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Sammanfattning 
Denna uppsats avsikt är att studera hur två pedagoger på två förskolor dels praktiserar högläsning, dels 

ser på högläsningens betydelse för barnen. Forskning har visat att den mesta läsningen sker som 

lugnande åtgärd. Frågeställningarna i denna uppsats var vilket de anser är syftet med att läsa för 

barnen, hur högläsningen är organiserad, hur det samtalas före, under och efter läsning samt hur 

böckerna väljs. Undersökningen genomfördes genom observationer av lässtunder på en avdelning per 

förskola samt intervjuer av de pedagoger som höll i lässtunderna. Observationer och intervjuer 

kompletterade varandra för att kunna få svar på alla frågeställningarna. 

Högläsning sker alltid efter lunch och är avsett som vila och nedvarvning för barnen. Det förekommer 

sällan organiserad eller planerad läsning vid andra tillfällen på de båda förskolorna. Pedagogerna anser 

att trots vilan är det viktigt att läsningen bidrar till barnens språkutveckling. En av pedagogerna anser 

det viktigt att veta vad boken handlar om så att den ger något att samtala om med barnen samt att det 

är viktigt att veta att boken ligger på en lagom nivå för barnen så att den inte är för lätt eller svår för 

dem. Samtalen organiseras olika på de båda förskolorna på den ena görs barnen mer delaktiga och 

stöttas i samtalen, på den andra får barnen prata om de vill men de som inte gör det uppmuntras inte. 

Både i tidigare forskning och i resultaten i denna studie visar att samtalen kring läsning skiljer sig 

mellan olika typ av litteratur. Faktaböcker genererar mycket samtal och frågor. Båda förskolorna får 

böcker från biblioteket via bokbussen och de flesta av böckerna på förskolorna kommer därifrån. Det 

visar att biblioteket är en viktig faktor för att barnen får höra olika typer av litteratur och för att få 

möjligheter att tala om varierade områden. 

Nyckelord: Högläsning, förskola, pedagog, samtal, böcker 
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1. Inledning  

Att kunna läsa är en grundförutsättning för att leva i dagens samhälle, det förutsätts att man 

förstår skriftliga instruktioner och uppmaningar. Barn utsätts tidigt för symboler av olika slag 

på bland annat kläder och leksaker. Föräldrar bör också enligt bland annat Körling, (2012, s. 

7) läsa i många sammanhang för sina barn i tidig ålder för att bland annat öka barns ordförråd 

och intressera dem för läsning. Enligt Sandvik & Spurkland (2011, s. 83) det viktigt att 

förskolan kan vara ett komplement till hemmet och erbjuda alla barn en god språklig miljö för 

att skillnader inför skolstart minimeras mellan barn från olika miljöer.  

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2011b) finns inget specifikt mål som behandlar böcker 

eller högläsning. Det finns emellertid flera strävansmål som behandlar barns språk som går att 

applicera på högläsning och samtal kring det som läses. Jag har här valt ut två som skulle 

kunna appliceras på högläsning i förskolan: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och 

ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv /och/ utvecklar 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 

2011b). 

På Skolverkets hemsida om skolutveckling skrivs dock läsning och samtal fram något 

tydligare. Där uttrycks vikten av arbetet med barns språkutveckling på följande sätt: 

Barnens dagliga språkanvändning tillsammans med förskolans personal är 

grundläggande. Personalens egna attityder till läsning och skrivning samt deras sätt att 

prata påverkar också. Att samtala fördjupat och utvidgat, både med varje enskilt barn 

och i grupp, är viktigt (Skolverket, 2011a). 

På nämnda hemsida sammanfattar Skolverket utförd forskning om läsning som bland annat 

utmynnar i slutsatser om att läsning ofta sker som en lugnande åtgärd eller när barnen är 

trötta. Det menar de bidrar till en nedgradering av läsning och böcker och därmed blir inte 

högläsning som aktivitet i förskolan av den kvalitet som vore önskvärt (Skolverket, 2011a).  

Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning och vid vikariat på förskolor också fått 

denna uppfattning att läsning i förskolan sker mest som vila och inte för aktivt lärande. Det 

har emellertid under utbildningen tryckts på hur viktigt det är att samtala tillsammans med 

barnen om det man läser för att det lästa ska ses som meningsfullt. Det har bland annat tagits 

upp av Gjems (2011) som anser att ”om förskolan klarar av att göra bokläsande, boksamtal, 

berättande och medberättande till naturliga och vardagliga aktiviteter kan barnen få uppleva 

bra inlärningssituationer och genom deltagande och bekräftelse lära sig språk av bara farten” 

(Gjems, 2011, s. 67). Eftersom verkligheten och teorin avseende högläsning inte harmonierar 

med varandra blev jag intresserad av att titta närmare på högläsning. 

Det har skrivits flera studentuppsatser som högläsning i förskolan. Jag har gått igenom några 

av dem för att se vad som undersökts om högläsning. Nedan följer en genomgång om vilka 

områden som tagits upp och vad som kommit fram i de studierna: 
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När läses det?  

Enligt de undersökningar som sammanställts av Damber et al. (2013, s. 37) är läsvilan på 

många förskolor ett rutinmässigt inslag och ofta blir det den enda högläsning som kommer 

barnen till del under dagen. Läsvilan är enligt undersökarna ett etablerat och ofta oreflekterat 

fenomen som sker på snart sagt alla förskolor efter lunch. I bland annat studentuppsatserna av 

(Blomqvist & Holm, 2010, s. 37) och (Harnerud, 2014, s. 30) har det också framkommit att 

det är under vilotillfällen eller när barnen anses behöver varva ner som det läses och oftast 

bara då. 

I en studentuppsats av Engström, Lena & Olsson, Helena (2009) har det däremot framkommit 

att hos nio av tio förskollärare sker högläsningen framför allt som en spontan aktivitet på 

barnens initiativ. Det sker så gott som dagligen uppger informanterna i studien. 

Syftet med läsningen?  

I de studier som redovisas i Damber et al. (2013) är det tydligt att det primära syftet med 

högläsning i förskolan ofta är just den nedvarvning som läsvilan är tänkt att ge. Detsamma 

framkommer i en sammanställning av Svensson (2009 s. 15) av VFU-rapporter angående 

högläsning. De flesta studenterna hade erfarit att läsning nästan alltid förekom i lugnande 

syfte, ofta efter lunch och att det ibland skedde genom att en ljudbok på CD spelades upp.  

I studien Engström, Lena & Olsson, Helena (2009) uppgav hälften av de intervjuade 

förskollärarna att det huvudsakliga syftet med högläsning för barnen är språkstimulering, 

hälften av dem anser också att böckerna de läser för barnen är viktiga för att barnen ska kunna 

tillgodogöra sig kunskap om olika saker. De flesta trycker också på vikten av att barnen 

uppskattar lässtunden. 

Vad läses och på vems initiativ? 

I studier sammanfattade i (Damber et al., 2013, s. 30–31) har det framkommit att enskilda 

barn vill att någon vuxen ska läsa högt för dem och att de då vill höra en bok de själva valt. 

Det framkom också ur dessa studier att när det lästes spontant och inte vid de rutinmässiga 

lässtunderna var det oftast på barnens initiativ.  

I uppsatsen av (Engström & Olsson, 2009) förekom det sällan planering av läsningen, 

böckerna valdes ofta av barnen. Nästan alla informanter i studien menade ändå att det bästa är 

om man har läst boken innan den läses tillsammans med barnen. Största anledningarna till 

detta menade de skulle vara att man kan läsa med mer inlevelse när man vet vad som kommer 

att hända samt att man är förberedd på vilka svåra ord och för barnen okända företeelser som 

kan behöva förklaras för barnen. 

Språklig medvetenhet 

I studier av studenter sammanfattade i (Damber et al., 2013, s. 50) har iakttagelser gjorts att 

det arbetas på ett medvetet sätt med barns språkutveckling fast på ett sätt som är skilt från den 

övriga verksamheten och inte har någon anknytning till andra aktiviteter i barngruppen. Vid 
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läsvilan däremot brukar inte språkutveckling vara i fokus och i de av studenter iakttagna 

lässtunderna utnyttjas inte berättelserna i böckerna för att jobba med barnens språkutveckling 

i någon högre grad.  

I en uppsats av Bergström, Larsson, & Ulmstedt (2014) är syftet att studera hur den språkliga 

utvecklingen gynnas av högläsning i förskolan. Förskollärarna som intervjuades i den studien 

var överens om att böcker och högläsning har stor betydelse för barns språkutveckling. Det 

som framkommer om pedagogers uppfattning om språkutveckling är att ordförrådet utökas, 

att barnen med hjälp av rim och ramsorfår möjlighet att leka med språket, att det hela tiden 

förs samtal mellan vuxna och barn och barnen sinsemellan, att barnen lär sig lyssna efter olika 

ljud i ord. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I de studentuppsatser jag refererat till sker högläsnigen oftast efter lunch när barnen förmodas 

vara trötta. Det har också kommit fram i uppsatserna att ett viktigt syfte med högläsningen är 

att barnen ska få varva ner. Trötthet och nedvarvning låter inte helt förenligt med de 

läroplansmål där det tas upp att barnen ska få reflektera, förstå andras perspektiv och 

argumentera med andra. Jag blev då intresserad av att se om det trots att läsning används i 

lugnande syfte ändå kan finnas en tanke om att lässtunden ska vara ett tillfälle för utveckling 

och lärande. För att få en uppfattning om detta har jag genomfört en fallstudie om 

förskollärares tankar och organisation kring högläsningen i förskolan. 

Syftet i min studie var att studera hur två förskollärare på två olika förskolor ser på läsning i 

förskolan och studera hur deras samtal kring litteraturen sker vid högläsning. Jag ville se vilka 

likheter och skillnader som fanns i deras sätt att praktisera högläsning. 

Frågeställningarna var: 

 Vad är syftet med högläsning för barnen? 

 Hur är högläsningen organiserad? 

 Hur väljer man böcker? 

 Hur samtalas det om det som läses? 

2. Forskningsöversikt 

Jag har valt att dela upp översikten i områden som kan bilda en ram för barns lärande och 

utveckling genom högläsning och som har anknytning till hur högläsning har praktiserats 

inom förskolan.  

2.1 Språkutveckling med hjälp av högläsning i förskola 

Enligt Strömqvist (2010, s. 57–58) kan språkutvecklingen ses som en process som fortsätter 

livet ut men språket behöver utövas i samspel med andra för att utvecklingen ska fortgå. För 

att det ska bli ett fruktbart arbete med barns språkutveckling i förskolan krävs en 

språkstimulerande miljö (ibid.). Bruce (2014, s. 77) betonar hur viktigt det är att miljö är lugn 

så att man kan höra varandra och att man inte blir distraherad. Små grupper är också 
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gynnsamt för att alla barn ska kunna komma till tals och på så sätt få möjlighet att utveckla 

sitt språk. 

De pedagoger som intervjuats i en undersökning om läsning på förskolan av Kåreland & 

Lindh-Munter (2005, s. 94) anser att det finns språkliga förtjänster med att läsa böcker högt 

för barnen. De menar att barnen då får höra ett språk som kanske inte kommer fram till dem i 

de vardagliga samtalen, att genom bokläsningen får de tillgång till ”hela meningar”. Det 

framkommer också i studien att pedagogerna ser högläsning som en träning inför skolan och 

att det förbereder för läsning och skrivning (ibid., s. 94). 

Enligt Massey (2013) som tagit fram en modell för hur man kan jobba språkutvecklande med 

böcker kan barns språkutveckling få en skjuts framåt av att bokens handling tas upp i lek efter 

läsning. Denna lek kan till exempel bestå av rollspel med handdockor. LEnen behöver guidas 

och stöttas av en pedagog som kan knyta lEnen till berättelsen till boken barnen fått vara med 

och läsa. Barnen får på detta sätt höra korrekt formulerade meningar, som förstärker barnens 

möjligheter till att utveckla sitt språk. För att det ska vara effektivt behöver man under 

bokläsningen ha ställt frågor till och samtalat med barnen om bokens innehåll och hur det kan 

kopplas till barnens egna erfarenheter. 

 Pramling & Pramling Samuelsson (2010, s. 48–57) beskriver ett projekt där förskolor fått 

jobba med bland annat poesi i barngrupperna. De fick då som högläsning lyssna på rimmade 

verser. Efter läsningarna jobbades det mycket med rim, genom till exempel rimkort där 

barnen får se ett kort med bild och ord på och blir tillfrågade om vad som kan rimma på detta. 

De fortsatte sedan att laborera med språket på detta sätt och skapade med hjälp av rimkorten 

en egen sammanhängande dikt som barn och pedagoger blev nöjda med. Författarna beskriver 

detta som en avancerad och komplex aktivitet som barnen klarade av med hjälp av varandra. 

 

2.2 Högläsning  

Författaren Chambers, (2011, s. 75) refererar till hjärnforskning om hjärnans aktivitet i sin 

bok om läsning och böcker. Det som tas upp om den forskningen är att det vid läsning tyst för 

en själv är minst tre delar av hjärnan aktiva för att bearbeta det som läses, en del behandlar 

ljud och bilder som förknippas med orden. En annan del det vi ser när vi läser (bokstäver, ord, 

bilder m.m.). Den tredje delen bearbetar innebörden av de ord och hela texter som läses (ibid., 

s. 76). Chambers (2011) hänvisar till hjärnforskaren Sebastian Wren som är specialist på 

läsprocessen. Han säger att ”…trots att du läser tyst för dig själv är de delar av hjärnan som 

bearbetar talat ljud lika aktiva som de skulle vara i fall du lyssnade till någon som talar” 

(s.77). Chambers (2011, s. 78) konkluderar det han tagit del av om hjärnforskning med att alla 

tre delarna behöver vara lika aktiva och lika mycket utvecklade för att man ska kunna 

tillgodogöra sig texter på ett tillfredsställande sätt. För att den del som bearbetar hur orden 

låter ska hänga med i denna utveckling måste man få möjlighet att höra orden uttalas, vilket 

bara kan uppnås om texten läses högt för en. För att förstå det man läser krävs en erfarenhet 

av läsning, ju större bank man har att plocka referenser ur, desto lättare kan man förstå nya 

texter (ibid.). 



9 
 

Man kan enligt Sundmark, (2014, s. 138–139) förhålla sig på två olika sätt till högläsning. De 

är dialogisk högläsning och förmedlarläsning (performativ högläsning). Vid den dialogiska 

läsningen brukar den vuxne lyssna på barnets frågor, rättar sig efter barnets kunskapsnivå och 

kan därmed justera innehållet i berättelsen och i dess språk. Vid förmedlarläsning är man 

trogen den text som läses och inte känner att det som författaren skrivit behöver återges på 

något annat sätt än denne tänkt. Detta brukar vara vanligare ju äldre barnen blir, då de oftast 

klarar av att förstå handlingar i böcker som är anpassade till dem utan att det behövs 

förklaringar eller omskrivningar. 

2.2.1 Högläsning i förskola 

Forskarna Kåreland & Lindh-Munter (2005, s. 82–83) har via enkäter och intervjuer på 

förskolor som inriktat sig särskilt på språkligt arbete undersökt hur det jobbas med läsning 

och litteratur och hur personalen ser på detta. Resultaten av denna undersökning visar att det i 

dessa förskolor dagligen sker något slags aktivitet som involverar litteratur. Denna aktivitet är 

oftast det som vanligen benämns läsvila och är förlagd efter lunch. Läsvilan kan vara för 

mindre eller större grupper; de mindre är ofta åldersindelade. En annan återkommande 

aktivitet vid de kartlagda förskolorna är någon typ av läsning eller berättande vid den dagliga 

samlingen (ibid.). Spontan högläsning kan förekomma men ofta får pedagogerna på grund av 

tidsbrist säga nej när barnen kommer och ber om att få en bok uppläst (ibid. s. 84).  

I studien av Kåreland & Lindh-Munter (2005, s. 92) uttrycker pedagogerna läsvilan är till för 

just vila och nedvarvning. Många av pedagogerna visar inte heller bilderna vid dessa tillfällen 

för att det inte ska bli för mycket avbrott för barnen (ibid.). 

I Kåreland (2009, s. 76–78) presenteras en högläsningsundersökning som genomfördes i 

Danmark under 2007 som hade som avsikt att utforska vad och hur det lästes i danska hem 

och förskolor. Projektledarna i undersökningen ville förmedla nyare barnlitteratur samtidigt 

som de ville uppmuntra föräldrar och pedagoger att samtala med barnen under läsningen. I de 

förskolor som ingick i projektet lästes det redan varje dag, denna läsning var främst till för 

nedvarvning och socialisation; läsningen skulle ge ett lugn och skapa en gemenskap i 

gruppen. Vid dessa lässtunder lästes framför allt böcker med vardagliga skildringar, 

anledningen till detta var att pedagogerna inte trodde barnen om att kunna skilja på fiktion och 

verklighet och att om berättelsen handlade om något som skulle kunna påverka barnen 

negativt, det vill säga få dem att göra olämpliga saker. Pedagogerna antog en moralisk 

litteratursyn och ansåg att böckerna behövde beröra ämnen och företeelser som barnen skulle 

identifiera sig med och bli stärkta av i sin utveckling. Ett exempel på detta kunde vara att om 

ett barn skulle sova över hemma hos någon, letade man upp en bok som handlade om detta. 

Kåreland menar att barn i allmänet visst kan skilja på saga och realism och att det inte är 

något man behöver vara rädd för vid läsning för barn. Resultatet av projektet blev att 

pedagogerna i förskolan vidgade sin syn på vilka böcker som är lämpliga att läsa för barn och 

att de började läsa ur en mer varierad repertoar. Däremot blev det inte någon större förändring 

i hur man läste och samtalade om böckerna med barnen, den dialogiska läsningen uteblev ofta 

till förmån för förmedlarläsning i ett avslappnande syfte (ibid.).  
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Beauchat et al. (2009, s. 27) lyfter hur effektivt det är att jobba språkutvecklande genom 

samtal vid högläsning eftersom man utnyttjar något som redan görs i förskolan istället för att 

införa nya moment. Högläsning förekommer ofta i verksamheten och därför skulle den 

företeelsen kunna utvecklas till att jobba språkutvecklande med barnen. Författarna anser att 

kommentarer från lärarna som sammanfattar eller förklarar vad figurerna i boken gör ger 

barnen möjlighet att höra förfinade meningskonstruktioner och hjälper dem att utveckla sitt 

eget språk. Artikelförfattarna anser att pedagogerna under läsningen bör ställa öppna frågor 

som får barnen att koppla texten till sig själva. Barnen får då även möjlighet att koppla sig 

själva till den berättelsen de hör och andra berättelser de hört tidigare. Genom att pedagogerna 

formulerar frågorna på olika sätt ger de barnen exempel på hur man kan uttrycka sig. (ibid.). 

För att barn ska kunna erövra en god läsförståelse och kunna tillgodogöra sig handlingen 

krävs det enligt Van Den Broek et al. (2011, s. 260) vissa strukturer i berättelsen. Enligt en 

studie av Williams utgiven 1993, som det refereras till i nämnda artikel, vill äldre barn gärna 

ha en sammanhängande historia, yngre barn är inte lika känsliga för hur olika moment i en 

berättelse hänger ihop, de kan ändå finna intresse. Äldre förskolebarn kan också klara av att 

koppla händelser till det de hört eller sett förut i föregående avsnitt (ibid.). 

 

2.3 Samtal om böcker på förskolan 

Enligt Gjems, 2011 (s. 60) är samtalet viktigt för att barn ska kunna tillgodogöra sig den 

kulturella praxis som existerar mellan människor i den omgivning de befinner sig i. Ett samtal 

kan ha många olika syften och därför finns det många olika sätt att samtala på liksom det 

finns många olika typer av samtal, som till exempelberättelse, instruktion och förklaring 

(ibid.). Enligt Gjems (2011, s. 53) är samtal med andra nödvändigt för att kunna förstå sig 

själv och andra. Genom samtal kan man diskutera, föra fram och argumentera för sina åsikter. 

För att barn ska lära sig detta behöver de hjälp av vuxna som stöttar och vägleder dem (ibid). 

Rätt stöttning under bokläsning i tidig ålder har även enligt Van Den Broek et al. (2011) visat 

sig vara fördelaktigt för att barnen senare ska bli goda läsare. Denna stöttning menar de kan 

med fördel vara att prata om det man läser och ställa frågor om handlingen, det gynnar 

läsförståelsen. Även Price et al. (2009) menar att man genom att samtala om relaterade 

händelser till det man läser kan stötta barnen i förmågan att förstå det som läses. De menar att 

om barnens egna erfarenheter kopplas till det lästa förstärker det deras förstålse och intresse 

för texten. 

Price et al. (2009) hävdar också att vilken sorts bok som läses påverkar hur mycket samtal det 

blir kring den. De har i en studie jämfört hur mycket föräldrar och barn pratar med varandra 

vid högläsning av sagoböcker respektive faktaböcker. De kom i denna studie fram till att 

faktaböcker ger mer att samtala om än en skönlitterär berättelse. I en studie av Pentimonti, 

Zucker, Justice, & Kaderavek, (2010, s. 656) undersöktes i vilken utsträckning och på vilket 

sätt faktatexter används som högläsning i förskolan. De kom fram till att pedagoger anser att 

den typen av texter kräver mer planering före läsning än skönlitterära böcker, men att barnen 

kan få ut mer av det. Detta gällde särskilt om texterna passar i det tema de för tillfället jobbar 

med i förskolan. Barnen får också uppleva flera olika genrer om man införlivar faktatexter i 
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verksamheten och det menar pedagogerna är en fördel för barnen i deras utveckling och 

lärande (ibid.). 

I ett projekt i Mölndals kommun beskriver Svensson (2013) hur forskare har initierat ett 

samarbete mellan förskolor och bibliotek. Resultat av detta har bland annat blivit att det lånas 

fler böcker och det läses ur fler olika genrer än tidigare. Lästillfällena har utvecklats till att 

vara mer av läsning tillsammans med barnen, än för dem som varit det vanligaste före 

förskolornas medverkan i projektet. Denna samverkan med barnen innebär att det samtalas 

mer före, under och efter bokläsningen. Resultaten visar också att pedagogerna har blivit mer 

benägna att använda sig av flera olika informationskällor för att välja böcker till läsning på 

förskolan. En effekt av det blir då också att barnen bli mer engagerade och mer samtal kan 

genereras (ibid.).  

I Kåreland & Lindh-Munters (2005) undersökning om förskolepedagogers syn på högläsning 

framkommer det att barnen ofta är mer delaktiga och samtalar mer när läsning sker i mindre 

grupper. De samtal som då uppstår kan ofta handla om bilderna eller så är det frågor från 

pedagogerna i syfte att se om barnen har förstått det som boken handlar om (ibid., s. 92). I 

samma studie (ibid., s. 96) pekar en av informanterna på vikten av att belysa och prata om 

barnens egna känslor i de samtal som förs i samband med läsning. ”Hon är intresserad av 

bokens och högläsningens förmåga att känslomässigt beröra barnen, hjälpa dem att förstå sina 

egna reaktioner och reflektera över sina erfarenheter och upplevelser” (s. 96). Denna pedagog 

väljer gärna böcker som kan kopplas till barnens egna behov såsom hon själv upplever dem 

eller som föräldrarna berättat (ibid.). 

2.4 Lära sig om omvärlden  

Enligt Lankshear & Knobel (2003, s. 5) kan ord och berättelser bidra till att barn får en 

meningsfull insyn i sin omvärld. Detta gäller särskilt om berättelserna är fyllda med något 

som är meningsfullt eller upprörande för barnen. Läsning för barn är således inte bara trevligt 

eller spännande förströelse utan kan också vara ett tillfälle för att tillägna sig kunskap och 

erfarenhet (ibid.). Fast (2008, s. 139) skriver om olika anledningar till varför en pedagog bör 

veta något om den litteratur barnen är förtrogna med. Hon refererar till Ernest Morrell som 

bland annat menar att om man vet något om de världar barnen intresserar sig för kan man 

också ta upp dessa fenomen med barnen och hitta mer fakta om dem. Förutsättningarna ökar 

för att barn ska kunna få ut något av det man läser för dem om de har en förförståelse och ett 

intresse för det. Det kan också kopplas till (Fox, 2003, s. 86) som menar att om man inte 

förstår vad man läser kan man inte läsa. Man behöver kunna koppla det man läser till något 

man redan har en erfarenhet av för att det ska bli begripligt menar hon. 

Att få möjlighet att diskutera en berättelses innehåll ur olika aspekter kan enligt Jönsson, 2009 

(s. 102) hänföras till termen ”critical literacy” och har innehållsfrågan i fokus. Med det menas 

att vad barnen läser är viktigare än att de läser Jönsson menar också att hur man arbetar med 

texter är viktigt och kopplar det till fyra resurser som krävs för att utveckla sitt språkande 

samt sin förståelse för det skrivna ordet (s. 102). Bergöö & Jönsson (2012, s. 22–23) 

sammanfattar dessa resurser som att: knäcka läskoden, att kunna framställa egna texter, att 

kunna konsumera texter samt att kritiskt kunna undersöka texter. Det är de australiensiska 
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forskarna Luke och Freebody som har beskrivit resurserna på detta sätt (ibid.) I 

undersökningen av Kåreland & Lindh-Munter (2005, s. 96) är det många pedagoger som 

anser att det är av vikt att litteraturen bildar grund för samtal om brännande samhällsfrågor. 

De uppger som exempel, mobbning, konflikter av olika art samt traditionella könsmönster. 

Jönsson (2009, s. 106) refererar till att läraren Vasquez i sina barngrupper har arbetat med 

olika texter i syfte att lyfta en sak på olika sätt. Barn behöver förstå att de böcker och andra 

texter de kommer i kontakt med representerar världen utifrån ett synsätt och att det kan finnas 

många andra sätt att se på en företeelse (ibid.). Bergöö och Jönsson (2012, s. 72) menar att 

man behöver utmana föreställningen att barn inte kan förstå svårare ämnen. De tycker också 

att barnen ska få utrymme och stöttning för att bearbeta komplexa frågor i sin lek efter 

läsning.  

I en artikel av McCloskey (2012) som behandlar critical literacy visas det att barn som ser en 

sak på en sak kan få den syn omvärderad med hjälp av andra barn som har en annan inblick 

inom området. Saker som känns meningsfulla intresserar och engagerar barn och de kan 

därmed verka övertygande för andra barn och verka som stöttare och påverka de barnens 

utveckling och lärande. Samtidigt som barn i förskoleåldern börjar intressera sig för och förstå 

det skrivna ordet och hur man själv kan producera något meningsfullt med skrift börjar de 

också förstå världen och få en insikt i vad som är rätt och fel och att det ibland kan finnas 

gråzoner. När barn börjar intressera sig för detta kan det vara lämpligt att ta fram böcker som 

utmanar barnen att se på saker från olika perspektiv (ibid.). Det är i förskolemiljöerna när barn 

bearbetar det de får lära sig och de diskuterar med varandra som de fostrar varandra, och inte 

bara blir fostrade av lärarna, till att bli kritiska och erövra en critical literacy (ibid.).  

2.5 Sociokulturellt lärande och proximal utvecklingszon 

Enligt Säljö (2014, s. 105) antas det i ett sociokulturellt perspektiv att människor ingår som 

aktörer i sociala sammanhang. Han hävdar att ”ett utgångsantagande i ett sociokulturellt 

perspektiv på utveckling och lärande är /…/ att människor handlar inom ramen för praktiska 

och kulturella sammanhang och direkt eller indirekt samspel med andra.”(ibid.). Detta är i 

linje med Gjems (2011, s. 27–28) som refererar till Vygotskij som menade att barn behöver 

interagera med andra för att ett lärande ska uppstå i individen. Hur dessa mellanmänskliga 

interaktioner kan se ut och vad som kommer ut ur dem ansåg han bero på i vilket kulturellt 

sammanhang individerna befinner sig i (ibid.). Jönsson (2009, s. 93) tar också upp vikten av 

detta samspel när hon talar om läsargemenskap. Hon menar att gemenskapen är viktig för att 

barn ska få hjälp av kamrater och pedagog att sätta ord på tankar och få svar på frågor. Att 

läsa och lära sig tillsammans ger möjligheter att utnyttjas alla erfarenheter och komma längre 

i sina tankar. Det enskilda barnet kan också ta efter pedagogens och kamraternas sätt att tolka 

en text och få den att bli meningsfull (ibid.).  

Vygotskij talade enligt Phillips & Soltis, (2010, s. 92) mycket om den proximala 

utvecklingszonen, som han menade var det område precis utanför barnens nuvarande 

kunskapsnivå. Människan kan enligt Vygotskij nå upp till denna nivå med rätt hjälp och 

stöttning. Ligger kunskapsnivån på det man försöker klara av för långt bort från där man 

befinner sig nu blir utmaningen alltför stor och ogripbar och resultatet blir att inlärningen d. 
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Finns det däremot ingen utmaning för individen i den pågående aktiviteten kommer inte heller 

något lärande till stånd; hjärnan behöver inte anstränga sig och ingen förkovring sker (ibid.). 

Barn kan klara av svårare texter och sammanhang om de får höra det i högläsning och 

dessutom får tillfälle att samtala om det (Lindö, 2005, s. 56), vilket stämmer överens med 

Vygotskijs resonemang om proximala utvecklingszonen (Phillips & Soltis, 2010, s. 92). Även 

Aidan Chambers (2011) berör detta, han skriver att det krävs att lärare kan ge barnen tillgång 

till sin egen erfarenhet vid högläsning. Den proximala zonen utnyttjas då för barnens 

läsförståelse. På detta sätt stöttas nybörjarläsaren av den mer kunnige liksom barn stöttas i 

andra ämnen i förskola och skola (s. 62-63). 

2.6 Sammanfattning av forskningsöversikten 

Denna genomgång av högläsning i förskolan genom visar att det som kan gynna barns 

utveckling och lärande är den stöttning som böcker och pedagoger kan ge barnet för att öka 

möjligheterna för att barnet ska få en förståelse för vad boken handlar om. Stöttningen kan då 

bestå i att berättelsen handlar om sådant som barnen kan relatera till och detta medför att 

barnen kan ta till sig och intressera sig för texten lättare än om boken handlar om något 

barnen inte kan relatera till. Stötningen kan också ges av pedagogen genom att denne ger 

barnen möjlighet att samtala om händelserna och relatera dem till barnens erfarenheter eller 

känslor. I översikten framkommer också att barn genom att få lyssna till upplästa böcker 

klarar av att förstå svårare innehåll än de skulle ha gjort i ett annat sammanhang. Böcker kan 

också bilda utgångspunkt för att ta upp svårare ämnen som man kan samtala om tillsammans i 

en barngrupp. 

Både stöttning och utnyttjande av proximal utvecklingszon är begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv bildar utgångspunkt för min studie och jag 

kommer att använda mig av de nämnda begreppen för att undersöka om högläsning i de 

undersökta förskolorna kan bidra till barns utveckling och lärande. 

 

3. Metod 

Frågeställningarna är tänkta att besvaras dels genom kvalitativa intervjuer av förskollärare, 

dels genom observationer av högläsningstillfällen. En kombination av två olika metoder 

valdes för att kompensera varandra, detta är enligt Bell, (2006, s. 116) vanligare i större 

undersökningar som sträcker sig över längre tid. Anledningen till det är att det kräver mer 

tidsåtgång att utföra och bearbeta två olika typer av undersökningar. Jag valde i stället att 

begränsa antalet förskoleavdelningar i min studie till två och se på en företeelse på två olika 

sätt. Mina forskningsfrågor kräver dessutom olika undersökningar. Vad som är syftet med 

högläsning går inte att få syn på vid observation, inte heller vad som föranlett det val av 

litteratur som används vid högläsningen. För att få svar på detta behövde pedagogerna 

intervjuas. Observationer gjordes för att få syn på hur läsningen är organiserad och hur det 

samtalades under högläsningstillfället. Detta är visserligen frågor man kan få svar på i en 

intervju 
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3.1 Observationer 

Observationerna gjordes för att få svar på forskningsfrågorna om hur högläsningen är 

organiserad och hur samtalen går till. 

Observationerna var av det icke-deltagande slaget som (Fanzén, 2014, s. 62)menar passar när 

det är något specifik som ska studeras. Jag valde detta eftersom det specifikt var 

högläsningstillfällena och hur barnen deltog i dessa som var målet med observationerna. Icke-

deltagande observationer innebär att man som observatör placerar sig bredvid dem som ska 

studeras och man deltar inte själv i det som händer för att undvika att påverka (ibid.). 

Observationerna var av det ostrukturerade slaget. Bell (2006, s. 188) beskriver ostrukturerade 

observationer som ett angreppssätt där man noterar det som händer i löpande utan att ha 

upprättat ett observationsschema att fylla i. Detta menar hon kan användas när man klar över 

syftet med observationen (ibid.). Jag visste vilka forskningsfrågor jag ville skulle besvaras av 

observationerna så syftet var klart. Jag ville dessutom veta vad som sades i samtalen, då 

kändes det svårt att ha ett schema att fylla i. Detta gjorde att jag valde ostrukturerad 

observation.  

3.2 Intervjuer 

Intervjuer gjordes för att få svar på forskningsfrågorna om vad syftet med högläsningen är 

samt hur man väljer böcker. Intervjuerna utfördes enligt en intervjuguide (se bilaga 1). I den 

står det ett antal teman men har inte färdigformulerade frågor. Anledningen till detta var att 

jag ville ha fria och otvungna intervjuer där inte informanterna kände sig utfrågade. Detta är i 

enlighet med Bell (2006, s. 162) som menar att man får med de ämnesområden man är 

intresserad av genom att ha en struktur med teman. Men om man inte har låst sig till strikt 

formulerade frågor får den intervjuade en del frihet att tala om det som intresserade dem mest 

(ibid.).  

3.3 Urval 

Två förskolor ingår i studien, nedan kallade Enen och Almen. Jag har observerat en grupp 

barn vid högläsningstillfällen på de båda förskolorna samt intervjuat en pedagog per förskola. 

Jag gjorde förfrågan på flera förskolor jag tidigare haft kontakt med genom jobb och studier 

men fick endast positiv respons från dessa två. Båda är skolor på landsbygden men på olika 

sidor om en större stad. Enen består av en avdelning med barn från ett till fem år. Almen 

består av tre avdelningar, där det på varje avdelning finns barn från ett till fem år. På 

förskolorna delas barnen in i mindre grupper baserat på ålder. Jag har på båda förskolorna 

studerat barn som är i fyra- till femårsåldern. Grupperna bestod under mina 

observationstillfällen av mellan tre och fem barn på fyra till fem år. 

Anledningen till att det är två förskolor är för att få mer än en infallsvinkel på hur det ser ut, 

fler förskolor skulle däremot bli för mycket för att få plats inom arbetets tidsram. 

3.4 Genomförande 

Vid varje förskola observerades en grupp barn och en pedagog vid högläsning, detta gjordes 

vid tre olika tillfällen för varje grupp. Att det blev tre tillfällen var för att få möjlighet till att 

se läsning av olika typer av litteratur. Fler än tre tillfällen på vardera förskolan bedömde jag 
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däremot skulle generera för mycket material för att kunna bearbeta och analysera inom ramen 

för denna studentuppsats. Efter observationerna intervjuades den pedagog som läst för barnen. 

Jag ville att intervjuerna skulle genomföras efter observationerna för att inte mina frågor 

skulle påverka eftersom vid den ena förskolan skedde intervjun före den tredje observationen 

på grund av praktiska omständigheter. Det viktiga var dock att det mesta av observerandet 

gjorts för att jag skulle ha fått en inblick i hur informanten arbetade och kunna ställa mer 

initierade frågor i enlighet med Bell (2006, s. 158). 

Observationerna utfördes genom att jag satt utanför gruppen av barn och antecknade i löpande 

text. Mitt fokus var på hur barnen gjordes delaktiga i det som lästes. Yttringar, både från barn 

och från pedagoger, som anknöt till det lästa och hur dessa besvarades skrevs ner. Jag 

antecknade första bokstaven i namnet på den som sa något och försökte få med hela yttringen, 

vissa ord förkortades för att hinna få ner allt på papper. Tillsägelser eller kommentarer som 

inte grundade sig på boken antecknades inte. Vid intervjuerna utgick jag från en intervjuguide 

(se bilaga 2). Intervjuerna spelades in samtidigt som jag gjorde några anteckningar som extra 

stöd för minnet. 

3.5 Bearbetning 

Efter varje observation renskrevs anteckningarna direkt medan det fortfarande fanns färskt i 

minnet. Jag försökte under observationens gång skriva ner relevanta yttringar och händelser så 

tydligt som möjligt i mitt anteckningsblock. Trots det kunde ändå en del sammanhang behöva 

förtydligas vilket gjordes i samband med renskrivningen genom att skriva ut förkortningar 

och fylla i en del småord som inte kommit med. Därför var det viktigt att denna gjordes 

omedelbart. Den insamlade empirin gicks sedan igenom och det som var relevant att redovisa 

inom ramen för denna undersökning skrevs ner i resultatdelen som en beskrivning över vad 

som observerats för varje förskola för sig. Barnen gavs vid renskrivningarna fiktiva namn. 

Skälet till att de namngetts är att det ska bli lättare att följa dialogerna och se vilka barn som 

yttrat sig flera gånger. 

De inspelade intervjuerna lyssnades igenom flera gånger och jag antecknade var i ljudfilen 

sådant som kunde svara på mina forskningsfrågor om syftet med högläsning och hur böcker 

väljs Dessa avsnitt transkriberades sedan genom att yttringarna skrevs ner ordagrant. Vid 

genomlyssningarna upptäckte jag även sådant som inte svarar på mina forskningsfrågor men 

som ändå kändes intressant och relevant för denna studie, detta transkriberades också. Efter 

detta redovisades relevanta delar av intervjuerna uppdelade i kategorier.  

3.6 Analysmetod 

I Fejes & Thornberg (2015) refereras det till Patton från 2002 som har uttryckt att 

”utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data. Det handlar om 

att skilja mellan det betydelsefulla och det triviala och att identifiera betydelsefulla mönster” 

(s. 35). I en lista över analysmetoder uppställd av Kvale (1997) är kategorisering ett av flera 

sätt att hantera datamaterial. Likheter och skillnader i materialet kan då analyseras för att 

reducera textmassan (ibid., s. 37). Jag har i enlighet med ovan nämnda referenser valt att 

försöka skapa mening i min empiri genom att kategorisera den i olika delar utifrån likheter 

och skillnader både mellan observationerna på varje förskola och mellan de olika förskolorna. 
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Jag har sedan kopplat det jag fått fram till litteraturen i min forskningsöversikt och tolkningen 

av empirin har utförts med hjälp av teoretiska perspektiv och begrepp. Detta är gjort i enlighet 

med Fejes & Thornberg (2015, s. 28) som anger användandet av relevanta teorier och begrepp 

som en analysmetod. De begrepp som ligger till grund för analysen kommer ur 

forskningsöversikten och har valts för att de utifrån det som kommit fram ur tidigare 

forskning är relevanta för de forskningsfrågor jag vill få svar på. Det teoretiska perspektivet är 

sociokulturellt lärande och begreppen är stöttning och proximal utvecklingszon. Jag har valt 

ut episoder där man kan se att stöttning används eller att barnens proximala utvecklingszon 

utnyttjats och kopplat det som sker till dessa begrepp. Jag har också valt ut delar ur resultaten 

där jag tycker mig se att stöttning eller utnyttjande av proximala utvecklingszonen skulle 

kunna ha tillämpats men där så inte har skett. 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en undersökning är. Med det menas, enligt Bell (2006, s. 

117), hur säkert det är att resultatet blir detsamma om undersökningen görs vid det ett annat 

tillfälle med i övrigt lika omständighet. I denna undersökning utfördes intervjuer av två 

förskollärare, de skulle kunna ha ändrat uppfattning i någon fråga nästa gång de skulle bli 

intervjuade. Vad det gäller observationerna är sannolikheten ännu större att resultatet skulle 

skilja sig eftersom många omständigheter kan vara väldigt annorlunda. Det kan vara andra 

typer av böcker som läses, det kan vara en annan barngrupp, barnen kan ha erfarit nya saker 

som gör att de svarar annorlunda etc. Reliabiliteten i undersökningen är alltså låg.  

Validitet uttrycker i vilken utsträckning frågorna man ställer faktiskt ger svar på det man vill 

ha svar på och är reliabiliteten låg är validiteten också det (Bell, 2006, s. 117-118). För att 

kunna få en uppfattning om en studies validitet krävs det att det går att följa hur och vad som 

har gjorts i de olika momenten av studien. Jag har därför försökt skriva beskriva hur jag gått 

tillväga vid intervjuer, observationer, bearbetning av materialet samt i analysen av det.  

3.8 Forskningsetiska principer 

För att kunna tillskansa sig kunskap om företeelser och kunna fördjupa dessa finns något som 

enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 5) kan kallas för forskningskravet. För att det ska kunna 

följas, samtidigt som individer som ingår i forskningen ska skyddas finns det forskningsetiska 

principer på hur forskning får bedrivas (ibid.). Principerna består av fyra forskningsetiska 

krav. Informationskravet består i att de personer som är tänkta att medverka i den aktuella 

studien får information om syftet med studien samt hur den är tänkt att genomföras. Detta 

gjordes genom att pedagoger på de aktuella förskolorna fick denna information via e-post. De 

fick samtidigt då möjlighet att ge sitt samtycke till att delta.  

Samtyckeskravet innebär att de tilltänkta individerna för en studie själva bestämmer om de vill 

vara med eller inte. De har också rätt att när som helst under studiens gång avbryta sitt 

deltagande. Eftersom det även var barn som skulle observeras behövde deras vårdnadshavare 

informeras om studien och samtycket till att deras barn skulle få observeras och citeras i den 

föreliggande studien inhämtades via en blankett (Bilaga 1) som skulle undertecknas av 

vårdnadshavare. På förskolam Almen fanns sju barn i åldern fyra till fem år, vårdnadshavarna 

till dessa barn fick ett informationsbrev med bifogad blankett, samtliga vårdnadshavare 
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lämnade tillbaka blanketten med sitt godkännande för barnet att delta i studien. Vid mina 

observationer var som mest fem av dessa barn närvarande. På förskolan Enen fanns sju barn i 

aktuell åldersgrupp, vårdnadshavarna till dessa fick informationsbrev och blankett, även här 

kom alla blanketter tillbaka med påskrift om godkännande. På Enen deltog alla av de 

tillfrågade barnen någon gång vid mina observationer. Vid lässtunderna när observationerna 

skulle ske blev barnen återigen informerade och tillfrågade. 

Den tredje forskningsetiska principen benämns konfidentialitetskravet och innebär att de 

deltagande individernas identitet inte avslöjas för de som läser den färdiga studien (ibid. s. 

12). I det färdiga studentarbete kommer fingerade namn att användas och det skrivs inte ut på 

vilka förskolor studierna är utförda. Nyttjandekravet, slutligen, går ut på att de uppgifter som 

samlas in från informanter och observerade deltagare endast får användas för forskning (ibid., 

s. 14). Detta kommer heller inte att göras med de uppgifter som inhämtats i denna studie.  

4. Resultat och analys 

På båda förskolorna förekom läsning som planerad och återkommande aktivitet på läsvilan 

efter lunch. Det var vid dessa tillfällen jag observerade eftersom jag av båda förskolorna fick 

veta att det inte var vid några andra tillfällen det förekom läsning som var planerad.  

I resultatdelen presenteras det som kom fram vid observationerna som jag ansåg vara relevant 

utifrån de frågeställningar jag ställt upp inför undersökningen samt andra intressanta 

iakttagelser. Enligt Roos (2014, s. 55) är det viktigt att återge resultaten så objektivt som 

möjligt och inte försköna eller dölja något. Hon menar vidare att det är fördelaktigt att skriva 

ut mycket citat och exempel ur sina data för att läsaren ska få möjlighet att själv skapa sig en 

uppfattning om det som kommit fram under datainsamlingen. Jag har därför valt att redovisa 

observationerna var för sig och återge det som kan svara på forskningsfrågorna om hur 

högläsningen är organiserad samt hur det samtalas kring den. 

Det som kommit fram under intervjuerna har också redovisats i så ren for som möjligt. 

4.1 Observationer 

Här nedan presenteras den insamlade empirin för varje observationstillfälle på de båda 

förskolorna var för sig. För varje observationstillfälle redovisas hur många barn som deltog, 

hur organisationen runt läsningen såg ut samt hur den avslutades och hur lång den var. 

Därefter redovisas för varje observation delar av samtalet för att visa hur delaktiga barnen var 

och hur det samtalades. 

4.1.1 Enen 

Observation nr 1: läsning ur boken Fredda, sju år (Dahlbäck, 1998) 

Högläsningen ägde rum efter lunch. Det var vid detta tillfälle fem barn som var fyra till fem år 

gamla närvarande vid det som jag fick veta kallas för den stora vilan. Pedagogen Eva sätter 

sig på en pall framför en stor madrass som ligger med lena långsidan mitt emot henne. Hon 

säger åt barnen som är i badrummet och tvätta sig att komma och lägga sig. Barnen kommer 

och lägger sig på tvären på madrassen så att alla barnen ligger på en rad med fötterna mot 
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Eva. Det finns en filt som Eva hjälper dem att lägga över sig, den täcker alla barnen. Efter 

lästunden säger hon att barnen ska gå ut varpå de direkt går och klär på sig. Lässtunden 

varade runt tjugo minuter. 

Eva börjar lässtunden genom att hålla upp boken hon tänkt läsa ur och säger: 

Kommer ni ihåg den här, det var ett tag sen jag läste för er senast. Det är bara två kapitel kvar 

nu. 

Inget barn svarar. 

Eva: jag läser vad det står på baksidan så ni kommer in i den igen. 

Eva ställer under den första fem minuterna av läsningen ett par frågor av typen, det skulle väl 

vara trevligt? visst är det roligt? Tre av barnen nickar jakande. Alla barnen utom Alva, som 

ligger och gnuggar sig i ögonen, tittar på Eva när hon läser. 

Eva kommer till ett ställe i boken om att barnen ska klä ut sig i kläder från förr och få lära sig 

om hur det var att gå i skolan förr i tiden. Christoffer säger då ”Halloween”  

Eva: ”Halloween?” 

Flera av barnen börjar prata om några som ska ha Halloween-party med maskerad. 

Eva: Jaha, men det är inte sådan maskerad de ska ha i Freddas skola, utan de ska klä ut sig till 

som man såg ut för länge sedan, kanske som när min mormor gick i skolan.  

Eva fortsätter i boken och läser om att Freddas pappa har en långtradare. Det framgår ur 

berättelsen att detta tidigare har nämnts i boken. Eva frågar om de kommer ihåg vad en 

långtradare är och hur en sådan ser ut. Flera av barnen nickar. 

Beata: Ja, jag har sett en köra på vägen. 

Eva: Var då någonstans? 

Beata: Hemma hos mig 

Eva: oj, får en långtradare plats på de smala vägarna? 

Beata: Ja. 

Eva fortsätter läsa och kommer till en passage om besök hos mammans jobb, vilket är Operan. 

Eva säger och säger då: Operan är ett stort hus. 

Alva ja där man får gå på balett 

David Där sjunger de högt. 

Eva: Ja, vad ni kommer ihåg, ni vet ju vad Operan är. 

Strax därefter är boken slut  
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Eva och barnen pratar lite om vilka barn som är på förskolan idag och vilka som är sjuka eller 

lediga.  

 

Observation 2: Läsning ur boken Kan ljuset vara tänt (De Bode, Ann, 1999) 

Också denna gång sker läsningen efter lunch. Det är fyra barn runt fem år som är där och de 

går efter toalettbesök och tvätt till madrassen för att lyssna när Eva läser. Tre av barnen var 

med även vid mitt första observationstillfälle och ett barn är med för första gången. Vid 

lässtundens slut blir Barnen får veta att de ska vara kvar inne och att de ska gå till den 

pedagog som ska hand om dem, alla går iväg. Läsvilan varade i ca 25 minuter.  

Eva visar boken för barnen och berättar om vem som illustrerat boken och vem som skrivit 

den. Hon läser sedan boken från början till slut utan andra kommentarer till barnen än två 

tillsägelser till barn som inte kan låta varandra vara. Boken handlar om en flicka som ska sova 

över hos sin kusin. Det blir jobbigt när de ska lägga sig och släcka lampan för flickan är 

mörkrädd men det är inte kusinen. När boken är slut frågar Eva barnen om de brukar vara 

mörkrädda. Då utspinner sig följande samtal: 

Filip jag är inte rädd för någonting 

Eskil: jag brukar tända lampan 

Filip: jag också, jag brukar gå in till mamma och pappa hen pratar sedan om monster 

Alva: jag är mörkrädd 

Filip: jag brukar inte ha lampan tänd 

Eva: Lisa i boken vad var hon rädd för? 

Alva: spindlar (det stämmer) 

Filip: om man är rädd, kan man gömma sig 

Eva: för vaddå? 

Filip: monster Eskil håller med om detta. 

Har du sett monster Eva vänder sig till Eskil 

Eskil: ja i drömmen 

Filip: det har varit monster här på natten också. 

Eva: brukar du vara härpå förskolan på natten? 

Filip: Nä, men man ser det på tunnlarna, de är hopknutna  

Eva: tunnlarna? 
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Filip: Ja, de röda  

Eva: jaha lektunnlarna på gården 

Eva: jag är också mörkrädd, särskilt utomhus 

Eskil: jag är ute och hoppar studsmatta när det är mörkt, då är jag jätterädd 

Nu börjar barnen bli rastlösa. Eva förklarar att läsvilan är slut. 

 

Observation 3: läsning ur Livetboken (Stalfelt, 2010)  

Efter sedvanlig tvätt efter lunch går barnen till den madrass de brukar ligga på vid läsningen. 

Den här gången är det fem stycken femåringar på plats. En av dem hade varit med vid de båda 

tidigare observationerna. Två av dem var med vid den första, och en vid min andra 

observationen. Ett barn var med för första gången. Efter lässtunden som varade i 35 minuter 

blev tillsagda att gå ut. 

Eva: vad är livet 

David pekar på sig själv. 

Gunilla: luften 

Eva: Luften? 

Gunilla: Det är den vi andas, utan den dör vi. Vi kan inte leva under vatten som fiskar, där 

finns ingen luft.  

Eskil: Hur andas fiskar? 

Eva: Med gälar och försöker förklara. 

På nästa uppslag står det om rymden. 

Gunilla är intresserad av planeterna på bilden: Var är Pluto? 

Eva: Den är nog inte med, det är bara två planeter utritade förutom jorden. 

Filip: Pluto är den minsta, den är nästan ingen planet längre. 

Eva läser vidare och kommer så småningom till ett avsnitt som handlar om olika traditioner, 

bl.a om Lucia. 

Eskil: Eva! 

Eva: Ja? 

Eskil: Snart är Lucia här. 
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Efter ytterligare en kort stunds läsning börjar Eskil och Christoffer röra rätt så mycket på sig 

och pilla på varandra. 

Eva: nu sparar vi resten till en annan dag, hon slår ihop boken.  

4.1.2 Almen  

Observation 1: läsning av Flickan som blev varg (Hedman, 2014)  

Läsningen skedde efter lunchen, det var tre barn som var runt fyra till fem år gamla som 

ingick i den grupp som skulle observeras. Platsen där de läste var inrymd i ett hörn i sen stora 

salen där det också finns ett stort matbord. På golvet ligger en stor matta och det ligger kuddar 

i olika storlekar på golvet. Barnen har efter lunch och tvättning gått och satt sig på mattan 

allteftersom de blivit klara. De blir tillsagda att ta böcker från bokhyllan som står i närheten. 

De sitter och tittar i böcker tills alla bord är torkade och golven under dem är sopade. Anna 

kommer sedan med en bok i handen och sätter sig i själva hörnet. Två av barnen sätter sig på 

ena sidan och en på den andra sidan om Anna. Efter lässtunden som varade ca 30 minuter sa 

Anna till barnen att de skulle få vara inne och de gick lugnt därifrån. 

Lässtunden börjar med att Anna håller upp boken Flickan som blev varg av Sofia Hedman. 

De har läst denna bok förut och Anna frågar om de kommer ihåg vad den handlar om. 

Ida: Hon blev arg men inte varg 

Anna: kommer ni ihåg vad flickan heter? 

Ida: Milda 

Johan: Ilma och Milda 

Anna börjar läsa boken, efter en stund läser hon om att Milda ibland stänger in sig på toaletten 

när hon är arg. 

Anna: Varför gör hon det tror ni? 

Ida: Där kan man låsa om sig 

Anna: Varför vill hon det då tror ni? 

Ida: Hon vill vara ensam 

Anna: Varför tror du hon vill det då? 

Ida: Hon vill vara ensam så ingen kommer in 

Anna läser om att Milda och Ilma är olika gamla men ändå är kompisar, då ställer hon en 

fråga igen. 

Anna: Vad tänker du Hanna, kan man leka med någon som inte är lika gammal som en själv? 

Hanna: Ja 
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Ida: Jag är fem, hon fyra, vi leker ändå (hon pekar på Hanna). Vi bryr oss inte om hur många 

år vi är (sagt med eftertryck). 

Anna läser i boken om att ena barnet sätter på sig en kungakrona utan att fråga det andra 

barnet Kronan har gått sönder och hon som tagit den ursäktar sig med att kronan var sönder 

från början 

Hanna: så ljuger hon lite att den var sönder, hon gjorde sönder den 

Anna läser om att Milda låser in sig på toaletten 

Anna: Hur känner sig Ilma nu? 

Ida: Ensam, undrar varför kommer hon inte ut? 

Anna (tittar på Hanna och Johan): vad tror ni? 

Johan: vet inte 

Anna: Milda då? 

Johan: Arg 

Anna pekar i boken och säger: hon har tårar, kan man ha tårar när man är arg? 

Ida: Ja, i morse blev jag arg och skrek, då fick jag tårar. 

Anna: Har det gått över nu? 

Ida: Ja  

Anna: Bra 

Anna läser om att barnen blir vargar som springer och leker och pappan undrar varför barnen 

bråkar: Anna: Är det bråk? 

Ida: De är bara vargar och vargar leker inte lugnt 

Anna: hur leker de då? 

Vargar låter mycket och springer. 

Anna läser om att pappan också blev varg. Nr boken är slut slår hon ihop boken och vänder 

sig till barnen 

Anna: Vad tyckte du om boken, Hanna? 

Hanna: Bra 

Anna: vad var bra? 

Hanna: att kronan blev hel 
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Anna: Vad tyckte ni? 

Ida: bra när båda två blev vargar, barnen 

Johan: Bra när alla tre blev vargar 

 

Observation 2: Läsning ur Barnkonventionen och Tjosanhejsan (Bartley & Hællquist, 1999) 

Efter lunch och tvättning går Anna och samma tre femåringar som var med vid första 

observationstillfället in i ett mindre rum där man kan stänga dörren om sig. Rummet är i 

direkt anslutning till den vrå där de satt vid föregående observationstillfälle. Anna säger att 

gruppen med treåringar kommer att stanna inne efter sin läsvila som de har i ett annat stängt 

rum. Hon tror att de blir färdiga före den äldre gruppen som då kan bli störda av treåringarna 

när de ska ha aktiviteter i den stora salen. Hon har därför valt att använda ett annat rum än 

förra gången. I detta rum finns också en matta med kuddar på i ett hörn. Anna sätter sig även 

här mitt i hörnet med ett barn på varje sida och ett snett mittemot sig. Lässtunden tar ca 30 

min. Efter läsningen får barnen välja på lugna aktiviter som de kan göra inomhus. Barnen går 

lugnt iväg och börjar med de sysslor de valt. 

Anna börjar med att fråga om barnen kommer ihåg vem Tjosanhejsan var? 

Ida: ett troll 

Hanna: ett hjälptroll 

Ida: Han hjälper de som behöver hjälp 

Anna: ja, alla människor och djur 

Johan: och troll 

Anna: Kommer ni ihåg vad han fick lära sig i skolan, det var ett långt krångligt ord? 

Johan: Artiklarna 

Anna: Bra, artiklarna i barnkonventionen 

Anna: Ida, jag vill att du lyssnar här, Anna pekar i sin bok. Ida tittar upp i taket 

Alla barn tittar åt olika håll och pillar på olika saker 

Anna läser om häxor med skatbon till hår och svarta kläder: kan ni tänka er hur de såg ut? 

Johan: mm  

Anna: varför fick inte rävungen vara med 

Ida: Han bodde där uppe 

Anna: Hur tror ni han kände sig 
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Ida: ledsen, så ledsen som jag var i skogen och Johan nyss när jag och [ett annat barn] tog 

filten. 

Anna: Hur känner du dig när du inte få vara med? (Vänder sig till Johan) 

Johan: vet inte 

Anna: Det kan vara svårt att veta viken känsla det är man känner, om man är arg eller ledsen. 

Men man kan känna olika saker t ex en klump i halsen eller ont i magen 

Anna: vad kom rävarna på när de hörde sagan? 

Ida: Glada 

Anna: mm, de blev glada och de kom på nåt, vad var det? Minns du?  

Anna tittar på Hanna som skakar på huvudet 

Anna: de sa att de var dumma, de sa förlåt 

 

Observation 3: Läsning av Mamma Mu simmar (Wieslander & Nordqvist, 2014). 

Efter lunch och tvättning ber Anna barnen allteftersom de kommer ut från tvättrummet att de 

ska ta en bok och sätta sig på mattan i hörnet av den stora salen. Det är fem stycken barn 

mellan fyra och fem år som sätter sig bland kuddarna på mattan, de sitter och tittar i böcker 

medan de väntar på att Anna ska komma. Tre av dem har varit med vid de två föregående 

observationerna och två är nytillkomna. Efter lässtunden som tar ca 25 minuter talar Anna om 

för barnen att eftersom de var inne på förmiddagen ska de nu gå ut. Barnen går då direkt till 

sina kläder i hallen 

Själva lässtunden börjar med att Anna visar boken. Två av barnen berättar att de har den 

hemma. 

Boken handlar om att Mamma Mu har tagit ett simmärke som hon är stolt över. Hennes 

kompis Kråkan verkar inte glad över detta.  

Anna: Varför är Kråkan ledsen?  

Klara: Han vill inte bli blöt. 

Anna: Varför vill han inte bli blöt? 

Ida: Om man inte vet hur man gör, då kan man inte, …simma alltså. 

Anna: Ahh, han kan inte simma. 

Anna läser om att Mamma Mu ordnar så att Kråkan kan ta ett annat märke, i flygning.  

När boken är slut frågade Anna: Varför fixade Mamma Mu märket? 
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Flera av barnen: för att Kråkan skulle bli glad. 

Klara: För att båda skulle bli glada. 

Anna: Bra kompis, eller hur? 

 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Enen 

Bakgrund 

Eva har jobbat som pedagog i förskolan de senaste 30 åren. Den förskola hon jobbar på nu är 

nyöppnad sedan augusti 2015 och hon har varit där sedan dess. Hon har ingen särskild 

utbildning eller kompetensutveckling i just barnlitteratur och högläsning, men tycker att det är 

intressant och kul. Hon har därför blivit den som har hand om böckerna på förskolan. Hon 

jobbar just nu med de allra minsta men läser ibland för femåringarna på läsvilan. Det är också 

andra pedagoger som läser för de större barnen. 

Vad är syftet med högläsningen?  

Eva menar att det övergripande syftet med den regelbundna läsning som förekommer på 

förskolan är att barnen ska få vila. Utöver det anser hon att det främsta syftet med högläsning 

är att barnen ska få ett bra språk. Annars menar Eva att samtal i allmänhet är gynnsamt för 

språkutvecklingen och att det inte är alltid reaktionerna på det som lästs kommer direkt, det 

kan komma efteråt och då är det viktigt att ta fasta på det.  

Barnen går ofta och hämtar böcker själva och sitter och tittar i dem på egen hand. De vill 

också ofta att man ska läsa för dem säger Eva som också säger att hon skulle vilja göra det för 

att läsningen på förskolan ännu mer skulle bidra till ett bättre språk för barnen. Det behöver 

vara lugnt runt läsgruppen och det är sällan fallet menar Eva. Hon känner därför att det för 

närvarande är svårt att få till en givande högläsningsaktivitet vid något annat tillfälle än efter 

lunch. 

Hur väljs böcker? 

Eva berättar att hon sköter inköpen av böcker och att bokbeståndet består till ungefär hälften 

av egna böcker och till hälften av böcker från biblioteket via bokbussen som byter ut 

boklådorna med jämna mellanrum. Hon talar om att hon mest faller för det som tilltalar henne 

estetiskt. Ser det för rörigt ut mellan text och bilder väljer hon oftast bort boken säger hon och 

tillägger att det är en brist hos henne som hon egentligen skulle vilja motverka men inte riktigt 

lyckats med än. Många nya böcker bruka verka intressanta men hon kan ibland omvärdera 

dem när hon bläddrar i dem. ”Men” påpekar hon, ”med bokbussen kommer det blandat, så 

barnen får ta del av olika sorters böcker”. 

Inför de tillfällen hon vet i förväg att hon ska läsa för de större barnen planerar hon i förväg 

vilken bok som ska läsas och hur den passar in i det som är aktuellt för barnen för tillfället. 
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Inte sällan läser hon kapitelböcker som sträcker sig över flera av hennes inplanerade 

lässtunder på de äldres vila. Det händer också att hon blir inkastad oplanerat för att läsa för de 

äldre barnen. ”Då greppar jag bara en bok” säger hon. Vid dessa tillfällen läser hon gärna en 

bok hon inte läst eller tittat igenom själv. Ibland väljer barnen själva och då är det deras 

önskemål som får råda. Eva berättar att när bokbussen varit där och lämnat en ny boklåda 

brukar de försöka gå igenom böckerna tillsammans med barnen vid en samling. Detta brukar 

vara mycket uppskattat av barnen säger Eva, det gör dem mer nyfikna på böckerna och vill att 

man ska läsa dem. 

Böcker som brukar engagera, säger Eva, är böckerna om Lassemajas detektivbyrå. Det är 

kapitelböcker som handlar om en pojke och en flicka som löser mystiska fall. De är 

spännande, det engagerar barnen berättar Eva. Över huvud taget spännande böcker engagerar 

barnen och får i gång samtal menar hon. Däremot brukar hon inte läsa roliga böcker på 

läsvilan, ”det kan få dem att spåra ur” säger Eva och skrattar och det är inte meningen med 

läsvilan anser hon.  

Hon berättar att det kan vara lätt att tro att en bok ska vara för svår för barnen men att den sen 

visar sig fungera bra med barnen. Hon berättar om en barnbok som bygger på Mozarts opera 

trollflöjten som hon läst tidigare för barn på en annan förskola, den var hon tveksam till men 

provade ändå och barnen blev väldigt fängslade. Det är så lätt att som vuxen ha förutfattade 

meningar säger Eva. ”Barnen visste ju inte att det var en opera” säger hon och menar att barn 

tar till sig böckerna förutsättningslöst. 

Övrigt intressant 

Eva brukar oftast inte visa bilderna i böckerna när hon läser för barnen under läsvilan. Hon 

väljer dessutom gärna böcker med mycket text och berättelsen inte tillförs mycket av bilderna. 

Hon tycker att bildvisning bryter barnens koncentration på högläsningen för mycket. Barnen 

brukar på denna förskola ligga ner och inte sitta runt den som läser vilket brukar ge bättre 

förutsättningar att visa bilderna menar hon.  

Eva tar ibland fram sagopåsar på samlingar för alla barn. En saga dramatiseras då med 

rekvisita och berättas fritt utan bok för barnen. Detta brukar fånga alla barn berättar hon, det 

är lättare att få de minsta barnen att fokusera när det är faktiska figurer som man jobbar med 

istället för att läsa ur en bok menar Eva. Hon berättar också att barnen brukar ta fram 

sagopåsarna på eget initiativ under fri lek. Då är det ofta så att de äldre barnen med hjälp av 

rekvisitan återberättar sagan för de yngre och ibland leker de med figurerna på ett friare sätt. 

På min fråga om barnen brukar regera på, vara kritisk till något som händer i böckerna svarar 

hon att ”jo, ifrågasätter gör de ibland”. Hon kan dock inte komma på något konkret exempel. 

Själv brukar hon fråga barnen om det är något i böckerna som hon reagerar på. Varför gör hon 

så? eller varför hände det där? kan då vara frågor hon ställer. Barnen kan då svara att det har 

jag hört eller något liknande och berätta om något de själva upplevt, berättar Eva. 

  



27 
 

4-2.2 Almen 

Bakgrundsinformation 

Anna är utbildad svenskalärare och arbetade som det innan hon vidareutbildade sig till 

förskollärare. I lärarutbildningen ingick en del metodik kring litteratur och litteratursamtal. 

Detta känner hon att hon har nytta av när hon vid högläsning och litteratursamtal i förskolan. 

En annan stor tillgång menar hon är att hon själv är intresserad av litteratur. Anna har jobbat 

som förskollärare sedan sommaren 2014. Hon är ansvarig för de äldsta barnen (4-5 år) och är 

oftast den som läser för dem.  

Vad är syftet med högläsningen?  

Anna anger flera skäl till att läsa för barnen. Hon vill att de ska få höra olika typer av litteratur 

och på det sättet hjälpa dem att upptäcka litteraturens värld och få tillgång till en litteratur de 

inte skulle ha valt själva, att barnen på det sättet får tips och få upp ögonen för en ny genre. 

Hon vill också ge barn som inte kan läsa själva möjligheten till att få ta del av hela 

upplevelsen, inte bara det de själva kan utläsa ur bilderna när de bläddrar i boken. Anna 

menar att barnen genom högläsning får möjlighet att utveckla sitt språk genom att få lära sig 

nya ord, lära sig läsa mellan raderna, att förstå ett skeende som inte är helt uttalat. Hon anser 

även att en anledning till högläsning är att barnen ska varva ner, få ett lugn och slappna av. 

Hon avslutar sin uppräkning med att högläsningen i förskolan ska bidra till att barnen ska 

tycka det är roligt med böcker och säger: ”Jag önskar att de blir bokslukare när de lär sig 

läsa”. 

Hur väljs böcker? 

Merparten av de böcker som finns på förskolan kommer från biblioteket via bokbussen. Detta 

innebär att det är biblioteket som gör valet över vilka böcker som är tillgängliga att läsa för 

barnen. Anna menar att de gör ett bra val, det syns att de vet vilka åldrar vi har på förskolan, 

det finns alltid något för alla menar hon. 

När hon ska välja bok i bokhyllan för att läsa under högläsningstillfällena kan det gå till på 

lite olika sätt. Ibland låter hon barnen välja, men oftast gör hon det själv. Ibland har hon 

bestämt sig i förväg och ibland blir det i stunden precis innan hon ska läsa för barnen 

Anna vill alltid ha ett hum om vad boken handlar om, har hon inte läst den i förväg bläddrar 

hon alltid igenom den och skummar den lite snabbt. Hon vill alltid ha ett djupare syfte med 

boken, inte bara att den är rolig eller ”den här tycker barnen om”. Hon försöker därför välja 

böcker som har ett budskap på något sätt. Boken får inte vara för ytlig säger Anna, hon har 

oftast ett samtal om boken efteråt, och då är det viktigt att den har gett barnen något att tänka 

på. Valet av bok ska vara förankrat på något sätt, antingen i temat de jobbar med, något som 

har hänt nyligen eller något pratat om på lunchen. Ytterligare en anledning till att ha läst 

boken i förväg menar Anna är att hon då vet att boken passar gruppen hon ska läsa för, den får 

varken vara för lätt eller för svår, säger hon.  

Övrigt intressant 
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På min fråga om barnen brukar kommentera saker de är kritiska till eller finner märkliga 

svarar hon att de inte gör det så ofta. Hon kommer också på att om det i en bok är någon som 

är dum mot någon annan kan det komma kommentarer och protester om det och det särskilt 

om Anna stannar upp i läsningen vid denna händelse och kanske också ställer upp en fråga 

om detta. 

Anna berättar också att böcker som beskriver alltför traditionella könsroller väljer hon bort att 

läsa för barnen under läsvilan. Hon menar att barnen inte alltid barnen orkar med djupare 

diskussioner då. Anna säger att hon gärna skulle vilja göra om någon bok som är traditionell 

och till exempel byta ut ”hon” mot ”han”. Hon skulle kunna tänka sig att diskutera böcker 

som förhåller sig på ett traditionellt sätt till könsroller och försöka få barnen att reflektera över 

detta. Men hon vill då vara säker på att barnen orkar lyssna och ta till sig detta. Anna är 

annars rädd att hon cementerar de könsroller som skulle beskrivas i böckerna men menar att 

det bästa om man vill bryta normer är att ifrågasätta o0ch utman barnen. 

4.3 Analys 

Analysdelen är uppdelad under rubriker som motsvarar forskningsfrågorna. Empirin kommer 

att analyseras med avseende på de likheter och skillnader som finns mellan förskolorna. För 

observationerna har även likheter och skillnader mellan de olika observationstillfällena på 

respektive förskola tagits upp. Den teori och de begrepp som empirin tolkats med hjälp av är 

sociokulturellt lärande respektive stöttning och proximal utvecklingszon. 

4.3.1 Vad är syftet med högläsning för barnen? 

Likheter mellan informanterna 

Båda Eva och Anna nämner vila som ett av skälen till att läsa för barnen. Detta stämmer 

överens med flera av de studentarbeten som studerat högläsning och funnit att vila är en 

anledning till att läsa för barnen (Blomqvist & Holm, 2010; Damber et al., 2013; Harnerud, 

2014). 

Skillnader mellan informanterna 

Eva säger även att hon tycker det är viktigt att barnen ska få höra ett bra språk, vilket hon tror 

att högläsning ger barnen. Detta stämmer överens med det som Beauchat et al. (2009) skriver 

om att barns språkutveckling gynnas av att få höra korrekta meningar och olika sätt att 

formulera sig. Även Kåreland & Lindh-Munter (2005, s. 94) redovisar i sin undersökning att 

pedagogerna anser att få höra meningar uppbyggda på ett annat sätt än i det vardagliga talade 

språket är gynnsamt för barnens språkutveckling.  

Anna talar istället om språkutveckling i form av att få höra nya ord samt att tillägna sig en 

förmåga att lära sig läsa mellan raderna och att förstå ett inte helt uttalat skeende. Dessa 

förmågor kan kopplas till läsförståelse och Annas uppfattning om att högläsningen på 

förskolan kan gynna detta stöds av Gjems (2011 s. 53) och (Price et al., 2009). De menar att 

stöttande samtal gynnar läsförståelsen och denna stöttning kan ges av pedagogen under 

högläsningen. 
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Anna tar även upp att barn som inte kan läsa behöver få tillgång till berättelser genom att man 

läser för dem. Detta stämmer med det Chambers (2011, s. 75–78) skriver om att hjärnan 

behöver aktiveras och utvecklas i alla sina delar (även de som bearbetar tal) för att kunna bli 

en bra läsare.  

4.3.2 Hur väljer man böcker? 

Likheter mellan informanterna 

Båda försöker välja böcker så att det finns kopplingar till det som barnen för tillfället arbetar 

med i förskolan. Det kan kopplas till Price et al. (2009) och Van Den Broek et al. (2011) som 

talar om att det är viktigt med rätt stöttning för att barnen ska kunna ta till sig det man läser. 

Denna stöttning kan med fördel vara att barnen har något att relatera till som till exempel en 

gemensam erfarenhet. Det kan också kopplas till sociokulturellt lärande i enlighet med Gjems 

(2011, s. 27–28) som menar att barn för att lära sig behöver interagera med andra och att det 

sker i det kulturella sammanhang som individerna befinner sig i. När pedagogerna väljer 

böcker med innehåll som alla i barngruppen kan relatera till med hjälp av en stöttande vuxen.  

Både Eva och Anna säger att de genom bokbussen får tillgång till många olika typer av 

böcker, viket båda är positiva till. Anna är dessutom tydlig med att hon gärna vill att barnen 

ska bli bokslukare, för att det ska finnas förutsättningar för det menar hon att det är viktigt att 

läsa väldigt skiftande typer av böcker för att barnen ska få möjlighet att hitta böcker som 

tilltalar dem. För det finns något för alla, det gäller bara att hitta det säger hon. Det kan 

kopplas till Svensson (2013) som kom fram till att om det läses ur fler olika sorters böcker blir 

det mera samtal i samband med högläsningen. Detta skulle kunna bero på att fler barn känner 

sig engagerade i böckerna eftersom ett större urval ger fler barn möjlighet att finna något som 

är intressant för just dem. 

Informanterna nämner båda något om nivå på böckerna. Eva menar att man inte behöver välja 

bort böcker som verkar svåra. Hon berättade att hon läst en bok som hon trodde skulle vara i 

svåraste laget, eftersom den handlade om en opera, fast den visade sig inte alls vara det. Anna 

menar att det är viktigt att gå igenom en bok innan man läser den så den varken är för svår 

eller lätt för barnen. Bådas uttalande kan kopplas till Chambers (2011, s. 62–63) och Lindö 

(2005, s. 56) som tar upp den proximala utvecklingszonen och att den kan utnyttjas med hjälp 

av någon mer kunnig som stöttar dem. Därför klarar barn av att förstå svårare böcker vid 

högläsning om de får tillfälle att samtala om dem. 

 

Skillnad mellan informanterna 

Eva väljer helst böcker utifrån hur de ser ut i sitt upplägg. Hon vill helst läsa för böcker med 

ett traditionellt upplägg hon känner sig bekväm med. Hennes åsikt kan kopplas till det som 

Kåreland (2009) redovisar från en studie i Danmark där det bland pedagoger fanns ett 

motstånd att läsa annat än böcker de själva kände sig vana och trygga med. Deras motstånd 

kom sig av att de trodde att böcker som till exempel skildrade barn som gjorde förbjudna 

saker skulle kunna få de som lyssnade att göra likadant (ibid. ). Eva uttryckte emellertid inte 

att barn inte skulle kunna skilja på verklighet och fiktion, hon angav istället att hon själv hade 

svårt för böcker som hon kände gav ett rörigt intryck när hon bläddrade i dem.  
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Anna nämner till skillnad från Eva inget om hur böckerna ser ut. Det som är viktigt för Anna 

är att det finns substans i böckerna så att det går att få till ett samtal, vilket också kan kopplas 

till stöttning med hjälp av för barnen relevant innehåll (Price et al., 2009; Van Den Broek et 

al., 2011). 

4.3.3 Hur är högläsningen organiserad? 

Observationerna på Enen 

På Enen läses det alltid direkt efter lunch och denna stund kallas läsvila. Barnen går från 

bordet till toaletten och sen till den madrass som ligger permanent utlagd. Detta förfarande är 

det samma som i studentuppsatserna av Blomqvist & Holm (2010) och Harnerud, (2014) som 

också upplevt att läsvilan alltid förekommer efter lunch. 

Vid de två första observationerna satt pedagogen en bit ifrån madrassen på en stol. Barnen låg 

då bredvid varandra på madrassen. Eva ställde aldrig några frågor till specifika barn. De som 

svarade eller de som självmant sa något var de som fick prata. Hon styrde inte samtalet så att 

fler barn skulle involveras.  

Vid det tredje tillfället satt pedagogen på madrassen och barnen satt runt på båda sidor om 

henne och kunde se på bilderna under tiden hon läste. Det var inte lika tydligt att vilan var 

fokus vid detta tillfälle, pedagogen svarade mer på barnens yttringar än vid de andra 

tillfällena. Detta stämmer överens med det Kåreland & Lindh-Munter (2005, s. 92) fick fram 

att det blev mer samtal när det lästes vid andra tillfällen än läsvilan. 

Observationerna på Almen 

Även här var det läsvila efter lunch. Läsningen genomfördes i ett hörn med matta och kuddar 

och pedagogen satt i själva hörnet med barnen runt sig. Anna tilltalar alltid de barn som inte 

självmant svarar eller kommer med spontana kommentarer. Läsningen var vid den andra 

observationen förlades andra gången till ett annat rum. Det var emellertid en liknande matta 

och kuddar i ett hörn i detta rum också, så skillnaden var inte stor.  

Likheter och skillnader hos de båda förskolorna. 

Läsvilan är på båda förskolorna omgärdad av strikta rutiner som lunch och tvättning, sedan 

genomgång om vad som ska hända därnäst och var det ska hända samt förflyttning dit. Mitt i 

detta inrutade förfarande sitter man ner och lyssnar till högläsning. Att läsvilan går till på ett 

rutinartat sätt stämmer med det som observerats av bland andra Kåreland & Lindh-Munter 

(2005). Båda pedagogerna höll sig till det som stod i böckerna och läste dem utan att göra 

några ändringar, hoppa över något eller lägga till något. Detta kan föras till det som Sundmark 

(2014, s. 140) refererar till som förmedlarläsning där man litar på att det som står i boken kan 

förstås av de som lyssnar. 

Det som skiljer de båda förskolorna åt, är hur delaktiga barnen görs på de båda förskolorna. 

På Enen får barnen prata om de vill men ingen ansats gör för att fånga de barn som är tysta. 

På Almen försökte Anna få i gång ett samtal även med de som spontant inte yttrade sig. Anna 

frågar barnen ibland vad de tänker om en sak och försöker få då alla barn att svara. Det blir 
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emellertid inte några större diskussioner barnen emellan. Detta skulle ändå kunna kopplas till 

sociokulturellt lärande då Anna genom att få flera barn att svara på samma fråga försöker 

skapa det som Jönsson (2009, s. 93) kallar läsargemenskap. Hon försöker ge barnen tillgång 

till olika erfarenheter och sätt att se på det som läses genom att lyfta alla barns uppfattningar. 

Eva bjuder däremot inte in till gemensamma samtal eller lyfter att man kan ha upplevt saker 

på olika sätt. 

4.3.4 Hur samtalas det om det som lästs? 

Observation Enen 

Samtalen som utspelade sig på Enen under mina observationer var av olika art. Vid första 

observationen ställer Eva några frågor av stängd karaktär, de besvarades endast med 

nickningar. Eva fortsatte då läsa direkt utan att försöka vidareutveckla. När Eva läste orden 

”klä ut sig” kopplade ett barn det till Halloween, (det låg nära i tiden vid det aktuella 

lästillfället), och ett samtal om ett Halloweenparty som äldre kompisar skulle gå på tog fart 

mellan barnen. Eva verkade först lite konfunderad över vad det var som fick barnen att 

associera till det men så fort hon förstod att det var utklädningen som genererade intresset 

försökte hon föra tillbaka fokus mot berättelsen genom att säga: ”Jaha, men det är inte sån 

maskerad…” och började sen förklara det som skulle hända på Freddas skola. Barnens 

intresse verkade då avta eftersom ingen kommenterade något mer om party eller maskerad 

eller något annat. Eva fortsatte då läsa i boken igen. Detta kan associeras till Svensson (2013) 

som skriver om att om läsningen inte sker tillsammans med barnen blir det inte mycket samtal 

kring lässtunden. Under min observation hakade inte Eva på barnen och stöttade dem när de 

associerade till något det de kände igen och då verkade barnen tappa intresset och samtalet 

uteblev.  

Den andra boken ger inget samtal under själva läsningen. Boken handlar om mörkrädsla och 

slutar med att även om man inte är mörkrädd kan man vara rädd för andra saker. När boken är 

slut frågar Eva om barnen brukar vara rädda för mörkret och om de är rädda för något annat. 

Detta startar en samtalsstund om olika rädslor och om att man kan drömma om otäcka saker 

även om de inte finns på riktigt. Hon frågar också vad den andra flickan i boken var rädd för. 

Anledningen till att hon gör det kan vara att hon vill stötta barnen i deras läsförståelse. Detta 

är i linje med det som Van Den Broek et al (2011) tar upp om att hjälpa barn med att utveckla 

sin läsförståelse. Artikelförfattarna menar där att frågor om innehåll och samtal runt det som 

står i boken hjälper barnen i den process som är viktig för att barnen ska bli bra på att 

tillgodogöra sig det de läser. Evas och barnens samtal under denna observation kan också 

kopplas till Kårelands & Lindh-Munters (2005, s. 96) undersökning där de erhöll svar om 

vikten av att hjälpa barnen att samtala om sina egna känslor. Under denna observation agerar 

Eva stöttande och vill få barnen att utveckla sitt tänk om rädslor och känslor. 

Vid den tredje observationen utspann sig det livligaste samtalet. Det blev i början mycket tal 

om luft, att andas och att fiskar inte andas luft. Det som kan vara värt att understryka här är att 

det inte står något om luft och andas i det här avsnittet, det kom helt ur Gunillas egna 

funderingar om livet. Det står heller inget om fiskar, det finns emellertid en liten bild på en 

fisk på sidan, den ingår i en stor tankebubbla där illustratören samlat väldigt många saker som 



32 
 

finns i världen. Det som står i boken och syns på bilderna kan tolkas som att det hjälper 

Gunilla att utnyttja sin proximala utvecklingszon för at förstå sin omvärld. Detta stämmer 

med det Lindö (2005, s. 56) tar upp om att någon mer kunnig kan stötta barnen i att förstå 

mer. Gunilla försöker utveckla sin kunskap om andning genom att fråga Eva om hur fiskar 

andas. 

Denna bok kunde dock inte slutföras eftersom det tog ganska lång tid att ta sig igenom den. 

Ett par av barnen fick efter en dryg halvtimme svårt att sitta stilla och störde till slut de övriga 

barnen i gruppen så mycket att Eva bestämde sig för att avbryta med meddelandet att de 

skulle läsa det sista en annan gång. Detta tillfälle var emellertid det längsta av de som 

observerades på Enen. Det var ungefär tio minuter respektive en kvart längre än de andra två 

där barnen också blev oroliga på slutet. Det kan vara ett tecken på att en faktabok engagerar 

mer än skönlitterära böcker. Olika typer av böcker skapar olika typer av samtal. Price et al., 

(2009) menar att det samtalas mer runt läsningen om det är en faktabok man läser. Livetboken 

var den enda faktabok som förekom under mina observationer. Det blev mycket diskussioner 

kring saker som barnen associerade till med hjälp av det som stod i boken. Det har likheter 

med Pentimonti et al. (2010, s. 656) som hävdar att barnen kan få ut mer av en faktabok än av 

någon annan typ av bok. Det är möjligt att det var så för barnen på Enen, de visade i alla fall 

sig mer intresserade av att delta i samtal runt denna bok än de andra böckerna.  

Observation Almen 

Anna försökte vid alla observationerna koppla det som boken handlade om till känslor och på 

sätt stötta barnen genom att få dem att associera bokens handling till dem själva. Vanliga 

frågor från Anna var av typen: ”hur tror du han/hon kände sig…?” Första boken handlade om 

att bli arg och ledsen samt hur man kan förhålla sig till sina egna känslor. Anna lät barnen 

fundera över detta. Ett barn uttryckte tydligt att det som hände i boken var något hon kände 

igen hos sig själv när hon sa: ”… i morse blev jag arg och skrek, då fick jag tårar”. Även vid 

den andra observationen relaterade detta barn till hur hon själv känt sig vid ett tillfälle. Anna 

frågade dock inget om egna känslor vid denna eller den tredje observationen, det som 

nämndes om det kom på barnens initiativ. 

Ett annat exempel på en fråga som Anna ville att barnen skulle fundera över var om man kan 

leka med varandra, fast man inte är lika gamla. Ett barn svarade väldigt snabbt på detta och 

pekar på kompisen bredvid: ”Jag är fem, hon fyra, vi leker ändå. Vi bryr oss inte om hur 

många år vi är”. Att ta upp en sådan fråga med barnen kan relateras till det som kom fram i 

Kårelands & Lindh-Munters (2005, s. 96) projekt. I det ansåg några pedagoger att ett syfte 

med läsning för barnen är att få underlag för att kunna samtala om mobbning och andra 

värdegrundsfrågor. Vid den tredje observationen, där det lästes om att Mamma Mu ordnar så 

att Kråkan blir glad igen kommenterar Anna det med ”vilken bra kompis”. Det kan också 

kopplas till värdegrundsfrågor som i nyss nämnda projekt. 

Likheter och skillnader mellan förskolorna. 

På Enen ter sig samtalen väldigt olika beroende på vilken bok som används. Eva ställer också 

olika frågor varje gång. På Almen däremot handlar samtliga tre samtal om känslor och om hur 
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man beter sig mot varandra. Frågorna om känslor är också liknande i de tre samtalen. Anna 

samtalar alltid med barnen en stund efter att boken är färdigläst. Hon avslutar dessutom de två 

första samtalen med att fråga barnen om vad tyckte om boken och varför. Eva samtalar bara 

efter läsning en gång, det var när de läste om att känna sig rädd, vilket passar väl ihop med 

Annas samtal som alla handlade om känslor.  

Vid ena observationstillfället i Evas barngrupp slutfördes en kapitelbok och jag kunde märka 

att barnen hängde med och visste vad som hänt förut. Detta kom fram genom kommentarerna 

om långtradaren och operahuset. Även om Anna i intervjun uppgav att hon inte läser 

kapitelböcker skulle de sagor hon läser om trollet Tjosahejsan och barnkonventionen kunna 

liknas vid det. När hon läste om andra artikeln pratade hon med barnen om vad som hände i 

den saga som handlade om första artikeln. Barnen kunde återberätta detta precis som barnen 

på Enen. Detta stämmer väl överens med Van Den Broeks et al. (2011) uppfattning som är att 

lite äldre barn klarar av att hålla kvar tankarna på den röda tråden i boken mellan 

uppläsningarna. 

Det som framkommit om hur det samtalas om böckerna kan kopplas till Gjems (2011, s. 53) 

och Price et al. (2009) som menar att stöttning i samtalen är viktigt för att barn ska kunna lära 

sig om sin omvärld. Anna använder handlingen i böckerna i syfte att få barnen att relatera till 

sig själva och sina egna erfarenheter. Eva ställde liknande frågor när hon läste boken om 

rädslor, vid den första observationen när hon läste boken om Fredda gjorde hon i stället 

tvärtom. Hon försökte föra tillbaka barnens fokus till berättelsen istället för att bekräfta att 

man kan klä ut sig i olika sammanhang. 

5. Diskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultaten från analysen. Jag tar också upp det som 

framkommit under observationer och intervjuer som inte direkt kan inordnas under mina 

frågeställningar och där för inte tagits upp i analysen. I metoddiskussionen reflekteras 

metodvalen. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Syftet med undersökningen 

Syftet i min studie var att studera hur två förskollärare på två olika förskolor ser på, och 

praktiserar, högläsning. Jag ville se vilka likheter och skillnader som fanns mellan dem. Jag 

har efter studien fått en inblick i detta och kunde se vissa likheter men också mycket som 

skilde sig åt. På båda förskolorna är det vid läsvila efter lunch som den regelbundna läsningen 

sker. Båda pedagogerna uppgav också att vila är ett syfte med läsningen. Eva på Enen verkar 

tycka att det är huvudsyftet och nämner att ett annat syfte med läsningen är att barnen ska få 

höra ett bra språk. Anna på Almen räknar i stället upp en lång rad anledningar till varför man 

ska läsa för barnen och vilan hamnar långt ner på listan. 

Organisationen kring läsningen är skiljer sig åt på de två förskolorna. På den ena är det tydligt 

fokus på vila då barnen oftast ligger ner på en madrass med pedagogen framför på en pall och 

som då inte visar bilderna i boken. På den andra sitter alla runt boken och bilderna visas alltid, 
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det brukar också ske en del samtal kring bilderna. På båda förskolorna samtalas det kring det 

som läses men det skiljer sig hur det gestaltar sig. På Almen ställdes frågor till alla barn, på 

Enen fick de barn som ville prata men inget gjordes där för att få med de tysta barnen. 

5.1.2 Analyserna 

Vid mina analyser kunde jag se att en del av det som händer under högläsningen vid de två 

förskolorna som ingick i studien går att tolka genom det sociokulturella perspektivet och den 

proximala utvecklingszonen och, framför allt, stöttning gick att se.  

Det var vid mina observationer aldrig mer än fem barn som var med på läsvilan. Att ha så små 

grupper bidrar till att fler kan komma till tals och pedagogerna får också möjlighet att hinna se 

och tilltala alla. Detta bekräftas av Bruce (2014, s. 77) som menar att en i lugn miljö där alla 

kan samtala med varandra är gynnsamt för barns språkutveckling. Detta stämmer också 

överens med det sociokulturella perspektivets teorier som går ut på att individer måste 

interagera med varandra för att ett lärande ska uppstå (Gjems, 2011, s. 27-28). 

Jag upplevde att det på Almen fanns en strävan i att få barnen att vara delaktiga i det som 

lästes. Anna ställde till exempel alltid frågor till de som inte självmant sa något. Hon frågade 

dessutom vid två observationerna vad barnen tyckte om boken och varför de tyckte det. Detta 

skulle kunna tolkas som att hon vill få barnen att känna att lässtunden är för dem och deras 

åsikter är viktiga. Hon försöker dessutom vara aktivt stöttande genom att ställa frågor som får 

dem att relatera till sig själva. Hon väljer också böcker som uppmanar till att prata om känslor 

och om hur man ska bete sig mot varandra. 

Här agerar boken i kombination med Annas frågor stöttande genom att barnen får relatera till 

sig själva och på så sätt få en förståelse för sin a egna känslor och att olika personer kan känna 

olika saker fast situationerna kan vara lika. 

På Enen fanns inte samma strävan att fånga barnens intressen för att skapa en delaktighet. Eva 

lyfter till exempel inte att barnen kopplar utklädning till något som var aktuellt för dem. Det 

skulle ha kunnat användas som stöttning för att fånga intresset och få igång ett samtal där hela 

gruppen fått utbyta erfarenheter om när man brukar klä ut sig och koppla det till episoden i 

boken. Vid den tredje observationen när det läses en faktabok blir det mer interaktion mellan 

Eva och ett par av barnen. Här är det boken i sig som blir stöttande genom att den tar upp 

mycket som barnen har en viss förkunskap om. Detta genererar en del samtal som kan tolkas 

som att några av barnen får utnyttja sin proximala utvecklingszon för att tillskansa sig ny 

kunskap. Eva skulle dock kunna hjälpa till mer i samtalen för att få barnen att dra mer nytta av 

varandras kunskaper och erfarenheter. Det var det enda tillfället som barnen satt 

upptillsammans med pedagogen och fick titta på bilderna, det var också det enda tillfället då 

det lästes en faktabok. Vilken av faktorerna som bidrog mest till att det blev mer samtal och 

där med mer interaktion går inte att säga, det skulle också kunna vara kombinationen som var 

avgörande. 

Eva pratar om att visa bilder skulle vara störande och få barnen att tappa fokus, men det är 

tydligt att hon inte är rädd för att låta prata under läsningen, hon både låter barnen prata om 

det som händer i boken på deras egna initiativ och genom att ställa frågor till dem. Det kan 
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vara så att hon menar att bilderna skulle få dem att tappa tråden i det upplästa och att de skulle 

kunna börja bråka med varandra om att de inte ser. Jag tycker mig se att Eva vill att barnen 

ska kunna skapa en egen bild av berättelsen genom att i lugn och ro få höra det lästa. Det 

stämmer också med det hon uppger som syftet med läsningen efter lunch, att den främst ska 

vara till för barnens vila. Eftersom det är hennes huvudsyfte blir det inte mycket interagerande 

med barnen eller barnen emellan och därför blir det inte mycket av lärande och utveckling att 

tolka genom det sociokulturella perspektivet. 

5.1.3 Övriga intressanta resultat 

Evas arbete med sagopåsar och den lek med dem som kan uppstå vid andra tillfällen går att 

koppla till det som Massey skriver om med stöttning och guidning men i det här fallet är det 

de äldre barnen som guidar de yngre. Det språkutvecklande syftet borde kunna uppnås ändå 

eftersom de äldre barnen kan sagan och återberättar de den vilket ger de yngre tillfälle att höra 

ett mer utvecklat språk än de själva har samtidigt som de kan interagera med någon mer 

kunnig vilket enligt (Chambers, 2011, s. 62–63) är gynnsamt, detta torde gälla oavsett ålder 

och erfarenhetsnivå på den mer kunnige.  

Rim och ramsor togs upp i litteraturöversikten där Pramlings & Pramling Samuelssons, 

(2010) projekt redovisades som ett effektivt sätt att jobba med barns språkutveckling i 

samband med att de fick lyssna på verser och sen göra egna. Vid de tillfällen jag varit på 

förskolorna och observerat har ingen av pedagogerna valt en bok som är skriven på rim. Det 

har heller inte rimmats eller skapats ramsor i de samtal som uppkommit runt böckerna. Det är 

möjligt att rimmande inte är något man tänker på som ett sätt att bearbeta ett innehåll i böcker  

På båda förskolorna uttrycker pedagogerna att de skulle vilja läsa mer tillsammans med 

barnen. Anna uttrycker också att det skulle vara önskvärt att jobba mer med barnen om 

könsroller i böcker men att det inte kan göras på läsvilan då de kan vara för trötta för detta. 

Anna menar att det är viktigt att de klarar av att hänga med i en kritisk diskussion om 

traditionella könsroller, om barnen skulle tappa tråden är Anna rädd att hon istället skulle 

befästa traditionella könsroller. Detta kopplas till Bergöö & Jönsson (2012, s. 22–23) som 

pratar om att hjälpa barnen att se kritiskt på omvärlden. Eva känner också att hon gärna skulle 

vilja läsa vid något annat tillfälle när barnen är lite piggare och mer skärpta och att det då 

skulle kunna ske på ett annat sätt och att det skulle kunna bli mer av boksamtalet. Men hon ser 

hinder med detta eftersom hon anser att det behöver vara helt lugnt runt boksamlingen och att 

det behöver finnas fler pedagoger i närheten så att läsningen inte behöver avbrytas om saker 

uppstår. Annas och Evas synpunkter stämmer väl överens med vad Skolverket skriver om 

nedgradering av litteraturen när den sällan ingår i pedagogiskt planerade aktiviteter. Kåreland 

(2009, s. 76–78) tar också upp att det är svårt att få till stånd förändringar om hur man 

samtalar med barnen. Mina tankar om detta är att det kan bero på att läsningen ofta betraktas 

som ett rutininslag i verksamheten. Även om det finns goda intentioner om språkutveckling 

och kunskapsinhämtning i samband med läsning uteblir ofta planering och dokumentation 

från detta moment. Detta skulle kunna bero på att det ii förskolans läroplan inte finns tydligt 

uttryckt hur det ska arbetas med litteratur och läsning. Den tid som avsätts till planerade 

aktiviteter används till andra pedagogiska moment och högläsningen blir något av ett 

andningshål för både barn och pedagoger. Alla rutiner kan bidra till att både barn och 
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pedagoger också ser på läsningen som något som ska ske och inte som en pedagogisk aktivitet 

där mål sätts upp för vilka förmågor och färdigheter barnen ska få möjlighet att utveckla. Just 

det rutinmässiga var tydligt vid alla sex observationstillfällena. Både barn och pedagoger 

följde rutiner för och efter själva lässtunden. Det kan vara svårt att ändra på något som ses 

som praxis. 

Trots att läsningen kunde upplevas som en blandning av vila och aktivitet gick ändå att se på 

de observerade förskolorna att det finns en didaktisk förankring, det går att svara på de 

didaktiska frågorna vad läses? hur läses det? och varför läses det? Svaren är att det vanligen 

läses skönlitterära barnböcker uppblandat med någon kapitelbok och faktabok för barn. 

Läsningen sker tillsammans med barnen och ger utrymme för frågor och samtal om innehållet 

och till viss del kopplas detta till barnens egna erfarenheter. Anledningen till läsningen uppges 

främst vara för att barnen ska få möjlighet till språkutveckling, även om det är vilostunden 

som får användas till detta. Detta står i kontrast till Kårelands & Lindh-Munters (2005) 

undersökning där det inte förekom några samtal vid läsvilan.  

Biblioteket är en viktig faktor för att barnen ska få ta del av olika typer av litteratur. Detta har 

visats i tidigare forskning (Svensson, 2013) och till viss del i denna undersökning att det blir 

olika typer av samtal och olika typer av lärdomar som genereras ur olika slags böcker. 

5.2 Metoddiskussion 

Studien kan inte generaliseras till att säga något om hur läsning och litteratursamtal går till i 

allmänhet. Studien säger endast något om vad som händer under högläsning på läsvilan på de 

två observerade avdelningarna. Den säger inget om hur och vad det läses och samtalas om 

under något annat tillfälle under dagen eller om det gör det. 

Anledningen till att jag valde både observationer och intervjuer var att jag ville se hur det gick 

till i verkligheten och då var observationer ett givet val, jag ville dessutom veta en del om hur 

pedagogerna tänker om läsning, hur de väljer ut böcker och planerar sina lässtunder. 

Jag övervägde först att skapa någon typ av observationsprotokoll där jag skulle kunna fylla i 

typer av interaktioner mellan pedagog och barn och barnen sinsemellan. Jag insåg dock när 

jag försökte skissa på ett sådant att det bästa skulle vara att skriva ner det som hände i löpande 

text. Anledningen var att jag ville skriva ner det som sades så utförligt som möjligt att föra in i 

ett på förhand upprättat protokoll. Det som kunde ses som ett problem var att det ibland var 

svårt att hinna med att skriva allt som sades. Jag bedömer dock att jag fick med det mesta som 

sades på ett korrekt sätt, det underlättades också av att det inte genererades långa av samtal 

vid yttringarna. För att kringgå detta problem skulle jag ha kunnat filma och studerat filmen 

senare och kompletterat det jag kunnat se på den med det jag antecknat. Jag ville dock inte 

utsätta barnen för detta då jag inte tror att jag skulle hinna titta på och analysera filmen på ett 

tillfredsställande inom ramen för projektet. Det är troligt att barnen och kanske också 

pedagogen skulle bli besvärade och hämmade av kameran och därför inte agera på ett 

naturligt sätt. Det kan ändå genom min närvaro som observatör ha blivit en del påverkan i 

deras beteende, vilket jag tycker är tillräckligt. Det kan också ha blivit svårare att få tillstånd 

från föräldrarna om jag skulle filmat och skulle inte något eller några barn ha fått filmats 
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skulle det blivit svårt att få till bra observationer eftersom det redan var ganska få barn i 

grupperna. 

Att komma och observera innebär också att man kan påverka det och dem man observerar. 

Detta kan enligt Lalander (at2011, s. 90) kallas forskareffekt och med det menar han att de 

individer som observeras beter sig annorlunda när en forskare är närvarande. Denna effekt 

menar han kan minskas om den som observerar kan samspela bra med dem som är föremål 

för observationen.  

Vid intervjuerna valde jag till skillnad från vid observationerna att använda tekniska 

hjälpmedel. Jag tog upp ljudet med min mobiltelefon efter att ha frågat informanterna i förväg 

om deras godkännande till detta. Jag bedömde det som lättare att hänga med i informanternas 

utsagor och kunna komma med följdfrågor när jag kunde ägna hela uppmärksamheten åt att 

lyssna. 

5.3 Slutsatser och framtida forskning 

Forskningsfrågorna har besvarats på följande sätt 

 Högläsning på de båda förskolorna sker som läsvila efter lunch alltså är ett syfte med 

högläsning vila. 

 Båda pedagogerna framhåller att barnens språkutveckling gynnas av högläsning 

 På båda förskolorna lästes böcker med ett innehåll som kan kopplas till barnens 

erfarenheter 

 Nivån på böcker väljs så att barnens proximala utvecklingszon utnyttjas 

 Läsvilan är omgärdade av strikta rutiner som är likartade på båda förskolorna 

 Det skiljer sig mellan förskolorna i hur delaktiga barnen görs. På den ena blir alla barn 

tilltalade och får någon fråga. På den andra uppmuntrades inte de tysta barnen att 

prata. 

 På ena förskolan skilde sig samtalen i observationerna från varandra både till sätt och 

innehåll. 

 På den andra förskolan låg fokus mycket på känslor och på hur man beter sig mot 

varandra vid alla observationerna. 

Denna studie är en kartläggning över hur det ser ut på två förskoleavdelningar avseende 

läsning. För att gå vidare och få mer information om hur barn kan dra nytta av högläsning och 

hur de kan samtala om innehållet kan man observera flera lässtunder inom ett och samma 

område eller tema, till exempel känslor, könsroller, faktatexter och studera det på olika 

förskolor. Det skulle då vara intressant att jämföra förskolor där man jobbat med kritisk 

granskning av texter med förskolor där man inte gör så. Olika teman skulle också kunna 

jämföras mot varandra för att se hur de olika samtalen gestaltar sig då.  

  



38 
 

Referenser 
Beauchat, K. A., Blarney, K. L., & Walpole, S. (2009). Building preschool children’s language and 

literacy one storybook at a time. Reading Teacher, 63(1), 26 – 39.  

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik (4., [uppdaterade] uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Bergöö, K., & Jönsson, K. (2012). Glädjen i att förstå: språk- och textarbete med barn (1. uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, L., Larsson, E., & Ulmstedt, J. (2014). Högläsning för barn i förskolan. Högskolan i 

Gävle, Gävle. 

Blomqvist, M., & Holm, J. (2010). Perspektiv på högläsning i förskola och skola. Linnéuniversitetet, 

Växjö. 

Bruce, B. (2014). Språkutveckling på olika villkor. In A. Sandberg (Ed.), Med sikte på förskolan (2nd 

ed., s. 63–83). Lund: Studentlitteratur AB. 

Chambers, A. (2011). Böcker inom och omkring oss (Ny, rev., utg.). Huddinge: X Publishing. 

Damber, U., Nilsson, J., & Ohlsson, C. (2013). Litteraturläsning i förskolan (1. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Engström, L., & Olsson, H. (2009). Högläsning i förskolan -En intervjuundersökning om 

förskollärares syn på högläsningen som pedagogiskt redskap (Examensarbete). 

Linnéuniversitetet, Växjö. 

Fanzén, K. (2014). De yngsta barnen - exemplet matematik. In A. Löfdahl, M. Hjalmarsson, & K. 

Franzén (Eds.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 58–68). Stockholm: Liber. 

Fast, C. (2008). Literacy: i familj, förskola och skola (1. uppl). Lund: Studentlitteratur. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. In A. Fejes & R. 

Thornberg (Eds.), Handbok i kvalitativ analys (2nd ed., s. 16–43). st: Liber. 

Fox, M. (2003). Läsa högt: en bok om högläsningens förtrollande verkan (1. uppl.). Ystad: Kabusa 

böcker. 

Gjems, L. (2011). Barn samtalar sig till kunskap. Lund: Studentlitteratur AB. 

Harnerud, E. (2014). Högläsning på förskolan: förskollärares tankar kring vad högläsningen har för 

inverkan på barnens utveckling. Umeå universitet, Umeå. 



39 
 

Jönsson, K. (2009). Läsning och skrivning som sociala praktiker. In K. Jönsson (Ed.), Bygga broar 

och öppna dörrar - Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola (1st ed., s. 88–

113). Stockholm: Liber. 

Kåreland, L. (2009). Sagan och berättelsen som meningsskapare. In K. Jönsson (Ed.), Bygga broar 

och öppna dörrar - Att läsa, skriva osh samtala om texter i förskola och skola (s. 61–87). 

Stockholm: Liber. 

Kåreland, L., & Lindh-Munter, A. (2005). Förskolan som litterär miljö. In L. Kåreland (Ed.), Modig 

och stark - eller ligga lågt (s. 77–112). Stockholm: Natur och Kultur. 

Körling, A.-M. (2012). Den meningsfulla högläsningen (1. uppl.). Stockholm: Natur & kultur. 

Lalander, P. (2011). Observationer och etnografi. In G. Ahrne & P. Svensson (Eds.), Handbok i 

kvalitativa metoder (s. 83–103). Stockholm: Liber. 

Lankshear, C., & Knobel, M. (2003). New literacies: changing knowledge and classroom learning. 

Buckingham [England] ; Philadelphia, Pa: Society for Research into Higher Education & 

Open University Press. 

Lindö, R. (2005). Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma 

litteraturläsningens möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

Massey, S. (2013). From the Reading Rug to the Play Center: Enhancing Vocabulary and 

Comprehensive Language Skills by Connecting Storybook Reading and Guided Play. Early 

Childhood Education Journal, 41(2), 125 – 131.  

McCloskey, E. (2012). Conversations about Jail: Inclusive Settings for Critical Literacy. Early 

Childhood Education Journal, 40(6), 369–377. 

Pentimonti, J. M., Zucker, T. A., Justice, L. M., & Kaderavek, J. N. (2010). Informational Text Use in 

Preschool Classroom Read-Alouds. Reading Teacher, 63(8), 656–665. 

Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (2010). Perspektiv på lärande. Stockholm: Norstedt. 

Pramling, N., & Pramling Samuelsson, I. (2010). Mellan sens och nonsens. In Glittrig diamant dansar 

(s. 48–57). Stockholm: Norstedts. 



40 
 

Price, L. H., van Kleeck, A., & Huberty, C. J. (2009). Talk During Book Sharing Between Parents and 

Preschool Children: A Comparison Between Storybook and Expository Book Conditions. 

Reading Research Quarterly, 44(2), 171–194. 

Roos, C. (2014). Att berätta om små barn - att göra en minietnografisk studie. In A. Löfdahl, M. 

Hjalmarsson, & K. Franzén (Eds.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 46–57). 

Stockholm: Liber. 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (3. uppl). Lund: Studentlitteratur. 

Sandvik, M., & Spurkland, M. (2011). Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan. 

Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket. (2011a). Hur kan förskolan bidra till barns språkutveckling? Retrieved November 15, 

2015, from http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-

kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-kan-forskolan-bidra-till-barns-sprakutveckling-

1.157367 

Skolverket. (2011b). Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2., rev. uppl.). Stockholm: Skolverket. Retrieved 

from http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

Strömqvist, S. (2010). Barns tidiga språkutveckling. In L. Bjar & C. Liberg (Eds.), Barn utvecklar sitt 

språk (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. 

Sundmark, B. (2014). Det var en gång. In B. Riddersporre & B. Bruce (Eds.), Berättande i förskolan 

(1st ed., s. 134–151). Stockholm: Natur och Kultur. 

Svensson, A.-K. (2009). Högläsning i förskola och förskoleklass – hur vanligt är det? [Elektronisk 

resurs]. Retrieved from http://hdl.handle.net/2320/6024 

Svensson, A.-K. (2013). Litteraturprofil i förskoleverksamheten – vad ger det barnen? En utvärdering 

av ett samarbete mellan bibliotek, förskola och familjedaghem [Elektronisk resurs]. Retrieved 

from http://hdl.handle.net/2320/14058 

Van Den Broek, P., Kendeou, P., Lousberg, S., & Visser, G. (2011). Preparing for reading 

comprehension: Fostering text comprehension skills in preschool and early elementary school 

children. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(1), 259–268. 



41 
 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Retrieved from 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

Referenser högläsningsböcker 
Bartley, K., & Hællquist, M. (1999). Barnkonventionen & Tjosanhejsan: sagobok med 

lärarhandledning (1. uppl.). Stenungsund: Hællquist & Röstlund. 

Dahlbäck, H. (1998). Fredda sju år (Nyutg.). Stockholm: Alfabeta. 

De Bode, Ann. (1999). Kan ljuset vara tänt? Stockholm: Egmontrichter. 

Hedman, S. (2014). Flickan som blev varg. Färjestaden: Vombat. 

Stalfelt, P. (2010). Livetboken. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Wieslander, J., & Nordqvist, S. (2014). Mamma Mu simmar. Stockholm: Natur & kultur. 

 

 

  



42 
 

      Bilaga 1 

Intervjuguide 

Utbildning/erfarenhet 

Hur länge har du jobbat i förskolan 

Vidareutbildning/kompetensutveckling, inom barnlitteratur/högläsning/samtal med barn 

 

När och vem 

Hur ofta läses det? 

När på dagen? Alltid då? Är det alltid en grupp av barn eller händer det att man läser med ett barn. När 

och varför? 

Vem läser och varför? (schema, alltid samma för en viss barngrupp, som det passar i stunden) 

Syfte och inriktning 

Främsta syftet med högläsning  

Hur väljer du ut böcker att läsa, läser du om en bok någon gång varför/varför inte? vill barnen att du 

ska göra det?  

Vilka typer av böcker finns på förskolan, vem har valt dem finns det ett syfte med vilka böcker som 

står i hyllan, i så fall vilket? 

Vad behöver det finnas i en bok för att den ska vara värd att läsa för barnen?  

Förberedelser 

Planering eller bara plocka en bok ur hyllan 

Hur tänker du inför lästillfället (tankar om vilka frågor som passar att jobba med utifrån den valda 

boken, frågor som passar med de aktiviteter/teman som är aktuella just nu) 

Har du själv läst boken i förväg eller händer det att du läser en bok för första gången tillsammans med 

barnen. Vilka för- och nackdelar ser du med det ena eller andra sättet? 

Miljön 

Hur viktigt är uppläsarens engagemang? 

Interaktion under läsning 

Ställer du frågor under bokläsningen? I så fall vilken typ av frågor (Inåt mot bokens handling, rena 

ordförståelsefrågor, utåt mot barnens upplevelser) 

Hur reagerar barnen på frågor mitt i läsningen? (hakar på, gör utvikningar, vill hellre bara lyssna) 

Berätta om något tillfälle när barnen blivit tagna av något i boken och hur de reagerat då. 
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Har det hänt att någon reagerat på det som står i boken, varit kritisk. 

Har du själv ställt någon fråga med syfte att få barnen att tänka kritiskt? Berätta 
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      Bilaga 2 

Till vårdnadshavare för barn på XX förskola 

Medgivande till deltagande i en studie om högläsning i förskolan 

Studien, som kommer att handla om högläsning i förskolan, kommer att utföras inom ramen 

för ett självständigt arbete. Studien utförs av Lena Steinbock som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras i sin skolmiljö, samt att det mitt barn säger kommer att analyseras. Jag har 

förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn har förstått detta och 

vill delta i studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

Barnets namn: …………………………………………….  

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

 

 

Blanketten lämnas på förskolan 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 
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Till vårdnadshavare för barn på XX förskola 

Information om en studie av högläsning i förskolan 

Jag är lärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet och har 

påbörjat mitt självständiga arbete som är ett av de sista momenten i min utbildning. 

Inom ramen för detta arbete har jag intresserat mig för högläsning i förskolan. Jag skulle vilja veta 

vilket förhållningssätt och tankar pedagogerna har kring det: vad läser man? när läser man? hur läser 

man och varför läser man? Jag vill också veta hur barnen förhåller sig till detta och hur aktiva de är 

under lästillfällen i förskolan. Jag tänkte därför utföra en studie om högläsning genom att intervjua 

pedagoger samt sitta med vid lässtunderna. 

Deltagandet i studien innebär för barnen att jag vid tre tillfällen kommer att observera 

högläsningen efter lunch. Data kommer att samlas in genom att anteckna hur många gånger 

barnen interagerar med högläsaren eller varandra och vad de säger. Jag kommer inte 

medverka på annat sätt och inte påverka barnets vanliga aktiviteter. Det barnen säger kommer 

inte att spelas in, de kommer inte heller filmas eller fotograferas. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under slutet av oktober. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter samt uppgifter om på vilken förskola data inhämtats på vara 

borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Jag kommer att informera barnen om varför jag är där och 

fråga dem om de vill vara med. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, underteckna den medföljande blanketten om medgivande 

och lämnar den till förskolan. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 

Studiens handledare: 

Anna Rosén, Adjungerad adjunkt, Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier  

e-post: Anna.Rosen@edu.uu.se 

 

Uppsala den 15 oktober 2015 

 

Lena Steinbock 

e-post: Lena.Steinbock.0519@student.uu.se 


