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Sammanfattning 

Kommunikation, dialog och samspel är viktigt för barns lärande. Enligt förskolans läroplan 
Lpfö 98 skall pedagogen arbeta så att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och 
kommunikationsutveckling. Pedagogen skall även arbeta på ett sätt som stimulerar barns 
nyfikenhet på och förståelsen av skriftspråket. I förskolan förekommer språk och 
kommunikation i verksamhetens alla delar. En av dessa är när pedagogen läser högt för 
barnen, högläsning är en del av förskolans tradition och kultur. Utifrån detta har syftet varit att 
undersöka hur pedagoger arbetar med högläsning på förskolan samt vilka mål de vill uppnå 
med högläsning i barngruppen. 
 
Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Enligt detta synsätt är språk, 
samspel och kommunikation grundläggande för läroprocesserna. Lärandet sker i interaktion 
mellan individer samt mellan individen och miljön. 
 
I studien användes en kvalitativ metod, i form av intervjuer. Intervjuerna utfördes på två 
förskolor och sammanlagt intervjuades sex pedagoger. Resultatet grundar sig på inspelade 
intervjuer som sedan bearbetats och kategoriserats. 
 
Resultatet visar att på alla avdelningar läser pedagogerna dagligen för barnen. Samtliga 
avdelningar har en inplanerad lässtund efter lunch. De spontana lässtunderna sker oftast på 
barnens initiativ och vanligen på morgnar och sen eftermiddag. Något som är gemensamt för 
alla avdelningar är att pedagogerna delar in barngrupperna i mindre läsgrupper. Pedagogerna 
avsätter sällan planeringstid inför den inplanerade lässtunden. Oftast väljs böckerna i stunden 
av barnen eller pedagogen. De tre pedagoger som arbetar temainriktat använder sig ibland av 
böcker som utgår från det valda temat. Det förekommer även att pedagogerna använder sig av 
böcker för att belysa aktuella händelser eller situationer. De flesta pedagoger nämner att 
högläsning är ett bra verktyg för att utveckla barnens språk och ordförråd. Alla pedagoger 
anser att det är centralt att det finns tid för samtal för barnen kring bokens bilder och innehåll. 
En gemensam anledning till högläsning är enligt pedagogerna att denna stund ger barnen en 
möjlighet att komma ner i varv och vila. 
 
Studien visar att trots pedagogernas vilja att använda sig av böckerna som kunskapskälla sker 
detta vanligen utan föregående planering. Den slutsats som kan dras är att planering inför 
högläsningsstunden är något som bör ges större utrymme. Lässtunderna är oftast en 
oreflekterad rutinsituation med samma dagligen återkommande struktur. Om pedagogernas 
syn på högläsningen skulle ändras från rutinsituation till en planerad aktivitet skulle även 
formen för lässtunden variera från gång till gång. Detta skulle ge större möjlighet att förändra 
gruppens indelning och storlek, men också att lässtunden kan ha olika syften vid olika 
tillfällen. 
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Inledning 
I dagens samhälle är det mycket som handlar om kommunikation. Kommunikation är ett 
socialt samspel mellan människor vilket är viktigt för att kunna påverka omgivningen, skaffa 
kunskap och skapa sig en egen identitet. Barns lärande sker i samspel med både barn och 
vuxna i många olika former i förskolans verksamhet. En central och viktig del i detta samspel 
är vårt språk. Enligt Dominoković, Eriksson och Fellenius (2006) anser Vygotskij som 
förknippas med det sociokulturella perspektivet, att språket har en central funktion i 
tankeutvecklingen.  
 
Vi arbetar sedan länge som pedagoger på förskolan och enligt vår erfarenhet är högläsning en 
naturlig och självklar del av verksamheten. I förskolans nuvarande läroplan Lpfö 98 nämns 
inte högläsning under rubriken utveckling och lärande. I skolverkets förslag till 
läroplansförändringar tydliggörs flera av de tidigare målen. Under utveckling och lärande 
finns rubriken språk och kommunikation, där finner vi följande mål: 

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att enskilt 
och i grupp delta i utvidgande och fördjupande bok- och bildsamtal i samband med högläsning 
(Skolverket, 2009, s. 56). 

I riktlinjerna står även att arbetslaget ska ansvara för att högläsning och bildläsning ges tid 
och rum. Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2009) anser att en förutsättning för 
interaktion i en lässituation är den vuxnes lyhördhet och anpassning till varje barn. Detta för 
att den vuxne ska kunna observera barnets reaktioner. Genom att den vuxne både bekräftar 
och utmanar barnet i lässituationen skapas samspel mellan läsaren och lyssnaren. Vi menar att 
detta synsätt kräver att pedagogen skapar förutsättningar som möjliggör samspel. T.ex. genom 
att dela in barngruppen i mindre läsgrupper för att ge möjlighet till dialog. Det är även viktigt 
att planera vad som skall läsas för att utmana barnen i lässituationen. Med detta som grund 
väcktes vårt intresse att undersöka vilken plats högläsning ges i vår nuvarande verksamhet på 
förskolorna och hur pedagogen går tillväga vid högläsningsstunden. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med högläsning på förskolan samt 
vilka mål de vill uppnå med högläsning i barngruppen. 
 
Våra frågeställningar är: 
 

• Hur planerar pedagogen inför högläsningen? 
• På vilket sätt väljs litteraturen ut? 
• Hur går pedagogen tillväga vid högläsningsstunden? 
• Vilka mål vill pedagogerna uppnå med högläsningen? 
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Teoretisk inramning 
I detta kapitel presenteras först historia kring barnlitteraturen. Sedan följer en beskrivning av 
tidigare, nuvarande samt kommande läroplansmål kring högläsning. Därefter presenteras 
några forskare och författares syn på högläsning. Vidare introduceras det sociokulturella 
perspektivet, det perspektiv som utgör vår valda teoretiska utgångspunkt. 

Historia 
Barnlitteraturen har enligt Granberg (1996) funnits i omkring tvåhundra år. Tidigare lyssnade 
barnen tillsammans med de vuxna till muntligt berättade folksagor, fabler och upplästa 
religiösa texter. Folksagorna var ofta av okänt ursprung och de fördes vidare från generation 
till generation via muntlig tradition. Under medeltiden fungerade sagorna som underhållning 
och kunskapskälla för folket. Kåreland (2001) menar att det ursprungliga syftet med 
barnboken var att göra barnen till goda kristna.  
 
Under 1700-talet och upplysningstiden förändrades enligt Granberg (1996) synen på barn, 
från att tidigare ha ansetts som små vuxna till att uppfattas som individer som både är värda 
omsorg och fostran. De första barnböckerna dök upp vid denna tidpunkt, de var läroböcker 
som innehöll moraliserande berättelser om dygd, gudsfruktan och undervisande ramsor. 
Kåreland (2001) anser att under denna tid blev även litteraturen mer världslig. Från att 
tidigare fokuserat på den kristna fostran blev syftet nu att främst förse barnen med de rätta 
kunskaperna. 
 
1899 startade systrarna Maria och Ellen Moberg Kindergarten verksamheten i Norrköping och 
enligt Simonsson (2006) räknas de som de främsta förskolepionjärerna i Sverige. En viktig 
inspiratör till detta var den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852). Han menade ”att 
verksamheten skulle utgå från barnens aktivitetslust och att man via lekar och andra 
vuxenledda aktiviteter skulle styra barnens utveckling i positiv riktning”(Hwang & Nilsson, 
2003, s. 184). Fröbel skrev familjeboken ”Mutter- och Koselieder” och tanken var att den 
skulle kunna sjungas eller läsas främst i hemmet tillsammans med barnen, enligt Björklund 
(2008) var det kanske här som våra dagars högläsning startade. 
 
En ny högkonjunktur inleddes efter krigsslutet. Kåreland (2001) menar att förlagen etablerade 
speciella barnboksavdelningar och utgivningstakten ökade markant. Genom att bilda Sveriges 
Ungdomsförfattareförening 1948 stärkte författarna själva sin ställning. 1944 debuterade 
Astrid Lindgren och året därpå fick hon sitt genombrott med Pippi Långstrump. Dessa typer 
av böcker medförde en förändring vad gäller både språk, stil, ämnesval och attityder till 
barnet.  
 
Sammanfattningsvis har barnlitteraturen gått från att ha varit ett medel för kristen fostran av 
barnen, till att under 1700-talet bli mer världslig och ha som mål att förse barnen med 
kunskap. I slutet av 1940-talet fick barnbokslitteraturen en starkare ställning och spridning.  

Mål och syfte med högläsning 
I förskolans tidigare styrdokument Barnstugeutredningen (SOU, 1972;27) samt det 
Pedagogiska programmet för förskolan (Socialstyrelsen, 1998) beskrivs både detaljerat och 
konkret hur pedagogen bör gå tillväga i arbetet med bilderböcker och litteratur i barngruppen 
(Simonsson, 2006). I den nuvarande läroplanen för förskolan Lpfö 98 finns ingen konkret 
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beskrivning av hur pedagogen skall arbeta med barnlitteratur och högläsning. De mål som går 
att koppla till ämnet är följande: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn […] 

• Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och 
för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, 

• Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 
många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama  
(Skolverket, 2006, s. 9). 

 
I Lpfö 98 finns riktlinjer för arbetslaget där står följande under rubriken utveckling och 
lärande: 

Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen […] 

• Får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling[…] 
•  Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik  

(Skolverket, 2006, s. 10). 
 
Men ingenstans nämns litteratur, bilderböcker eller högläsning vilket lämnar öppet för 
pedagogerna att tolka och utveckla hur de vill arbeta utifrån de givna målen. I Skolverkets 
förslag till läroplansförändringar tydliggörs flera av de tidigare målen. Under utveckling och 
lärande finns rubriken språk och kommunikation, där vi finner följande mål: 

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att enskilt 
och i grupp […]   

• samtala och berätta i samspel med andra barn och vuxna, 
• bearbeta sitt språk och sin kommunikativa förmåga i samspel med andra barn 

och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer, 
• enskilt och i grupp delta i utvidgade och fördjupade bok- och bildsamtal i samband 

med högläsning och 
• använda ett rikt och varierat utbud av material och metoder med anknytning 

till språk och kommunikation och få utforska detta på sitt eget sätt (Skolverket, 2009, s.56). 
 

I Skolverkets förslag till läroplansförändringar under rubriken utveckling och lärande står 
följande riktlinjer med koppling till språk och kommunikation:   
 

arbetslaget ska […]  
• aktivt lyssna på och utvidga dialogen med varje barn, 
• ansvara för att högläsning och bildläsning ges tid och rum, 
• positivt bemöta och utmana barns egna handlingar kring språk-, läs-, rit- och 

skrivaktiviteter och 
• skapa rika skrift- och textmiljöer som på olika sätt utmanar barns språkliga och 

kommunikativa förmåga (Skolverket, 2009, s.56). 
 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2009) visar i sin studie kring barns lärande i 
förskolan att högläsning är en viktig del i förskolans verksamhet. De anser dock att det finns 
möjlighet och även behov av utveckling på området. Pramling Samuelsson och Sheridan ingår 
i den expertgrupp bestående av sju forskare som på Skolverkets uppdrag bidragit med 
skriftligt underlag inom sina respektive områden och även lämnat kontinuerliga synpunkter 
vid utarbetandet av förslaget till läroplansförändringar.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att i nuvarande läroplan för förskolan Lpfö 98 finns inga mål 
som konkret beskriver hur pedagoger skall arbeta med högläsning. I Skolverkets förslag till 
läroplansförändringar tydliggörs flera av de tidigare målen, där beskrivs bl.a. hur pedagogen 
skall arbeta med högläsning i förskolan. 

Forskning om högläsning i förskolan 
Simonsson (2004) anser att en daglig återkommande aktivitet på många svenska förskolor är 
att läsa högt för barngrupperna efter lunch. Ofta är denna aktivitet vuxenstyrd i den 
bemärkelsen att pedagogen bestämmer när det ska läsas, var denna lässtund ska äga rum, 
vanligen också vad som skall läsas och vilka barn som är involverade. Här har barnen få 
möjligheter att inverka på situationen. Denna typ av högläsning pågår ofta som en 
envägskommunikation. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) hävdar att orsaken till att 
högläsning i stor grupp ofta pågår som envägskommunikation är att det kan vara svårt att 
skapa en samtalsstund som är givande för alla. Barnen som lyssnar gör olika associationer 
under läsningen, om alla dessa tankar hade fått utrymme under högläsningen och respons från 
läsaren skulle berättelsen stanna upp.  
 
Persson (2008) menar att forskningen visar att det är brist på utrymme och att det är trånga 
lokaler på många förskolor. Detta begränsar möjligheterna att arbeta på det sätt man önskar. I 
forskningen framkommer behovet av avskildhet och lugna rum, men det finns exempel på att 
höga ljudnivåer förekommer även i vilorum. I avhandlingen Förskolans pedagogiska praktik 
av Kennet Ekström (2007) anser han att förskolans dagsrutiner i hög grad styr barnens 
lärande. De centrala dagliga rutinerna är planerade omsorgsinriktade aktiviteter som vilostund 
och måltider, medan de andra aktiviteterna är insprängda mellan dessa. Enligt Simonsson 
(2004) menar Öman (1984;1986) i två FoU-rapporter, att de flesta lässtunderna på förskolan 
är oplanerade och att de avbryts innan pedagogen har läst färdigt sagan. Många gånger 
används dessa lässtunder enligt Öman som tidsutfyllnad mellan två aktiviteter eller då barnen 
väntar på att gå hem.  
 
Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2009) anser att när den vuxne är lyhörd och 
anpassar sitt läsande till det enskilda barnet, skapas ett samspel i lässituationen. När 
interaktionen skapas iakttar den vuxne barnets reaktioner och barnet ges möjlighet att bli 
bekräftat och utmanas i lässituationen. Det handlar å ena sidan om att göra barn 
uppmärksamma på innebörden i boken men å andra sidan också om att barnet ska förstå att 
det är bokstäverna som läsaren läser och bilderna som illustrerar innehållet. Enligt Pramling 
Samuelsson m.fl. (2009) framhåller Hundeides tre dialoger som exempel på kvalitativ 
kommunikation mellan vuxna och barn. ”I den emotionella dialogen finns en ömsesidighet i 
relationen och den vuxne möter barnet i hans eller hennes känslor. Den kognitiva dialogen 
karaktäriseras av att den vuxne försöker förstå och svara på barnets intentioner. I den guidade 
dialogen handleder pedagogen på ett sensitivt sätt barnet för att få det med sig” (s. 19). 
 
Enligt Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2009) menar Eriksen Ødegaard att en 
grundläggande mänsklig aktivitet är berättande. I hennes studie har det framkommit att när 
barn deltar i språkliga handlingar blir de samtidigt del av en kultur. Enligt Dominković, 
Eriksson och Fellenius anser Olaussen (1989) att en mer långsiktig effekt av den optimala 
högläsningssituationen är att barnens förhållande till lärande påverkas. Författaren menar att i 
interaktionen under högläsningsstunderna utgör den vuxne en modell för hur man bär sig åt 
för att förstå en text. 
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Läsning och lärande 
Säljö (2000) menar att den kommunikativa processen är central för barns lärande. Barnet 
söker kontakt och vill kommunicera med sin omgivning. Men det är när barnet fått förståelse 
för de olika termer och begrepp som utgör det talade språket som det har möjlighet att lära 
och bevara kunskap. Det är genom samvaro och samtal med andra som barnet kan ta del av 
andras kunskaper och färdigheter. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) anser att 
lässtunder tidigt ger barn kunskap om böckers funktion, att texten har en mening och om 
relationen mellan text och tal. Böckerna och dess skrivna språk är vanligtvis utförligare och 
mer förtydligande än det språk som används vid vardagligt tal. ”Böcker innehåller även 
begrepp kring ting och människor utanför den egna sfären vilket kan ge upphov till nya 
samtalsämnen, ord, tankar eller reflektioner vilket i sin tur kan bidra till en högre grad av 
intersubjektivitet” (s. 28).  
 
Det har betydelse för barns lärande och framtida skolframgång hur den vuxne läser för barnet, 
det visar enligt Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2009) en studie av Heath 
(1983).  Enligt studien är det centralt att barnet uppmuntras att anknyta texten till sina egna 
upplevelser och att göra sina egna tolkningar. Det är inte enbart av värde för barnets 
språkutveckling att den vuxne uppmuntrar till samtal kring böckerna. I psykologisk 
bemärkelse förstorar den vuxne barnet genom att prata om det som barnet anser vara viktigt. 
Enligt Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson ser Bae (1988) denna typ av 
uppskattande kommunikation som utvecklande för barnets självbild och identitetsskapande. 
För att stimulera barns språkutveckling är även förmågan hos den vuxne att ta del av och 
samtala om barnets värld och dennes intressen centralt (Hagtvet, 2004).  
 
Simonsson (2004) menar att pedagogerna i hennes studie ser bilderboken som ett självklart 
redskap i barnens kunskapsutveckling och att verksamheten organiseras så att alla barn 
dagligen deltar i högläsningssituationer samt boksamtal. Pedagogen ser barnboken som ett 
sätt att föra vidare ett kulturarv. Men studien visar också att pedagogen genom sitt bokval styr 
vad de vill att barnen skall ta del av. Det är det ideala kulturarvet som ska föras vidare 
eftersom pedagogerna menar att ”bra böcker producerar goda barndomar och goda 
samhällsmedborgare” (s.199). Enligt Simonsson (2006) anser pedagogerna att högläsning 
utvecklar barnens kompetens på många olika sätt. Dessa områden är barnens språk, 
kommunikationsfärdigheter, begreppsbildning och litterära upplevelser men också att barnen 
lär sig sitta stilla. Pedagogerna anser också att det är vikigt att barnen utvecklar sin fantasi. De 
understryker också vikten av att barnen får positiva erfarenheter av sagorna och böckerna. 
Synen på barnboken har historiskt sätt överlag ändrats från att vara uppfostrande till att vara 
utvecklande och roande. 
 
Björklund (2008) anser att det inte enbart är ord som kommuniceras i böcker med både texter 
och bilder. Bildläsning är oftast det som barnen övar sig i tidigt innan de sedan övergår till 
ord. Ord som hör samman med en berättelse som barnen hört vid högläsning förekommer ofta 
även när barnen själva läser. Arnqvist (1991;1993) menar att barnen skapar sig en lässtund 
genom att sätta sig med böcker och på det viset socialiseras de till läsare fastän de ännu inte är 
läskunniga i verklig mening (Persson, 2008). Simonsson (2004) anser att bilderboken kan ses 
som ett medierat objekt, vilket innebär att den är ett föremål för aktivt meningsskapande 
mellan människor. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv anser hon att man skulle kunna prata 
om att betydelser och meningar är situerade, dvs. de skapas och uppstår alltid i en kontext. 
Det som bilderboken visar har inte en på förhand fixerad mening utan att meningen skapas i 
användarkontexten, och då skapas fler möjligheter att tolka bilderna och texten.  
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Sammanfattningsvis visar forskning att högläsning är en dagligen återkommande aktivitet på 
förskolan och att i många fall är den oplanerad. Högläsning ses som ett sätt att förmedla 
kunskap och kulturarv till barnen men även att de får positiva erfarenheter av böckerna. 
Högläsning ger också barnen kunskap om bilder och texters funktion samt relationen mellan 
dessa. Det är i den kommunikativa processen, i samtal och samvaro med andra som barns 
lärande sker. Av den anledningen är det centralt att verksamheten organiseras så att möjlighet 
till samtal gynnas. 

Teoretiskt perspektiv 
Enligt Säljö (2000) utgick många läroplaner och liknande dokument under 60- till och med 
90-talet ifrån kognitivismen, främst inspirerat av Jean Piagets syn på barns lärande. Piaget 
(f.1886-1980) forskade kring barns lärande. Han ville få svar på hur kunskap bildades. Piaget 
ansåg att människans utveckling var indelad i fyra stadier. Dessa stadier börjar vid barnets 
födelse med den senso-motoriska perioden som sedan följs av det preoperationella stadiet via 
de konkreta operationerna till de formella operationernas stadium.  
 
Utvecklingen var en medfödd inifrån kommande process. Piaget betonade att det är när barnet 
själv aktivt både fysiskt och intellektuellt utforskar sin omgivning som lärande sker. Dessa 
erfarenheter bör barnet göra på egen hand utan att den vuxne ingriper eller förklarar. Lärandet 
är inte en process som är beroende av sampel med omgivningen och dess kultur. 
Omgivningen utgör endast objekt för barnets aktiviteter. Detta gör att lärarens roll i huvudsak 
består i att skapa möjliga förutsättningar för barnet att lära. Barnet ska vara aktivt och läraren 
bör inte ingripa i läroprocessen. Det är ingen mening att förekomma eller utmana barns 
lärande utan lärandet måste ske inom det utvecklingsstadiet som barnet befinner sig i (Säljö, 
2000). 
 
Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2009) menar att i den nuvarande läroplanen 
för förskolan Lpfö 98 har stadieteorierna försvunnit. Istället grundar sig den nuvarande 
läroplanen på det sociokulturella perspektivet. Stensmo (2007) anser att man i den svenska 
läroplanskommittén 1992 hade Vygotskij som pedagogisk förebild. Det som ansågs centralt 
var att lärande sker genom interaktion med omvärlden. Detta gör också att samtal och dialog 
lyfts fram som en viktig del av lärandet.  
 
Det sociokulturella perspektivet förknippas ofta med Lev Vygotskij (f.1869-1934). Även 
Vygotskij menade liksom Piaget att barnets lärande sker genom egen aktivitet. Men till 
skillnad från Piaget betonar han betydelsen av barnets kulturella och sociala sammanhang. 
Enligt det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000) att människan inte har en direkt 
förståelse av omvärlden, utan att det är i konkreta sociala sammanhang med hjälp av olika 
fysiska och intellektuella redskap som vi tolkar vår omvärld. Dessa redskap medierar 
verkligheten så att vi kan förstå den. Stensmo (2007) beskriver detta på följande sätt ”Med 
redskapens hjälp internaliseras händelser och objekt omvärlden till erfaranden som 
rekonstrueras i den inre, mentala världen” (s.199). Dessa redskap har människan skapat själv 
med olika syften. Vi använder en mängd olika fysiska redskap, så som olika arbetsredskap, 
miniräknare och databaser. Men även texter och böcker är exempel på fysiska medierande 
redskap, dessa redskap benämns också artefakter.  
 
Mediering sker inte enbart med hjälp av artefakter och teknik, utan de resurser som finns i 
vårt språk är människans allra viktigaste medierande redskap. Språket är samtidigt ett 
kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap, och det är därför det kan 
fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande (Säljö, 2000). Med en 
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interaktion menas en anpassningsprocess som sker från två håll. Barnet anpassar sig till sin 
språkliga omgivning och bearbetar hela tiden ny information och omorganiserar den med 
erfarenheter som det gör i sin egen vardag, och den vuxne anpassar sig i barnets närhet och 
dess kommunikativa utveckling (Dominiković, Eriksson och Fellenius, 2006).  
 
Säljö (2000) anser att det medierande redskap som är allra viktigast för oss människor är vårt 
språk. Vidare också att läsande är en del av en sociokulturell aktivitet. ”Texter lever inte i 
isolering. De ingår i kommunikativa sammanhang där samtal och andra former av interaktion 
förekommer” (s.186). Under en högläsningsstund på förskolan kan högläsningen användas 
som en artefakt. Detta verktyg kan hjälpa barnen att förstå och hantera sin tillvaro. Barnens 
lärande är beroende av förmågan att ta till sig dessa redskap och använda dem. Säljö hävdar 
att ”Det mänskliga språket således är en unik och oändligt rik komponent för att skapa och 
kommunicera kunskap” (s.35). Han menar också att interaktion är en viktig del av den 
läromiljön vi har runt om oss. Genom att barn och pedagoger samspelar med varandra i olika 
sammanhang och verksamheter, erbjuder omgivningen olika sätt att tänka på och handla på. 
Det är också språket som är grunden för våra tankar. Enligt Stensmo (2007) menar Vygotskij 
att ”Tänkandets verktyg är orden. Kunskap finns i ordens mening. Vygotskij säger att ett ord 
utan mening inte är ett ord utan ett ljud” (s.186).  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att inom det sociokulturella perspektivet anses lärande ske 
genom interaktion med omvärlden. Det är i konkreta sociala sammanhang med hjälp av olika 
fysiska och intellektuella redskap som människan tolkar sin omvärld. Dessa redskap medierar 
verkligheten så att människan förstår den. Vårt språk kan anses som ett av människans allra 
viktigaste medierande redskap. Under en högläsningsstund som sker i samspel med andra, kan 
högläsningen ses som ett redskap som hjälper barnen att förstå och hantera sin tillvaro.  
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Metod och genomförande 
I detta avsnitt redovisas val av metod, intervju, urval, genomförande, bearbetning av material, 
studiens tillförlitlighet och etiska principer. 

Val av metod 
Inom utbildningsvetenskapen är intervjuer, skriftliga enkäter och observationsmetoder några 
vanliga sätt att samla information på (Stukát, 2005). Enkät kan vara en relevant metod när 
man vill nå fler människor än vad som är möjligt vid intervjuer eller observationer. 
Observationer brukar vara lämpligast att använda när man vill ta reda på vad människor 
faktiskt gör, inte vad de säger sig göra. En nackdel med observationsmetoder är att det är 
tidskrävande. Intervjun är ett av det viktigaste och vanligaste arbetsredskapen inom 
utbildningsvetenskap. ”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och 
raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost, 1997, 
s. 7).  
 
En undersökning kan i huvudsak vara kvalitativ eller kvantitativ. Trost (1997) anser att man 
ska använda sig av en kvantitativ metod om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller 
hur vanligt.  Är däremot syftet med studien att försöka förstå människors sätt att diskutera 
eller reagera, eller att uppfatta varierande handlingsmönster så är en kvalitativ studie att 
föredra. Då vårt syfte med studien var att ta reda på vad pedagogerna hade för mål med 
högläsningen, inte enbart hur själva högläsningen används i förskolan, valdes 
observationsmetoden bort. Istället valde vi en kvalitativ intervjumetod. Syftet med det 
kvalitativa synsättet enligt Stukát (2005) är inte att förenkla och förutsäga, utan istället att 
tolka och förstå resultatet.  

Intervju 
I en ostrukturerad intervju är intervjuaren medveten om vilket ämnesområde som ska täckas 
in, men frågorna ställs i den ordning situationen inbjuder till. Utifrån ett antal huvudfrågor 
kan sedan intervjuaren formulera frågorna på ett sådant sätt som hon anser passar den 
intervjuade bäst. Ofta ställer den som intervjuar följdfrågor som: vad menar du med det? Kan 
du berätta mer? På det sättet utnyttjas samspelet mellan den som frågar och den som tillfrågas 
för att få så fyllig information som möjligt. I vår studie har vi valt att använda oss av 
semistrukturerad intervju, vi utformade en intervjuguide (se bilaga 1). Den innehöll tio i 
förväg formulerade frågor, men frågorna ställdes utefter hur diskussionen med den 
intervjuade fortlöpte. I intervjuguiden fanns också stödord i anslutning till de olika frågorna. 
Dessa användes som stöd till följdfrågor, för att fördjupa och utveckla svaren. Stukát (2005) 
anser att denna metod ger möjlighet att komma längre och nå djupare. 

Urval 
Underlaget för studien utgörs av intervjuer med sex pedagoger som arbetar vid två olika 
förskolor. Pedagogerna intervjuades vid ett tillfälle var. Förskolorna drivs i två kommuner 
som är ungefär lika stora. Den första förskolan består av sex avdelningar, där barnen går i 
åldershomogena grupper. På denna förskola var vår önskan att intervjua en pedagog ifrån 
respektive åldersgrupp. Detta för att få ett så brett svarsmaterial som möjligt. Denna förskola 
valdes eftersom en av oss arbetar där och det var på så vis lätt att få kontakt med personerna. 
Vi valde dock att inte intervjua någon ur det egna arbetslaget. Den andra förskolan består av 
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sex avdelningar alla med åldersblandade grupper och därför kunde alla delta i intervjun 
oavsett avdelning. Denna förskola valdes eftersom en av oss har personliga kontakter med 
förskolan. 

Genomförande 
Vi kontaktade förskolechefen på de två förskolorna och berättade muntligt om vår studie och 
tillfrågade dem om vi kunde få utföra våra intervjuer på deras respektive förskola. Båda 
förskolecheferna var positiva och gav sitt medgivande. När vi kontaktade förskolechefen på 
den första förskolan, bad vi att hon skulle tillfråga tre pedagoger, gärna en från respektive 
åldersgrupp för att vi skulle få material som täcker upp alla åldrar. Före intervjuerna 
formulerades ett informationsbrev (se bilaga 2), som efter samtalen med förskolecheferna, 
överlämnades till förskolorna. I brevet upplystes intervjupersonerna om ämnet för studien och 
att det var frivilligt att delta.  De fick även information om att intervjuerna skulle spelas in 
med diktafon och att intervjusvaren skulle behandlas konfidentiellt. De bägge 
förskolecheferna ansvarade sedan för att dela ut informationsbrevet och tillfråga pedagogerna 
om de ville delta i studien. 
 
På den första förskolan valde förskolechefen att fråga en pedagog på respektive avdelning, en 
på småbarn (1-3 år), en på mellan (4-5 år) och en på en renodlad femårsavdelning om de ville 
delta i studien, vilket var frivilligt. På den andra förskolan tillfrågade förskolechefen 
personalen om de var intresserade av att delta i studien. Sedan beslutade förskolechefen vilka 
av dessa som skulle delta i studien. Eftersom förskolan har åldersintegrerade barngrupper 1-5 
år så kunde personalen delta oavsett vilken avdelning de arbetade på. Tiderna för intervjuerna 
bestämdes utifrån informanternas önskemål och efter hur verksamheten tillät. På den första 
förskolan skedde de tre intervjuerna i ett samtalsrum som pedagogerna brukar använda när de 
har föräldrasamtal eller planerar verksamheten. På den andra förskolan skedde intervjuerna i 
förskolans personalrum. Stukát (2005) anser att miljön ska vara så ostörd som möjligt och 
upplevas som trygg. 
 
Intervjuerna spelades in med våra privata mobiltelefoner och tanken med det var att vi ville 
spara detta som ljudfil på datorn, vilket skulle underlätta när intervjuerna skulle skrivas ut. 
Trost (1997) menar att en fördel med att spela in intervjun är att man kan lyssna till tonfall 
och ordval upprepade gånger efteråt och att man kan skriva ut intervjun och läsa vad som 
ordagrant sagts. Man kan koncentrera sig på intervjupersonen och slipper anteckna. Det var 
också en anledning till att vi valde att spela in intervjuerna. Intervjuguiden vi använde oss av 
under intervjuerna innehöll tio i förväg formulerade frågor, men frågorna ställdes allt eftersom 
hur diskussionen med den intervjuade fortlöpte. I intervjuguiden fanns också stödord i 
anslutning till de olika frågorna. Vi valde att inte låta informanterna ta del av intervjuguiden 
innan intervjuerna. Anledningen till detta var att vi inte ville få tillrättalagda svar utan att 
samtalen skulle bli spontana. Informanterna intervjuades en och en, detta för att alla skulle få 
komma till tals och inte bli påverkade av varandra. 

Bearbetning av material 
Vi valde att till största del skriva ut intervjumaterialet ordagrant. Egna kommentarer eller 
diskussioner som fick en annan inriktning än högläsning valde vi bort. Stukát (2005) anser att 
transkriberingen av intervjuer är tidskrävande och att det blir mycket material. Av den 
anledningen valde vi att inte skriva ut de delar som vi ansåg ligga utanför vårt valda ämne.  
Vi lyssnade igenom och skrev ut det intervjumaterial som vi själva inhämtat. När intervjuerna 
skrivits ut lästes allt igenom noggrant flera gånger av oss båda. Detta för att vi båda skulle få 
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kunskap och insyn i allt insamlat material. När vi fördjupat oss i materialet påbörjades arbetet 
med att skapa kategorier. Utifrån dessa kategorier formulerades ett antal huvudrubriker för att 
lägga fram resultatet. Underrubriker användes även, så att texten blev mer strukturerad och 
därmed tydligare för läsaren.  

Studiens tillförlitlighet 
I vår studie valde vi ostrukturerad intervju som undersökningsmetod. Fördelen med vår valda 
metod är att den ger möjlighet att utveckla och fördjupa de svar man får. Detta till skillnad 
från enkäter där de av informanterna redan ifyllda svaren är de enda som finns att tillgå vid 
analysen av resultatet. Där är å andra sidan undersökningsgruppen oftast större. En nackdel 
med vår valda metod kan enligt Trost (1997) vara att resultatet grundar sig på ett mindre urval 
och därför inte är representativt i statistisk mening. Vår studie grundar sig på sex intervjuer 
vilket vi ansåg skulle ge tillräckligt med material för vår studie.  
 
Trost (1997) menar att vi ska se situationen ur informantens perspektiv, för att sedan utifrån 
det tolka de givna svaren. Med den förkunskap vi besitter genom vår långa erfarenhet av att 
arbeta i förskola, kan det finnas en risk att vi utgår från våra egna tidigare erfarenheter, vilket 
kan göra att våra tolkningar också grundar sig på våra egna förkunskaper och inte enbart på 
informanternas intervjusvar. Enligt Stukát (2005) kan det vid ostrukturerade intervjuer vara en 
fördel med goda förkunskaper, då intervjuaren med denna metod bör kunna utveckla, fördjupa 
och ge följdfrågor på de givna svaren. 

Etiska principer 
Innan intervjuerna ägde rum fick alla medverkande information om studiens syfte och att det 
var frivilligt att delta. Intervjupersonerna och de berörda förskolorna kommer att vara 
avidentifierade. Varken intervjupersonerna eller förskolorna kommer att benämnas vid namn. 
Alla deltagare i vår studie har också blivit informerade om att datamaterialet kommer att 
behandlas konfidentiellt. Vårt insamlade material kommer enbart att användas i vårt 
examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. 
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Resultat 
I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras utifrån följande huvudrubriker. Tid, 
läsgrupper, plats, bibliotek, bokval vid högläsningsstunden, kommunikation och dialog, varför 
läser pedagogerna samt pedagogernas tankar och visioner. Rubriken bokval vid 
högläsningsstunden har följande underrubriker, pedagogens bokval och barnens bokval. Detta 
för att kunna tydliggöra vem som valt böckerna, barnen eller pedagogerna. För att stärka våra 
tolkningar kommer inslag av citat från de intervjuade att redovisas. De intervjuade har vi valt 
att ge följande namn; Agneta, Barbro, Ebba, Louise, Malin och Sara. Kapitlet kommer att 
avslutas med en sammanfattning. 

Tid 
På alla förskolor läser pedagogerna dagligen för de äldre barnen. De flesta pedagoger 
benämner denna lässtund som vila, någon kallar den för sagosamling. Denna inplanerade 
lässtund förekommer på samtliga förskolor efter lunch. På de flesta avdelningarna läser 
pedagogerna även dagligen för de yngsta barnen (1-2 år). På två avdelningar hade de ingen 
inplanerad lässtund, utan läste vid spontana tillfällen som uppkom under dagen. Pedagogerna 
ansåg att de yngsta barnen (1-2 år) var för små för att lyssna på en längre saga i en större 
grupp. Det spontana läsandet på de båda förskolorna var ofta på barnens initiativ vid olika 
tider under dagen. På morgnar och sen eftermiddag beskriver flera pedagoger denna stund 
som både mysig och avkopplande för barnen. Vid dessa tillfällen brukar även många av de 
övriga barnen samlas kring den som läser.  

Om man säger att vi läser på eftermiddagen. Då är det väldigt mysigt och barnen kommer själva då 
spontant med böcker för de vill höra saga. Och då kan jag sätta mig i vårt största rum, där vi har en 
soffa och då har barnen även möjlighet att leka där runt omkring. Då sätter jag mig och läser och 
säger att de som vill lyssna får göra det, och de kommer en efter en. (Barbro) 

Det kan även förekomma att pedagogen väljer att läsa för barnen vid de tillfällen då 
barngruppen anses behöva komma ner i varv.  

Läsgrupper 
Det som framkommer i intervjuerna är att alla pedagoger delar in barngruppen i mindre 
läsgrupper vid den inplanerade lässtunden. De är oftast åldersindelade, med det poängteras 
dock av pedagogerna att de inte enbart går efter barnens ålder. Gruppindelning utgår även 
ifrån barnens mognad och intresse.  

Det är åldersindelat, men ändå ingen ålder, man kan inte säga att det är från tre år utan det är lite, 
om vi ser att ett barn tycker om och klarar av att läsa en längre bok sitter ju det barnet med de 
äldre. Och är det någon som är lite äldre, men har svårare att lyssna på en längre bok, så lyssnar de 
lite och sedan får de gå ifrån. (Barbro)  

Läsgruppernas storlek varierar från mellan sex till tolv barn. Det kan bero på den egna 
barngruppens storlek, personaltäthet men också utifrån vad pedagogerna anser vara en lagom 
stor grupp. 
 
På fem av sex avdelningar är planeringen av vilken pedagog som läser i de olika grupperna 
schemalagd. Hur schemat ser ut skiljer sig mellan de olika förskolorna. På två förskolor 
använder de sig av ett rullande schema, och pedagogerna läser en vecka var för samma grupp 
av barn.  
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Vi har rullande t.ex., den här veckan har jag läsvilan för de stora. Då får jag läsa för dem och sedan 
planerar jag också in vad vi ska göra efteråt. (Louise) 

På Agnetas avdelning turas pedagogerna om med de olika planerade aktiviteterna under 
veckan och det är inte samma pedagog som läser varje dag.   

Jag har nämligen läsningen två dagar i veckan, vi turas om som pedagoger med olika aktiviteter, 
och så har jag högläsning för jag älskar högläsning. (Agneta) 

Det framkommer att det ofta är pedagogernas intresse som avgör vem som håller i de olika 
aktiviteterna.  

Sen gör vi lite olika beroende på vilken pedagog det är, en av våra pedagoger älskar inte att läsa 
[…]. Själv älskar jag som sagt att läsa och läser mycket själv det är ju så att det smittar av sig. 
(Agneta) 

På en avdelning lägger de schemat efter hur pedagogerna slutar under dagen. Den som arbetar 
längst läser för de yngre barnen, en för de äldre och den andra har egen planering. Ebba 
berättar att de inte har något schema för vem som läser utan det bestäms strax innan. 

Vi har inget schema, vi har inga bestämda vilor, att jag tar just den här vilan. Jag brukar vara i den 
mindre gruppen […]. Annars blir det som det faller sig. Inget rullande schema eller planerade 
vilor. (Ebba) 

Plats 
Alla avdelningar har en i förväg bestämde plats där de har den planerade lässtunden 
tillsammans med barnen. På fyra avdelningar sitter de i soffor tillsammans med barnen och 
läser boken. Ibland kan pedagogen sitta framför soffan på en stol och läsa, detta sker om det 
är en stor grupp med barn. Pedagogerna har valt att sitta i soffan för det är mysigt och skönt. 

Vi sitter i olika rum några sitter i en soffa i rummet längst in med de stora, och i soffan i köket med 
de andra. Och så kan man sitta framför eller med dem det beror väl på vem som läser också. 
(Louise) 

På två avdelningar sitter de på kuddar eller ligger på madrasser, beroende på vilken grupp av 
barn det är. De yngre barnen som är 3-4 år ligger på madrasser för vissa av dessa behöver 
sova. På den avdelningen lyssnar dessa barn först på ett band, sedan läser pedagogen, då sitter 
de tillsammans på golvet.  

De sitter i sina rum där de har vilan.  Den ena gruppen vilar på madrasser (3-4 åringar), när vi läser 
kommer de och sätter sig runt den som läser. I det andra rummet sitter de i soffan tillsammans 
[…]. Detta fungerar jättebra, det som ibland inte fungerar är vem som ska sitta bredvid fröken. 
(Malin) 

De spontana lässtunderna brukar äga rum på ungefär samma platser som den planerade 
läsningen. Barbro sätter sig gärna i ”lekrummet”, då har alla barn möjlighet att få lyssna till 
sagan och hon har uppsikt över barnen. 

Och då kan jag sätta mig i vårt största rum där vi har en soffa och då har barnen även möjlighet att 
leka där runtomkring. (Barbro) 

Bibliotek 
På de flesta avdelningarna går pedagogerna regelbundet till biblioteket för att låna böcker 
tillsammans med barnen.  Barnen får alltid vara med och välja vad som ska lånas på 
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biblioteket. Urvalet bland de böcker som pedagogerna lånar grundar sig ibland på vilket tema 
som de arbetar med just nu. Pedagogerna lånar även böcker som anknyter till aktuella 
händelser eller ämnen som intresserar barnen för tillfället.   

Dom får ju välja fritt också, jag menar det är ju det dom tycker är kul, när dom hittar böcker och 
får låna med sig. Men sedan kan det ju vara också att det är olika tema. Vi har ju haft kärlek, då 
lånar man böcker med det. I höstas och på försommaren hade vi många som fick syskon, och då 
hade vi det. Och om hur man är en bra kompis, så att det där kommer ju lite spontan det är inget 
som man planera och tänker nästa gång vi går till biblioteket, utan det ser vi hur situationen är den 
veckan när vi går iväg. (Barbro) 

Det som nämns av flera pedagoger är att dessa biblioteksbesök ibland kan vara svåra att 
genomföra på grund av personalbrist eller en krävande barngrupp. Sara menar att för de 
yngsta barnen (1-2 år) är biblioteksbesök inte så viktigt, och att de av den anledningen valt 
bort att besöka biblioteket. 

Vi använder oss utav de böckerna som finns här på förskolan. […] Vi har faktiskt inte varit på 
biblioteket någon gång, den här terminen och förra. […] Och vi känner inte att det är så viktigt att 
göra det. […] Så här små barn har intet utbyte av att åka dit. Kanske nu när de är tre kanske de 
skulle tycka att det var kul. Men man kanske prioriterar någonting annat. (Sara)  

Bokval vid högläsningsstunden 
Det är lika vanligt att barnen väljer vilken bok som ska läsas vid högläsningsstunden som att 
pedagogen gör det. På Agnetas avdelning har de ett rullande schema som visar vilket av 
barnen som ska få välja dagens bok. Malin avgör dock alltid vilken bok som skall läsas 
eftersom hon anser att det har en betydelse för kvalitén på lässtunden.   

Att man vet vad som står i boken tycker jag är viktigt. Att ta en bok som man inte har en aning om 
tycker jag, just vid vilan för då måste det fungera tycker jag. Den här boken vet jag den är ok för 
då blir det en bra stund, än att plötsligt upptäcka att den här boken är inte bra, och då ska man gå 
och byta bok och plötsligt avbryta läsningen. (Malin) 

På övriga avdelningar sker bokvalet mestadels spontant utan föregående planering.  

Man är väl lite traditionell kanske, att nu ska vi läsa och så tar man bara en bok. (Louise) 

Barbro berättar att de har haft ett läsprojekt där pedagogen varje vecka har bett ett av barnen 
ta med en egen bok. I samband med det har barnet först berättat lite om boken, som 
pedagogen sedan har läst högt i barngruppen. På Ebbas avdelning har man haft svårt att ta sig 
till biblioteket så även där har det varit vanligt att barnen tagit med sig böcker hemifrån. 

Pedagogens bokval 
De flesta pedagoger säger sig inte planera inför lässtunden. Agneta beskriver att hon gör 
anteckningar efter att hon läst en bok.  

Vi dokumenterar också alltid läsningen hur det har funkat och vilka böcker och lite sånt där. […] 
när det är någon bok som de tycker jättemycket om sådär så brukar jag skriva lite om den inga 
stora saker men för min egen skull. […] Kanske några nya författare som man kanske inte har läst 
så mycket av och sådär. Då är det bra att ha lite vilken stil de kör och sådär, små 
minnesanteckningar egentligen mer än dokumentation men mycket för min egen del när vi sen går 
tillbaka till bibblan så jag vet hur det var. (Agneta) 

I de grupper som lånar böcker på biblioteket utgör urvalet av böcker en planering. I tre av 
grupperna beskriver pedagogerna att de ofta läser böcker som utgår ifrån det tema som de 
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arbetar med just nu. Då har de lånat böcker som anknyter till ämnet och sorterat undan de 
övriga böckerna. 

Just nu har vi hållit på lite med vatten och då läser vi lite om vatten och lånar mycket sådana 
böcker. […] Ibland har vi också så att vi bara lånar böcker som handlar om ett visst tema och då 
tar vi bort de andra och bara har dom här som vi läser om då. (Agneta) 

Barbro och Agneta berättar att de också använder boken som stöd när det är konflikter i 
gruppen, för att synliggöra olika situationer för barnen. 

En bok är ju så neutral på nått sätt, du pekar ju inte ut någon situation något barn utan det här är ju 
en saga om hur de känner sig. Om man tänker sig kompisrelationer om man får vara med eller hur 
man är en bra kompis. Det är ju ”Pelle” i boken och inte någon ifrån gruppen. (Barbro) 

Malin säger att hon försöker läsa de klassiska sagorna som exempelvis Rödluvan. Men hon 
upplever att barnen blir rädda och hon frågar sig var hon ska sätta gränsen. Agneta anser att 
det inte är ett problem att berätta otäcka sagor för barnen. 

Jag tycker om att berätta sagor också, eftersom jag då är äldre så har jag många av de här sagorna 
med mig som jag minns min mamma och min mormor berätta, och jag för gärna dem vidare. Och 
berättar, och de är ju hemska men jag förskönar dem inte, utan jag berättar när jätten och råberget 
fick kniven i magen och hur han dog. Och det är stora ögon, man får berätta och förklara men det 
älskar de ju också. […] de kan skilja på saga och verklighet, jag upplever att de kan det ganska 
tidigt, men det är en vanesak. (Agneta) 

Ebba och Agneta läser under perioder kapitelböcker för de äldre barnen. Ebba anser att det 
ska man göra när barnen är fem år. Louise som inte läser kapitelböcker säger att det är något 
hon skulle vilja göra, men att det inte skulle fungera i den nuvarande barngruppen. 

Nej vi har inte gjort det här, jag tror att allting baseras på vilken barngrupp man har. Ja det är 
ofrånkomligt, man försöker se till att man får en passande bok. Kapitelböcker det har jag saknat 
lite. För att jag tycker att det är rogivande och det ger så mycket att man får vänta till dagen efter,   
- Å nu får jag höra den här boken. (Louise) 

Bland de yngsta barnen var det lite olika hur och vad pedagogerna valde att läsa. Pekböcker 
eller enklare böcker var det vanliga. I två grupper hade pedagogerna periodvis ingen 
inplanerad lässtund för de yngsta barnen (1-2 år), då de ansåg att dessa barn var för små för att 
lyssna på en längre saga i större grupp. Sara tycker att det fungerade bäst med flanosagor1

Jag gillar att använda mig utav flano, det passar mig och barnen bättre. Så klart det här med 
böcker, men det blir väldigt sporadiskt. Ibland så är det väldigt mycket att man ska sitta i soffan 
och läsa bok. Det händer nog att någon av oss i arbetslaget sätter sig någon gång under dagen, men 
ingen specifik tid. (Sara) 

 
bland de yngre barnen (2-3 år).  

Barnens bokval 
Barnen är med och väljer böcker tillsammans med pedagogerna när de är på biblioteket.  
Många gånger är barnen delaktiga i bokvalet inför lässtunden i de flesta grupperna. I två av 
grupperna är det vanligt att barnen har med sig egna böcker hemifrån som pedagogerna sedan 
läser på förskolan. De gånger pedagogerna nekar barnen att välja bok kan det dels bero på att 

                                                 
1 Flanosagor är berättande med hjälp av bilder. Bilderna har flanellbaksida och sätts upp på en filttavla. Bildernas 
motiv är tagna ifrån den saga som berättas och sätts upp en och en i den följd som berättelsen framskrider. 
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de redan planerat vilken bok som ska läsas. De kan också vara så att den bok som ett barn 
förslår är mycket populär hos vissa av barnen och därför har de läst den väldigt många gånger.  

Om jag läser om den? Det gör vi ganska ofta för barnen själva dom har ju sina favoritböcker. Det 
finns ju vissa barn som vill att jag ska läsa samma bok tre dagar i rad. Då vill inte de andra det, så 
det är lite majoritetsbeslut på, men vi läser ofta om böcker. Och barn gillar ju upprepning. 
(Agneta) 

På Malins avdelning är det inte så vanligt att barnen är delaktiga i bokvalet utan det är oftast 
pedagogens val. 

Den som läser ska själv tycka om innehållet, det är viktigt att man själv tycker om boken man läser 
för då läser man den mycket bättre, än en bok som man inte tycker om själv. (Malin) 

Barbro menar först att hon alltid läser den bok som barnet väljer, men vid närmare eftertanke 
så kommer hon fram till att hon nästan alltid gör det. 

Så har de valt den så ja, och det är aldrig att man säger att, den här vill inte jag läsa. Vissa böcker 
kanske jag nekar, jo det kan jag nog säga om de har valt en bok ifrån biblioteket och det är sådana 
här pratbubblor. Sådana böcker tycker jag själv inte om att läsa. Så då försöker jag undvika dem. 
Men jag kan ju säga till barnen att den boken, jag tycker inte att den här boken är så bra, jag tycker 
inte den är kul att läsa den. Det måste ju dom också veta att vi kan känna olika saker. (Barbro) 

Kommunikation och dialog. 
De intervjuade anser alla att de diskuterar mycket med barnen om innehållet och att de 
återkopplar till bokens innehåll när de har den planerade lässtunden. De tycker att vid den 
inplanerade högläsningen är det viktigt att prata med barnen efteråt om det man har läst. Att 
barnen får ställa frågor under högläsningen tycker de är självklart men vissa pedagoger anser 
att det inte alltid fungerar. Barbro berättar att hon brukar låta barnen få ställa frågor, men är 
det en stor grupp med barn och hon märker att det inte fungerar säger hon ifrån. Hon anser att 
om man ska kunna föra en dialog med barnen måste det vara små grupper.  

Det där beror på vad det är för bok också, hur många barn det är, jag menar det är svårt att säga att 
de absolut inte får prata eller att alla får ge kommentarer. Så att det där att från gång till gång. Man 
kan ju börja låta ett barn ge kommentarer eller fråga vem ”Pelle” är i boken men ser man eller hör 
att det blir för mycket då sätter jag stopp. För att då jag menar det är ju vissa barn som vill höra 
sagan. […] Men det känns ju bättre att läsa för mindre grupper, för då ser man att det är lättare att 
få alla barn fängslade. (Barbro) 

Louise anser att det kan fungera om barnen tittar i böcker under högläsningsstunden. Men 
ibland kan de andra barnen störas om barnet börjar prata om bilderna i boken med vännen 
bredvid. Hon anser att den planerade lässtunden ska vara rofylld och ge utrymme för 
diskussion och det fungerar inte om barnen sitter och pratar om annat. De barn som 
kommenterar eller ställer frågor under högläsningen är oftast de som är ”orädda” anser Malin. 
Att sitta och lyssna är en sak men att sitta i en ring är en annan sak. Hon menar att ibland kan 
barnen sitta bredvid en kompis som de inte känner sig trygg med och detta kan avgöra om det 
barnet vågar prata eller är tyst. Rädslan kan ta överhand. 

Nej det är oftast de som är orädda som törs prata mer än de som är lite mer försiktiga. […] Törs 
man sitta bredvid de man hamnar? För jag talar inte om hur de ska sitta utan de tar sina plaster. 
Sätt er i en ring säger jag, och sedan hjälper man dem lite att komma till ro. Sedan kan det ju vara 
så, att den här törs jag inte sitta bredvid och då tar det överhanden och då kan jag flytta om.(Malin) 
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På Agnetas avdelning har de valt att använda sig av mer avancerade böcker, med svårare ord 
när de läser för de äldre barnen (4-5 år). Hon anser att de har kommit långt med denna typ av 
läsning och barnen avbryter pedagogen om de inte förstår vad de olika orden betyder. 

Och nu har vi kommit så långt i högläsningen så det är ingen konst med den här gruppen utan de 
klarar det väldigt bra. Men det kan man ju inte börja en termin med, utan vi gör det när vi hunnit 
en bit då tar vi till de här böckerna som är rätt svåra ord i, men de avbryter och de frågar så 
kommer vi in på det. […] Det viktiga är att de förstår innehållet och så får de återberätta lite när vi 
har läst färdigt sen så att man ser att de är med.(Agneta) 

Ett sätt att återberätta sagan anser Sara är att barnen själva får ta med sin favoritbok. Först 
återberättar de för gruppen och sedan läser pedagogen boken högt för alla. När lässtunden är 
slut, reflekterar de tillsammans över boken och sedan får barnen rita något som de kommer 
ihåg från sagan. Detta är något barnen uppskattar och tycker är roligt anser Sara. 

Vi har suttit i smågrupperna och så har de berättat, de har inte läst sin bok för varandra utan de har 
berättat för varandra om boken, vad den har handlat om. Och sedan har jag läst den och sedan har 
kompisarna fått ritat vad det har handlat om. (Sara) 

Något pedagogerna är överrens om är att det är en konst att läsa högt för barnen. Den som 
läser måste själv tycka om boken den läser och känna till innehållet, för att kunna förmedla 
det till barnen. Malin säger att det går att jämföra lässtunden med att spela teater. 

Nej jag tror inte det. Alla kan läsa högt för barn, men de som har svårigheter själva att läsa kan inte 
betona på samma sätt, det blir ingen fascination i sagan så det blir inte roligt att lyssna på sagan. 
Det är lite som teater tror jag. Med en saga kan man ju liksom trollbinda barnen med hur man 
betonar och vilka lägen och så där. Så att det känns både spännande och roligt. Men läser man 
entonigt hela tiden så kan man inte fånga dem på det sättet. (Malin) 

Varför läser pedagogerna  
Gemensamt för alla pedagoger på förskolorna var att de menade att högläsningsstunden gav 
en möjlighet för barnen att komma ner i varv och vila en stund. Det var också en stund för 
gemenskap som flera benämnde som mysig. 

Jag tror att barn behöver det här lugnet som det ger just då utan att det är påtvingat. De tänker ju 
inte på att det är väldigt lugna stunder, de njuter ju också av det här. (Agneta) 

Pedagogerna vill också förmedla till barnen att det är roligt och spännande med böcker. 

Det är skönt att få sätta sig ner med barnen och få läsa, att de får den stimulansen, att få lära sig att 
det är kul att se i böcker, att det händer saker. (Sara) 

Jag läser delvis för att det är jättekul med böcker. (Agneta) 

Med en saga så kan man ju liksom trollbinda barnen med hur man betonar och vilka lägen och så 
där. Så att det känns både spännande och roligt. (Malin) 

De flesta anser också att högläsning är ett bra verktyg för att utveckla barnens språk och 
ordförråd. Detta genom att man läser böcker för barnen och i många fall sedan tittar i och 
pratar om bokens innehåll. 

Att utveckla språket, begreppsbildningen allt det här som kommer in i det, och fantasin, tänka, att 
kunna återberätta. (Malin) 
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Alla pedagoger läser bilderböcker för barnen och de beskriver att barnen tycker att bilderna är 
viktiga. De berättar också hur de ibland sitter kvar med barnen efter att sagan är slut och tittar 
i böckerna och pratar om sagans berättelse, men även om vad det är som händer på bilderna i 
boken. Sara använder sig ofta av flanosagor när hon läser för barnen. 

Vilken skillnad det är när de får se bilderna, händelsen, att få en bild samtidigt som jag berättar, för 
då kan de leva sig in i sagan på ett helt annat sätt och man kan göra den lite mer spännande för 
dem också. (Sara) 

Men Ebba anser att för de äldre barnen (5 år) kan det vara bra att inte ha en bild att titta på när 
de lyssnar på sagan. Hon läser därför helst kapitelböcker för dem.  

För att jag tror att det viktigt att läsa för barnen, syftet är väl att de ska kunna skapa sig en egen 
inre bild innan de ska få se bilderna om det nu finns några bilder i boken. (Ebba) 

Ebba menar också att när man läser bilderböcker för barnen i en liten grupp med färre barn, så 
är det inte enbart bilden som har betydelse utan också att barnen ser den skrivna texten. 

Och sitter man i den riktigt lilla gruppen där de faktiskt kan se texten också, det har också stor 
betydelse. Man kan faktiskt följa med fingret, är det de här bilderböckerna med ganska stor text 
tittar de på det också. Och intresserar sig för bokstäver, och det gör de i den här åldern. (Ebba) 

Flera av pedagogerna använder sig av böcker i samband med att de arbetar med ett visst tema 
i barngruppen. Detta för att ge barnen ytterligare kunskap om ett visst ämne. Det kan också 
vara så att det är andra händelser som är aktuella i barngruppen just nu.  Pedagogerna berättar 
att de brukar läsa böcker om detta som underlag för samtal, och för att ytterligare vidga 
begreppen hos barnen.  

Men sedan kan det ju vara också att det är olika tema. Vi har ju haft kärlek, då läser man böcker 
om det. I höstas och på försommaren hade vi många som fick syskon, och då hade vi det, och om 
hur men är en bra kompis. (Agneta)  

Pedagogernas tankar och visioner 
I samtalen med pedagogerna framkommer att flera av dem tycker att högläsningsgrupperna är 
stora och att det skulle vara positivt för barnen med färre barn i läsgrupperna. 

Jag kan tycka att den här stunden av läsningen den ska vara rofylld och den ska ge utrymme för 
diskussion. Och det blir ju inte alltid så, jag skulle vilja att man hade färre i gruppen. Det skulle 
vara mycket, mycket lugnare och mycket, mycket mera rogivande för barnen. (Louise) 

Hos Barbro väcks nya tankar om hur hon skulle kunna organisera läsgrupperna på ett annat 
sätt än hon gör nu. 

Men det känns ju bättre att läsa för mindre grupper, för då ser man att det är lättare att få alla barn 
fängslade. Eller om man då kan välja en bok, vi säger att det är fyra pedagoger som väljer olika 
böcker och sedan får barnen själva välja vilken bok de vill lyssna på. För att alla inte är överens, 
alla tolv-fjorton barn är inte överens om att dom vill höra ”Bamse”. Men de sitter ju och lyssnar 
för att de ska göra det. Men har man då kanske fler pedagoger och olika böcker så har ju barnen 
möjlighet att välja vilken bok de vill lyssna på. Och då tror jag att man fängslar alla barn. (Barbro) 

Malin berättar att de just har arbetat med drama i barngruppen, och att det är något hon skulle 
vilja arbeta vidare med och utveckla. 

Då skulle jag nog dramatisera mer också, som vi kommer göra nu under den här veckan inne hos 
oss. Du läser en saga och får in barnen i sagans värld, och sedan får de agera de karaktärerna i 
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sagan och det tycker de är jättekul. Sen i sin lek gör de dessa sagor, Och så spinner de vidare och 
fantiserar ännu längre sen. […] Sedan kanske man skulle börja använda sig utav kläder, så att man 
får in den fantasin. Att börja agera med kläder, att de börjar rita, de kanske själva börjar berätta 
sagor, man kanske kan börja skriva ner deras sagor sedan. (Malin) 

Agneta har en önskan om och även lite planer på att skapa ett bibliotek som riktar sig till 
barnen. 

Jag skulle önska att man kunde ha vackra böcker framme som lockar. Vi har alltid böcker framme, 
men jag skulle önska att man kunde visa upp dem lite bättre. Så att barnen lockas lite mera att själv 
spontant ta böcker och sätta sig och läsa och titta i. Nu så tycker jag att de inte riktigt får den 
möjligheten för att det inte finns lugnet tillräckligt. Utan jag skulle vilja ha ett bibliotek dit de 
kunde gå. Nu är det faktiskt så att vi planerat lite granna att göra ett bibliotek där barnen kan gå 
ifrån och sätta sig ner och läsa. Och det tror jag jättemycket på, att få i lugn och ro få sätta sig med 
en bok och titta. Nu vet jag inte om det är genomförbart, men som sagt en dröm det är att det finns 
ett bibliotek. (Agneta) 

Sammanfattning 
På alla avdelningar på de berörda förskolorna läser pedagogerna dagligen för barnen. Den 
inplanerade högläsningsstunden förekommer på samtliga förskolor efter lunch. Vid denna 
lässtund deltar alltid de äldre barnen (3-5 år), medan de yngsta (1-2 år) inte alltid har en 
inplanerad lässtund. De spontana lässtunderna var oftast på barnens initiativ och dessa skedde 
oftast på morgnar och sen eftermiddag. Något som är gemensamt för alla avdelningar är att 
pedagogerna vid den inplanerade lässtunden delar in barngrupperna i mindre läsgrupper. 
Dessa grupper är oftast åldersindelade, men det är viktigt att poängtera anser pedagogerna att 
de även utgår från barnens mognad och intresse.  Storleken på läsgruppen kan variera mellan 
sex till tolv barn beroende på personaltäthet och utifrån vad pedagogerna anser vara en rimligt 
stor grupp.  
 
Det som är gemensamt för samtliga avdelningar är att pedagogerna inte avsätter planeringstid 
inför den inplanerade lässtunden. Oftast väljs böckerna i stunden av barnen eller pedagogen. 
De tre pedagoger som arbetar temainriktat använder sig ibland av böcker som utgår från det 
valda temat. Det förekommer även att pedagogerna använder sig av böcker för att belysa 
aktuella händelser eller situationer. Gemensamt för alla pedagoger är att de också läser 
klassiska sagor.  På fyra av sex avdelningar gör de regelbundna besök till biblioteket 
tillsammans med barngruppen. Både barn och pedagoger är delaktiga i valet av böcker. De två 
andra avdelningarna använder de böcker som finns tillgängliga på förskolan. Det förekommer 
även att barnen tar med egna böcker hemifrån. 
 
De flesta pedagoger nämner att högläsning är ett bra verktyg för att utveckla barnens språk 
och ordförråd. Alla pedagoger anser att det är centralt att det finns tid för samtal för barnen 
kring bokens bilder och innehåll. Därför framhåller pedagogerna att bokens bilder är lika 
viktiga för barnen som dess innehåll. På samtliga avdelningar har de valt att dela in gruppen i 
mindre läsgrupper. Trots detta framkommer det att pedagogerna har ett önskemål om att dessa 
grupper skulle minskas ytterligare. Detta för att varje barn ska få komma till tals och att 
stunden skall bli mer rofylld. Gemensamt för alla pedagogerna är att de anser att en anledning 
till högläsning är att denna stund ger barnen en möjlighet att komma ner i varv och att vila.  
 
Under samtalet framkommer hos några pedagoger olika tankar om hur de skulle vilja utveckla 
sitt arbete kring böcker och högläsning. Dels finns önskemål om att minska läsgruppernas 
storlek men också om att ge barnen ett ökande inflytande kring bokvalet. En annan pedagog 
skulle vilja arbeta med dramatisering av sagor tillsammans med barngruppen. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med högläsning på förskolan 
samt vilka mål de vill uppnå med högläsning i barngruppen. För att klargöra hur högläsningen 
används på förskolan formulerades fyra frågeställningar, som behandlar följande: hur 
pedagogen planerar, går tillväga vid högläsningsstunden, på vilket sätt litteraturen väljs ut 
samt vilka mål pedagogen vill uppnå med högläsningen. I följande kapitel kommer vi 
inledningsvis att diskutera vår metod, därefter diskuteras studiens resultat i förhållande till 
redovisad litteratur och tidigare forskning. 

Metoddiskussion 
För att få svar på våra frågeställningar valde vi att använda kvalitativ intervjumetod. Vi 
använde oss av en intervjuguide (se bilaga 1) med i förväg formulerade frågor. I 
intervjuguiden fanns även stödord i anslutning till frågorna för att ytterligare kunna fördjupa 
och utveckla samtalet. För att vidareutveckla vår intervjuguide kunde vi ha gjort 
provintervjuer, då hade vi haft möjlighet att se dess styrkor och brister. Stukát (2005) anser att 
vid kvalitativa intervjuer är det viktigt hur frågorna utformas. Han menar att man bör lägga 
mycket tid på att i förväg göra provintervjuer innan den faktiska studien genomförs. Eftersom 
vår studie är utförd i en verksamhet som vi har stor kännedom om, var det viktigt att vi var 
extra noga med hur vi ställde frågorna och tolkade resultatet. Detta för att undvika att tolka 
svaren utifrån våra egna tidigare erfarenheter. Vi ville ta del av hur pedagogerna såg på och 
arbetade med högläsning. Det har också varit en fördel då våra förkunskaper gör att vi känner 
till hur verksamheten fungerar. Det har varit till hjälp för oss vid utformningen av 
intervjuguiden samt under utförandet av intervjuerna.    

Planering av högläsningsstunden 
Samtliga avdelningar har en inplanerad lässtund efter lunch. Vid denna lässtund delar 
pedagogen in barngruppen i mindre läsgrupper. Dessa grupper är oftast åldersindelade men 
utgår också ifrån barnens mognad och intresse. Denna gruppindelning grundade sig på 
pedagogernas bedömning av barnen. Barnen har inte blivit tillfrågade och därför inte kunnat 
påverka vilken läsgrupp de ska delta i. Detta är också något som Simonsson (2004) tar upp i 
sin avhandling. Hon menar att den inplanerade lässtunden till stora delar är en pedagogstyrd 
aktivitet, så till vida att det är pedagogen som avgör var, när och hur lässtunden skall ske. Det 
är också pedagogen som avgör vilka barn som skall delta. 
 
Platsen för högläsningen utgår ifrån de förutsättningar som finns på den egna avdelningen. 
Den inplanerade högläsningen sker i olika rum för att gruppen ska få avskildhet. Barnen sitter 
ofta i en soffa, på kuddar eller ligger på madrasser. Vid de spontana lässtunderna sätter sig 
pedagogen centralt för att även ha uppsikt över de barn som inte lyssnar på sagan. Detta visar 
på att vid den pedagogplanerade lässtunden läggs stor vikt vid avskildhet för att skapa lugn 
och koncentration kring lässtunden samt för att ge möjlighet till diskussion och reflektion 
kring sagans innehåll. Vid de spontana lässtunderna som ofta är på initiativ av barnen, är inte 
avskildhet något som prioriteras utan dessa stunder sker oftast mitt i pågående verksamhet. 
Att den spontana lässtunden sker mitt i den pågående verksamheten, kan leda till att denna 
stund blir okoncentrerad och avbryts av olika skäl. Enligt Simonsson (2004) visar Öman att de 
oplanerade lässtunderna ofta används som tidsutfyllnad eller i väntan på att barnen ska gå 
hem. Detta leder till att lässtunderna ofta avslutas innan pedagogen läst färdigt. 
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Val av litteratur 
På fyra av de sex avdelningarna besöker man regelbundet biblioteket tillsammans med 
barnen. Vid biblioteksbesöket är både barnen och pedagogerna delaktiga i valet av de böcker 
som lånas. Det visar på att vid biblioteksbesöken har barnen inflytande och väljer själva en 
stor del av de böcker som lånas. Både vid den planerade och spontana lässtunden har barnen 
stort inflytande när det gäller vilka böcker som ska läsas. Dels genom att de har varit med och 
valt ut de böcker som lånats på biblioteket och på det viset påverkat urvalet. Men även genom 
att barnen ofta turas om att välja vilken bok som ska läsas. Enligt Lpfö 98 är barnens intressen 
en av de faktorer som skall ligga till grund för planering av den pedagogiska verksamheten. 

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn  

 
• Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika 

former av samarbete och beslutsfattande. ( Skolverket, 2006, s. 11) 
 
På två avdelningar är det vanligt förekommande att barnen tar med egna bilderböcker 
hemifrån. Pedagogerna läser böckerna under den planerade lässtunden då också barnen 
berättar om boken och dess innehåll. Detta kan vara ett sätt att föra in barnens egen kultur i 
förskolan. Enligt Fast (2007) tar de flesta förskollärarna som deltar i hennes avhandling inte in 
barnens populärkultur och medier i förskolan. De menar att de vill erbjuda ett komplement till 
barnens populärkultur. 
 
Det som alltid är inplanerat i förväg är tid, plats och barngrupp vid högläsningsstunden efter 
lunch. I övrigt avsätter pedagogerna ingen tid för att planera hur högläsningsstunden skall gå 
till väga. Det som planeras i förväg är urvalet av böcker på de fyra avdelningar där 
pedagogerna besöker biblioteket regelbundet. På de andra två avdelningarna utgår 
pedagogerna ifrån de böcker som finns tillgängliga på förskolan. När pedagogerna väljer vilka 
böcker som ska läsas under högläsningsstunden tar de oftast spontant en bok utan föregående 
planering. Simonsson (2006) menar att hennes studie visar att pedagogerna oftast inte 
planerade inför högläsningsstunden utan bokvalet uppstod i här och nu situationer. Detta kan 
leda till att det uppstår svårigheter för pedagogen under lässtunden, då de inte har kännedom 
om bokens innehåll. I vår studie beskriver en av pedagogerna att hon aldrig läser en bok under 
den inplanerande högläsningsstunden om hon inte känner till dess innehåll. Detta för att inte 
behöva avbryta lässtunden för att boken inte fungerar för barngruppen. En av de andra 
pedagogerna dokumenterar alltid i efterhand hur hon och barnen upplevt boken. 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet kan högläsningen och boken användas som en artefakt, 
ett redskap som kan hjälpa barnen att förstå och hantera sin tillvaro (Säljö, 2000). 
Vår studie visar att pedagogernas bokval har olika grunder beroende på hur verksamheten är 
utformad. På tre av avdelningarna arbetar pedagogerna temainriktat. På dessa förekommer att 
det aktuella temat ligger till grund för valet av böcker. Simonsson (2004) menar att boken är 
ett pedagogiskt redskap som förmedlar både kunskap och information. Två pedagoger 
använder också böckerna vid aktuella händelser såsom konflikter i barngruppen eller att 
barnen har fått syskon. Enligt Granberg (1996) ger sagostunden en möjlighet att delge barnen 
kunskap och information. Både för att lära enkla men också mer övergripande begrepp såsom 
kultur och moral. Graham Doyle och Bramwell (2006) anser att läraren genom att läsa och 
diskutera böcker som tar upp olika sociala och känslomässiga dilemman, så utvecklas barnens 
språkliga och sociala kompetens. 
 
På alla avdelningar läser pedagogerna klassiska sagor för barnen. Agneta berättar att hon 
sätter ett värde i att förmedla de sagor som hon själv vuxit upp med. Enligt Dominokovic, 
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Eriksson och Fellenius (2006) är böcker inte enbart ett redskap för överföring av kultur utan 
innehållet i böckerna gör också att det skapas en gemenskap mellan generationerna. Agneta 
anser att barnen uppskattar dessa sagor trots att de kan vara otäcka ibland. Malin läser ofta 
klassiska sagor men hon upplever däremot att barnen kan bli rädda vilket hon ser som ett 
dilemma. Granberg (1996) menar att sagor ofta innehåller båda fara och idyll, hot och 
trygghet. Trots att sagan kan innehålla både ondska och våld finns där hela tiden en försäkran 
om att det bara är en saga, alltså på låtsas. Enligt Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt 
(1993) är sagor ett sätt att ge barnen nya erfarenheter och stimulera dess fantasi. De 
symboliska berättelserna kan vara till hjälp för barnen för att både förstå och att bearbeta 
upplevelser, känslor och intryck. 
 
Det framkommer att pedagogerna främst läser bilderböcker i barngrupperna, de som läser 
kapitelböcker gör detta för de äldre barnen (4-5 år). Anledningen till detta är att pedagogerna 
anser att bilderna har större betydelse för de yngre barnen. Detta synsätt överrensstämmer 
med Granberg (1996) där hon menar att bilden är central i småbarnssagor, detta för att de 
yngsta barnen inte har ett verbalt tankespråk. Av den anledningen kan dessa barn inte skapa 
inre bilder utifrån en text som enbart läses upp. 

Pedagogens genomförande av högläsningsstunden 
På alla avdelningar delas barngruppen in i mindre grupper inför den planerade lässtunden. 
Storleken på dessa grupper varierar mellan sex till tolv barn. Gruppindelningen grundar sig på 
barnens ålder, mognad och intresse. Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att ge 
utrymme för samtal kring böckerna. Att dela in barnen i mindre läsgrupper är en förutsättning 
för att detta ska fungera. Enligt Dominoković, Eriksson och Fellenius (2006) visar flera 
studier från förskola och skola att högläsning i stor grupp riskerar att passivisera barnen och 
att samtalen kring böcker uteblir. Mindre läsgrupper ger möjlighet till vuxen-barn-
interaktioner vilket gynnar olika aspekter i barnens läs- och skrivutveckling. Alla pedagoger i 
studien försöker avsätta tid för samtal kring bokens berättelse och bilder, men även här har 
gruppens sammansättning och storlek en avgörande betydelse.  
 
Under högläsningen tycker de flesta pedagoger att det är självklart att barnen får ställa frågor. 
Barbro berättar att hon oftast låter barnen ställa frågor, men när de är många i gruppen kan 
hon säga ifrån. Enligt Svensson (1998) menar Vygotsky att det är centralt att barnet deltar i 
kulturellt betingade verksamheter tillsammans med andra barn och vuxna vilket ger rika 
tillfällen för samtal och samspel. ”Äldre kamrater eller vuxna som samspelar med barnet på 
en nivå som utmanar barnet bidrar till inlärning hos barnet, vilket i sin tur leder till mognad 
och utveckling” (s. 35). Ibland brukar Agneta läsa avancerade böcker med svåra ord och hon 
menar att under dessa lässtunder är det viktigt att barnen har en möjlighet att ställa frågor och 
att de pratar om innehållet när de läst färdigt. Säljö (2000) menar att ur ett sociokulturellt 
perspektiv sker lärande i interaktion mellan individer samt mellan individer och miljön. 
Vygotsky anser att lärande sker i samspelet mellan den mer kompetente som utmanar och 
vägleder den som är mindre kompetent.  
 
På två avdelningar är det vanligt att barnen tar med sig böcker hemifrån. I samband med detta 
berättar barnen om bokens innehåll för den övriga gruppen innan pedagogen läser. Sara 
berättar att hon ibland låter barnen rita något som de minns ifrån sagan. Pramling, Asplund 
Carlsson och Klerfelt (1993) anser att när barnen återberättar sagan muntligt eller ritar sina 
minnesbilder är det också ett sätt att bearbeta sagan.  
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Pedagogerna anser att hur den vuxne läser också har en stor betydelse för hur barnen upplever 
lässtunden. De menar att när man läser med inlevelse och känsla så påverkar det barnen. 
Malin beskriver att när den vuxne läser med inlevelse kan lässtunden jämföras med att spela 
teater. Enligt Granberg (1996) kan en engagerad och entusiastisk berättare fånga och behålla 
barnens uppmärksamhet. Till skillnad från en berättare som läser utan engagemang, i det 
senare fallet tappar barnen snart koncentrationen. 

Pedagogens mål med högläsningen 
Alla pedagoger ansåg att högläsningsstunden gav barnen en möjlighet att komma ner i varv 
och vila. Granberg (1996) menar att sagostunden kan användas till att samla och dämpa 
barngruppen, vilket kan göra att det blir en passiv upplevelse för barnen där bara pedagogen 
är aktiv. Det är inte den bild de intervjuade pedagogerna ger. De anser att barnen har ett behov 
av en lugn stund men detta utesluter inte dialog och samspel. Genom högläsningen vill 
pedagogerna också förmedla till barnen att det är både roligt och spännande med böcker. 
Enligt Taube (2007) är en av de viktigaste aspekterna med högläsning att den förmedlar den 
spänning och glädje böckerna har att erbjuda. På detta sätt väcks lusten att själv lära sig att 
läsa. 
 
Flertalet av pedagogerna menar att högläsning är ett verktyg för att utveckla barnens språk 
och ordförråd. Fletcher och Reese (2004) hävdar att högläsningsstunder har framhållits som 
en viktig aktivitet för att främja barns språk- och läsutveckling under förskoleåldern. Vidare 
beskriver pedagogerna att de under och efter högläsningsstunden samtalar med barnen om 
bokens berättelser och bilder. Hagtvet (2004) anser att det har en stor betydelse för barnens 
ord och begreppsbildning hur högläsningsstunden genomförs. Hon menar att det är centralt att 
högläsningen är interaktiv, genom att pedagogen samtalar med barnen kring texten och 
bildernas innehåll. Det är även viktigt att samtalet vidgas utöver berättelsen, via barnens egna 
erfarenheter och att man talar om berättelsen både bakåt och framåt i tiden. Pedagogerna 
nämner inte att de utvidgar boksamtalen utanför bokens ram, men genom att de fångar 
barnens egna associationer och samtalar kring dessa, så sker det ändå till viss del.   
 
Pedagogerna berättar att det inte enbart är bokens berättelse som är viktig vid 
högläsningsstunden utan även bokens bilder. Under och efter lässtunden tittar och samtalar de 
ofta kring bokens bilder med barnen. Enligt Björklund (2008) förmedlar bilderna i boken ofta 
andra innebörder utöver den skrivna berättelsen. Genom bilderböcker övar sig barn tidigt i 
bildläsning, barnen läser till att börja med bokens bilder för att sedan övergå till orden. Även 
Simonsson (2004) menar att bokens bilder är centrala för barnen. Barnen läser bilderna ofta i 
samspel med andra barn, men bilderna utgör även en grund för barnens samtal, lek och 
fantasi. Ebba tycker att det inte bara är bilden som har betydelse utan även att barnen ser den 
skrivna texten eftersom barnen också är intresserar sig för bokstäver. Björklund anser att i 
begreppet bildläsning ingår inte enbart bokens bilder, utan även andra tecken så som 
bokstäver och siffror. 
 
Två av pedagogerna läser kapitelböcker för de äldre barnen (4-5 år). Ebba anser att ett syfte 
med att läsa kapitelböcker utan att visa bilderna är att barnen på det viset skapar egna inre 
bilder. Säljö (2000) menar att ”På ett mycket grundläggande plan befriar språket människan 
och hennes intellekt från bundenheten till den omedelbara omgivningen och öppnar världar av 
samtalsämnen med ursprung i annat än det vi just för tillfället hör eller ser runt omkring oss” 
(s. 84). En av språkets viktiga funktioner är att vi är genom att beskriva och kommunicera om 
platser och händelser som vi inte har en egen eller direkt kontakt med i stunden (Säljö). 
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Flertalet av pedagogerna använder sig av böckerna även som en källa till kunskap. Dels när de 
arbetar med ett visst tema, men också för att tydliggöra aktuella händelser och situationer. 
Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) anser att genom högläsning kan barnen få 
kunskaper om miljöer, relationer och etik. De menar också att samtalet efteråt ger innehållet 
ytterligare nya dimensioner. I samtalen med pedagogerna framkom även deras tankar och 
visioner kring hur de skulle vilja utveckla sitt arbete med högläsningen i barngrupp. De flesta 
nämner att de skulle vilja ha färre barn i läsgrupperna. Louise menar att detta skulle leda till 
ett större lugn i gruppen och mer utrymme för diskussioner. Enligt Pramling Samuelsson, 
Sheridan och Johansson (2009) anser Asplund Carlsson m.fl. att det bästa för barns inlärning 
är att i en mindre grupp utmanas både kognitivt och språkligt i samspel med erfarna vuxna. 
”Detta eftersom små grupper ger möjlighet till ökad interaktion och samspel, ömsesidigt 
språkande, barninitierat lärande, utforskande och problemlösning” (s. 26). 
 
Både Barbro och Agneta har tankar kring hur de skulle kunna arbeta ytterligare med barnens 
inflytande kring bokvalet. Barbro menar att barnen själva skulle kunna välja läsgrupp utifrån 
vilken bok de vill lyssna på. Agneta har en vision om att skapa ett barnbibliotek på förskolan 
där böckerna finns tillgängliga för barnen. Där de kan sitta i en lugn och rofylld miljö och läsa 
och titta i böckerna. Förskolans uppdrag är enligt Lpfö 98: 

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära 
skall stimuleras. […] Barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. 
Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och 
som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens (Skolverket, 2006, s. 5). 

Ett sätt att arbeta med detta kan vara som pedagogerna uttrycker att ha färre barn i 
läsgrupperna och låta barnen vara ytterligare delaktiga i utformningen av lässtunden. 

Slutord 
Under studiens gång har vi sett att högläsning inte bara är beroende av vilken litteratur som 
pedagogen läser. Det centrala är även samspelet och dialogen som uppstår mellan barnen och 
pedagogen. Vår studie visar att högläsning är ett självklart inslag i verksamheten på alla 
avdelningarna. På samtliga förskolor har de en dagligen inplanerad lässtund efter lunch, vid 
denna lässtund sker valet av böcker oftast i stunden just innan pedagogen ska börja läsa. 
Enligt pedagogerna är deras mål med högläsningen att ge barnen en stunds vila och förmedla 
att det är roligt och spännande med böcker samt att högläsningen är ett verktyg att utveckla 
barnens språk. Pedagogerna beskriver även att de använder böckerna som en källa till 
kunskap när de arbetar utifrån ett tema eller för att tydliggöra olika situationer eller händelser 
som är aktuella just nu.  
 
Det vi sett i vår studie är trots att pedagogerna vill använda sig av böckerna som 
kunskapskälla sker detta vanligen utan föregående planering. Vi anser att planeringen inför 
högläsningsstunden är något som bör ges större utrymme. Vi tolkar att lässtunderna oftast är 
en oreflekterad rutinsituation med samma dagligen återkommande struktur. Om pedagogernas 
syn på högläsning skulle ändras från rutinsituation till en planerad aktivitet skulle även 
formen för lässtunden variera från gång till gång. Detta skulle ge större möjligheter att 
förändra gruppens indelning och storlek, men också att lässtunden kan ha olika syften vid 
olika tillfällen. Exempelvis kan pedagogen ena gången välja att lägga fokus på själva samtalet 
och dialogen kring boken och vid dessa tillfällen läsa för en mindre grupp av barn. En annan 
gång kan tanken vara att ge barnen en gemensam läsupplevelse och pedagogen väljer då att 
läsa för en större grupp barn.  
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Som vi ser det är högläsningen en prioriterad aktivitet som alla pedagoger anser är en rolig, 
utvecklande och viktig del av verksamheten. Med det som grund finns det goda 
förutsättningar till att ytterligare utveckla högläsningen på förskolan. Något som vi skulle 
vilja studera vidare är hur pedagoger skulle kunna vidareutveckla pedagogiken på detta 
område, men också undersöka närmare vad barnen upplever och vad de har för tankar kring 
högläsning i förskolan. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Vid vilka tillfällen under dagen läser ni för barnen? 

• Planerade  
• Spontana 
• Hur kommer det sig att ni läser vid dessa tillfällen? 

 
Var sitter ni när ni läser för barnen? 

• Hur kommer det sig? 
 
Hur ser barngruppen ut vid lässtunderna? 

• Gruppstorlek 
• Ålder 
• Kontinuitet  
• Hur kommer det sig? 
 

Hur planeras vem som läser?  
• Spontant 
• Fasta grupper 
• Rullande schema 

 
Hur väljs vilken bok som skall läsas vid lässtunderna? 

• Spontant 
• Pedagogen 
• Barnen 
• Tema  
• Bibliotek 
• Hur kommer det sig? 

 
Brukar du planera inför lässtunden? 

• Finns det tid avsatt för det? 
• Hur går du tillväga då? 
 

Hur går det till när du läser? 
• Dialog 
• Tystnad 
• Diskussioner 
 

Av vilka anledningar läser du för barnen? 
• Lärande 
• Vila 
• Språkutveckling 

 
Berätta hur du skulle vilja arbeta med högläsning? 

• Planering  
• Gruppstorlek  
• Kontinuitet 
• Möjligheter/hinder 
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Bilaga 2. Informationsbrev 
Studie om högläsning i förskolan 
 
Vi är två lärarstuderande som nu går vår sista termin på lärarutbildningen med inriktning mot 
yngre åldrar. Som ett led i vårt examensarbete ska vi göra en intervjustudie om högläsning i 
förskolan.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
Vår studie grundar sig på frågan hur pedagoger arbetar med högläsning i förskolan. 
 
Intervjun kommer att ske vid ett tillfälle under ca 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in 
med diktafon. Deltagandet är frivilligt dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig som 
enskild individ eller till din arbetsplats. Datamaterialet behandlas konfidentiellt. Studien 
kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. 
 
Om du vill delta i studien eller har frågor angående studien kontakta oss. 
Tack på förhand för din medverkan. 
 
 
 
Erica Helgöstam  Sophie Adolphson 
Tele: xxx-xxx  Tele: xxx-xxx 
E-mail: xxx@student.hig.se E-mail: xxx@student.hig.se 
 
Handledare: 
Ingrid Nordquist 
Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
E-mail: xxx@hig.se 
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