt med vid 

högläsningssituationerna, lyssnade på sagan på samma sätt som barnen på förskolan gjorde. Jag fick 

godkännande att göra ljudupptagningar för att slippa anteckna under högläsningssituationens gång, då 

detta kan bli ett störande moment i aktiviteten. Dock så skev jag också korta minnesanteckningar efter 

varje observation för att förtydliga vissa delar som blivit viktiga av olika anledningar.  

Jag är medveten om att min närvaro och syftet med densamme kan påverka mitt material genom att 

barnen i situationen agerar annorlunda för att en främmande vuxen sitter med. Som Ahrne och Svensson 

skriver är det svårt att göra en observation där deltagarna inte störs av ens närvaro (Ahrne & Svensson 

2011). Detta har jag även upptäckt under studiens gång och jag har ibland varit tvungen att låta mig 

själv bli involverad då barnen ställt mig frågor. För att inte komplicera situationen och för att göra den 

så naturlig som möjligt har jag svarat på frågor jag fått och deltagit i den mån som krävs för att inte 

skapa en mer konstlad situation än nödvändigt. 
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Jag har för det andra valt att komplettera observationerna med två längre, semistrukturerade intervjuer 

på en timme med två olika pedagoger på två olika förskolor. Detta för att få två olika perspektiv på och 

synsätt kring högläsningssituationer, dess utformning och förekomst i förskolan. Dessa intervjuer har på 

samma sätt som vid observationerna spelats in.  

Med semistrukturerade intervjuer menas jag att jag har haft en intervjuguide att utgå ifrån (Se Bilaga 1), 

utformad med frågor, men med spelrum för följdfrågor och liknande. Denna intervjuguide har jag 

använt som grund, men jag har även i mitt samtal varit flexibel och anpassat mina frågor till den berörda 

intervjusituationen. Denna metod kändes mest passande för att få möjlighet till ett större och mer 

nyanserat material där informanten får större svarsutrymme och det blir en mer naturlig form på 

samtalet i intervjun (Lalander 2011). 

Ljudupptagningarna vid observationerna likväl som vid intervjuerna gjordes med mobiltelefon och 

transkriberades sedan. Ovan nämndes att ljudupptagningarna var i syfte att slippa föra anteckningar, 

men det finns även en annan fördel med att dokumentera med ljud. Genom att ha fri tillgång till 

ljudupptagningarna från både intervjuerna och observationerna har jag haft möjlighet att gå tillbaka i 

materialet flera gånger både för att transkribera korrekt och för att fånga nyanserna i samtalet och få en 

större helhetsbild. Till exempel: tonlägen och tankepauser. Detta beskriver Catrin Norrby, professor i 

nordiska språk på Stockholms universitet och understryker noga hur studier kan gynnas av att ha ett 

inspelat material där forskaren få tillgång till situationen i sin helhet om och om igen (Norrby 2004). 

Jag vill även tillägga att de pedagoger som höll i de planerade högläsningssituationerna inte var mina 

informanter, utan kollegor till Informant A och Informant B. Detta hade inget uttänkt syfte, utan det blev 

så att de högläsningssituationer där det passade att jag observerade hölls i av en annan pedagog än 

informanten.  

Angående ordning på insamlandet av empirin så gjordes intervjuerna innan observationerna. Dels på 

grund av att dessa tider bokades in innan observationerna, men även för att kunna ta till mig det 

informanterna hade att säga för att få en uppfattning om vad de lägger vikt vid och hur de tänker om det 

hela för att då veta vad som jag kan och behöver titta på i observationerna för att få ut mesta möjliga av 

dem. 

Som sista tillägg så kommer det i uppsatsen att finnas en tredje informant som ställt upp på en intervju 

på en timme för att ytterligare berika materialet, hens material kommer inte att förekomma i samma 

utsträckning som mina huvudinformanters, men kommer att fylla ut och ge ett ytterligare perspektiv på 
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saker där de andra informanternas material blev tunt. Informant C arbetar på samma förskola som 

Informant A, dock på en annan avdelning. 

Urval och avgränsningar 

Angående mitt urval av förskolor och informanter så beräknade jag att tidsramen för arbetet skulle 

utnyttjas bäst med hjälp av två informanter till undersökningen. Detta främst med tanke på att jag 

ämnade att skaffa en ganska stor mängd observationer till analys för att få en verklighetsnära bild av 

förskolans verksamhet. Två informanter, två observationer per informant, inklusive en intervju per 

informant för att få fram pedagogernas egna tankar kring högläsning och barnlitteratur För att få ett 

oberoende material till resultatet och diskussionen valdes dessa ut slumpvis.  

 

Slumpandet och etablerandet av kontakt gick ut på att jag sökte på ordet förskola + namnet på det 

område jag valde att göra min studie i och mailade ut en förfrågan till de 6 första förskolorna vars 

hemsidor dök upp. De två första förskolorna/pedagogerna som tackade ja på min förfrågan blev 

Informant A och Informant B. Jag har även under studiens gång haft en Informant C som plan B ifall 

någon av de första två informanterna valde att hoppa av. Denna informant var nummer tre att svara på 

min förfrågan, jag mailade då tillbaka en ny förfrågan rörande att vara extrainformant varpå hen 

godkände detta. Med Informant C har som ovan nämnts enbart gjorts en intervju, liknande som med de 

andra informanterna men inga observationer på grund av tidsramen. 

 

För att definiera begreppen högläsning och högläsningssituation så kommer de att i föreliggande 

examensarbete användas uteslutande med betydelsen att det är en situation där en förskolepedagog på 

något sätt läser högt ur en barnlitterär text för en grupp med barn vid ett planerat tillfälle. 

Högläsningssituationen innefattar självfallet även de samtal och de reflektionsprocesser som pågår i 

samband med aktiviteten. Spontana högläsningssituationer och högläsningssituationer med syfte att 

varva ned har helt valts bort i studien – detta på grund av att dessa företeelser dels är svårobserverade 

och hade krävt väldigt mycket tid, men de tar även fokus från det arbete som faktiskt planeras och görs 

kring planerad högläsning. 

 

Presentation av Informanterna 

Informant A har arbetat som pedagog i förskolan i 4 år och arbetar på en avdelning där barnen är i 

åldrarna 3-4 år. På avdelningen där hen arbetar går det totalt 16 barn.  
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Informant B har arbetat som pedagog i förskolan i 11 år och arbetar på en avdelning där barnen är 

mellan 2 och 3 år gamla. På den avdelning där hen arbetar går sammanlagt 14 barn. 

 

Informant C, min extrainformant har arbetat som förskolepedagog i 6 år och arbetar på en avdelning där 

barnen i barngruppen är 1-2 år. På avdelningen går för närvarande 16 barn. Informant C arbetar på 

samma förskola som Informant A, men på en annan avdelning. 

 

2.2 Generaliserbarhet 

Jag har utfört en kvalitativ studie med hjälp av två informanter, två intervjuer och fyra observationer, 

detta gör att materialet och diskussionen inte kan generaliseras (Ahrne & Svensson 2011). Jag har i min 

studie försökt att ge en inblick i två förskolepedagogers tankar om och deras respektive avdelningars 

använde av högläsningssituationer för att se om det finns möjlighet för lärande och utveckling i 

situationerna och hur detta kan främjas. Jag har även försökt att belysa hur dessa två olika förskolor 

arbetar med högläsning, hur och när högläsning förekommer på förskolan, hur valet av litteratur görs 

samt hur detta påverkar barns lärande och utveckling i situationerna. Jag har alltså inte för avsikt att 

generalisera på något sätt utan vill ge en bild av hur det kan se ut kring arbete med högläsning i förskola 

och hur det kan skilja sig från förskola till förskola. 

 

 Ahrne & Svensson skriver att istället för att generalisera forskningen kan man istället ta de slutsatser 

som fattats och applicera dem på verksamheter av samma slag (Ahrne & Svensson 2011). Detta kan 

sedan bli till nytta för exempelvis andra pedagoger inom förskolan för att få en inblick i hur andra 

arbetar och vad som kan gynnas i den formen av arbete.  

 

De metoder jag använt mig av i undersökningen, alltså intervjuer och observationer med 

minnesanteckningar och ljudupptagningar som gjorts bidrar i kombination till en helhetsbild av hur det 

ser ut hos de båda informanterna och har gett mig olika perspektiv på samma situation. 

 

2.3 Etiska principer  

Angående de etiska aspekterna så har jag genom hela undersökningen tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

riktlinjer och forskningsetiska principer och krav (Vetenskapsrådet 2002).  Detta innebär bland annat att 

jag skickat ut ett brev till de två informanterna som de har delat ut till föräldrarna på förskolan och jag 

har fått godkännande i form av underskrifter av alla föräldrar till barnen på berörda avdelningar för att 

uppnå både informationskravet och samtyckeskravet. Informationskravet handlar om att alla som deltar 

är införstådda med studiens syfte och även med att deltagandet är frivilligt och att de kan hoppa av när 
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som. Samtyckeskravet handlar om att alla deltagare i studien har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002). I och med att barnen är i åldrarna 1-4 år har jag istället för att be 

barnen godkänna sitt eget deltagande valt att ge vårdnadshavarna möjligheten att göra detta då barnen ej 

på ett rättvist sätt kan göra valet kring deltagandet i och med att de kan ha svårt att tillgodogöra sig 

information kring vad deltagandet innebär (Vetenskapsrådet 2002). Alla vårdnadshavare skrev på 

formuläret som finns i Bilaga 3 efter att ha tagit del av Bilaga 2 som är ett informationsbrev. Angående 

Nyttjandekravet så uppfyller jag det genom att jag inte kommer att använda några uppgifter från mitt 

material vidare för vare sig kommersiellt bruk eller till andra forskare eller myndigheter, utan allt som 

samlats in stannar i och med detta examensarbete (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Utöver detta har alla barn, förskolor, avdelningsnamn och informanter anonymiserats så att det inte går 

att härleda information till dessa för att uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

 

3.0 Resultat och analys 

Under rubrikerna nedan kommer jag att presentera och diskutera relevant material vilket framkommit 

under mina observationer och intervjuer. Det första kapitlet om högläsningens förekomst på förskolan är 

baserat på intervjuer med informanterna tillika förskolepedagogerna då jag inte haft möjlighet att göra 

längre observationer för att själv få syn på när, var och i vilka situationer dessa uppstår.  

 

Det andra kapitlet som handlar om hur högläsningen är utformad kommer att till största del baseras på 

de observationer som gjorts, men även till viss del på intervjuerna med Informant A och Informant B. 

Med detta material i form av anteckningar och ljudupptagningar får jag möjlighet att på ett omfattande 

sätt beskriva hur de högläsningssituationer som jag observerade såg ut och hur de var tänkta ur 

pedagogens perspektiv. 

 

Det tredje kapitlet handlar om valet av litteratur till högläsningssituationerna, vem som gör valet, vilka 

möjlighet till påverkan det finns och så vidare. Även vilken typ av böcker som förekommer blir relevant 

för att få syn på vilken didaktisk funktion situationerna kan ha och vad pedagogerna tänker kring detta. 

Detta kapitel bygger på intervjuerna med informanterna och deras beskrivningar kring hur och vad som 

väljs i olika sammanhang. 
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3.1 Förekomst av högläsning på förskolan  

Under intervjuer med Informant A och Informant B har framkommit att de har en liknande bild av 

högläsningsförekomst på förskolan. Informant A uppger att de på avdelningen oftast läser för barnen ett 

par gånger per dag och Informant B säger att man i alla fall läser högt för barnen på något sätt 5-10 

gånger i veckan. Detta involverar högläsning för barn i helgrupp, smågrupper likväl individuellt. 

 

Man hinner ju inte läsa sådär jättemycket per dag även om jag själv tycker att det är en rätt 

välbehövlig paus i många lägen när barnen spinner iväg som dom kan göra. Vi satsar kanske lite 

extra på högläsning när vi har något projekt eller tema på gång, men i den dagliga verksamheten är 

det mest när barnen frågar om att få höra en speciell bok, sen nån bok då och då vid vila och vissa 

samlingar. På rutin liksom, inte så upplyftande kanske haha (Intervju med Informant B). 

 

Detta uttalande från Informant B var väldigt likt det svar Informant A gav om vilken plats högläsning 

tillåts i avdelningens verksamhet. Jag valde att ta med Informant Bs uttalande då det var mer utbroderat 

än det Informant A gav.  De båda Informanternas beskrivna uppfattning av förekomsten av högläsning 

kan sammanfattas med att högläsning är ett förekommande fenomen i förskolans vardag, men kanske 

inte i den utsträckning de båda informanterna kunde önska. Informant C var dock av åsikten att den 

planerade högläsningen förekom som en stadig del i verksamheten och att de på avdelningen planerade 

åtminstone en vad hen benämnde som en ordentlig högläsning med ett utformat syfte. Dessa 

högläsningsstunder berättade Informant C, förekommer i hens uppfattning i samma utsträckning i 

verksamheten oavsett om de har ett pågående projekt eller tema.  

 

Både Informant A och Informant B resonerade liknande kring hur skillnaden såg ut när de hade ett 

pågående tema eller projekt, mot när de inte hade det i fråga om mängd av högläsningssituationer. 

Informant A uttryckte att hen tyckte att högläsningssituationerna ökade rejält i mängd och kvalité när de 

helt plötsligt hade ett större syfte utöver den lugna stund som blir i och med aktiviteten. 

 

Informant B reflekterade även kring att högläsningssituationerna oftast planerades in på avdelningen i 

situationer där alla barn redan var samlade så som i en läsvila eller samling. I dessa situationer beskrev 

Informant B det som att man som pedagog tar tillfället i akt när alla barnen har fokus på samma sak. 

Hen reflekterade vidare och sa att: ” … Det är väl inte mer än naturligt egentligen, att liksom ta tillfället 

i akt och få in lite lärande när man ändå håller på – och för den delen så behöver man ju inte ta tid från 

barnens fria lek när man gör på det sättet” (Intervju med Informant B). 
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Informant C, den tredje informanten hade dock åsikten att så inte bör vara fallet. De planerade 

högläsningssituationerna ansåg hen skulle förläggas på andra tider än vid dessa rutiner då det 

tar tid från resten av innehållet i exempelvis samlingar. Informant C berättade att hen tyckte 

att högläsningssituationer ska planeras in fristående från andra aktiviteter så att situationen 

helt och hållet får det fokus som behövs från barnen för att de ska kunna ta till sig innehållet i 

sammanhanget. 

 

3.2 Högläsningssituationernas utformning 

Under observationerna har jag sett att båda informanternas avdelningar hade liknande sätt att arbeta på 

gällande val av miljö till högläsningssituationen. Hos Informant A finns det i ett av de större rummen en 

stor soffa som båda de observerade högläsningssituationerna ägt rum i. Soffan är formad som ett U och 

inrymmer många barn. Ovanför soffan har pedagogerna hängt upp tyger i taket och en bit framför finns 

en stor hylla som delar av rummet så att soffan hamnar avskild från resten av lekrummet. Det är massor 

av bilder på väggarna runt soffan, en mix av abstrakta mönster, bilder på bokstäver, djur och blommor 

ramar in hörnan. Informant A berättar att de medvetet gjort platsen där de allra oftast läser för barnen 

lite avskild från resten av avdelningen för att kunna få lite lugn och ro. Just detta perspektiv på miljön 

belyser även Ann Granberg, diplomerad småbarnspedagog och föreläsare, och hon understryker vikten 

av plats för högläsningssituationen och menar att man bör välja en plats som inte kan störa barnen 

varken ljudmässigt eller visuellt - detta skapar möjlighet för en djupare typ av koncentration där barnen 

kan nyttja stunden fullt ut (Granberg 1996).  Informant A beskriver vidare att de valt platsen för att det 

inte ska bli en massa spring där de sitter och att de barn som inte deltar i högläsningen ofta uppmanas att 

leka i ett annat rum för att inte störa de som vill lyssna och delta i högläsningsstunden. 

 

Hos Informant B har en av högläsningssituationerna utspelat sig i en kuddhörna på avdelningen, den 

andra observerade högläsningssituationen utspelade sig på en rund samlingsmatta som barnen satt 

utefter kanten på. Informant B uppgav som komplement att hen och resten av arbetslaget ansåg 

samlingsformen på högläsningssituationen mest lätthanterlig då barnen har mer plats och det bir inget 

onödigt stök på grund av att det kivas om plats, vilket lätt blir i kuddhörnan. Informant B berättade även 

att när barnen sitter i halvcirkel eller cirkel så har hen lättare att se och bekräfta varje enskilt barn så att 

alla kommer in i aktiviteten ordentligt. 

 

Citatet nedan kommer från Informant A och visar på ett träffande sätt hur informanterna resonerade 

kring hur en typisk högläsningssituation ser ut på deras respektive avdelning och hur miljön kring denna 
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ser ut. Både Informant A och Informant B tyckte att man på avdelningen gjorde aktiva och väl grundade 

val i planering av högläsningssituationernas plats och beskrev miljön där de oftast utförde högläsning. 

De tre nämnda platserna var: I avdelningens soffa, i en kuddhörna eller på samlingsplatsen, i båda fallen 

en rund stor matta. 

 

Det är ju en grupp med barn, sen är det antingen jag eller någon av mina kollegor som läser och 

leder samtalet med barnen. Ofta så sitter vi som i en samling, i ring för att alla ska se och få plats. 

Alternativt så sitter vi i myshörnan, våran soffa om vi är lite färre – vilket vi oftast är. Det blir 

mysigast läsa tillsammans där. När man kan bulla upp sig bland alla kuddar och ha mysbelysning. 

Jag tror att det gör att barnen kan ha lättare att bilda fantasi av berättelsen.  (Informant A, Intervju) 

 

Angående forskning på högläsningssituationernas utformning så poängterar en mängd forskare inom 

fältet i likhet med informanterna vikten av en väl vald miljö att utföra denna aktivitet i. Simonsson 

belyser exempelvis att platsen man väljer bör vara avskild och stillsam, gärna även bekväm. En 

kuddhörna eller kanske en mysig soffa. Platsen bör hur som helst ge pedagogen möjlighet till 

ögonkontakt med alla barn (Simonsson 2004). Detta i likhet med Informant Bs upplevelse av hur hen 

kan se och bekräfta alla barn när de sitter som på en samling, i cirkel eller halvcirkel. Även Granberg 

beskriver funktionen av att sitta i en halvcirkel på golvet eller samlingsmatta och hur detta kan vara 

gynnsamt i en högläsningssituation där pedagogen vill kunna ha god kontakt med barnen (Granberg 

1996). 

 

Bente Eriksen Hagtvet, professor på Institutet för specialpedagogik i Oslo talar även hon om miljöns 

betydelse för barnens inhämtande av kunskap i situationerna och menar att ju mindre gruppen är och ju 

lugnare miljön runt är omkring högläsningen – desto bättre blir möjligheten till lärande. Den 

känslomässiga och inre upplevelsen blir större och barnen har en bättre chans att ta till sig och 

visualisera berättelsen (Eriksen Hagtvet 2006). Både Informant A och Informant B har haft varierad 

storlek på barngruppen under högläsningssituationerna som observerats, men mellan 8 och 12 barn har 

medverkat. Under den första observationen hos Informant A medverkade 11 barn och under den andra 

observationen medverkade 9 barn och hos Informant B så medverkade 8 barn under den första 

observationen och 12 under den andra observationen. Informanterna uttryckte dock en stark önskan om 

möjlighet till arbete i mindre barngrupper för möjlighet att ytterligare kunna anpassa samtalet och den 

aktuella bokens nivå så att varje barn kan utmanas och därmed stöttas i sitt lärande och i sin utveckling. 

Informant B uttryckte att ”När jag har lite färre barn att läsa för så upplever jag att jag kan möta barnen 

på ett bättre sätt än om vi är hela gruppen. När man är för många är risken att det bara blir rörigt att hålla 
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reda på allas lika talutrymme och att inte konflikter ska uppstå så lärandet blir liksom inte huvudfokus 

om jag säger så.” (Intervju med Informant B).  

 

Både Informant A och Informant B betonar i intervjuerna också hur viktigt det är att inte bara läsa boken 

pärm till pärm, de tydliggjorde att det för dem är viktigare att släppa in barnen och reflektera i 

situationen än att bara köra på tills boken är slut utan att titta upp. De uppfattade båda två att barnen tar 

till sig bättre av innehållet när de får ställa frågor och samtala. Ett sådant samspel och den 

kommunikation som skapas kring materialet menar Aidan Chambers, barn- och ungdomsboksförfattare 

är av stor betydelse för barns begreppsbildning och för att vidga barnens erfarenhetsvärld samt förståelse 

för olika ämnen som tas upp i böckerna. Chambers hävdar även att högläsningssituationer kan skapa ett 

lustfyllt lärande för små barn och kan hjälpa till att skapa ett vidare intresse för språk och ord (Chambers 

2002).  

 

Ann-Katrin Svensson, lektor och docent i pedagogik beskriver att alla uppläsare har olika berättarstil 

och dessa kan skilja sig enormt. Vissa håller sig nitiskt till texten eller har ett ganska monotont röstläge 

boken igenom, medan andra släpper in barnen i samtal, ger röster åt karaktärerna och berättar med 

inlevelse. Detta påverkar barnens kunskapsinhämtande då läsaren har en väldig makt över vad barnet får 

tillgång till i situationen, både språkligt och i form av kommunikationsförmåga och sociala koder 

(Svensson 2009). Med hjälp av den sistnämnda berättarstilen tycks situationen bli mer gynnsam då 

barnen dras med i berättelsen och den vuxnes entusiasm och inlevelse kan öppna upp för dialog mellan 

uppläsare och lyssnare, i det här fallet, mellan vuxen och barn, men även mellan barnen i gruppen 

(Svensson 2009). I mina observationer har också framkommit att pedagogerna vid tillfällena haft en 

förmåga att involvera barnen i högläsningssituationen och låtit dem komma till tals med frågor och 

tankar, själv ställt frågor till gruppen samt läst boken på ett sätt som gör den levande genom röstlägen, 

betoningar, gester och liknande. Granberg beskriver i likhet med pedagogernas tankar kring detta att det 

friare och mer kreativa sättet att berätta på kan främja barnens egen förmåga till inlevelse och fantasi 

(Granberg 1996). 

 

Informant A beskriver att barnen på avdelningen tycker mycket om att få böcker upplästa för sig och 

gärna propsar på detta i alla möjliga situationer. Hen tror att det är för att man läst mycket för barnen 

och på ett sätt som för dem blir meningsfullt. Pedagogerna på avdelningen där Informant A arbetar har 

bekräftat barnens behov av litteratur och läst för barnen när de kommit själva med böcker i den mån de 

kunnat berättar Informant A. Detta kan kopplas till resonemanget Taube bidrar med där det framhålls att 

genom att presentera högläsning och genomföra den på ett välplanerat och lustfyllt sätt skapas barnens 
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fortsatta intresse för böcker och hur innehållet kan ta dem till oanade och spännande platser (Taube 

2007). En del av målen med högläsning bör vara just att hjälpa barnen att förstå hur värdefulla böcker är 

och vilken glädje de kan erbjuda (Taube 2007). Blomberg är också förespråkare av att planera, anpassa 

och lägga upp högläsningssituationerna på ett genomtänkt vis för att främja barns lärande och 

utveckling. Hon understryker vikten av att barn får möta positiva sammanhang kring litteraturen i 

förskolan för att vidare trigga intresse och lärande på ett lustfyllt sätt (Blomberg 1998).  

 

Informant A berättar vidare kring barnens just nu brinnande intresse för vissa böcker och hur det kan se 

ut på avdelningen när barnen har fastnat för en viss bok. Detta anger Informant A att det är ett ganska 

vanligt förekommande fenomen på avdelningen, just att barngruppen, eller delar av den snöar in på en 

viss bok. 

 

…Det känns ju som att man har lyckats lite. Barnen gillar ju sagosamlingarna vi brukar ha där vi 

läser och sen pratar tillsammans om det som kommer fram. Men vi vuxna här på avdelningen är ju 

riktiga boknördar om man får säga så i en intervju haha. Men i alla fall, det är ofta barnen som har 

med sig böcker till samlingsringen och insisterar stenhårt på att höra om typ polisbilen… Vägrar att 

göra något annat… Ja den är ju poppis här just nu, Halvan och polisbilen tror jag den heter boken 

som dom jämt ska höra. Det finns ett gäng med barn som skulle kunna höra den från morgon till 

kväll kan jag lova dig! (Intervju med Informant A). 

 

Boken om polisbilen, berättar Informant A, läste en kollega på avdelningen för barnen för ca en 

månad sedan när de hade ett tema om tjuvar och poliser. Barnen på avdelningen lekte redan relativt 

ofta tjuv och polis, men det blev ganska fort väldigt våldsamma lekar berättade hen. Barnen som var 

poliser gick ganska hårt åt de barnen som var tjuvar som skulle fångas och kastas i finkan och några 

barn blev väldigt rädda och ledsna – så arbetslaget utformade ett tema för att tydliggöra för barnen 

vad det är en polis egentligen gör, vad en tjuv är och hur man på ett snällt sätt kan fånga en tjuv. 

Sedan dess har barnen velat höra boken flera gånger i veckan både på samlingar och ute på gården. 

Oftast, berättar Informant A, så läser de boken för barnen när de kommer med den själva, för att 

uppmuntra barnens litteraturutforskande ”Men ibland så blir man ju så less på den där himla boken 

och då brukar jag försöka byta riktning och föreslå en annan som vi inte har läst på ett tag” (Intervju 

med Informant A). 

 

Informant A berättade sedan vidare att när de läser exempelvis boken om polisbilen så samtalar de 

under bokens gång kring saker som kommer upp. Detta kan vara saker som: vad en polisbil är, hur 

polisen använder den och hur många tjuvar som får plats där inne. Hen skrattar och berättar vidare: 
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Ja bland spårar ju samtalet ur och hamnar på något helt annat än det man började med eller vad man 

tänkte sig. Nån säger att farfar har en bil som också är blå och då har nåns farfar en hund och helt 

plötsligt pratar vi om hundar - och ibland går barnen och leker poliser ute på gården senare. Man får 

liksom se var det hamnar (Intervju med Informant A). 

 

 

I ovan formulerade citat berättar Informant A kort om hur samtalet i gruppen kan se ut under en 

högläsningssituation och att samtalet lätt kan byta riktning och innehåll. I den här typen av samtal 

beskriver Pramling, Carlsson och Klerfelt att de tankar barn har och de kopplingar som kan finnas får 

möjlighet att komma upp till ytan genom och bli meningsfulla diskussions- och 

reflektionsunderlagunderlag där pedagogen har möjlighet att fånga upp barnens intressen och kunskaper 

och arbeta vidare med dessa för att stötta barnen i lärande och utveckling (Pramling, Carlsson, Klerfelt, 

1993). 

 

Boken om polisbilen har här på något sätt nått fram till barnen, förmodligen på olika sätt till olika barn 

med grund i hur Informant A beskrev samtalets föränderlighet. Boken som pedagogerna vid ett tidigare 

tillfälle valt ut till ett tema fångar uppenbarligen barnens intresse fortfarande, något som pedagogerna på 

avdelningen tar tillvara på genom att läsa den för barnen när de vill höra den spontant i verksamheten. 

Genom att fortsätta att samtala om boken med barnen och läsa den om och om igen så ger dem alla 

inblandade barn en chans att förvärva kunskaper genom kulturella artefakter och redskap så som språk 

och böcker i samspel med andra individer, både vuxna och barn (Säljö 2000). Informant A berättar att 

boken figurerat i verksamheten i några veckor nu och barnen tycks ändå inte ha tappat intresset utan 

fortsätter hitta samtal, lekar och reflektioner kring innehållet likväl som ämnet polis i stort. Detta 

agerande från barnen i relation till högläsningssituationen visar på att det tycks ha väckts något i barnen 

med hjälp av boken och dess innehåll – den stimulerar barnens fantasi, inre bildskapande och ger dem 

nya kunskaper kring ämnet (Nikolajeva 2004). Barnen leker innehållet i boken och lekar relaterade till 

detta på något sätt, de ritar poliser, polisbilar och tjuvar när det är ritstund och de kommer till förskolan 

klädda i sin bästa poliströja redo att jaga tjuvar och banditer på morgonen och detta blir ett kvitto på det 

dem har tagit till sig och fortsätter att utvecklas tillsammans med kamrater och vuxna i det sociala 

samspelet på förskolan.  

 

Svensson beskriver att det dock inte är alla vuxna och förskolepedagoger som samtalar med barnen om 

böckernas innehåll eller hjälper barnen att koppla sina egna erfarenheter till innehållet som förmedlas 

(Svensson 2009). Dock tycks det finnas de pedagoger i förskolan som gör detta och det är som tidigare 
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nämnt av stor vikt att barn får möta just engagerade och inkluderande uppläsare för att kunna skapa sig 

bland annat ett mer dekontextualiserat språk, alltså ett språk frigjort från här och nu, den aktuella 

situationen, samt att barnen får chans att utforska vilken funktion språket kan ha i olika situationer 

(Svensson 2009). 

 

Pramling, Carlsson och Klerfelt har som tidigare nämnt gjort studier på högläsning och kan konstatera 

att den vuxnes frågeformulerande och samtalande kring boken kan vara till stor hjälp och lockar fram 

barnens erfarenhetsvärld, kunskaper och åsikter i ett samtal som kan bli utgångspunkt för reflektion och 

lärande (Pramling, Carlsson, Klerfelt, 1993). Både Informant A och Informant B nämnde flera gånger 

under intervjun att de ansåg det viktigt att låta barnen få vara en del av situationen. ”Att bli aktiva 

lyssnare istället för passiva” (Intervju med Informant B). Så uttryckte sig Informant B vid ett tillfälle 

under intervjun. 

 

Under en av observationerna hos Informant A fick jag en tydlig inblick i hur samtalandet kring boken 

kan se ut under högläsningssituationen. Boken som lästes var den bok barnen röstat fram under 

litteraturtemat på avdelningen och som flest ville höra. Boken handlar om en flicka som brukar bli 

hämtad av sin mamma på fritids, men en dag ska hennes tio pyttesmå pappor hämta henne och hon blir 

orolig för vad kompisarna ska tycka och hur det ska gå. Ett av barnen satt under en stor del av 

högläsningssituationen med en djup bekymmersrynka i pannan tills pedagogen blev nyfiken och frågade 

barnet vad hen tänkte på. Barnet svarade att det är lite konstigt att ha tio pappor. Pedagogen svarade med 

att det mycket riktigt är ovanligt, men tänk vad bra med tio pappor! Ett annat barn tog ton i samtalet och 

berättade att hen har en mamma, en pappa och en bäbis-lillebror i mammas mage. Barnet som sett 

fundersamt ut berättade att hen har en farmor i Grekland, en hund som heter Petter och jättemånga 

storebrorsor. Pedagogen svarar med ”Ja, precis! Du har många bröder och Else-Marie i boken, hon har 

många pappor, så kan det vara ibland. Alla familjer ser ju olika ut. Har du och ***** lika många bröder? 

Nä, och så är det faktiskt. Din familj ser inte likadan ut som hans familj och min familj kanske ser helt 

annorlunda ut än *****s familj”. Barnet lyssnar sedan på resten av boken utan bekymmersrynka mellan 

ögonen och fler och fler kompisar börjar berätta hur deras familjer ser ut, vilka som finns i den och vad 

dom gör. En har bara en lillasyster, medan en annan har flera halvsyskon och helsyskon i olika åldrar. 

Någon har en katt, någon har en kanin och någons pappa brukar åka skidor när det är snö ute på marken. 

I det här samtalet får barnen möjlighet att i enighet med läroplanens riktlinjer ta del av andra barns 

erfarenheter, tankar och situationer. Barnen ges chans att skapa förmåga att ta hänsyn till och att leva sig 

in i andra människors liv och situation när de samtalar och interagerar på det här sättet (Lpfö 98 rev.10). 
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Pramling och Asplund-Carlsson skriver att det är upp till de pedagoger och vuxna som finns på 

förskolan att upptäcka, skapa och ta tillvara på situationer där lärande- och utvecklingsmöjligheter finns, 

och även ta hänsyn till den mångfald som finns i barnens tankar och idéer (Pramling Samuelsson & 

Asplund-Carlsson 2003). Detta kan göras på många sätt, men högläsning med syfte och engagemang är 

enligt erfarenhet och insamlat material ett exceptionellt tillfälle att införliva detta perspektiv på lärande. 

Pedagogerna kan välja böcker utefter barnens visade intresse och erfarenheter, samtala och få fram 

frågor och tankar och locka till lustfyllt lärande med hjälp av berättelser och sagor. Detta kan också 

kopplas till det som Jerlang beskriver, och som nämns i teoriavsnittet tidigare: Barn lär sig bäst med en 

stöttande kompetent vuxens handledning (Jerlang 2008). Lärande och utveckling möjliggörs i 

högläsningssituationer där dessa individer, vuxna och barn kan samverka och den vuxne kan se och 

stötta barnen genom att planera och göra situationen på ett för barnen gynnande och meningsfullt sätt. 

 

3.3 Val av litteratur 

Angående valet av litteratur till den planerade högläsningen så angav båda informanterna att de i 

arbetslaget tillsammans planerar de flesta högläsningssituationerna tillsammans under olika 

pedagogmöten. Båda informanterna samtalade också om vikten av att arbeta med litteratur på ett 

medvetet sätt i förskolan. Chambers som nämndes tidigare skriver i enighet med pedagogernas tankar att 

valet av barnlitteratur till både högläsning och boksamtal bör vara väl planerat och anpassat till 

barngruppen – bokvalen över tid bör utöver detta varieras noga för att ge barnens världsbild och 

erfarenhetsbank en bredd (Chambers 2002).   

 

Om avdelningarna som Informant A och Informant B arbetar på har ett tema så planerar dem det alltid 

ihop i arbetslaget och även då vilket material som ska ingå. Ett exempel är just böcker till högläsning. På 

avdelningen där Informant B arbetar har de just nu ett tema om att vara en bra kompis och pedagogerna 

har valt ut böcker som de kommit överens om passat bäst – både i fråga om innehållets karaktär och hur 

väl de passar barnens nivå. Båda informanterna understryker också vilken vikt de i arbetslagen lägger 

vid valet av högläsningsböcker till de planerade högläsningsstunderna. Informant C berättade även att 

hen upplevt att även de allra yngsta barnen har nytta av böcker och högläsning i sin utveckling – så 

länge pedagogen anpassar läsandet och litteraturen till barnens aktuella nivå och utmanar denna något. 

Nedan följer ett citat från Informant B gällande val av litteratur till högläsningen: 

 

För mig är det viktigt med vilken nivå böckerna vi väljer ligger på och vad de innehåller. Vid de 

spontana högläsningarna kan det bli lite vad som helst då det oftast är barnen som vill höra en 
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specifik bok – men när vi vuxna väljer så gör vi det med omsorg. Vi sållar liksom efter vad vi 

tycker att barnen behöver mer av (Intervju med Informant B).  

 

Nilsson bekräftar Informant Cs ovanstående tankar om det lilla barnet och dess litteraturbearbetning och 

talar om att barn redan väldigt tidigt i sin utveckling kan tillägna sig erfarenheter och kunskap i 

lässituationer. Med hjälp av en vuxen som kan sålla ut rätt bok till rätt tillfälle som passar med barnens 

mognadsnivå, intressevärld och erfarenheter samt utmanar dessa så kan alla barn ta till sig kunskap på 

ett lustfyllt och meningsfullt vis oavsett ålder (Nilsson & Nilsson 1990). Även Sterner och Lundberg 

beskriver att det finns en gyllene regel vid högläsningssituationernas tillblivande, och det är att välja ut 

rätt bok. Boken som används bör inte vara varken för lätt eller för svår för barnen, den ska innehålla 

utmaningar av olika sorter samt att det måste finnas igenkänningsfaktor så att barnen kan identifiera sig 

med- och föreställa sig berättelsen utifrån sina egna erfarenheter (Sterner & Lundberg 2010). Detta 

tydliggjorde också pedagogerna att de hade som inställning under intervjuerna då de båda noga 

poängterade vikten av väl vald litteratur för att stimulera barnens lärande.  

 

Jag tolkar utifrån Säljös beskrivningar att pedagogens medvetna arbete oundvikligt hänger samman med 

det sociokulturella perspektivet och dess teorier kring utvecklingszonerna. Pedagogerna på de båda 

förskolorna stöttar barnet med hjälp av i det här fallet vald litteratur och högläsningsstund. Genom 

denna situation har barnen möjlighet att vidareutvecklas inom olika områden genom att hen utmanas och 

får nya kunskaper om sin omvärld via en vuxens stöttning och i det sociala sammanhanget som blir med 

kamraterna i stunden (Säljö 2000).  

 

Angående vilken typ av barnböcker som användes i högläsningssituationerna så uppgav alla 

informanterna att det är stor variation på litteraturen. Utbudet av böcker på avdelningarna sträcker sig 

från både nya mer genomtänkta böcker med interkulturellt synsätt till äldre sagor och myter som 

avdelningen fått ärva och liknande. Även olika faktaböcker och bilderböcker förekommer i bokhyllorna. 

Informant A och Informant B uppgav båda att de nyligen gjort rensningar bland böckerna på 

avdelningen, dock av olika anledningar. 

 

För att knyta an till detta inventerande av böcker på avdelningarna så poängterar Dominikovic, Eriksson 

& Fellenius att det är pedagogens uppgift att se till att variera utbudet av litteratur på avdelningen där 

hen är verksam – detta då olika typer av böcker har olika funktion för barns lärande och utveckling. En 

saga baserad på myter och magi tas emot på ett helt annorlunda sätt än exempelvis en faktamässig och 

informativ bok då de triggar olika saker hos barnen. Den klassiska sagan agerar ofta fantasifrämjande 
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med målande och vackra beskrivningar, med en tydlig början, mitten och slut i handlingen 

(Dominikovic, Eriksson & Fellenius 2006).  Dels har barnen möjlighet att reflektera kring handlingen, 

formen och de olika delarna i sagan, detta medan den faktamässiga barnlitteraturen kan bidra till ny 

information som barnen tar tillägnar sig och kan ha användning av i andra situationer – för att veta hur 

man ska göra om det börjar brinna, eller hur kroppen fungerar (Dominikovic, Eriksson & Fellenius 

2006). Genom att variera sitt utbud av barnlitteratur på avdelningen har pedagogerna alltså möjlighet att 

stötta olika delar av barns lärande och utveckling. 

 

På avdelningen där Informant A arbetar har de just nu ett tema kring sagor och barnböcker där man 

nyligen har inventerat och gått igenom alla böcker som finns på avdelningen, rensat och skaffat nya. I 

arbetslaget har de tillsammans gått igenom alla böcker, sammanfattat vad som finns och vad som 

saknats och därefter aktivt letat upp nya lärorika och intressanta böcker som de tycker passar i 

verksamheten och kommande projekt. Barnen har fått berätta vad de vill lyssna på för sorts böcker, detta 

har antecknats och tagits i beaktning tillsammans med sammanställningen av vad som finns och vad 

som pedagogerna anser behövs. Barnen önskade mycket populärkultur: Frostböcker, Batmanböcker, 

Böcker med Dora och liknande – medan pedagogerna hade för avsikt att köpa mer normkritiska böcker 

som kan utmana barnens synsätt. Avdelningen hade enligt informantens utsagor länge behövt nya 

böcker, och de böcker som fanns var just sådant de fått av föräldrar och några inköpta för många år 

sedan. Detta kompletterades med en och annan bok från biblioteket som avdelningen lånat. Informant A 

berättar att när de ändå hade ett tema som rörde litteratur så såg de chansen att ta itu med urvalet av 

böcker – och så blev det.  

 

När informanterna ombads att beskriva vilka böcker som rensades bort och varför så berättade de att det 

först och främst varit så kallade slit och släng böcker som saknade sidor, var sönderrivna på många 

ställen och liknande. Det fanns dock ytterligare en typ av böcker som rensats bort – vilket var böcker 

som pedagogerna kommit fram till varit opassande för barnen att ta del av. Exempel på böcker i den 

kategorin uppgav informanterna var bland annat överdrivet stereotypa böcker, böcker med gammeldags 

värderingar och ordval som ansågs stötande och böcker som pedagogerna inte ansåg passa barnen i ålder 

och nivå – både för svåra och för simpla i innehållet. Pedagogerna har med andra ord sorterat böckerna 

med både barnen i åtanke, såväl som det interkulturella förhållningssättet. Informant B beskriver att:  

 

”Vi gjorde oss av med böcker som liksom kändes onödigt gammeldags. Vi kände bara att nääe, det 

här kan vi lika gärna vara utan. Faktiskt. Det känns bättre nu att veta att allt som finns tillgängligt är 

anpassat efter vad just vi på vår avdelning behöver och vill ha, för förut hade man ingen koll. Det 
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kom ett gäng böcker här, någon kvarglömd där, du vet. Tillslut vet man inte riktigt vad som finns” 

(Intervju med Informant B). 

 

Informant A resonerade i likhet med Informant B kring avdelningens böcker, hen berättade 

att de främst gjorde sig av med böcker som de i arbetslaget ansåg reproducerade 

ohälsosamma normer, exempelvis hade de på avdelningen fram tills inventeringen bara 

böcker med den så kallade kärnfamiljen porträtterad; mamma, pappa och barn. Informant A 

berättade vidare att de även hade en rad böcker som handlade om att en prins skulle rädda en 

prinsessa ur valfri knepig situation – dessa böcker rensades det bland, men Informant A och 

hens arbetslag valde att behålla några sådana, för variationen och det givande samtalets skull. 

Genom det här medvetna valet av både böcker på avdelningen, och därmed böcker till 

högläsningssituationerna skapar pedagogerna möjlighet för barn att komma i kontakt med 

andra kulturer och situationer än vad de annars skulle ha gjort vilket i längden breddar deras 

förståelse för likheter och olikheter samt respekt för andra (Bergstedt & Lorentz 2006). 

Barnen får som pedagogerna i intervjuerna beskriver vara med om många olika saker genom 

böcker.  

”Ena dagen får de genom läsningen vara med om hur en groda har tappat bort sina 

djurkompisar skogen för att dagen efter få följa med en bäbis med superkrafter som busar 

med sin familj och så, det blir en sån bredd i vad vi upplever va. Där i stunden när man väljer 

lite olika roliga böcker sådär…” (Intervju med Informant C). 

   

På avdelningen där Informant B arbetar har de som ovan nämnt ett pågående tema kring kamratskap, 

närmare bestämt hur man är en bra kompis. Pedagogerna på avdelningen har i temat valt att involvera 

högläsningssituationer då de anser att det är en bra stund att rikta barnens uppmärksamhet mot ett viktigt 

tema, men på ett för dem meningsfullt sätt. Informant B uttrycker dock en fundering kring hur och vad 

barn tar till sig av innehållet i de böcker som läses högt på avdelningen och säger ”Man vet liksom 

aldrig om dom tar till sig det man som pedagog vill att dom ska. Men nått får dom ju ut av det, det vet 

jag säkert!” (Intervju med Informant B). 

 

Om man ska utgå ifrån detta är högläsningssituationer högst relevanta för förskolans verksamhet i att 

locka fram och stötta barns förståelse och lärande inom olika områden. Högläsning har potential till att 

bli både meningsfyllt och lärorikt för barnen då det är ett tillfälle för alla barn, oavsett bakgrund eller 

läsförmåga möjlighet att i ett socialt sammanhang med andra individer ta del av ett innehåll som 

förmedlar någonting. Barnen får i högläsningssituationer stöttning från en vuxen läsare och kan därmed 



23 

 

även få tillgång till större texter och mer komplext innehåll än vad de kan tillägna sig på egen hand 

(Jönsson 2007).  

 

Vuxen-barn samtalen har vi nu konstaterat är gynnsamt i högläsningssituatoner, men samtalen och 

diskussionerna som sker barn emellan i dessa aktiviteter är i allra högsta grad relevanta då de bidrar till 

att barnen utbyter tankesätt och perspektiv kollektivt vilket utvecklar individens egna tankar och 

utmanar intellektet att utvecklas (Williams 2006). 

 

Även forskare så som Liberg understryker att barns lärande, men kanske framförallt språkutveckling 

aktiveras i sociala sammanhang och pedagogiska aktiviteter i grupp så som högläsning och därför blir 

kunskapsinhämtande och samvaro med andra individer oskiljaktiga (Liberg 2006).  Barn lär sig i 

sammanhanget och när de får interagera med andra individer, både vuxna och barn (Liberg 2006). 

Pedagoger på förskolan kan dra nytta av detta och får då i högläsningssituationer tillfälle att stimulera 

och utmana barngruppens lärande med hjälp av att de genom högläsningen intressera barn för olika 

teman, skapa riktade samtal och delge olika typer av information. 

 

4.0 Sammanfattning och slutdiskussion 

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta och kort diskutera resultatet av min studie, samt knyta detta 

an till frågeställningarna som påvisades i början av texten. Mina frågeställningar handlade om i vilken 

utsträckning planerade högläsningssituationer förekommer på förskolan, hur de utformas, hur valet av 

litteratur görs samt vilka möjligheter den planerade högläsningen kan ha för att gynna barns lärande och 

vidare utveckling. 

 

Med denna studie ville jag lyfta fram och ta reda på hur de två olika förskolorna arbetar med planerade 

högläsningssituationer. Genom mina intervjuer och observationer har jag tillägnat mig och samlat in 

information, både teoretisk och väldigt konkret information och dessa två insamlingsmetoder har på ett 

gynnsamt sätt samverkat för att skapa en bättre bild av verksamheten. 

 

Förekomst 

I studien har det genom intervjuer framkommit att de planerade högläsningssituationerna förekommer i 

ungefär samma utsträckning på de båda förskolorna och hos de tre olika Informanterna. Spontana och 

rutinmässiga högläsningssituationer sker enligt Informanterna ungefär ett par gånger om dagen, till 

skillnad från den planerade högläsningen som Informanterna berättade ofta blir åsidosatt och inte 
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förekommer lika ofta. Vid teman och projekt upplevde dock alla Informanterna att de planerade 

högläsningsstunderna blev fler än i den dagliga verksamheten. 

 

Utformning 

Huvudinformanterna, Informant A och Informant B tillsammans med sina arbetslag använder sig av 

miljön på avdelningen för att främja olika delar i högläsningssituationen framkommer i både intervjuer 

och under observationer. De arbetar med miljön på två olika sätt för att optimera- och göra 

högläsningssituationerna så lustfyllda som möjligt. Informant A och hens avdelning står för det mer 

fantasitriggande och kreativa bokläsandet där både spontan och planerad högläsning ska ske i en mysig 

och avskild miljö där barnens samtal och tankar får flöda fritt i aktiviteten och där pedagogen får 

anpassa sig till barnens samtal och tankar i situationen. Detta medan Informant B och hens avdelning 

står för det strukturerade och det mer uppstyrda högläsandet där barnen oftast sitter som i en samling, i 

cirkel eller halvcirkel när det är planerad högläsning för att utesluta kivande mellan barnen och för att 

pedagogen kunna se och bekräfta varje enskilt barn. Arbetslaget på avdelningen där Informant B arbetar 

gör miljön i högläsningssituationerna inkluderande då pedagogerna ger alla barn möjlighet att komma 

till tals och styr upp samtalet och involverar barnen i aktiviteten på ett sätt där de har möjlighet att öva 

på att räcka upp handen och turtagning.  

 

Miljön där högläsningen ägde rum hos Informant A var en soffa avskild från resten av avdelningen, en 

massa tyg i olika färger som hängde från taket och kuddar i olika storlekar att vila på. Avdelningens 

arbetslag har noga planerat platsen och försökt att göra den så tilltalande som möjligt för barnen och 

dekorerat den färggrant. Informant A berättade att en baksida av att ha högläsning i soffan är att det lätt 

blir mer än nödvändigt blev konflikter på grund av trängsel. Informant A berättade även att de överväger 

att göra om hörnan så att fler barn får plats. 

 

Informant Bs avdelning ordnar högläsningssituationer oftast på ett annat sätt. På hens avdelning 

använder de sig till största del av sin stora röda samlingsmatta. Mattan är rund, och längs kanten sitter 

bilder på barnen så att de vet var de ska sätta sig – detta för att undvika konflikt om vem som ska sitta 

var och därmed förenkla hela situationen berättar Informant B och fortsätter: ”Fördelen är ju också att 

man som vuxen kan se alla barnen på ett helt annat sätt än om vi till exempel hade suttit i våran 

kuddhörna eller på rad i soffan” (Intervju med Informant B). Informant C som också är av åsikten att det 

är enklare att ha högläsning i samlingsringen lyfter dock fram att variationen är knepet för att få det 

bästa av båda världar och ge barnen en vidd i erfarenheter kring böcker och högläsning även när det 
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kommer till miljön omkring. Informant C sammanfattar i nedstående citat på ett träffande sätt hur de 

olika utformningarna skiljer sig åt och hur de används. 

 

 ”Jo, alltså. Det beror lite på vad vi läser och sådär. Är det någon bok som vi vill sätta en viss 

stämning kring så väljer vi ju såklart plats utefter det… Men om jag säger såhär då för att förenkla: 

De spontana lässtunderna är ju oftast på barnens initiativ, och då blir det ofta i lugna vrån där vi har 

kuddar och madrasser och sånt för det tycker dem är mysigt, men när det är på förhand planerat så 

blir det oftast i samlingsringen där man som pedagog kan se alla om man inte av någon anledning 

tycker att något annat passar bättre. Jag tycker faktiskt att samlingsringen är att föredra, även om 

lugna vrån bidrar till fantasiskapandet och kreativiteten på ett annat sätt. Det är ju inte alltid det man 

är ute efter” (Intervju med Informant C). 

 

Alla informanterna hade dock som likhet i sitt arbetssätt att de värderade att släppa in barnen i 

högläsningen. Föra samtal, låta dem ställa frågor, ställa frågor tillbaka till dem, låta dem försöka läsa ord 

i boken och så vidare och att inte begränsa dem mer än nödvändigt. Barnen hade under 

högläsningssituationerna stort utrymme att samtala med varandra och dela erfarenheter och tankar.  

 

Val av litteratur 

I studien jag gjort på de två förskolorna har framkommit att förskolepedagogerna som intervjuats och 

observerats lägger stor vikt på bokens funktion som utmanande och lärorik för barn i samband med de 

planerade högläsningssituationerna och ser sin egen funktion i att skapa situationens förutsättningar 

genom val exempelvis val av litteratur. Planeringen av högläsningsstunderna inrymmer momentet att 

välja bok och informanterna berättade att det oftast görs av de vuxna på förskolan - inte till de spontana 

lässtunderna, då poängterar både Informant A, Informant B och Informant C att det i nästan alla fall görs 

av barnen. I de planerade högläsningssituationerna som berörs i studien har framkommit att det i tre av 

fyra fall är arbetslaget som valt boken. Undantaget är boken om polisbilen som pedagogerna planerat in 

på barnens förfrågan. Böckerna till situationerna som valts av pedagogerna i arbetslaget har valts ut med 

barnens intressen och förmågor i åtanke för att kunna utmana dem i den kunskap de befinner sig i. Detta 

beskrev alla informanterna. De har för avsikt att utmana barnens aktuella utvecklingszon och nivå samt 

hjälpa dem att nå sin proximala utvecklingszon med hjälp av en öppen social samvaro och genom att 

erbjuda stöttning med hjälp av kulturella redskap så som språk samt med stöttning av samspelets 

interaktion och kommunikation.  

 

Valet av litteraturen till förskolorna och deras avdelningar i sig är något som också kom upp i 

intervjuerna och Informant A och Informant B berättade att de nyligen inventerat böckerna på respektive 
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avdelning. De berättade i likhet med varandra att det som sållades bort var sådant arbetslaget ansåg 

olämpligt för barnen på olika sätt, antingen för att det förekom mycket normativa stereotyper av sådant 

som kön, familjekonstellationer och liknande, gammalmodigt språk, böcker som det fanns fler liknande 

av och så vidare. Både Informant A och Informant B uttryckte sig om inventeringarna av böcker som 

om det vore en lättnad, båda beskrev att det var skönt att bli av med sådant som enligt dem inte är 

passande i en förskoleverksamhet - och att de verkade i min tolkning tycka att det var väldigt positivt 

med nya böcker till avdelningarna som de själva hade hundra procent koll på och som de själva valt ut.  

 

För att knyta samman detta så skriver Svensson om vikten av att förskolor se över sitt val av litteratur på 

avdelningen – detta för att förse barnen med ett bredd utbud av möjligheter till lärande och kunskap 

(Svensson 2011). Att variera och ge lärandet bredd lade även informanterna mycket vikt vid under 

intervjuerna och Informant B uttryckte att: 

 

Vi vill ju inte bara ha en sorts böcker, det funkar liksom inte. Det blir så trist om man bara har 

böcker med en massa massa fakta, eller bara har böcker om prinsessor eller Batman eller vad som 

helst. Vi vill kunna erbjuda barnen olika sorts fantasiresor om du förstår vad jag menar. Vi vill ju att 

dom ska få uppleva så mycket som möjligt! (Intervju med Informant B) 

 

Slutsatser 

De planerade högläsningssituationerna på de två förskolor jag observerat förekommer i liknande 

utsträckning men ser olika ut. Pedagogerna på de två förskolorna väljer att utforma dessa på olika sätt av 

olika anledningar, men i gemensam vetskap om sin position att kunna styra och tillföra kunskap och 

erfarenheter till barnen genom välplanerade högläsningssituationer där man ger barnen stort spelrum för 

samtal och reflektion. Man arbetar medvetet med högläsning integrerat i teman och projekt på de båda 

förskolorna och pedagogerna planerar såväl plats och miljö som bok och frågor till barnen för att ge dem 

ett brett spektrum av upplevelser via böckernas innehåll och för att utmana barnens kunskapsnivå. Två 

av tre informanter uttryckte dock att den planerade högläsningen får för lite plats i verksamheten utanför 

projekt och teman och att den mesta icke planerade högläsningen sker i samband med vila och på 

barnens initiativ. När den planerade högläsningen genomförs är den dock väl bearbetad av arbetslaget 

och de väger in barnens mognadsnivå, intressen och så vidare för att hitta en bok som förmedlar det de 

vill förmedla, men samtidigt utmanar barnen på något sätt. Litteraturen som väljs har enligt 

informanternas uttalanden alltså ett syfte från de vuxnas sida och de har för avsikt att barnen ska ta med 

sig något från högläsningen, vare sig det är information eller nya perspektiv på något - och pedagogerna 

arbetar aktivt mot detta genom litteraturvalet till situationerna. 
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De olika sätten att anordna högläsningssituation som Informant A och Informant B använder sig av på 

sina avdelningar har olika för- och nackdelar men de är också valda på grund av dess positiva funktioner 

som pedagogerna värderar och som fungerar för just deras barngrupper. Informant As avdelning lägger 

mer fokus på fantasi och kreativitet kring högläsningen och väljer därför sin miljö med färgglada tyger, 

kuddar och bilder därefter. De har även fokus på avskildhet och att få en lugn stund i samband med 

aktiviteten – detta medan Informant B och hens avdelning har en annan syn på vad som är viktigt för att 

främja barns lärande och utveckling i högläsningssituationer och anser att ordning och reda och att 

kunna se varje barn är centralt för att få en så bra högläsningsstund som möjligt som gynnar barnens 

lärande och utveckling. På detta vis är förskolorna olika, men Informant A och Informant B är även 

väldigt lika i sina resonemang kring vilken plats barnen bör ha möjlighet att ta i situationen för att bästa 

möjliga förutsättning att ta till sig ny kunskap. I observationer och ovan bearbetat material har 

framkommit på vilket sätt det samtalas kring böckerna man läser på de båda avdelningarna och min 

tolkning är att barnen på ett fritt sätt känner sig trygga att uttrycka sig och ställa frågor för att berika sin 

kunskap under högläsningssituationerna med hjälp av pedagogens och kamraternas sätt att med 

öppenhet bemöta barnet i situationen. Pedagogerna i observationerna var i min uppfattning öppna för 

barnens frågor, gav liv till boken genom tonfall, röster och ljud samt ställde frågor kring innehållet och 

bearbetade det tillsammans med barnen i samtal. Exempelvis fortsatte pedagogerna på avdelningen där 

Informant A är verksam även att läsa en bok spontant som barnen snappat upp och fäst sig vid under en 

planerad högläsningssituation och fortsatte att bekräfta barnens intresse för litteratur genom detta – 

vilket intervjun framkom skapade positiva upplevelser kring böcker hos barnen och gjorde dem 

delaktiga i situationen. 

 

I och med detta examensarbete och med hjälp av de två förskolorna som studerats har jag fått olika 

perspektiv på förskolors arbete med planerad högläsning i barngruppen och två förskolepedagogers syn 

på detsamma. Förskolorna har som ovan nämnt både likheter och olikheter i sina arbetssätt och det har 

varit intressant att få ta del av dessa två perspektiv samt se på vilket sätt detta kan gynna barns lärande 

och utveckling med hänsyn till förekomst, utformning och val av litteratur. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Namn: 

Ålder: 

Ålder på barnen på avdelningen: 

Antal barn: 

- Hur länge har du arbetat som pedagog i förskolan? 

- Hur länge har du jobbat på den här förskolan? 

- I vilken utsträckning läser du själv på din fritid? 

- Vad läser du då, och i vilket syfte?  

- Vad innebär barnlitteratur för dig? 

- Vad tycker du om den barnlitteratur du stött på under dina år som verksam i förskolan?  

- Vad tycker du om det nuvarande litteraturutbudet på din avdelning? 

- Vad tror du om barnlitteraturens vikt i en förskoleverksamhet?  

- Vad tror du att barnlitteratur kan bidra med till ett barn i förskoleålder? Hur? 

- Vem gör valet av barnlitteratur till högläsningssituationer på förskolan? 

- Hur görs valet? 

- Samtalar man om barnlitteratur och högläsning kollegialt? I så fall hur? 

- Har ni böcker på avdelningen? Vilken typ? 

- Hur förvarar ni dem?  

- Hur införskaffar ni barnlitteratur till avdelningen? 

- Hur ofta byts böcker ut och av vilken anledning? 

- Vad tycker du om högläsning på förskolan?  

- Hur ser en typisk högläsningssituation ut? 

- Hur ofta läser man högt för barnen på din avdelning och i vilket syfte? 

- Hur ofta läser du för enskilda barn vs. Grupp? 

- Hur ser planering av en planerad högläsningssituation ut?  

- I vilket syfte läser ni högt för barnen? 

- Var befinner ni er när ni har planerade högläsningsstunder? 



32 

 

- Kan du även beskriva hur en spontan högläsningssituation kan se ut och hur den skiljer sig från 

den planerade? 

- Sammanfatta en i din åsikt optimal högläsningssituation! 

- Följer man upp arbetet med högläsning? (Om ja, hur? Beskriv gärna noga) 

- Tror du att pedagogens egenskaper och kunskaper på något sätt kan påverka 

högläsningssituationen? (form, berättarstil mm.) 

Bilaga 2: Informationsbrev till föräldrarna 

 

Hej föräldrar och pedagoger på [namn censurerat]!  

Jag är student på Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola. På den 7:e 

termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla 

om olika typer av högläsning i förskolan och vilken funktion den kan ha som lärande och utvecklande. 

Jag vill även se hur pedagogers intentioner och förhållningssätt kan påverka högläsningssituationens 

funktion på olika sätt. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet något datum då det 

passar båda parter. Jag skulle då vilja göra en lite längre intervju på ca 50-60 minuter med en pedagog 

på avdelningen samt göra två observationer av två högläsningssituationer. Min tanke är att jag ska göra 

ljudupptagningar samt föra korta minnesanteckningar som kommer att transkriberas och användas som 

underlag för analysen i mitt examensarbete.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet 

kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga 

uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert/era barns deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om 

ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även barnen att bli 

åldersadekvat informerade om studien. 

 

Kontakta gärna mig för ytterligare information. 

 

 

Vänliga hälsningar,  

Alexandra D. Engblom 

 

07** *** *** 

a********.*******@*******.** 
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Bilaga 3: Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 

  

   

 

Formuläret återlämnas till Förskolan som sedan vidarebefordrar till mig senast den 14/10-15 Om du/ni 

inte samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


