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SAMMANFATTNING 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur förskollärare resonerar kring högläsning 

och sin egen roll i sammanhanget ur ett didaktiskt perspektiv. Vi ville undersöka hur 

högläsning genomförs, vilket lärande som sker och vilka faktorer som beaktas i val av 

barnlitteratur. För att ta reda på detta användes intervjuer som metod för datainsamling där 

åtta stycken förskollärare deltog.  

Det framkommer i undersökningen att högläsning sker i verksamheterna på olika sätt. 

Läsningen är ofta spontan men det är vanligt att ha en planerad lässtund om dagen också, 

oftast i form av läsvila. Det går också att läsa på olika sätt, inte bara ur en bok, även i form av 

flanosagor eller digitala sagor. Förskollärarna ser boken som ett didaktiskt verktyg, 

framförallt ser de att barnen utvecklar sitt språk men använder också boken som 

kunskapskälla. Det gick att urskilja två huvudsakliga faktorer som beaktades vid litteraturval 

hos förskollärarna, delvis utifrån barnens kunskapsnivå och intressen, delvis vad böckerna 

signalerar. Utifrån sin förskollärarroll ansåg respondenterna att förutsättningarna som ges är 

viktiga, såsom läsmiljön och att anordna mindre läsgrupper. Förskollärarna ser också ett 

behov av att föra en dialog med barnen under eller efter lässtunden. Det handlar om att 

barnen ska ges möjlighet till djupare förståelse både för nya begrepp och bokens handling. 

Det framgår av undersökningen att högläsning anses som viktig av förskollärarna då de har 

ambitioner om att alla barn ska få delta i en lässtund varje dag.  

 

Nyckelord: Högläsning, språkutveckling, förskola, scaffolding  
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1. Inledning 

Barn som tidigt får uppleva högläsning och samtal kring böcker utvecklar senare i 

livet bättre språk, läs- och skrivkompetens. Därför krävs tidiga högkvalitativa 

satsningar redan i förskolan. Barn som erfar högläsning får kunskap om andra 

människor, livet och framförallt språket. Ju tidigare barn får möta läsningen, ju 

tidigare får de förståelse för att det är viktigt (Pihlgren, 2017). Idag konkurrerar 

läsningen med den digitala världen och det pratas om att samhället just nu 

uppfostrar en icke-läsande generation. Färre barn och ungdomar läser böcker för 

nöjes skull eller besöker bibliotek (Kåreland, 2013). I en rapport från Statens 

medieråd (2017) framgår att daglig läsning av tidningar och böcker minskar i alla 

åldersgrupper. I den allmänna debatten om varför läsningen minskar lyfts ofta att 

digitala medier utkonkurrerar traditionell läsning.  

 

I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har regeringen valt att 

specifikt lyfta fram högläsning som en språkutvecklande och läsfrämjande aktivitet. 

Dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin menade att läsning är barns första 

kunskapsinhämtning och att det krävs många timmars läsning för att kunna förstå 

och lära sig av innehållet i texter. Han framhåller att det är viktigt för barn att se 

andra läsa, där av revideringen i läroplanen (Holmin & Hambraeus, 2018). Den nya 

formulering för läroplanen i förskolan lyder: “Barnen ska erbjudas en stimulerande 

miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning 

och samtala om litteratur och andra texter” (Skolverket, 2018, s.8).  

 

Lindö (2009) menar att barn behöver omges av språkaktiviteter, bland annat 

högläsning. Vuxenstödet under läsningen i form av en närvarande och engagerad 

pedagog är en central del för barns utveckling av språket. Damber, Nilsson och 

Ohlsson (2013) har undersökt litteraturläsning i förskolan. De konstaterar att syftet 

med läsningen sällan diskuteras bland pedagoger och drar slutsatsen att lässtunden 

oftast inte har bakomliggande pedagogiska syften. Därför undersöks i denna studie 

vilket lärande som sker under lässtunden på förskolor. Eftersom Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) framhåller förskollärare som ansvariga för den 

pedagogiska verksamheten kommer undersökningen utgå från ett 

förskollärarperspektiv. Undersökningen kommer också fokusera på verksamheternas 

läsrutiner vilket är relevant i förhållande till det minskade intresset för böcker och 

läsning.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring högläsning ur 

ett didaktiskt perspektiv samt att undersöka förskollärares roll i 

högläsningssammanhang. 

 

 Hur och i vilken kontext genomförs högläsning i förskolan?  

 Vilket lärande ser förskollärare i samband med högläsning? 

 Vad är avgörande för förskollärare i val av litteratur?  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sju olika kapitel. I kapitlet två beskrivs bakgrunden till 

uppsatsen, vad relevant kurslitteratur, styrdokument och tidigare forskning lyfter 

kring högläsning. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. I det tredje kapitlet 

beskrivs det teoretiska perspektivet som används i den här uppsatsen. I det fjärde 

kapitlet presenteras uppsatsens metod och dess urval, genomförande och etiska 

principer. I det femte kapitlet presenteras resultatet utifrån fyra underrubriker och 

avslutas med en sammanfattning. I sjätte kapitlet analyseras resultatet utifrån det 

teoretiska perspektivet och tidigare forskning. I det sjunde och sista kapitlet 

diskuteras resultatet och val av metod. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 

forskning kring högläsning i förskolan.  

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs tidigare forskning, kurslitteratur samt styrdokument som är 

relevanta för undersökningen. Bakgrunden är uppdelat i olika teman: 

litteratursökning, didaktik, barnboken som historisk kontext, högläsningens 

påverkan på barns språkutveckling, scaffolding, styrdokument och riktlinjer, 

barnlitteratur och läsning för att vila. 

 

2.1 Litteratursökning 

I sökandet av relevant forskning har databaserna Swepub och ERIC (ProQuest) 

använts. De svenska ord som användes som utgångspunkt var: högläsning, 

barnlitteratur, förskola och språkutveckling. De engelska ord vi använde var: book-

reading, storytelling, selecting books, language development och preschool. Orden 

kombinerades i olika konstellationer och enbart referee-granskad forskning 

användes. Vid bearbetningen av artiklarna samt kurslitteraturen har inspiration till 

nya artiklar och avhandlingar hittats och används.  

 

2.2 Didaktik 

Syftet med undersökningen grundar sig i ett didaktiskt perspektiv. Jank och Meyer 

(1997) menar att didaktik är läran om undervisning. Didaktiken innehåller tre 

grundläggande frågor: vad undervisningen ska innehålla, hur den ska genomföras 
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och varför den utförs som det gör. Undersökningens frågeställningar utgår från dessa 

didaktiska frågor. 

 

2.3 Barnboken i en historisk kontext 

Kåreland (2015) beskriver att barnboken har funnits bland oss länge, den har ofta 

följt den samhällssyn och de värderingar som utvecklats och förändrats. Redan i 

samband med tryckkonsten på 1400-talet fanns barnböcker, dock var läskunnigheten 

begränsad och barnlitteraturen mycket dyr. Muntligt sagoberättande har däremot 

alltid förekommit. Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet ansågs barns 

arbetskraft nödvändig och många vuxna ansåg därför att läsning inte var viktigt. Om 

böcker lästes så fanns det inget underhållningsvärde, istället var syftet ofta 

uppfostrande och moraliserande. Under efterkrigstiden gjordes satsningar på 

barnlitteratur som var mer omfattande än tidigare. Det auktoritära fostringssystemet 

och den moral som böckerna förmedlade ifrågasattes av barnboksförfattarna som i 

större utsträckning började inta barnens perspektiv i berättelser. Kåreland (2013) 

menar att läsvanorna har under 2000-talet förändrats och sker nu i många fler 

former, framförallt genom internet. Det finns en oro att det nu uppfostras en icke-

läsande generation då färre läser böcker för nöjes skull. 

 

2.4 Högläsningens påverkan på barns språkutveckling 

Fast (2008) betonar högläsningen som en aktivitet för språkutveckling hos barn. 

Genom högläsning skapas en gemenskap mellan barn och vuxna, där dialog kring 

boken och handlingen kan diskuteras och ifrågasättas. Lindö (2009) menar att det är 

viktigt att utveckla läsförståelse även med de yngsta barnen som inte knäckt 

skriftspråkskoden. De får genom högläsning bekanta sig med våra 

skriftspråkskonventioner och kommunikativa genrer såsom berättande, förklarande, 

beskrivande och argumenterande. Fast (2008) lyfter också vikten av att inte bara 

förstå begrepp utan också språkets uppbyggnad, till exempel grammatik. 

Högläsningen kan också bidra med större förståelse för att bokstäver bildar ord som 

kan förmedla ett budskap.  

 

Kultti (2012) har i sin avhandling studerat hur förskolor arbetar med språkutveckling 

genom observationer på 38 förskolor. Bland annat har hon studerat lässtunden och 

menar att den är rik på lär-tillfällen. Aktiviteten karaktäriseras av interaktion mellan 

deltagarna. Hon har observerat två olika sätt att delta på i lässtunden. Pedagogen kan 

göra barnen delaktiga genom att ställa frågor till dem under läsningens gång. De får 

då språklig stimulans genom att vara aktiva och peka, imitera och svara på frågor. Ett 

annat sätt att delta är att enbart sitta och lyssna. Den språkliga stimulansen sker då 

genom att barnen får ta del av ett innehåll som de har erfarenhet av i sina egna liv 

vilket sedan används som grund för samtal och kan initiera en ny aktivitet.  

 

Olika typer av läsning förbättrar olika typer av språkkompetens. Det framkommer i 

en studie av Isbell, Sobol, Lindauer och Lowrance (2004). De jämförde hur 

läsförståelsen och språkutvecklingen hos barn i åldrarna tre till fem påverkades av 
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metoderna muntligt sagoberättande respektive högläsning. Barnen delades in i två 

grupper som hörde samma 24 historier. Historien spelades upp för grupp A medan 

grupp B fick lyssna till historien uppläst ur en bok. 

 

 Efteråt utfördes språktester som bestod av intervjuer med frågor som uppmuntrade 

barnen att återberätta sekvenser från historierna. Efteråt fick de även skapa en egen 

saga. Därefter analyserades och transkriberades testerna. Resultatet av studien visade 

att barn som fick höra berättelserna uppspelade (A) hade en bättre förståelse för 

historien medan högläsningsgruppen (B) fick förbättrad språkkompetens, såsom 

bredare ordförråd. Forskarna kunde se att högläsning ur böcker bidrog till att barnen 

lärde sig nya begrepp då de samtidigt kunde se bilder som relaterade till orden. Att 

istället få berättelsen uppspelad gjorde att barnen skapade egna inre bilder vilket 

hjälpte dem att sedan kunna återberätta sagan. Forskarna belyser vikten av generell 

läsning för barn, då båda testgrupperna utvecklade språkinlärning, vokabulär och 

förmågan att lyssna.  

 

Daglig och regelbunden läsning är viktigt för barns språkinlärning. Det visar 

Marjanovi Umek, Fekonja, Kranjc och Lesnik Musek (2003) i sin forskning om 

böckers språkpåverkan på barn i åldern fyra till fem år. De har jämfört barn som erfar 

regelbunden högläsning under två månaders tid med barn som utgår från vanlig 

slovensk undervisning. De valde slumpmässigt ut en experimentgrupp som fick delta 

i högläsning dagligen och fick två böcker i veckan lästa för sig. Barnen fick sedan 

utföra ett språktest och återberätta sagor de fått lästa för sig. Resultatet visade att 

experimentgruppen använde ett mer vidgat ordförråd och kunde mer 

sammanhängande återberätta en historia jämfört med de andra barnen. Forskarna 

såg också ett samband mellan de barn som erfar mer frekvent läsning i sin hemmiljö 

och resultatet på språktestet.  

 

2.5 Scaffolding  

Vilka metoder som vuxna använder i samband med läsning kan påverka 

språkutvecklingen hos barn. Blewitt, Rump, Shealy och Cook (2009) har forskat 

kring hur vuxna ställer frågor i samband med högläsning och hur det påverkar barns 

ordförråd. De har studerat vilka frågor som ställs och i vilken ordning. De 

introducerade nio stycken nya ord för barnen under högläsningen som tidigare varit 

okända för dem. Högläsaren ställde frågor både under och efter läsningen. Efteråt 

utfördes ett språktest för att se om barnen förstått orden. Den metod som fungerade 

bäst kallar de för scaffolding och innebär att den vuxna först ställer enklare frågor 

och sedan utvecklar mer utmanande frågor. Barnen visade större förståelse för 

testorden med denna metod istället för att enbart få korta enkla frågor eller enbart 

mer djupgående frågor. De kunde inte se någon skillnad i ordförståelsen i förhållande 

till om frågorna ställdes efter eller under läsningens gång.  

 

Kultti (2012) beskriver begreppet scaffolding mer ingående. Det kan översättas till 

stöttning på svenska. Det syftar till att vuxna bidrar med sin kunskap för att barnet 
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ska utveckla nya färdigheter. Det handlar om att minska stödet under aktivitetens 

gång för att till slut inte behövas alls. Scaffolding under lässtunden kan det handla om 

att börja ställa slutna frågor för att slutligen till att ställa frågor som kräver mer 

utförliga svar såsom vad-, hur-, och varför-frågor. Blewitt m.fl. (2009) menar att 

metoden fungerar bättre på grund av att enkla frågor möjliggör för barnet att först 

bekanta sig med det nya ordet och då förstå den grundläggande innebörden. Det är 

nödvändigt att barnet kan ordet innan mer svårare frågor kan ställas och på så sätt 

utveckla djupare förståelse för ordet.  

 

2.6 Styrdokument och riktlinjer 

I den reviderade läroplanen för förskolan framgår att barn ska få vistas i 

stimulerande miljöer där det finns möjligheter till att lyssna på högläsning samt 

samtala om litteratur (Skolverket, 2018). I Skolverket (2019) lyfts riktlinjer för 

högläsning i förskolan fram. Där framgår att högläsning påverkar barns 

språkutveckling, talspråk, berättande, ordförråd och föreställningsförmåga positivt. 

Det skapar också gemenskap då upplevelsen delas tillsammans med andra barn och 

vuxna. Även läroplanen för förskolan lägger stor vikt vid barns språkutveckling som 

ska uppmuntras och stimuleras. Barn ska ges möjlighet att utveckla förmågan att 

kommunicera med andra. Även intresset för texter och bilder ska tas vara på. I 

läroplanen benämns särskilt förskollärarens ansvar för den pedagogiska 

verksamheten. De ska ansvara för att “utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som 

inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens 

intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet” (Skolverket, 2018, s. 

19).    

 

2.7 Barnlitteratur 

Damber m.fl. (2013) har undersökt litteraturläsning i förskolan. De poängterar dock 

att deras empiri inte är tillräckligt omfattande för att kunna dra några generella 

slutsatser men deras hypotes är att liknande mönster skulle kunna urskiljas i hela 

landet. De visar att det oftast är barnen som väljer vilken litteratur som ska läsas i 

förskolan. Författarnas huvudintryck av undersökningen är att även när pedagoger 

väljer litteratur görs det oftast slumpmässigt utan något bakomliggande syfte. 

Författarna drar en slutsats att bokens innehåll inte har någon betydelse och därmed 

att boken inte används som ett pedagogiskt verktyg. I en forskningsartikel av Dwyer 

och Neuman (2008) belyser författarna vikten av urvalet kring litteraturen som väljs 

att läsa till barn och unga. De menar att ett omsorgsfullt urval har betydelse för barns 

intressen och upplevelser av böcker. Det gör också att lässtunden medför kunskap 

och läsförståelse utifrån barns språkkompetens, ålder, ämneskunskaper och 

utvecklingsnivåer. Lindö (2009) menar också att det är viktigt att välja berättelser 

som intresserar barnen och lockar till samtal och lek. Genom att dessutom välja 

böcker som går över barnets begreppsliga förmåga kan barnet hamna i sin proximala 

utvecklingszon. 1 

                                                           
1
 Den proximala utvecklingszonen beskrivs senare i kapitel 3, teoretiskt perspektiv. 
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Dwyer och Neuman (2008) diskuterar vilken svårighetsnivå som barnlitteraturen ska 

ligga på. Böckerna ska å ena sidan vara begripliga och intressanta för barnen men å 

andra sidan utmanande. De menar att barn i åldern ett till tre ska exponeras för 

böcker som innehåller bilder av föremål de känner igen till exempel mat, leksaker 

eller familjer. Att texten kan betyda något som de känner igen från sin egen vardag 

utvecklar deras symboliska tänkande. I tvåårsåldern är det även lämpligt att 

introducera böcker med förutsägbara rim för att utveckla deras fonologiska 

medvetenhet. När barnen är i fyraårsåldern är de redo att fokusera på berättelsen i 

boken och förstå hur varje sida hänger ihop med helheten. Vuxna kan då ställa frågor 

och välja litteratur som hjälper barnen att förstå sammanhanget, förutse vad som 

händer och koppla ihop med sina personliga erfarenheter. 

 

Vad barnböckerna signalerar är också en aspekt i val av litteratur. Simonsson (2004) 

undersöker i sin avhandling hur bilderboksanvändandet ser ut på förskolor. Hon har 

under 13 veckor använt sig av informella samtal, deltagande observationer, 

gruppintervjuer och studerat tillgängligheten av böcker på två förskolor. Hon visar att 

pedagoger anser att de gör viktiga val när de väljer barnlitteratur till avdelningen. 

Författaren drar slutsatsen att det handlar om deras föreställningar att bra 

barnböcker producerar goda framtida samhällsmedborgare. 

 

Asplund Carlsson och Lunneblad (2013) har studerat hur förorten speglas i 

barnlitteraturen. De menar att litteraturen skapar en bild av hur vissa kulturer eller 

platser är som oftast tolkas som sann av läsaren. De lyfter läroplanens värderingar 

kring olikheter och menar att alla barn ska ges möjlighet till igenkänning i förskolans 

kultur. De anser därför att förskollärare måste granska och diskutera den litteratur 

som introduceras i verksamheten utifrån värden och värderingar. Dolk (2013) har i 

sin avhandling undersökt en förskolas arbete kring genuspedagogik och hur 

högläsning kan användas som verktyg för det. I läsningen kan pedagoger bryta 

könsstereotypa mönster och visa upp någonting annat som är normbrytande. Om 

karaktärerna i böckerna framstår som stereotypa kan pedagogerna byta ut han eller 

hon samt ändra tonläge och rörelser för att motverka stereotypa könsmönster.  

 

 

2.8 Läsning för att vila 

Simonsson (2004) lyfter i sin avhandling begreppet läsvila. Förskolorna hon 

undersökt använder läsning för att de barn som inte sover på dagtid också ska få 

möjlighet att komma ner i varv och ha en lugn stund efter lunch. Några av 

förskollärarna i undersökningen menar att det är viktigt att låta barn lyssna och 

fantisera om sagan för att de ska få en stunds vila. I Dambers m.fl. (2013) 

undersökning framgår att läsvila är den mest förekommande läsaktiviteten som 

utförs på de förskolor som studerats. Även i deras undersökning är läsvilan oftast 

efter lunch och är till för de barn som är stora nog att inte sova under dagen. 

Författarna menar att läsvilan har en disciplinerande funktion, barnen ska få vila och 
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vara tysta. Det finns inga indikationer på att aktiviteten är språkutvecklande eller att 

texter bearbetas och samtalas om, varken före, innan eller efter. Läsningen ska helt 

enkelt bara vara lugnande för barnen.  

 

2.9 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har barnboken som fenomen funnits länge och alltid speglat en 

aktuell samhällssyn. Läsvanor har över tid förändrats och idag finns flera sätt att läsa 

på utöver böcker. Utifrån undersökningens frågeställning gällande vilket lärande som 

uppstår har bakgrunden visat högläsningens påverkan på barns språkutveckling. De 

får bekanta sig med nya ord samt skriftspråket. Forskning har visat att olika typer av 

sagoberättande utvecklar olika sidor av läsförståelse och den kommunikativa 

förmågan. Högläsning ger bättre språkkompetens medan muntligt sagoberättande 

ger större förståelse för berättelsen. Läroplanen för förskolan lyfter att barn ska få 

möjligheter till högläsning på grund av de fördelar som finns, till exempel 

språkutveckling och gemenskap. I vilken mängd högläsning sker och vilka frågor 

vuxna ställer till barn under läsningen har också betydelse för barns språkutveckling. 

Att komma ner i varv kan också vara ett syfte med högläsningen därför är läsvila 

vanligt förekommande på förskolor. Då används boken som ett verktyg för att barnen 

ska få en lugn stund. Det visar i vilket sammanhang högläsning kan ske vilket är 

kopplat till undersökningens frågeställning gällande högläsningens kontext. 

Bakgrunden visar också att valet av litteratur är viktig för att skapa ett intresse hos 

barnen och utmana dem i deras lärande vilket är en av utgångspunkterna för 

undersökningens syfte, hur motiverar förskollärare sina beslut gällande urval av 

litteratur? Bakgrunden visar att svårighetsnivån ska vara väl anpassat efter barns 

ålder men också granskad av förskollärare för att undvika förstärkning av stereotypa 

normer.   

 

3. Teoretiskt perspektiv 

Här kommer det sociokulturella perspektivet, som undersökningen grundar sig i, att 

presenteras. Avsnittet kommer beskriva perspektivet, dess centrala begrepp samt 

varför det valts.  

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs (1896-1934) teorier 

om lärande, utveckling och språk. Han var en rysk filosof, pedagog och psykolog 

(Säljö, 2017). Perspektivet utgår från att kunskap inte är en biologisk företeelse utan 

uppstår i de sammanhang vi befinner oss i. Lärande uppstår genom interaktion med 

andra människor och i det samhälle som byggts upp. Vi använder intellektuella och 

fysiska redskap för att förstå och leva i vår omvärld. De intellektuella redskapen 

hjälper oss med det praktiska i vardagen, till exempel genom att kunna läsa kan vi 

följa instruktioner och uppfatta vad som händer i världen. De fysiska redskapen löser 

intellektuella problem, det vill säga kunskapen sitter i föremålet och gör att vi 

praktiskt kan använda det. Redskapen innehåller tidigare generationers erfarenheter 

och kunskap. Det är genom kommunikation som redskapen skapas och därför är 
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samspel och dialog en central del i det sociokulturella perspektivet. Språket blir ett 

viktigt verktyg för att barnet ska kunna göra sig förstådd (Säljö, 2000). Vi har valt det 

sociokulturella perspektivet då lärande sker genom interaktion i högläsning, dels 

mellan vuxna och barn, dels mellan barn och böcker. Simonsson (2004) visar i sin 

avhandling att barnen använder böcker för att utforska innehållet tillsammans med 

andra och på så sätt används boken som ett verktyg för gemenskap där socialt 

samspel uppstår.  

 

3.2 Mediering 

Inom perspektivet är mediering ett centralt begrepp. Det handlar om samspelet 

mellan individer och redskap, både de fysiska och intellektuella. Människor befinner 

sig inte i direkt, otolkad och omedelbar kontakt med omgivningen utan utnyttjar de 

redskap vi besitter, till exempel böcker. Tal- och skriftspråk är medierande redskap 

då de möjliggör för kommunikation och därmed delaktighet i aktiviteter med andra 

människor (Säljö, 2000). Begreppet kan tillämpas på undersökningens syfte och 

frågeställningar som handlar om vilket lärande förskollärare ser hos barn i samband 

med läsning, det vill säga hur litteraturen används som medierande verktyg. Kultti 

(2012) menar att barnens deltagande i lässtunden är medierat av en bok. Till exempel 

att de samtalar om den och upprepar ord.  

 

3.3 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen är ett annat centralt begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet. Det handlar om vad en individ klarar på egen hand och 

vad den klarar med hjälp av en mer kompetent person. Med handledning kan barnet 

lösa ett problem det inte hade klarat på egen hand. Handledningen kan handla om att 

dela upp ett problem i mindre delar och på så sätt hjälpa barnen att hantera redskap 

de annars inte hade förstått. Till exempel kan barn som inte kan läsa få hjälp av en 

vuxen att göra boken begriplig (Säljö, 2000). Säljö (2017) jämför den proximala 

utvecklingszonen med scaffolding, som tidigare berörts, där den vuxna inledningsvis 

ger mycket stöd som successivt minskar och till slut upphör. En sådan metod visar 

hur lärande och samspel ses ur ett sociokulturellt perspektiv. Undersökningen kan 

sättas i relation till teorin om den proximala utvecklingszonen då den syftar till att ta 

reda på förskollärares roll i högläsningssammanhang, vilken litteratur som väljs och i 

vilket kontext högläsning utförs. Dessa frågeställningar kan tänkas handla om 

huruvida förskollärare ger möjlighet att försätta barn i den proximala 

utvecklingszonen eller inte.  

 

4. Metod 

I metoddelen redovisas resonemang kring val av metod, genomförande, urval, analys 

av material samt etiska överväganden. 

 

4.1 Val av metod  

För att undersöka hur människor uppfattar sin omvärld kan vi samtala i intervjuer. 

Genom intervjuer kan kunskaper kring personers olika erfarenheter, känslor, 
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attityder och sociala liv samlas in (Kvale & Brinkmann 2014). Den valda metoden för 

datainsamling till undersökningen är intervjuer då syfte och frågeställningar riktar in 

sig på förskollärares erfarenheter och tankar.  

 

Bryman (2011) menar att intervjuer är vanliga vid kvalitativa undersökningar. En 

kvalitativ undersökning definieras av att respondenterna framhåller egna 

uppfattningar och synsätt. Motsatsen, kvantitativa undersökningar handlar istället 

om att undersöka statistik och siffror. En kvantitativ undersökning med exempelvis 

enkäter som metod för datainsamling valdes bort på grund av de nackdelar Bryman 

(2011) lyfter. Han menar bland annat att alla frågor inte passar för enkäter vilket 

överensstämmer med den här undersökningen. Det behövs en del öppna frågor med 

utvecklande resonemang för att kunna besvara syfte och frågeställningar, till exempel 

hur förskollärare resonerar när de väljer litteratur till verksamheten. Den typen av 

frågor passar inte i enkäter anser författaren. Det kan dessutom vara svårt att ställa 

många frågor vid en enkätundersökning, då blir ofta bortfallet högt. För att få svar på 

undersökningens syfte och frågeställningar vill vi kunna ställa så många frågor och 

följdfrågor som behövs utan att riskera att respondenter hoppar av.  

 

Vi har använt oss av Semistrukturerade intervjuer som innebär att intervjuaren har 

ett frågeschema men ingen bestämd ordningsföljd. Frågorna ställs på ett allmänt sätt 

och är öppna för vidare resonemang och följdfrågor. Metoden ger å ena sidan frihet 

för respondenterna att svara utifrån eget intresse vilket inte är möjligt i 

Strukturerade intervjuer. Då ställer intervjuaren frågor utifrån ett fastställt schema 

vilket gör att det inte går att ställa följdfrågor eller utveckla djupare resonemang. Å 

andra sidan finns en viss struktur under semistrukturerade intervjun som försäkrar 

att respondenterna ger svar på undersökningen syfte och frågeställningar. Det finns 

en risk att inte få de svar som undersökningen kräver om ostrukturerade samtal 

används som metod. Ett ostrukturerat samtal liknar ett vanligt samtal där 

intervjuaren bara ställer en fråga (Bryman, 2011). Det är viktigt i undersökningen att 

metoden ger frihet då förskollärares egna resonemang är centrala i undersökningens 

syfte och frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet för både 

flexibilitet och struktur då respondenterna kan utveckla eller förtydliga sina 

resonemang men samtidigt besvara det som undersökningen efterfrågar genom 

frågeschemat. Strukturen är också viktig för att undersökningen ska medföra högre 

validitet. Validitet betyder enligt Bryman (2011) att resultatet hänger ihop med 

undersökningens syfte.  

 

Det finns en del nackdelar att beakta med intervjuer som metod för datainsamling.  

Bryman (2011) lyfter begreppet reliabilitet. Reliabilitet handlar om undersökningens 

tillförlitlighet. Författaren menar att enkäter kan nå många fler respondenter, av 

praktiska skäl går inte intervjuer att utföra med lika många. Det gör att studien inte 

blir lika generaliserbar och därmed inte har lika hög reliabilitet. Författaren menar 

också att det finns en risk att en intervjuareffekt uppstår mellan intervjuaren och 

respondenten, till exempel att personen svarar på ett sätt som den tror att 
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intervjuaren förväntar sig. Författaren lyfter även problematiken med att ha flera 

intervjuare. Det finns en risk att personerna ställer frågorna på olika sätt. Både för att 

motverka att en intervjuareffekt uppstår samt att vi ska ställa frågorna olika vill vi 

vara neutrala i vårt förhållningssätt mot de personer som deltar. Frågorna ska vara 

öppna och inte ledande. Dock är det svårt att helt undvika att vi ställer olika frågor då 

det inte går att förutse vilka följdfrågor som kan behöva ställas.  

 

4.2 Urval   

Bryman (2011) lyfter fenomenet målinriktat urval. Det innebär att urvalet av 

respondenter grundar sig i de frågeställningar som ska besvaras. För att kunna få 

kunskap om hur förskollärare resonerar och arbetar med högläsning har 

yrkesverksamma förskollärare valts ut. Ett missivbrev skickades ut till ett antal 

förskolor i närområdet och därefter bestämdes träff med de som svarat.  

 

Beslutet om att bara välja förskollärare grundar sig i undersökningens omfattning, 

åtta stycken intervjuer. Hade arbetet varit större där fler intervjuer kunnat utföras 

hade barnskötares perspektiv också kunnat lyftas. En del av utgångspunkten har varit 

läroplanen där förskollärarens yttersta ansvar för det pedagogiska arbetet betonas 

(Skolverket, 2018). Förskollärare kan därför besitta större kunskaper kring ämnet 

högläsning och kan därför besvara våra frågeställningar.  

 

De som deltagit i studien arbetar i olika barngrupper. Carina arbetar med de yngsta 

barnen som är i åldrarna ett till tre. Fredrik och Therese är verksam i en grupp med 

tre- till fyraåringar, Lina med fyra- till femåringar, Klas och Frida med barn som är i 

åldrarna tre till fem. Både Sanna och Julia arbetar med en blandad barngrupp med 

ett till femåringar. 

 

4.3 Genomförande   

Vi mejlade ut intervjuförfrågor till chefer i närområdet som i sin tur kontaktade 

förskollärare på respektive förskola. En del av respondenterna är personer vi haft 

kontakt med tidigare under utbildningen. Missivbrevet bifogades med information 

om syfte, frågeställningar samt intervjuns förutsättningar. Därefter bestämdes tid och 

plats utifrån respondenternas tycke. Vi delade upp oss under intervjufasen och 

utförde fyra intervjuer var. Kvale och Brinkmann (2014) menar att i 

intervjusituationen kan maktsymmetri uppstå då intervjuaren bestämmer frågor och 

ämne. Av den anledningen valde vi att göra intervjuerna på egen hand då 

respondenterna inte ska behöva känna sig i underläge.  

 

Vi utgick från en tidsram på 30 minuter per intervju. Frågorna som ställdes utefter 

det förberedda frågeschemat och därefter ställdes följdfrågor. Mobiltelefoner 

användes för att spela in samtalet.  

 

4.4 Dataanalys 
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Efter utförandet av intervjuer transkriberades det inspelade materialet. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att transkribering innebär att transformera, alltså ändra 

från en form till en annan. I det här fallet från verbal kommunikation till skriftform. 

Författarna menar att en intervju är en social interaktion mellan två personer. 

Tonläget och kroppsspråket har en viktig betydelse i samtalet. Det är dock något som 

försvinner i en transkriberingsprocess. Innehållet i intervjuerna har transkriberats 

ordagrant där detaljer och ord inte har uteslutits. Syftet med det var att upptäcka 

eventuella osäkerheter hos respondenterna och få en representativ bild av intervjun. 

Detta för att uppnå en sann bild av förskollärarnas resonemang kring högläsning.  

 

Vid analysen av det transkriberade materialet har vi utgått från Brymans (2011) 

beskrivningar av kodning. Kodning ger överblick och struktur över datainsamlingen. 

Författaren beskriver de olika steg som utförs i kodning, bland annat att först läsa 

igenom materialet utan att tolka det, sedan gå igenom det en gång till och identifiera 

teman och nyckelord som är gemensamma för flera av respondenterna för att 

slutligen kritiskt granska utskriften. Dessa tre steg har vi använt i dataanalysen då vi 

började med att läsa igenom alla åtta intervjuer objektivt och sedan en gång till med 

syfte att hitta samband mellan respondenternas svar. Genom en tankekarta kunde vi 

se gemensamma nyckelord. Sedan analyserades materialet och kopplades till 

litteratur, tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 

 

4.5 Etiska principer 

Etiska överväganden är viktiga för undersökningens kvalitet och genomförande, även 

för att resultatet ska kunna användas som kunskapshöjande. Det är därför betydande 

att aktivt diskutera etiska ställningstaganden (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har utgått 

från Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper, informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet som Bryman (2011) 

beskriver. Informationskravet handlar om att informera respondenten om 

undersökningens syfte och deras rätt att avbryta sin medverkan utan negativa 

konsekvenser. Genom det missivbrev som skickades ut i samband med förfrågan om 

intervjuer har arbetets syfte och intervjuns förutsättningar beskrivits. 

Samtyckeskravet handlar om att intervjupersonernas deltagande är frivilligt. 

Personerna i vår undersökning har själva valt att delta. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifter om deltagarna ska behandlas med konfidentialitet vilket betyder 

att personens namn, arbetsplats eller något som kan spåras till respondenterna i 

uppsatsen inte kommer att användas. Respondenterna i uppsatsen har fiktiva namn. 

Nyttjandekravet handlar om att informationen som ges från deltagarna inte ska 

användas i något annat syfte än undersökningen. Det insamlade materialet kommer 

därför att raderas när uppgiften är färdig och godkänd.  

 

Ett annat etiskt problem som kan uppstå vid intervjusituationen är att intervjuaren 

kan påverka respondenterna i deras svar. Vetenskapsrådet (2017) framhåller att 

forskare alltid ska sträva efter objektivitet. Bryman (2011) menar att intervjuarens 

värderingar och personliga åsikter kan styra samtalet. Vi är medvetna om våra egna 
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värderingar och försöker kontrollera dem i intervjusituationen. Dock menar Bryman 

(2011) att det är svårt att vara helt objektiv i kvalitativa undersökningar då 

frågeställningar, tolkning och analys av resultatet alltid påverkas av personliga 

intressen.  

 

5. Resultat  
I det här kapitlet kommer resultatet av undersökningen att redovisas. Resultatet är 

indelat i underrubriker utifrån de gemensamma kategorier som identifierats vid 

analysering av materialet. Det förekommer även en del citat från intervjuerna i syfte 

att underlätta läsningen.  

 

5.1 Högläsningens kontext 

Här redogörs respondenternas avdelningars läsrutiner, det vill säga hur och i vilken 

utsträckning de arbetar med högläsning.  

 

5.1.1 Planerad vs spontan läsning 

Alla intervjuade förskollärare, utom Carina, berättar att de har en planerad lässtund 

om dagen. De delar in barnen i mindre grupper och en pedagog läser för varje grupp. 

Therese nämner vikten av att läsa för samma barn varje gång, samma tid. På så sätt 

förstår barn hur lässtunden fungerar. Alla respondenter uppger att det även sker 

spontan läsning dagligen. Fredrik berättar:  

 

På morgonen så sitter jag gärna i soffan och tar emot barn genom att läsa. Då bjuder 

jag in dem till en lugn stund, ett bra mottagande på morgonen. Någonting alla kan 

vara med på.  

 

Carinas avdelning, som inte har någon rutin på planerad läsning dagligen, utför 

istället spontana stunder under lugna tillfällen, till exempel efter att barnen har 

vaknat efter vilan, på morgonen eller på eftermiddagen när de är färre barn på 

avdelningen. Dock nämner Lina och Julia svårigheter med att få till spontan läsning, 

Lina uttrycker:  

 

Ibland vill ju barnen själva att vi ska ha lässtund men ofta har man ju inte möjlighet 

att gå iväg till ett annat rum för att få en lugn miljö.  

 

Sanna, Frida och Fredrik menar att läsningen fungerar bäst i mindre grupper. Till 

exempel ger det barnen möjlighet att förstå berättelsen och pedagogen kan se vad 

barnet behöver hjälp med att förstå. Trots att alla respondenter, utom Carina, uppger 

att de har en planerad lässtund varje dag menar hälften att den spontana läsningen 

fungerar bäst. Det är också den typ av läsning som sker oftast. Julia och Klas upplever 

ett större intresse från barnen när de själva tagit initiativ. Therese menar istället att 

den planerade läsningen fungerar bäst då alla barn förstår hur lässtunden ska gå till, 

till exempel att under läsningen är alla tysta för att sedan samtala efter. Fredrik är 
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inne på liknande resonemang gällande läsvilan, att det är viktigt att barnen förstår 

rutinen och vad som förväntas av dem.  

 

Fredrik, Therese och Julia betonar vikten av att varje barn ska få uppleva högläsning 

varje dag. De menar att den inplanerade lässtunden ser till att det sker kontinuerligt. 

Therese nämner att de tidigare inte hade någon planerad lässtund och kunde därför 

inte veta vilka barn som blivit lästa för. Tillsammans i arbetslaget diskuterade de hur 

de skulle kunna förändras och införde därför en lässamling innan lunch. Lina 

påpekar att de barn som sover över läsvilan behöver få spontanläsning under dagen. 

Frida nämner också att ett syfte med att läsa varje dag handlar om att komplettera 

hemmet.  

 

Och med tanke på samhället idag, man vet ju inte hur mycket det får böcker lästa för 

sig hemma. Då är det viktigt att vi gör det här på förskolan. Många föräldrar verkar 

inte ha tid för att läsa till sina barn idag. 
 

5.1.2 Läsvila 

Alla respondenter utom Carina och Therese uppger att de har en läsvila varje dag 

efter lunch. De avdelningar som arrangerar en läsvila vill att barnen ska få en 

möjlighet att komma ner i varv efter maten. I intervjuerna framkommer faktorer som 

påverkar huruvida läsvilan uppnår sitt syfte. Sanna poängterar att det är viktigt att 

välja litteratur som är lättförstådd för barnen. Lina nämner konstellationen av barn i 

gruppen, det är viktigt att tänka på att barn som stör varandra sitter en bit från 

varandra. Hur barn och vuxna pratar under läsningen påverkar också stämningen, 

Lina menar att barnen ska lära sig lyssna och därmed inte prata samtidigt. Fredrik, 

Lina, Klas, Frida och Julia menar att litteraturen under läsvilan varierar, oftast väljer 

barnen av det utbud som finns på avdelningen. Sanna använder klassiska 

godnattsagor medan Fredrik och Klas varierar mellan sagoformer såsom flanosagor 

eller ritsagor. Utöver syftet med nedvarvning poängterar Fredrik och Julia att läsvilan 

uppnår flera syften. Till exempel försäkrar läsvilan att barnen får en bok lästa för sig 

varje dag och den bidrar till språkutveckling genom att vidga ordförråd och befästa 

begrepp.  

 

5.1.3 Läsning på olika sätt 

Alla respondenter använder sig av flera sätt att läsa på än bara böcker. Många 

använder flanosagor på avdelningen. Carina menar att flanosagor fungerar bättre än 

böcker för de yngsta barnen. Då ser alla bilderna och det går att läsa för en större 

barngrupp. Klas menar dock att flanosagor fungerar bättre med äldre barn då de kan 

hjälpa till att berätta sagan. Frida lyfter att intresset för flanosagor är större hos 

barnen: 

 

I flanosagor kan barnen vara med och sätta upp bilder på flanotavlan och vara 

delaktiga, det tycker de är jätteroligt. Då kan barnen koncentrera sig på ett 
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annorlunda sätt när de får vara delaktiga, än om man bara sitter och läser en text för 

dem. 
 

Klas, Fredrik, Frida och Julia nämner att de ibland använder ritsagor vilket barnen 

uppskattar. Fredrik, Therese och Klas uppger också att de använder digitala verktyg 

för sagoberättande, till exempel Ipad, ljudböcker, smartboard och appar som kan läsa 

böcker på olika språk. Vilken typ av sagoberättande som sker beror på vilken pedagog 

som håller i lässtunden menar Fredrik. Det framkommer dock att högläsning ur 

böcker är det mest förekommande hos alla.  

 

5.2 Boken som didaktiskt verktyg 

Här redogörs för vilket lärande förskollärare kan urskilja i högläsningen på förskolan.  

 

5.2.1 Språkutveckling 

Alla respondenter nämner högläsningen som ett verktyg för språkutveckling på flera 

olika sätt. Lina nämner att barnen får förståelse för skriftspråket då de förstår att 

texten, bokstäver och ord betyder någonting. Alla nämner att barnen får ett vidgat 

ordförråd då de får bekanta sig med nya ord och utveckla förståelse för innebörden av 

dessa. Sanna menar även att läsförståelsen förbättras då barnen utvecklar sin 

förmåga att förstå bokens handling.  

 

Specifikt nämns barn med svenska som andraspråk ha mest nytta av högläsning då 

de får höra det svenska språket menar både Therese och Frida. Therese berättar att 

de valt lättlästa böcker vid den planerade lässtunden för att alla barn ska få möjlighet 

att förstå berättelsen. De böckerna är anpassade efter barn med annat modersmål 

med konkreta bilder. Fredrik berättar att de köper in böcker på andra språk än 

svenska, till exempel finns det pedagoger som kan arabiska och kan då läsa för de 

barnen med arabiska som modersmål. Då får de möjlighet att utveckla båda språken.  

 

5.2.2 Förståelse för bokens struktur 

Therese och Sanna nämner också att barnen utvecklar förståelse för bokens struktur 

genom högläsning. De förstår att det finns en början, ett slut, en författare och en 

illustratör. Lina, Sanna och Frida lyfter också att högläsning bidrar till ett större 

intresse för böcker och berättelser. Carina som arbetar med de yngsta barnen nämner 

vikten av att låta barn få omges av böcker:  

 

Med just de här minsta barnen, att bara introducera böcker för dem. De är ju många 

som kanske aldrig får böcker lästa för sig hemifrån. Första steget i att börja läsa är ju 

att bara veta vad böcker är och att man inte ska sönder dem.  

 

5.2.3 Boken som kunskapskälla 

Klas, Therese och Carina nämner högläsning som verktyg för lärande utifrån 

barngruppens behov. Therese och Fredrik har använt böcker som handlar om 
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konflikter och hur människor är mot varandra för att utveckla barns 

konflikthanteringsförmåga. Klas nämner även att böcker kan hjälpa barn bearbeta 

händelser i livet, till exempel döden. Carina läser “stopp min kropp”-material för att 

lära barn om integritet. Fredrik och Lina använder boken som utgångspunkt för 

temaarbete. Då upprepas sagan vilket barnen tycker om och de får möjlighet att 

uppleva berättelsen på många olika sätt, till exempel i form av flanosagor och 

dramatisering. Under temat har de kopplat sagan till arbetslagets mål, till exempel 

matematik och då lyft relevanta begrepp ur sagan. Therese nämner också att 

avdelningen läser samma bok i två veckors tid, då får barnen en större förståelse för 

boken. Barnen befäster då både begrepp och händelser: 

 

Första gången man läser en bok så kanske man inte kommer ihåg någonting men ju 

mer man läser ju mer förstår barnen vad boken handlar om.  
 

5.3 Val av litteratur 

Här redovisas vilka faktorer som påverkar förskollärare i deras val av litteratur.  

 

5.3.1 Val av litteratur utifrån pedagogiska syften 

Alla respondenter nämner att valet av böcker som köps eller lånas grundar sig i ett 

pedagogiskt syfte. Det framkommer att de väljer litteratur som är anpassad efter 

barnens kunskapsnivå. Therese menar att de väljer böcker med mycket text för de 

barn som klarar av det, Julia har intentioner att börja läsa kapitelböcker för de äldsta 

barnen. Hon menar att det ger dem möjlighet att skapa inre bilder. Klas berättar att 

de väljer kortare böcker för de barn som inte orkar koncentrera sig en längre tid. 

Vikten av att välja böcker som gynnar alla barn som deltar i lässtunden lyfts av Frida. 

Carina som arbetar på småbarnsavdelning anser att de yngsta barnen inte alltid 

behöver ha enkel litteratur. 

 

Vi brukar tänka på att det ska vara mycket detaljer, det är något vi kommit på, att det 

behöver inte alltid vara väldigt enkla böcker med till exempel en bild på bara en boll. 

Det kan gärna vara mycket fler saker så har man mer att prata kring.  
 

Det lyfts av Sanna och Julia att valet av litteratur kan styras av barnens intresse för 

ett visst fenomen till exempel i form av faktaböcker. Julia menar att syftet med att 

välja litteratur utifrån barns intressen är att de ska få ha inflytande över sin vardag. 

Therese, Lina, Sanna, Frida och Julia nämner att när de är på biblioteket får barnen 

välja böcker till avdelningen fritt. Men oftast väljer pedagogerna själva vilken 

litteratur som ska läsas och finnas tillgängliga på avdelningen. Syftet med det är att 

välja lämplig litteratur som fokuserar på de mål verksamheten satt upp, vara 

tillgänglig på flera språk eller för att pedagogerna tycker boken är bra. Dock 

poängterar Frida, Fredrik och Lina att de observerar hur barnen tar emot böckerna, 

om de blir intresserade eller inte. Om böckerna inte alls väcker nyfikenhet så väljs 
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andra böcker istället. Lina berättar:  

 

Oftast får man ju med barnen på de böcker vi har valt, de är inte så svåra. De hakar på 

och blir intresserade. 

 

Frida berättar att hon genom samtal med barnen får en uppfattning om de tycker om 

boken.  

 

5.3.2 Att välja litteratur utifrån ett normkritiskt perspektiv 

Fredrik, Lina, Therese och Klas uppger att normer är avgörande vid inköp eller lån av 

böcker. Det framkommer att förskollärarna är måna om att böckerna ska spegla 

dagens samhälle. Fredrik berättar:  

 

Vi väljer böcker nu så att allas etnicitet ska finnas med. Utbudet är annorlunda nu än 

för några år sen. Då var det oftast vita, blonda barn i böckerna. Det var oftast den 

gulliga flickan och den busiga pojken. Vi försöker att så mycket som möjligt ska finnas 

med, mycket från Olika-förlaget 2men även när vi gör egna sagor kan vi förvränga och 

bryta normer. 
 

Therese berättar att de har plockat bort litteratur som symboliserar stereotypa 

normer och beställer istället in normkritisk litteratur. Dock har de fortfarande en del 

gamla klassiska sagor kvar men hon lyfter att det är viktigt att vara medveten om vad 

de signalerar när de böckerna används. Klas betonar att det viktigt att varje barn får 

möjlighet att känna igen sig i berättelserna. Han uppskattar att ny litteratur lyfter nya 

perspektiv. Therese, Sanna och Julia nämner att de inte alltid har tid att läsa igenom 

böckerna som lånas till avdelningen men Lina konstaterar att dagens barnböcker ofta 

förmedlar bra budskap och det är lätt att se om en bok är olämplig. De pedagoger 

som tar med sig barngruppen till biblioteket ibland låter barnen välja böcker fritt. Då 

uteblir det normkritiska perspektivet betonar Therese.  

 

5.4 Vuxenstöd under högläsningssituationer 

Här redovisas hur förskollärarna ser på sin egen roll i högläsningssammanhang och 

hur de kan gynna barns lärande.  

 

5.4.1 Förutsättningar 

Fredrik, Carina och Therese nämner att vuxna har ansvar för att lässtunden har bra 

förutsättningar. Det kan vara svårt att uppnå högläsningens syfte annars. Therese 

berättar:  

                                                           
2
 Ett förlag som bryter stereotypa könsroller i barnböcker är förlaget Olika. Det är ett bokförlag som 

ger ut normkreativa böcker som speglar ett jämlikt och jämställt samhälle. I böckerna belyser 
författarna mångfald och utmanar förlegade stereotypa normer. Till exempel lyfts olika familjeformer, 
funktionsvariationer, kärleksformer och hudtoner i böckerna. Syftet är att uppmuntra olikheter och 
visa på ett jämställt och jämlikt samhälle där alla ska få synas, tycka, tänka, känna och få ta plats 
(Olikaforlag.nu). 
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Vi har sagt att under lässtunden så ska barnen vara tysta och lyssna. Det är viktigt att 

barnen får möjlighet att höra hela berättelsen. Dom vill gärna prata om boken men vi 

har sagt att vi gör det efteråt. Annars blir man ju avbruten. Syftet med det är att 

barnen ska få möjlighet att få höra berättelsen sammanhängande och uppfatta orden. 

Även uppfatta språkmelodin, vissa böcker kan ju till exempel vara på rim. Om man 

blir avbruten då försvinner ju det.  
 

Carina menar istället att hon vill att barnen ska få vara med och styra läsningen. Till 

exempel om de vill gå tillbaka i boken gör hon det. Hon försöker vara uppmärksam på 

när de missar eller vill titta mer på något. Syftet med det är att ge barn inflytande 

över läsningen. Frida, Carina och Fredrik är inne på att alla barn ska kunna se 

bilderna därför blir placeringen av barn och pedagoger viktig. Fredrik vill helst ha 

boken vänd mot barnen och att de därför ska sitta mittemot honom. Klas och Frida 

menar också att det är viktigt att prata långsamt och tydligt för att alla barn ska få 

möjlighet att förstå.  

 

5.4.2 Dialog 

Alla respondenter uppger sig ha en dialog under eller efter högläsningen. De menar 

att det hjälper barnet att förstå bokens innehåll och eventuellt nya begrepp. Therese 

betonar att barnen inte automatiskt lär sig någonting vid högläsning, för att 

kunskapen ska befästas är samtal om boken nödvändiga och kan ske när som helst 

under dagen. Carina, Fredrik, Klas, Lina och Therese är inne på att det är viktigt med 

reflektion kring boken oavsett ålder på barnen. Carina säger: 

 

Sen är det viktigt att reflektera efteråt, vad var det den här boken handlade om 

egentligen? Även fast man kan tycka att barnen är väldigt små så kan man ju försöka 

gå tillbaka och reflektera. Även om det kanske bara är en saga om en kanin, de kanske 

bara säger ”kanin”, men man kan ju försöka då att utveckla lite själv och prata mer.  
 

Fredrik menar att dialogen och vilka frågor som ställs ska anpassas efter 

barngruppens ålder.  

 

Sen att stanna upp och prata med barnen om det som händer, ställa frågor, jag är 

nyfiken på deras tankar och erfarenheter. Sen beror ju dialogen på vilka barn man 

läser för. För de små barnen kanske man bara benämner orden på bilderna, medan 

äldre barn får andra, mer djupgående frågor.  
 

Respondenterna menar att dialog är viktigt men kräver sina förutsättningar. Frida 

lyfter att mindre grupper är nödvändigt för att samtalet ska vara givande då 

pedagogen kan se alla barn och stötta utifrån behov. Då kan språket också anpassas 

till barnens nivå. Lina nämner att det är viktigt att lära sig lyssna och därför kan inte 
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alla barn prata samtidigt. Hon menar att som förskollärare är det därför viktigt att 

låta alla komma till tals men samtidigt se till att läsningen förblir en lugn stund. 

Therese har rutinen att inte samtala under den planerade läsningens gång utan 

istället arrangera ett boksamtal efteråt. Hon menar dock att vid den spontana 

läsningen kan samtalet istället ske under läsningen.  

 

5.5 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis anordnar de flesta avdelningarna daglig planerad läsning, oftast 

i form av läsvila, men det sker även en del spontanläsning under dagen på barnens 

egna initiativ. Det framkommer också att förskollärarna ser fördelar med att läsa för 

mindre barngrupper och nästan hälften betonar vikten av daglig läsning för varje 

barn. Respondenterna lyfter boken som verktyg för språkutveckling då barnen 

utvecklar ett större ordförråd och förståelse för skriftspråket. Boken används även för 

att lyfta ämnen som förskollärarna vill arbeta med eller ser ett behov av i 

verksamheten, till exempel konflikthantering. Valet av litteratur styrs dels av barnens 

kunskapsnivå och intressen och dels av vilka normer böckerna signalerar. Hur 

förskollärarna ser på sin egen roll i högläsningssituationer handlar om vilka 

förutsättningar de skapar, till exempel om miljön runt omkring är lugn samt hur barn 

och vuxna sitter. Alla respondenter uppger att de utför ett samtal under eller efter 

läsningen vilket hjälper barnen att förstå innehållet i böckerna bättre.  

 

6. Analys  
I det här kapitlet kommer resultatet att analyseras. Det innebär att respondenternas 

svar kommer kopplas ihop med det teoretiska perspektivet, tidigare forskning, 

styrdokument och viss kurslitteratur.  

 

6.1 Högläsningens kontext  

Resultatet visar att de flesta avdelningar anordnar en planerad lässtund varje dag. 

Det hänger ihop med förskollärarnas syn på vilken mängd högläsning de anser att 

barn ska få ta del av, det vill säga en stund varje dag. Den planerade lässtunden gör 

att pedagogerna kan försäkra sig om att alla barn får sin dagliga dos. I Marjanovi 

Umeks m.fl. (2003) forskning framgår att daglig läsning har stor påverkan på barns 

språkutveckling. De kan se skillnader mellan de barn som fått erfara läsning varje 

dag, två böcker i veckan, än de som inte fått det. Deras studie pågår dock bara i två 

månaders tid. Ett antagande är att skillnaderna är ännu större under en längre 

tidsperiod vilket är fallet i förskolan. Många barn går i förskolan under flera års tid 

vilket borde innebära att skillnader i språkutveckling kan vara stora beroende på 

avdelningarnas läsrutiner.  

 

I läroplanen för förskolan nämns vikten av att uppmuntra barns initiativ till läsning. 

“Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp-

muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen” (Skolverket, 2018, s. 7). Resultatet visar att respondenterna uppmuntrar 

barns eget initiativ då spontan läsning sker dagligen. Det lyfts att barnen är mer 
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intresserade av läsningen när de själva valt aktiviteten. På småbarnsavdelningen 

anordnas ingen planerad stund om dagen utan det utförs enbart spontan läsning. Ett 

resonemang är att varje avdelning utför den typ av läsning som passar bäst i 

barngruppen. Dwyer och Neuman (2008) menar att litteraturen för barn ska väljas 

utifrån utvecklingsnivå och ålder. En analys är att detsamma gäller högläsningens 

situation. Barns förmåga att koncentrera sig och lyssna verkar påverka hur 

avdelningarna anordnar rutiner, det vill säga om det förekommer en planerad läsning 

eller inte.  

 

Förskollärarna ser ett stort behov av att dela in barnen i mindre grupper. Det framgår 

att det ökar möjligheterna för förskollärarna att se varje barn och hur de behöver 

stöttas. Inom det sociokulturella perspektivet är interaktion mellan barn och vuxna 

en central del, enligt Säljö (2017). Om vuxna ska kunna försätta barn i den proximala 

utvecklingszonen bör de kunna se var barnet befinner sig och hur de kan hjälpa varje 

individ att nå nästa utvecklingsnivå. Mindre läsgrupper ökar möjligheterna till 

interaktion mellan förskollärare och barn. Utifrån respondenternas resonemang blir 

det sociokulturella perspektivet synligt i resultatet.  

 

Intervjuerna visar att läsvilan är ett vanligt förekommande fenomen på förskolorna. 

Respondenternas rutiner, syfte och utformning liknar resultatet i Simonssons (2004) 

studie där barnen ska få möjlighet att komma ner i varv, oftast efter lunch med 

lättförståelig litteratur. Dock skiljer sig vissa av respondenternas uppfattning om 

läsvilan från hennes studie. Till exempel väljer vissa ingen specifik litteratur utan 

varierar mellan barns egna förslag eller annat typ av sagoberättande. De menar också 

att läsvilan uppfyller andra syften än bara nedvarvning, till exempel ges möjlighet för 

språkutveckling samt försäkrar den att alla barn får delta i en läsaktivitet varje dag. 

Resonemanget motsäger Dambers m.fl. (2013) uppfattning om att läsvilan enbart ska 

vara lugnande och ingen språkutvecklande aktivitet. Resultatet visar att 

förskollärarna inte resonerar så, en lugn stund utesluter inte andra målsättningar 

såsom språkutveckling.  

 

Respondenterna använder flera sätt att läsa på utöver böcker. Exempelvis flanosagor, 

ritsagor och digitala sagor. Förskollärarna uppfattar att barnen har uppskattat dessa 

former av läsning då de kan vara delaktiga i berättandet. Variationen av berättande 

har Isbell m.fl. (2004) visat är positivt för barns språkutveckling. Barn som får höra 

berättelsen uppspelad utvecklar en bättre förståelse för historien medan de som får 

en bok lästa för sig vidgar sitt ordförråd. Även läroplanen lyfter variationen av 

kommunikationsformer. “Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga 

att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och 

tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra 

uttrycksformer“ (Skolverket, 2018 s. 11). Flanosagor, som de flesta respondenter 

använder, är ett exempel på hur barn får möjlighet att kommunicera genom konkret 

material och därmed variera mellan olika berättarformer.  
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6.2 Boken som didaktiskt verktyg 

Respondenterna är överens om att högläsning bidrar till ökad språkkompentens. De 

nämner vidgat ordförråd, bättre läsförståelse och ökad kunskap om skriftspråket. Det 

framgår också att läsning ger förståelse för hur böcker fungerar och dess struktur. Det 

är förenligt med Fasts (2008) och Lindös (2009) resonemang om vad högläsning ger 

barn språkmässigt. Även om barn inte än har knäckt skriftspråkskoden i förskolan får 

de genom högläsning förståelse för hur text fungerar, vilket en av förskollärarna är 

inne på då hon menar att barnen kan genom högläsning förstå att texten och orden 

betyder något. Barnen utvecklar på så sätt ett medierande verktyg, tal- och 

skriftspråket, som de kan använda för att kommunicera och därmed möjliggöra 

deltagande med andra människor (Säljö, 2000).  

 

Kultti (2012) visar i sin avhandling att språklig stimulans sker under högläsning 

oavsett struktur. I resultatet nämns olika sätt att utföra högläsningsstunden på, i 

vissa fall är barnen tysta och lyssnar, i andra fall är barnen aktiva och samtalar under 

läsningens gång. Författaren menar att barn drar nytta av båda alternativen. Att bara 

sitta och lyssna bidrar till förståelse för innehållet i berättelsen vilket kan användas 

som grund för samtal vid ett senare tillfälle. När barnen istället är aktiva, samtalar 

och får frågor under läsningen sker språklig stimulans genom att de uttrycker sig. Det 

visar att all typ av högläsning stämmer överens med det sociokulturella perspektivet, 

att lärande sker genom interaktion med andra människor (Säljö, 2017).  

 

Mediering handlar om samspelet mellan individer och redskap samt hur människor 

tolkar redskapen. Det kan handla om hur böcker tolkas och används. För att 

kunskapsutveckling ska ske krävs att pedagoger utnyttjar de redskap som finns, 

(Säljö, 2017) vilket resultatet visar att förskollärarna gör på olika sätt. Vissa använder 

boken för att öka kunskapen om ett visst ämne, till exempel om konflikthantering och 

integritet. Vissa för ett samtal om boken då de anser att kunskap inte utvecklas 

automatiskt av läsning utan barnen behöver också prata om den. Det är också vanligt 

förekommande att använda boken som utgångspunkt för ett tema där samma 

berättelse används under en längre tid för att befästas samt utveckla verksamhetens 

målområden. Arbetssätten är förenliga med det sociokulturella synsättet, att 

människor inte befinner sig i otolkad och direkt kontakt med omgivningen (Säljö, 

2017). Alltså att boken i sig inte utgör ett lärande, det handlar om hur förskollärarna 

utnyttjar redskapet för kunskapsutveckling och därmed gör boken till ett medierande 

verktyg.  

 

6.3 Val av litteratur 
Resultatet visar att respondenterna utgår från ett pedagogiskt perspektiv i valet av 

böcker och anpassar efter barnets utvecklingsnivå, både språkligt och 

kunskapsmässigt. De väljer böcker med olika mycket text, bilder och detaljer. Nivån 

kan variera från pekböcker till kapitelböcker. Dwyer och Neuman (2008) menar att 

valet av litteratur har betydelse för barnets intresse för böcker samt deras upplevelse 
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av lässtunden. Barns lust för läsning ökar om böckerna är anpassade efter barnets 

utvecklingsfärdigheter och förståelse. Resultatet visar att förskollärare i 

undersökningen har det i åtanke vid val av litteratur vilket kan sammankopplas med 

det sociokulturella perspektivets teori om den proximala utvecklingszonen. Genom 

att välja litteratur som inte är för enkel kan förskollärare utmana barnet till nästa 

utvecklingszon. Ett tydligt exempel på det är en respondents resonemang att de 

yngsta barnen inte alltid behöver ha den enklaste litteraturen utan kan istället 

använda innehållsrika böcker som leder till samtal.  

 

Resultatet visar att även barns intressen beaktas i val av litteratur. Respondenterna  

menar att det hänger ihop med barns rätt till inflytande. Det läggs stor vikt på barns 

inflytande i läroplanen för förskolan. De intressen och behov barnen ger uttryck för 

ska ligga till grund för planeringen och innehåll av verksamheten (Skolverket, 2018). 

Det framgår dock i vissa av intervjuerna att barnen inte tillåts välja helt fritt vilken 

litteratur som ska finnas på avdelningen. Förskollärare tänker först och främst på 

verksamhetens mål och värderingar. Men barns intresse utesluts inte ändå, 

pedagogerna observerar hur böckerna tas emot av gruppen och om inget intresse 

väcks byts litteraturen ut. Detta innebär att barns intresse beaktas trots att det är 

förskollärare som oftast väljer litteratur.  

 

Asplund Carlsson och Lunneblad (2013) menar att förskollärare måste granska och 

diskutera litteraturen i verksamheten utifrån normer och värderingar. Alla ska få 

möjlighet att känna igen sig i böckerna. Det är något förskollärarna i undersökningen 

verkar vara medvetna om. Vad böckerna signalerar är nämligen avgörande när de 

köper eller lånar böcker till avdelningen. De vill att böckerna ska spegla dagens 

samhälle genom normkritik. Det kan handla om att flera etniciteter finns med och att 

stereotypa könsroller bryts. Resonemanget är förenligt med Dolks (2013) avhandling 

där högläsning används för att utöva genuspedagogik. Tankegångarna kan tolkas likt 

Simonssons (2004) slutsats, att pedagogerna anser att bra barnböcker kan producera 

goda framtida samhällsmedborgare. Samtidigt vill pedagogerna i hennes studie föra 

det svenska kulturarvet vidare genom äldre böcker vilket också kan urskiljas i denna 

undersökning. En av respondenternas avdelning har rensat bort böcker som 

symboliserar stereotypa normer men ändå valt att behålla vissa klassiska sagor. Det 

kan tänkas att liknande syften om det svenska kulturarvet ligger som grund för det. 

 

6.4 Förskollärarnas roll 

I resultatet framgår att förskollärarna ser fördelar med att föra en dialog under eller 

efter läsningen. De menar att det hjälper barnen att förstå berättelsens innehåll samt 

nya begrepp. Det kan bekräftas av Dwyers och Neumans (2008) forskning som visar 

att barn i fyraårsåldern, med hjälp av rätt litteratur och frågor från vuxna, kan förstå 

berättelsens sammanhang, koppla till sina egna erfarenheter och förutse vad som 

händer. Respondenterna är inne på att samtalet och de frågor som ställs om boken 

ska anpassas efter barnets ålder. Det går att koppla samman med metoden 

scaffolding. Det handlar om att börja med enklare frågor och sedan utveckla mer 
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utmanande (Blewitt m.fl. 2009). I resultatet framgår det att med de yngre barnen kan 

samtalet bara handla om att benämna ord medan äldre barn kan få mer djupgående 

frågor. En annan respondent menar att även med de yngsta barnen kan samtal 

försöka hållas och utvecklas av vuxna. Resonemanget kan också kopplas till 

scaffolding då Kultti (2012) menar att det handlar om att vuxna bidrar med sina egna 

kunskaper för att ge barnet utvecklingsmöjligheter. Det är förenligt med tanken om 

den proximala utvecklingszonen då barn med hjälp av en mer kompetent person kan 

nå nästa utvecklingszon (Säljö, 2017).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet är vuxenstödet centralt. Stödet kan handla om 

att utmana barnets lärande genom att organisera verksamheten på ett sätt som 

gynnar utveckling (Lindö, 2009). Ett sådant tänk kan urskiljas i respondenternas 

resonemang om hur vuxna kan stötta barns läsning. Det handlar om vilka 

förutsättningar som ges, till exempel hur barngruppen sitter, att prata långsamt och 

tydligt, mindre barngrupper och att som förskollärare vara uppmärksam på vad 

barnen ger uttryck för. Enligt läroplanen för förskolan har förskollärare ansvar för att 

barnen utmanas och stimuleras i sin kommunikations- och språkutveckling 

(Skolverket, 2018). Det förutsätter att de anordnar arbetet och ger förutsättningar för 

högläsning på bästa sätt. 

 

7. Diskussion 

Här kommer undersökningens resultat att diskuteras och sättas i ett större perspektiv 

i förhållande till syfte och frågeställningar där även egna reflektioner kommer 

tillföras. Även metoden kommer att diskuteras utifrån giltighet och tillförlitlighet. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Utifrån kategorierna läsrutiner, lärande samt avgörande faktorer i litteraturval 

kommer undersökningens resultat att diskuteras.  

 

7.1.1 Läsrutiner 

I undersökningen framgår det att en planerad lässtund anordnas varje dag. Det gör 

att varje barn blir garanterad att få delta i läsning dagligen. Utöver det sker spontan 

läsning på barnens initiativ. Utifrån Marjanovi Umeks m.fl. (2003) forskning som 

visar att barn utvecklar språket betydligt bättre om de får uppleva högläsning 

dagligen, samt läroplanens intentioner om att barn ska i samarbete med hemmet ges 

möjlighet att utvecklas mångsidigt och rikt (Skolverket, 2018), är ett resonemang att 

en planerad stund ser till att alla barn får erfara högläsning. Det gäller då även de 

barn som kanske inte har möjligheter att läsa hemma. På så sätt kan klyftor mellan 

barnens olika läsförståelse minskas inför skolstarten genom att förskollärare ser till 

att daglig läsning sker.  

 

Undersökningen visar även att det ofta sker spontana lässtunder då barnen tar 

initiativ. Det visar på att barnen utvecklat ett intresse för böcker. En slutsats kan dras 

att den planerade lässtunden kan locka till att barnen själva vill läsa vid ett annat 
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tillfälle. En av respondenterna nämner till exempel att hos de yngsta barnen är det 

viktigt att bara introducera, skapa förståelse för böcker och dess funktion. Därför 

visar den spontana läsningen att barnen fått erfara läsning. Om de inte ens vet hur 

böcker används kan de omöjligt ta initiativ till egen läsning. Skolverket (2019) skriver 

att det är viktigt att som vuxen vara en läsande förebild och visa på vad läsning och 

skrivning kan vara. De rekommenderar att erbjuda berättande i olika former såsom 

ljudböcker eller dramatisering. Att variera mellan sagoformer kan tänkas skapa 

intresse och locka barn till mer sagoläsande.  

 

7.1.2 Lärande 

Undersökningen visar att förskollärare är måna om att läsa varje dag och syftet är 

ofta att utveckla barnens språk. Enligt det sociokulturella perspektivet är språket ett 

viktigt medierat verktyg för att kunna göra sig förstådd och förstå andra i sin tillvaro 

(Säljö, 2017). Ur ett samhällsperspektiv är förmågan att kunna kommunicera viktig 

för att kunna fungera och samverka med andra i sitt vardagliga liv. Förskolan har i 

uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande och att barn på sikt får de 

kunskaper som behövs i ett samhälle (Skolverket, 2018). Språket kan ses som en 

viktig gemensam referenspunkt för att kunna förstå och orientera sig i omvärlden 

vilket borde göra högläsning till en viktig och prioriterad aktivitet i verksamheten.  

 

Utifrån vilken kontext läsning utförs lyfts fenomenet läsvila som vanligt 

förekommande på nästan alla respondenters avdelningar. Syftet handlar oftast om att 

komma ner i varv vilket visat sig stämma överens med både Simonssons (2004) och 

Dambers m.fl. (2013) undersökningar. I vår undersökning lyfts dock ett 

språkperspektiv på läsvilan, att den ger barnen möjlighet att befästa begrepp och 

vidga ordförrådet. De sistnämnda författarna hittar inga indikationer på att läsvilan 

skulle vara språkutvecklande eller att texter på något sätt bearbetas eller samtalas 

om. Respondenterna i vår undersökning har inte samma uppfattning. En tolkning är 

att de anser att det ena inte utesluter det andra, bara för att aktiviteten är lugnande 

kan språkutveckling fortfarande ske. Ett resonemang är att högläsning alltid är 

språkutvecklande, mer eller mindre, då barnen till exempel får omges av nya ord, 

meningsuppbyggnader och berättelser. Likt hur Lindö (2009) uttrycker sig, att 

barnen får bada i språk.  

 

Läroplanen för förskolan lyfter förskollärarens roll som pedagogiskt ansvarig i 

verksamheten (Skolverket, 2018). Det blir tydligt i respondenternas svar då de är 

medvetna om att de förutsättningar som ges är avgörande för huruvida högläsningen 

gynnar barns utveckling och lärande. Till exempel nämner de vikten av små 

barngrupper, konstellationen av barn och hur de själva agerar under lässtunden. En 

slutsats kan dras att medvetenhet om sin roll som förskollärare kan försätta barnet i 

den proximala utvecklingszonen. Det kan tänkas ske genom att förskollärare tar 

genomtänkta pedagogiska beslut utifrån barngruppen och deras behov. Dock visar 

undersökningen att det inte alltid är möjligt då ramfaktorer alltid påverkar 

verksamheten, till exempel stora barngrupper och tidsbrist. Till exempel nämner en 
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förskollärare att ibland när barnen vill läsa finns det ingen möjlighet att gå iväg till en 

lugnare miljö. För att möjliggöra högläsning i förskolan krävs inte bara tillskott för att 

köpa in nya böcker, det behövs också resurser i form av personal och mindre 

barngrupper.  

 

Ett annat sätt att försätta barnet i den proximala utvecklingszonen är att använda 

metoden scaffolding. Undersökningen har kunnat påvisa scaffolding genom att 

förskollärarna är medvetna om att olika frågor bör ställas till barnen utifrån deras 

ålder. Blewitt m.fl. (2009) visar dock att det finns stora språkskillnader mellan barn i 

samma ålder. Forskarna menar därför att det är viktigt att identifiera metoder för att 

kunna stötta barns ordförråd, då språket är avgörande för den framtida skolgången. 

Ett resonemang är att förskollärare inte bara bör fokusera på ålder utan också varje 

enskild individs kunskapsnivå. De kan behöva observera och kartlägga barns 

språknivå och utifrån det anpassa vilka frågor som passar vid högläsning för att 

gynna barnets lärande och utveckling.  

 

7.1.3 Avgörande faktorer i litteraturval 

Förskollärarna i undersökningen lägger vikt vid barnens ålder, mognad och 

kunskapsnivå i valet av litteratur. Dwyer och Neuman (2008) lyfter balansgången 

mellan att välja litteratur som å ena sidan är begriplig för barnen men å andra sidan 

utmanande. I en barngrupp kan det bli problematiskt. Till exempel nämner 

respondenterna att barn med annat modersmål behöver lättlästa böcker medan vissa 

barn är redo för kapitelböcker. Resultatet visar att förskollärare lägger vikt vid att alla 

som deltar i högläsningen ska förstå bokens innehåll. Flera av respondenterna 

arbetar med barn i blandade åldrar vilket kan göra det svårt att välja litteratur som 

passar alla i barngruppen. Dwyer och Neuman (2008) visar att det är stor skillnad 

mellan vilka böcker som utmanar tvååringar jämtemot fyraåringar. Det går även att 

dra en parallell till barn som har svenska som andraspråk eller språksvårigheter. Ett 

antagande är att, i en barngrupp, får de språkstarka eller äldre barnen inte den 

utmaning de skulle kunna få. Alternativt att de yngre, språksvagare eller nyanlända 

barnen inte förstår bokens innehåll. En slutsats är att det är mer komplext att välja 

litteratur utifrån svårighetsnivå än vad respondenterna ger uttryck för.  

 

I resultatet talas det om barns inflytande kring val av litteratur. I vanliga fall är de 

flesta förskollärarna normkritiska när de beställer in böcker men gör till exempel 

undantag när de är på biblioteket. Då får barnen själva välja vilka böcker som följer 

med tillbaka till avdelningen. Syftet bakom handlar om att verksamheten ska utgå 

från barns intressen och de ska ha möjlighet till inflytande. Asplund Carlsson och 

Lunneblad (2013) menar att pedagoger behöver granska barnlitteraturen innan den 

tas in i verksamheten. Det handlar om läroplanens värderingar och att alla ska ha 

möjlighet att känna igen sig i litteraturen. Respondenterna nämner att när barnen 

väljer har pedagogerna inte alltid tid att granska böckerna. Det blir tydligt att två 

viktiga aspekter sätts mot varandra, barns inflytande jämte det författarna lyfter, 

barns rätt till identifikation i förskolans kultur. Läroplanen för förskolan lyfter båda 
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dessa värden. Barn har rätt att få inflytande över verksamhetens innehåll men 

förskolan är också en social och kulturell mötesplats där kulturell mångfald ska 

uppmärksammas och traditionella könsroller ska motverkas (Skolverket, 2018). Vid 

val av litteratur får därför förskollärare reflektera över vad som väger tyngst, barns 

intressen och inflytande eller normkritik. Flera av respondenterna har dock verkat 

beaktat både dessa värden genom att ta in lämplig litteratur som de tror barnen 

tycker om. Det kan också tolkas som ett sätt att utgå från barnens perspektiv men 

samtidigt ta hänsyn till vad böckerna symboliserar.  

 

Kåreland (2015) skriver att barnboken ofta har följt den samhällssyn och värderingar 

som finns, utvecklas och förändras i samhället. Ur ett samhälleligt perspektiv är 

böckernas innehåll och vad de signalerar betydelsefullt utifrån Simonssons (2004) 

resonemang, att bra barnböcker kan producera goda framtida samhällsmedborgare. 

Det är viktigt att böckerna ger en representativ bild av vår samtid. Det är något som 

Asplund och Lunneblad (2013) lyfter, att den bild böckerna förmedlar av platser eller 

personer ofta tolkas som sann av läsaren. Ett resonemang är att böckerna därför bör 

symbolisera jämställdhet och kulturella likvärdigheter. Undersökningen visar att det 

finns medvetenhet om detta hos de intervjuade förskollärarna, till exempel genom att 

de beställer in böcker från förlaget Olika. Att det finns ett förlag som syftar till att visa 

olikheter gör att det är lättare att praktisera normkritisk pedagogik. Det visar också 

att nyare barnlitteratur är förenligt med rådande samhällssyn.  

 

7.1.4 Slutsats  

Utifrån dagens samhällsdebatt kring att det nu uppfostras en icke-läsande generation 

visar resultatet att det finns ambitioner hos förskollärare att göra det motsatta. 

Respondenterna anordnar planerad läsning dagligen samt spontant däremellan. Det 

visar att de lägger stor vikt på högläsning som en gemensam och språkutvecklande 

aktivitet. Uppfostrar vi verkligen en icke-läsande generation just nu? Den här 

undersökningen visar att förskolan tar ansvar för att motverka det och har därför 

relevans för yrkesutövningen som förskollärare. Dock drar Marjanovi Umek, m.fl. 

(2003) paralleller till hemmiljön och hur frekvent läsningen sker där. En slutsats kan 

dras att huruvida barnen som växer upp idag kommer intressera sig för läsning ligger 

hos både vårdnadshavare och förskola.  

 

Avslutningsvis genomsyrar det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teorier 

undersökningen och dess resultat. Högläsning är en social aktivitet där lärande 

uppstår i samspel med andra. Vuxenstödet påverkar lärandet genom till exempel 

scaffolding, val av litteratur och vilka förutsättningar som ges för läsande. På så sätt 

kan vuxna försätta barnet i sin proximala utvecklingszon genom att utnyttja litteratur 

som ett medierande redskap. Barnen utvecklar också genom läsningen ett 

medierande verktyg, tal- och skriftspråket, som de använder för att förstå sin 

omvärld.    

 

7.2 Metoddiskussion 
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Validitet handlar om undersökningens giltighet, det vill säga hur resultatet stämmer 

överens med syfte och frågeställningar. Med intervjuer som metod kan bristande 

validitet uppstå då det finns risk att respondenten missuppfattar intervjuaren 

(Bryman, 2011). Detta upplevdes å ena sidan under dataanalysen då det framkom att 

vissa respondenter inte uppfattat en av frågorna som vi hade intention för. Det 

uppmärksammades inte under intervjun utan efteråt vid transkribering. Å andra 

sidan kunde vi, i de flesta fall där en fråga missuppfattades, identifiera det under 

intervjuns gång och då kunna hjälpa respondenten att förstå frågan. Det är något 

Bryman (2011) lyfter som fördel med intervjuer, att genom närvaro kunna ställa 

följdfrågor, något som inte är möjligt vid enkäter. Validiteten i undersökningar kan 

tolkas som hög då datamaterialet motsvarar syfte och frågeställningar i 

undersökningen. Ett resonemang är att det beror på det planerade och 

välformulerade frågeschema som förberetts men som samtidigt varit öppet nog för 

att ge respondenterna utrymme för djupare resonemang, något som studiens syfte 

kräver. En slutsats är att semistrukturerande intervjuer var en rimlig intervjumetod 

för undersökningen.  

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig och generaliserbar studien är. Det innebär 

huruvida resultatet hade varit annorlunda om samma undersökning hade genomförts 

igen (Bryman, 2011). Utifrån arbetets omfattning samt den kvalitativa valda metoden 

uppnår undersökningen inte hög reliabilitet. Undersökningen speglar de åtta utvalda 

förskollärares tankar och arbetssätt, inte generella för förskolans verksamhet. För att 

uppnå högre tillförlitlighet hade fler intervjuer behövts eller enkäter. Det sistnämnda 

hade dock inte passat med undersökningens syfte och frågeställningar. Å ena sidan är 

ämnet vi valt att undersöka vanligt förekommande och något som borde vara rimligt 

att många förskolor arbetar med vilket kan öka reliabiliteten då andra förskollärare 

hade kunnat ge oss liknande svar. Å andra sidan kan urvalet förskollärare som valt att 

delta i undersökningen vara specifikt intresserade och pålästa inom ämnet. De 

förskollärare som däremot inte fokuserar lika mycket på högläsning i sin verksamhet 

kan ha valt att tacka nej. Det gör att tillförlitligheten sjunker. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning  

Eftersom undersökningar har visat att högläsning har en viktig betydelse för barns 

språkutveckling, förmedlandet av normer och lärande tillsammans med andra vore 

det intressant att studera barns påverkan av högläsning under en längre tid. Med 

tanke på att läsningen utkonkurreras av andra medier kan det vara relevant att se hur 

barn påverkas av daglig och regelbunden läsning jämfört med barn som inte får den 

möjligheten, både i förskolan och i hemmet. Då hade även vårdnadshavares 

perspektiv kunnat lyftas.  
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Bilaga 1, intervjufrågor 

 
Yrkeserfarenhet? 
 
Ålder i barngruppen? 
 
Är du intresserad av högläsning i förskolan? 
 

Vad tror du att högläsning ger barn? 
 

Hur ser era läsrutiner ut? 
 

Har ni någon form av läsvila? 
 

Vilken typ av litteratur används vid läsvilan då? 
 

Vilka lässituationer fungerar bäst i förhållande till syftet? 
 

Vilken typ av sagoberättande/läsande sker oftast?  
 

Vem väljer vilka böcker som ska läsas och vad är syftet med det?  
 

Vad är avgörande när ni väljer böcker som ska köpas in eller lånas till avdelningen?  
 

Under en högläsningssituation, vad kan du som vuxen göra och hur tänker du för att 
stötta barns lärande? 
 

Brukar du ha en dialog med barnen under läsningen?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2, Missivbrev 

 
Hej! 
Vi heter Anna Sundin och Saga Jonsson och studerar sista terminen på 
förskollärarprogrammet, Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi ska genomföra vårt 
examensarbete där vi valt att undersöka hur förskollärare ser på högläsning ur ett 
didaktiskt perspektiv. Vilket syfte har du som förskollärare med högläsning, hur 
väljer du litteratur samt hur resonerar du kring din roll i högläsningssammanhang? 
Eftersom högläsning bidrar till språkutveckling och det finns en uppfattning om att 
högläsning minskar i samhället anser vi att undersökning är relevant. Vår metod för 
datainsamling är intervjuer med yrkesverksamma förskollärare. Intervjun kommer ta 
cirka 30 minuter och spelas in via mobiltelefon. 
 
Vi kommer beakta Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som är 
samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig och du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Vi har delgett dig information om arbetets syfte och 
informationen från dig kommer användas med konfidentialitet. Ditt namn eller 
arbetsplats kommer inte nämnas eller kunna spåras i arbetet. Inspelningen av 
intervjun och dess transkribering kommer bara användas av oss och kommer raderas 
när arbetet är godkänt. Resultatet av intervjuerna kommer inte användas i något 
annat syfte än vår uppsats. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
 

MVH 
Anna Sundin 
Saga Jonsson 
 
Handledare: 
Andreas Grahn: andreas.grahn@mdh.se 
 

Tack på förhand! 
 

 

 

 

 


