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Abstract 

 

 
Reading aloud is a comon event in the Swedish preschools. In this study I have focused on how 

some preschool teachers say thatr they work witht childrens litterature and reasing aloud in their day 

to day routine. Previous research show that reading aloud i beneficial for young childrens 

litreaydevelopment and used in the right way can have a big impact on their language devlopment. 

However big groups of children in the preschools can make it hard fro the teachers to use this 

oppurtunity in the wright way. In my study i have interviewed five preschoolteachers and four 

children to see their thoughts on reading aloud and childrens litterature. In my analysis I saw taht 

moast of the preschoolteachers were aware of the positive effects that reading aloud have but that 

they don t have the time to use it in that way. Moastly it  is used as a muffler during the day and on 

the initiative of children. 
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1 Inledning 

 

1.1    Bakgrund  

En av vår tids största författarinnor, Astrid Lindgren, har i sin bok med samlade verk 

Det gränslösaste äventyret:om böcker, läsning och att skriva för barn (2007) gett sin 

syn på barnlitteraturens roll i barnens liv. Ett citat som jag tar avstamp från i mitt 

examensarbete.  

O mäktiga feer, ge mitt barn i faddergåva inte bara hälsa, skönhet, rikedom och allt det där som ni 

brukar komma stickande med – ge mitt barn läshunger, det ber jag er om med brinnande hjärta! Jo, 

för jag vill så gärna att mitt barn ska få i sin hand nyckeln till det förtrollade landet, där man kan 

hämta den sällsammaste av glädje. (Eriksson o Lindgren 2007:47)  

 

I förskolans värld finns det böcker, så mycket vet vi. Att barn får anknytning till 

böckerna genom högläsning under till exempel läsvilan
1
 och vid andra stunder på 

dygnet vet vi också. Vi som inte befinner oss inom förskolans fyra väggar dagligen vet 

dock inte hur pedagogerna på förskolan läser litteraturen. Används den i ett pedagogiskt 

syfte eller fungerar högläsningen som en ljuddämpare vid livliga stunder? I Lpfö 98 står 

det aldrig uttalat att högläsningen ska vara planerad och dagligen förekommande, 

istället nämns språkutveckling och ”…lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna 

sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver” (1998:5) som ett strävans mål. Ett sätt att uppnå det kan vara genom att läsa 

högt och att använda sig av barnlitteratur
2
 i sin dagliga verksamhet.  

 

Jag har under mina VFU
3
veckor och när vid eget arbete inom förskolor blivit varse att 

det kan se väldigt olika ut beträffande högläsning beroende på vilken förskola jag 

befunnit mig på. Hur mycket tid som läggs på högläsning, om läsningen är planerad 

eller spontan och hur pedagogerna
4
 väljer ut böckerna till förskolan är det som jag sett 

mest variation på och som jag därför valt att arbeta med i mitt examensarbete.  

                                                 
1
 Vanligt förekommande på förskolor är att pedagogerna läser för de äldre barnen medan de yngre sover: 

läsvila 
2
 När jag i texten skriver barnlitteratur innefattar det all litteratur riktad mot barn, tillexempel 

bilderböcker, faktaböcker, kapitelböcker, sagor...  

 
3
 Verksamhetsförlagda utbildning på Lärarutbildningen 

4
 Jag kommer att benämnda alla som arbetar inom förskola och som jag intervjuat för pedagoger i texten. 

Det kan alltså innefatta barnskötare såväl som förskollärare.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka hur några förskollärare uttalar att de använder sig 

av högläsning och barnlitteratur i förskolan och om den används för att stimulera barns 

språkutveckling. Jag vill även se om det går att dra paralleller mellan det förskollärarna 

planerar med högläsningen och det barnen upplever. 

 

Hur uttrycker sig pedagogerna om högläsningens och barnlitteraturens 

användningsområden? 

Hur uttrycker sig pedagogerna att högläsningen uppstår på förskolorna – spontant 

eller planerat? 

Hur väljer pedagogerna barnlitteraturen? 

Hur uttrycker barnen att de upplever högläsning på sin förskola? 
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2 Litteraturgenomgång 

 

2.1 Vad säger styrdokumenten? 

I Lpfö 98 finns inga uppnåendemål utan endast mål att sträva mot för pedagogerna att 

gå efter, och man får tolka texten för att hitta något om högläsning och användandet av 

barnlitteratur. Några direkta riktlinjer finns det inte att följa. Att vara medveten i valet 

av böcker är ett sätt att uppmärksamma läroplanens syn på genus i förskolan och hur 

pedagogerna aktivt skall jobba för att motverka traditionella könsroller exempelvis. 

Förskolan skall även lägga grunden för ett livslångt lärande och erbjuda en rolig, trygg 

och lärorik miljö och uppmuntra barns nyfikenhet samt deras vilja och lust att lära. 

Genom att erbjuda en god och varierad läsmiljö och att göra barnen delaktiga i valet av 

litteratur kan pedagogerna uppmuntra till det. Det gäller att transformera det som texten 

säger och göra det aktuellt till sin egen verksamhet samtidigt som läroplanen faktiskt tar 

upp vilka stora skyldigheter pedagogerna har inför barnens lärande och utveckling. I 

Lpfö 98 (s. 6) går det att läsa om språk och lärande och hur de oupplösligt hänger 

samman på samma sätt som språk och identitetsutveckling. Vidare tar texten upp att 

förskolan ska lägga stor vikt vid varje barns språkstimulering samt uppmuntra och 

tillvarata varje barns nyfikenhet och intresse för den skriftliga världen.  

 

Under 2011 kommer en ny reviderad version av Lpfö 98 förmodligen att bli aktuell och 

därmed kommer vissa förändringar att göras. I den nuvarande versionen står det under 

rubriken 2. Mål och riktlinjer att målen anger inriktningen på förskolans arbete och 

därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Riktlinjerna för personalen 

i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det 

ansvar som arbetslaget har för arbetet inriktat mot målen i läroplanen. I den reviderade 

upplagan går det under samma rubrik att läsa att målen anger inriktningen på förskolans 

arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Riktlinjerna 

för personalen i förskolan anger dels förskollärarens ansvar för att arbetet sker i enlighet 

med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. 

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och sträva efter de mål som anges i 

förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs. Att tolka den 

reviderade läroplanen kan bli lättare för de som arbetar i förskolan, både förskollärare 

och barnskötare, då den är mer specifik i att förskollärarens ansvarsområden förväntas 

bli större och ta ett större ansvar för barns utveckling och inlärning.  

2.2 Vygotskijs tankar om samspel 

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. (Lpfö 98:6) 

Detta citat är hämtat ur Lpfö 98 (s.6) men hade lika gärna kunnat vara hämtat ur en 

metodbok baserat på Lev Vygotskijs tankar och teorier. Enligt det sociokulturella 

synsättet lär sig barn i samspel med andra och utvecklas när de får en chans att klara 

något nytt med hjälp av ett annat barn eller med hjälp av en vuxen. Detta har benämnts 
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som den närmsta utvecklingszonen
5
av forskaren och psykologläraren Lev Vygotskij. 

Den närmsta utvecklingszonen innebär i korthet det du kan med hjälp av någon idag kan 

du själv imorgon, både på det kognitiva planet och dialogiska planet (Bråten 1998:42). 

Att vuxenstödet är viktigt för lärandet har Dysthe (2003:82) tagit fasta på när hon 

skriver om scaffholding. Här pekar hon på att vuxenstödet blir som en 

byggnadsställning eller stödstruktur för barnet i dess utveckling. Detta tar även Lindö 

upp i sin bok Det tidiga språkbadet (2009) som behandlar hur små barns 

språkutveckling ökar i och med att barnen får möjlighet att ”bada sig” i språk med hjälp 

av vuxna i dess närmaste omvärld, genom högläsning, rim och ramsor, lek och samspel. 

Det Lindö tar upp om samspel går hand i hand med det Vygotskij sa om den närmsta 

utvecklingszonen och hur barn lär sig i samspel och genom dialog (Dysthe 2003:9). 

Enligt Vygotskijs tes är barnet redan vid födseln en socialt kännande individ och redan 

här läggs grunden för utvecklandet av barnets språkliga förmågor (Lindö 1998:81). Det 

har på senare  år bekräftats av spädbarnsforskare (Dominkovic´ m.fl. 2006:27).  

 

 I sin bok hänvisar Lindö till Vygotskij och hans forskning i Uzbekistan under 

Stalintiden. Under en studie intervjuade han såväl analfabeter som litterata människor 

för att se hur de olika grupperna gick till väga för att lösa problem av olika slag. Studien 

gick till så att han visade bilder av en såg, en yxa, en kratta och en timmerstock och lät 

de olika grupperna ta bort en av bilderna. Den stora skillnaden låg i att analfabeterna 

valde bort krattan medan den litterata gruppen placerade in föremålen i grupper och 

valde på så sätt bort timmerstocken som i det här fallet inte var ett verktyg (Lindö 

2009:35). Med den här studien ville Vygotskij visa hur viktigt språket är för att vidga 

begreppsvärlden hos människor.   
 

Vygotskij ansåg att språkets viktigaste funktion är kommunikation och när människor 

kommunicerar sorterar vi våra tankar om saker och ting (Bråten 1998:82). När vi 

kommunicerar utför vi språkliga handlingar och Vygotskij menade att språkets 

huvudfunktion är att främja kommunikationen. Talet sätter ord på vårt tänkande och 

språket såg han som tänkandets sociala redskap, vilket medför att orden intar en viktig 

plats i människans språkliga utveckling. Språk och tänkande är oskiljaktiga (Bråten 

1998:84).  Som Vygotskij visade med studien i Uzbekistan att vikten av ett vidgat 

begreppsförråd är viktigt för barnets språkutveckling. Barn lär sig genom begrepp hur 

tingen runt omkring dem är grupperade, hur de hänger samman, vilka förhållanden de 

har till varandra samt vilka slags karakteristika drag de har gemensamt (Bråten 

1998:83). 

 

2.3 Litteracitet  

Litteracitet är ett ord som ofta dyker upp när man läser om läs- och skrivinlärning och 

som enligt forskare är svårt att direkt översätta till svenskan men som kan liknas vid läs- 

och skrivkunnighet. Det kan även inkludera tal, tecken, bilder och symboler i direkt 

                                                 
5
 The zone of proximal development  
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eller indirekt relation till en text. I engelskan använder man sig av ordet literacy när man 

talar om hur barn tillägnar sig läs- och skriftspråket när det gäller förståelse och 

behärskande av det (Dominkovic´ m.fl. 2006:10, Björklund 2008:20). Björklund skriver 

att barn i förskolan får möta olika former av litteracitet och genom detta möte skaffar de 

sig erfarenhet om litteracitet på ett tidigt plan i livet. Longian uppmärksammar i sin text 

om barn och litteracitet att barn som har problem att läsa i fjärde klass med stor risk var 

dåliga läsare redan i första klass. De menar att svårigheter med läsinlärning med stor 

sannolikhet innebär problem under resten av skolgången, något som visar på vikten av 

en väl genomtänkt start i förskolan när det gäller läs- och skrivutvecklingen hos barn 

(Longian m.fl 2000:596).    

 

2.4 Språkutveckling 

Språkutvecling och läsning är något som sker dagligen i våra liv, vare sig vi tänker på 

det eller inte. I Rigmor Lindös bok Det tidiga språkbadet (2009) finns ett stycke som 

bra beskriver hur vi tillägnar oss språket under helt vardagliga bestyr utan att så noga 

reflektera över vad som faktiskt sker.   

Vid köksbordet bläddrar Emmas föräldrar i dagstidningen, radion står på och storebror John 

skickar ett sms. Pappa skriver en inköpslista och Emma hjälper lillebror Adam att läsa texten på 

mjölkpaketet. Mormor har skickat ett vykort från semestern som väcker stort intresse och John 

som har sovmorgon sätter på tv. Under veckan tittar han på nyheter, underhållning, reklam samt 

svenska och utländska barn- och vuxenprogram.  

Adam föredrar sina dataspel och födelsedagspresenten The Sims kan uppsluka Emma och Adam 

timmar i sträck. Emma går varje dag in på Lunarstorm och chattar med sina kompisar.  

På väg till skolan konfronteras barnen med gatuskyltar, reklampelare, busstidtabeller samt 

skyltfönster och graffitiväggarnas skiftande symboliska budskap. I skolan och på fritidshemmet 

möter barnen en annan skolspecifik literacyvärld som ytterligare breddar deras dagliga 

litteracyintag. De textorienterade aktiviteter och händelser som barn får möta i förskolan och 

skolan ser väldigt olika ut. I vissa språkmiljöer är textvärldarna begränsade och vuxenstyrda. I 

andra miljöer uppmuntras barns spontana och autentiska språkliga uttryck i bild, tal, skrift och 

kroppslig gestaltning. I en sådan miljö kan barnen t.ex. läsa, rita, och skriva recept, göra tabeller 

över tävlingsresultat, hitta på sagor, skriva brev till en kompis eller förslag till elevrådet. (Lindö 

2009:43)  

 

Tidigare trodde man att språkinlärningen i huvudsak handlade om imitation, något som 

språkforskaren Chomsky (efter Dominkovic´ m.fl. 2006:27) ansåg vara för begränsat. 

Chomsky var en av företrädarna för ett nytt synsätt där man istället menade att det finns 

en medfödd förmåga att utveckla språket. En åsikt som även Vygotskij delade och 

menade att barns språkinlärning är socialt betingat och sker i samspel med andra. 

Den tvingade kraften till begreppsutveckling finner vi utanför barnet, i den sociala och kulturella 

miljön. (Bråten1998:40) 

Dominkovic´ m.fl. (2006:46) anser att böcker som inte endast innehåller skrivet språk 

utan även bilder ger ett mer varierat ordförråd, upphov till nya tankar och 

samtalsämnen, fler begrepp och i samspelet kring en bok kan barnen i sin tur få upp 

ögonen för läsning. En text innehåller inget kroppsspråk och måste därför vara mer 

utförlig och beskrivande för att vi ska förstå och få egna bilder i huvudet av det som 
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läses eller står skrivet. Högläsning ökar på barnens ord- och begreppsförråd. Barn börjar 

med ett litet och instabilt ordförråd men när språkutvecklingen väl kommer igång blir 

det ofta en snabb ökning av ord. När de börjar kombineras i enkla tvåords 

kombinationer och börjar knytas till begrepp så är språkutvecklingen på god väg (Linell, 

Jennische 1980:19).  

 

Språket stimulerar barns begreppsbildning och känsloutveckling, att använda sig av 

litteratur ger man barnet nya erfarenheter och stimulans för fantasin (Pramling m.fl. 

1993:29). Forskning visar på sambanden mellan högläsning och barns 

litteracitetutveckling, samtidigt som det inte räcker med högläsning för att främja 

litteracitetutvecklingen hos barn. Hemmiljön hos barnen betyder till exempel mer för 

denna utveckling än pedagogernas insatser. Att högläsningen fyller en viktig funktion 

och är ett bra sätt öka på barnens framsteg råder det dock inget tvivel om (Dominkovic´ 

m.fl. 2006:31).  

 

2.5 Valet av barnlitteratur 

En vanligt förekommande bok på förskolor är bilderboken. Denna bok med sin typiska 

utformning är självklart riktad mot barn är ett bra verktyg för pedagogen vid 

högläsning. Hur pedagogen väljer att läsa högt gör skillnad för hur boken uppfattas av 

barnen. Är den vuxne lyhörd inför barnet kan pratläsningen av bilderboken utveckla 

barnets begreppsvärld och språk (Lindö 2009:142). I de böcker där bilden dominerar 

stimuleras barns språkinlärning genom att den vuxne sätter ord på bilden. Katten i 

boken benämns som katt och barnet lär sig därigenom att en bild kan ersätta det verkliga 

objektet (Dominkovic´ m.fl. 2006:46). När barn är i stadiet att börja lära sig läsa utgår 

de ofta från bilderna i boken i stället för texten. Att börja med bildläsning leder i sin tur 

till bokstavsläsning för barnen (Dahlgren m.fl. 1993). Bilderboken kan även verka som 

en spegel av dagens samhälle och den västerländska kulturen, men boken i sig är även 

en konstform som använder sig av två kommunikationsnivåer i och med sin text och 

sina bilder. Barnet kan både följa med i texten då någon läser högt ur boken, men kan 

även själv med hjälp av bilderna gå igenom och förstå boken på egen hand (Lindö 

2009:143).  

 

I boken Lära av sagan (Pramling, Asplund Carlsson, Klerfelt 1993:30) tar författarna 

upp hur viss litteratur i förskolan förekommer mer frekvent och är sådan som 

pedagogerna väljer att lyfta fram i sin pedagogik. Det är enligt dem framför allt Astrid 

Lindgrens böcker som pedagogerna anser går att använda med alla barn då hennes olika 

böcker riktar sig till olika åldrar. Det är även vanligt förekommande med Gunilla 

Bergströms böcker om Alfons Åberg. Vidare skriver författarna att pedagogerna ofta 

har kunskap om betydelsen av valet av litteratur men har svårt att omsätta den i 

praktiken. Det kan vara svårt att välja en bok som passar i alla åldrar och även 

materiella problem kan verka in när små barn har svårt att behandla böckerna utan att 

förstöra dem. Detta för med sig att böckerna ofta förvaras utom räckhåll för barnen 

vilket i sin tur leder till minskat intresse för böckerna och läsningen. Det finns även 
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många andra faktorer att tänka på när det gäller valet av barnlitteratur. Att läsa igenom 

boken på förhand och medvetet välja böcker för den barngrupp som ska vara med under 

högläsningen är viktigt, något som Rigmor Lindö tar upp: 

 

Det allra viktigaste är att välja en berättelse som du tycker om och som du känner kommer att bli 

väl mottagen i din barngrupp. Tänk på längd, tema, struktur, möjlighet till identifikation, 

könsfördelning och potential att arbeta vidare med. (Lindö 2005:53) 

2.5.1 Genus i barnlitteratur 

På senare år har genusfrågan på förskolor fått pedagoger att ifrågasätta vissa 

traditionella sagor på grund av de stereotypa könsroller som är vanliga i vissa böcker. I 

SOU:s rapport Jämställd förskola (SOU 2006:75) framgår det att vissa pedagoger väljer 

att ändra på rollerna i sagorna och byter helt sonika ut prinsessan i sagan mot en prins. 

Lindö (2009) tar som ett exempel på detta upp boken Kenta och barbisarna (2007:147) 

där pojken Kenta bryter det typiska könsmönstret och väljer att leka med Barbiedockor 

inne istället för att spela fotboll ute. Att göra ett medvetet val när litteraturen väljs och 

sedan samtala med barnen är något som SOU:s rapport (SOU 2006:75) rekomenderar. 

Istället för att välja böcker med pojk- respektive flickroller kan pedagogerna välja 

könsneutrala böcker med till exempel djur, som istället besitter känslor och egenskaper 

som barnen och pedagogerna kan samtala kring. En god barnbok ska fängsla, ge 

lustfyllda upplevelser och samtidigt ge kunskap. Den ska ha estetiska kvaliteter, 

aktivera barns fantasi och stimulera ordförråd och språkliga begrepp (Lindö 2005:14).  

 

 

 2.6 Pedagogens roll 

Vygotskij förespråkade samspelet och vuxna stöttpelare i samband med barns lärande. 

Att läsa högt och samtidigt vara lyhörd och stanna upp vid frågor och funderingar från 

barnen gör att läsningen kan öka på barnens litteracitetutveckling. Att samtidigt utmana 

barnen och ställa frågor gör högläsningen ännu mer komplex (Lindö 2005:171, 

Dominkovic´ m.fl. 2006:26).  

 

Dominkovic´ m.fl. (2006:18) tar i boken Läsa högt för barn upp den vuxnes roll vid 

högläsning. I en modell som de tagit fram visar de på samspelet mellan den vuxne och 

barnet vid högläsning som i sin tur leder till språkutveckling hos barn. De tar upp det 

som konkret kan observeras vid en högläsningssituation och pekar på följande 

funktioner; dialogen: som uppstår vid ett boksamtal mellan den vuxne och barnet som i 

sin tur utökar den kommunikativa förmågan och därmed också språket. Närheten i 

kroppskontakten och tryggheten det inger. Det gemensamma fokus som läggs på 

läsandet ökar även det på språkutvecklingen och slutligen den gemensamma tiden som 

ger barnet en chans att koncentrera sig på och fördjupa sig i innehållet i boken.  När en 

vuxen läser högt kan barnet helt fokusera på själva texten, komma med frågor och 

fundera själv. Det leder i sin tur till en ökad språkutveckling hos barnet (Jönsson 

2007:10). Dominkovic´ m.fl. (2006:137) visar att det finns tre avgörande ingredienser 
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för den tidiga litteracitetutvecklingen nämligen tid, tillgång och inbjudan. Barnen måste 

få tid till att ”läsa” på sitt eget sätt utan att pedagoger går och bryter för nästa planerade 

aktivitet. Att ge barnen tillgång till böcker menas både med att ställa böcker så att de 

blir tillgängliga för alla barn men även att på det psykologiska planet synliggöra 

litteraturen och läsningens möjligheter inom verksamheten. Slutligen inbjudan till 

barnet och uppmuntra till läsning oavsett vilken form, det gäller även samarbete med 

föräldrar och uppmuntran till läsning hemma gör att litteracitetutvecklingen stöds.  

 

 

2.7 Olika arbetssätt för språkutveckling 

Ett sätt att arbeta med barnlitteratur i förskolan förutom den vanliga högläsningen är att 

arbeta tematiskt. Detta innebär att använda sig utav barnlitteratur som ett kontinuerligt 

inslag i förskolan och använda sig av innehållet för att fokusera på till exempel 

matematikutveckling, språkutveckling, lära sig om djur och natur (Pramling m.fl 

1993:14). Man kan som pedagog välja att använda sig av boksamtal
6
 när det handlar om 

högläsning. Karin Jönsson (2007:9) hänvisar till Gunnarsson Contassot som beskriver 

”förförståelseprat” som avser samtalet som sker innan boken börjar läsas. Här 

diskuteras titel, omslag, tankar inför boken, allt för att skapa ett intresse hos barnen 

inför läsandet. Att stanna upp, samtala och fundera under själva läsandet gör barnen mer 

delaktiga och kan skapa ett större intresse.  

 

Högläsningens positiva effekt kan även komma när barnen själva läser högt. Att förstå 

en text kan bli lättare när den läses högt vare sig den läses av sig själv eller någon 

annan. Lindö (2005:168,2009:268) tar upp samlingen som ett bra tillfälle där 

pedagogerna kan låta barnen antingen läsa högt eller, om de ej lärt sig läsa ännu, berätta 

något. Det bör vara ett tillfälle där barnen måste ha förbereda sig.  

 

 2.8 Läsmiljön  

Ett av de svåraste momenten när det gäller högläsning i förskola är att få alla barn att 

lyssna samtidigt. Det kan vara svårt att fånga en grupp barn och samtidigt hålla en 

spänning i läsandet. Ofta kan det sluta med att pedagogen tappar allt runt om kring 

boken och bara läser rakt upp och ner (Jönsson 2007:10). Nystrand kallar det för 

monologisk organiserad undervisning (Dysthe 2003:109). Problemet med stora 

barngrupper gällande högläsning är enligt Dominkovic´m.fl. att fånga gruppens fokus 

och intresse (2006:132). Att sitta i mindre grupper kan vara att föredra då det ger bättre 

tillfälle till interaktion mellan barnen och texten, pedagogen kan vara mer lyhörd och 

stanna upp när frågor kommer upp utan att riskera att flera andra barn tappar intresset. 

Mindre grupper gynnar även barnets litteracitetutveckling i och med att närheten mellan 

                                                 
6
 ett sätt att arbeta kring böcker och högläsning. Vuxenlett samtal kring en bok med öppna ”jag undrar” 

frågor för en djupare förståeelse för boken och utveckling av språket. Aidan Chambers Böcker inom 

oss (1994) 
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den vuxne och barnet blir mer påtagligt än i den stora gruppen. Nystrand kallar det sättet 

för dialogiskt organiserad undervisning  (Dysthe 2003:109).   

 

Språkmiljön kan vara av vikt för att få en lugn stund vid samlingen och för att 

uppmuntra barnen till spontanläsning på egen hand. Men miljön har även större 

betydelse än så och vikten av en bra språkmiljö tar Nils Jörgensen upp i sin bok 

Barnspråk o ungdomsspråk. 

Att språket har så stor betydelse för socialiseringsprocessen har lett till utformandet av en s.k. 

språkbristteori: barn som inte får tillräcklig språklig stimulans i den miljö de växer upp i får en 

bristfällig utveckling även intellektuellt och socialt. (Jörgensen 1995:29) 

I Leif Strandbergs bok om Vygotskij i praktiken (2006:23) beskrivs rummet som en 

viktig del av barns inlärning. Han ifrågasätter om klassrummets utformning i skolan 

verkligen tar hänsyn till detta. Han har en checklista i boken i enighet med 

vygotskijperspektivet med punkter som interaktioner, vilka samspel är möjliga i 

rummet? Artefakter, det vill säga vilka verktyg har barnen tillgång till i rummet? 

Kreativitet, finns det utrymme för barnens innovationer i detta rum eller går det att 

utveckla? (2006:24) Att arbeta aktivt med att hålla språkmiljön i förskolan rik leder till 

en mer språkligt aktiv barngrupp än de barngrupper som vistas i en mindre språkrik 

miljö.  
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3 Metod och material 

 
I följande kapitel kommer jag att beskriva mitt material, urval, valet av metod och 

intervjuernas genomförande.  

 

3.1 Metod 

I min undersökning kommer jag att genom intervjuer försöka se hur pedagoger på olika 

förskolor uttalar att de använder sig av högläsning och barnlitteratur i sin dagliga 

verksamhet. Jag vill se om högläsningen är något som planeras i förväg eller i första 

hand är spontan och hur går det till när böckerna väljs ut och hur upplever barnen 

förskollärarnas intentioner?  

 

När jag kommit fram till mina frågeställningar i mitt syfte blev det relevant att tänka på 

hur jag skulle gå till väga för att få svar på mina frågor. Jag valde mellan kvalitativ 

metod och kvantitativ metod eftersom det är de metoder som vi utgått från tidigare 

under lärarutbildningen och som jag känner mig trygg att arbeta med. Då jag kom fram 

till mitt syfte och mina frågeställningar insåg jag att det bästa sättet att få fram de svar 

jag behövde var genom intervjuer eller observationer. Ganska snart uteslöt jag 

observation då jag insåg hur tidskrävande det skulle vara att undersöka hur 

högläsningen går till på förskolor, en tid som jag ville lägga på att grundligt gå igenom 

resultat istället. Vid observationer finns det även en risk att de observerade, medvetet 

eller omedvetet, ändrar sitt förhållningssätt och därmed ger ett felaktigt resultat 

(Svensson m.fl. 1996:37) och därför hade det krävts betydligt längre tid att få fram ett 

tillförlitligt resultat än vad jag hade. Risken att resultatet blir felaktigt kan även finnas 

vid intervjuer där informanterna kan känna sig stressade över en, eventuellt, ovan 

situation men där resonerade jag så att det alltid går att gå tillbaka och lyssna på 

inspelningen och titta i noteringarna och på så sätt kunna analysera.  

 

Skillnaden mellan den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden är att den 

kvalitativa metoden använder sig av öppna frågor i intervjuform där intervjuaren och 

den intervjuade har en direktkontakt och där frågorna kan formuleras och förändras allt 

eftersom intervjun framskrider medan den kvantitativa metoden utgår från ett snävare 

svarsfält, fasta svarsalternativ, som informanten själv fyller i (Ejlertsson 1996:7). Per-

Gunnar Svensson m.fl. (1996: 54) beskriver kvalitativ intervju som ett sätt att identifiera 

eller att upptäcka medan den kvantitativa som ett sätt att undersöka fördelningen eller 

sambandet mellan företeelser, egenskaper eller innebörder.  För att komma fram till hur 

några pedagoger i förskolan använder sig av barnlitteratur ansåg jag att intervjuer där 

pedagogerna med egna ord fick beskriva sitt arbete var att föredra framför enkäter där 

svarsalternativen kan bli för snäva och för svåra att analysera i detta sammanhang. Det 

skulle även krävas ett mycket större underlag än mina fem pedagoger för att få ett 

tillförlitligt resultat via enkäter.  
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3.2 Urval 

Att få tag på informanter till min undersökning har varit förhållandevis lätt. Alla 

pedagoger jag tillfrågade ställde upp men visst bortfall blev det i och med sjukdom. Jag 

har varit på två stycken förskolor och intervjuat fem stycken pedagoger som arbetat 

olika länge inom verksamheten. När jag kontaktade förskolorna så förklarade jag att det 

inte var någon speciell i arbetslaget som jag vill intervjua utan bara den som tyckte sig 

ha tid att ställa upp. Det ledde till att jag intervjuade fyra kvinnor och en man.  

 

Jag har även intervjuat fyra barn för att få en bild av om det finns några olikheter mellan 

det pedagogerna planerat och vad barnen upplever. De barn som jag intervjuade hade på 

förväg valts ut av en pedagog eftersom jag inte kände till barngruppen. Hon valde fyra 

stycken barn, hälften flickor hälften pojkar, som hon trodde skulle kunna sitta ner med 

en för dem okänd vuxen och ändå ge svar på mina frågor. Jag valde att intervjua en 

barngrupp som jag inte kände på förhand för att själv gå in utan förutfattade meningar. 

Hade jag valt en barngrupp som jag på förhand kände kan det hända att jag fått 

annorlunda svar. Jag har valt att spela in alla intervjuer.  

 

3.3 Intervjuernas genomförande 

Kontakten med pedagogerna gjordes via telefon. För att följa informationskravet (Stukat 

2005:130) så förklarade jag att jag läser min sista termin på lärarutbildningen och ska 

skriva mitt examensarbete om högläsning i förskolan. Jag informerade om 

konfidentialitetskravet (Stukat 2005:130); att allt som sägs under intervjun är 

konfidentiellt och endast till för mitt examensarbete. Jag har i min transkribering av 

resultatet endast benämnt informanterna med bokstäver istället för deras riktiga namn. I 

resultat delen har de fått fingerade namn. När det gällde samtyckeskravet (Stukat 

2005:130) med föräldrarnas medhåll inför barnintervjuerna så tog pedagogen som 

jobbade i barngruppen upp det med de inblandade föräldrarna. Jag erbjöd mig att 

komma ut med att papper med info för dem att skriva under på men pedagogen tyckte 

att det var onödigt då föräldrarna till barnen kunde ge sitt svar direkt till henne. Alla 

fyra föräldrar hon tillfrågade samtyckte till mina intervjuer.  

 

Jag var på den första förskolan under en dag och intervjuade personal från olika 

avdelningar under dagen. Det var på den första förskolan som barnintervjuerna skedde. 

Dag två var jag på den andra förskolan. 

 

Jag valde att inte gå in och avbryta i intervjuerna när informanterna pratade för att de 

inte skulle tappa tråden. Istället skrev jag ner stödord under intervjuns gång som jag 

kunde gå tillbaka till om jag tyckte att det var något som behövdes kompletteras, något 

som Svensson m.fl. (1996:66) tar upp. Vidare skriver de om hur nödvändigt det kan 

vara för analysen att ha bandat intervjun så att det går att gå in och lyssna flera gånger 

och på så sätt se nyanser, ord och pauser som man annars kanske missat. Vilket jag 

gjorde och hade stor nytta av under analysen av intervjuerna.  
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3.4 Tillvägagångssätt vid analys 

Jag har valt att i löpande text redovisa intervjuerna var för sig då jag vill ge varje 

informant ett eget avsnitt. Detta för att läsarna ska få en bild av vad varje individuell 

informant svarat innan jag börjar analysen av intervjuerna. Jag har på förhand 

transkriberat texterna och ordagrant gått igenom vad som sagts. Jag har i 

transkriberingen skrivit in pauser och tagit hjälp av mina anteckningar när jag funderat 

över något. Jag har börjat med att i helhet se över varje intervju och sedan sett om det 

finns några röda trådar i de olika pedagogernas svar. Sist kommer jag att redovisa 

barnens svar. Jag har gett alla informanter fingerade namn.  

 

3.5 Analysmetod  

I min analys kommer jag att utgå från innehållslig textanalys. Svensson och Starrin 

(1996) beskriver det med att man vill få svar på vad som är textens budskap, klargöra 

textens logiska struktur och sambanden mellan de ståndpunkter som finns med i texten. 

Att definiera vissa nyckelord i texterna hjälper vid analyserandet och gör det lättare att 

ställa de olika informanterna svar mot varandra (s.195). Då mitt syfte är att undersöka 

hur några förskollärare uttrycker sig om användningsområdena med högläsning och 

barnlitteratur, hur högläsningen uppstår, hur de väljer barnlitteratur samt hur barnen 

upplever högläsningen på förskolan så har jag valt att fokusera min analys på dessa 

frågor. Efter att jag läst igenom både transkribering och sammanställning av 

intervjuerna har jag hittat vissa nyckelord som förekommer hos många eller alla 

informanter. Dessa är varför högläsning, valet av barnlitteratur, hur arbetar pedagogerna 

med barnlitteraturen och vad säger barnen. Det är i dessa frågor jag tar avstamp i min 

analys. 

 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Anledningen till varför jag valde intervjuer i min forskning var för att jag anser att det 

ger mig mest reliabilitet när det gäller att få fram svaren på mina frågeställningar. Jag 

har sparat alla intervjuer och transkriberingar som jag kunnat gå tillbaka till under 

analysen. Hade jag valt att använda mig av både intervju och observation hade 

reliabiliteten och validiteten varit högre och studien mer tillförlitlig. (Stukat 2005:126) 
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4 Resultat och analys 

 

Under min resultat- och analysdel kommer jag att redovisa vad som sagts under 

intervjuerna och hur jag tolkat det i analysen. 

4.1 Resultat  

4.1.1 Britta  

Britta arbetat inom yrket i ca 25 år och är barnskötare men läser till förskollärare 

parallellt med arbetet. Hon arbetar i en åldershomogen grupp där barnen är födda 2005, 

på förskola 1.  

 

På avdelningen där Britta arbetar går det endast femåringar och de har ingen så kallad 

läsvila. De läser planerat cirka två till tre gånger i veckan och då är det på samlingen, 

oftast en bok men det kan också vara sång eller rim och ramsor. Annars är det mest 

spontanläsning vilket innebär att barnen kommer till pedagogerna med en bok som de 

själva valt som de sen i mån om tid läser tillsammans. Britta berättar vidare att valet av 

böcker är medvetet. De väljer inte vad som helst när bokbussen kommer utan det är 

genomtänkta val. Samtidigt tar hon upp problematiken med en stor förskola och skola 

som tillsammans delar på relativt lite tid på bokbussen. Detta medför att det kan vara 

svårt att dels låna böcker, dels låta barnen vara med och välja ut böcker och även ta 

hjälp av en bibliotekarie. Hon menar att barnlitteraturen blivit bättre de senaste åren och 

att genusfrågan blivit viktigare vilket syns tydligt i barnlitteraturen. Hon försöker hålla 

böckerna jämställt mellan kön på huvudpersonerna, vilket blivit lättare nu på slutet då 

det kommit mer varierade barnböcker. Britta sa: 

…och gärna där pojkar har känslor och är tuff och där flickor har känslor och är tuff. Att det finns 

båda delarna. 

Då det alltid är både barn och pedagoger som väljer böcker tillsammans på bokbussen 

vet inte alltid Britta vilka böcker som följer med tillbaka till avdelningen. Hon menar att 

tiden inte räcker till för att pedagogerna ska kunna stå och välja tillsammans med barnen 

så de får välja böcker själva vilket alltså leder till att vissa böcker som dyker upp på 

förskolan är sådana som Britta inte skulle ha valt själv. 

 

Vidare berättar hon att hon gärna skulle vilja ha tid att läsa alla böcker i förväg så att 

hon vet vad det är för bok som ska läsas när barnen kommer och har valt själva, något 

som hon alltså sällan hinner. Detta medför att hon ibland väljer bort en bok som hon har 

börjat läsa för att den visade sig ha en skev syn på pojkar och flickor eller något annat 

som hon inte tycker passar sig att läsa i förskolan. Enligt Britta märks det på barnen i 

hennes grupp att de har en bestämd bild av hur flickor och pojkar ska vara. Hon har vid 

något tillfälle försökt ändra på könsrollerna i en bok, men då tyckte barnen att det blev 

fel och protesterade. Att läsa en bok med tillexempel stereotypa könsroller tycker hon 

dock kan leda till en bra diskussion i barngruppen och därmed behöver de böckerna inte 

bara avfärdas.  
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Under en period varje läsår jobbar de tematiskt på avdelningen med en bok som 

utgångspunkt. Barnen får dramatisera efter boken men hitta på egna repliker och ändra 

historien med boken som mall. Britta tycker att det är skönt att ha en bok att falla 

tillbaka på när de jobbar då det går att gå tillbaka och titta flera gånger. Britta utrycker 

det som att: 

…man slipper uppfinna hjulet igen.  

Annars jobbar de ibland med Sagolik Sagolek
7
. Varför det blir så sällan kan Britta inte 

svara på. Hon tycker själv att det är konstigt att det blir så sällan när hon och hennes 

arbetslag märkt att barnen uppskattar det väldigt mycket. Den enda förklaring hon kan 

komma på är att tiden inte räcker till.  

 

4.1.2 Ida 

Ida har arbetat inom yrket i cirka 12 år och är utbildad förskollärare. Hon arbetar på en 

åldersblandad avdelning på förskola 1.  

 

Ida är ny på sin förskolan men har jobbat länge inom verksamheten. I hennes barngrupp 

tycker hon framför allt att den spontana läsningen är i centrum. Barnen väljer en bok ur 

boklådan och ber en pedagog att läsa den högt, vilket ofta leder till att flera barn samlas 

runt pedagogen och vill uttrycka egna önskemål. Detta sker så gott som dagligen och 

Ida påpekar att det kan medföra att böcker som hon inte läst innan kan dyka upp som 

önskemål. Är det då en i hennes ögon olämplig bok där hon upplever att till exempel 

könsrollerna beskrivs skevt brukar hon improvisera. Hon säger:  

Men oj, vad är det här? Det går ju inte, att man har som fått hitta på eller improvisera lite för att 

det är…det känns som…direkt olämpligt. Oftast är det ju när det gäller könsroller och så är det ju 

gannnssskkaaa många böcker som ja men bara på nåt vis förstärker ja så som man har sett på 

kvinnor och män i…under ganska lång tid… 

Ida tar upp tidsaspekten, och även att barnen är med och lånar på bokbussen, som en 

anledning till varför sådana böcker kan hamna på förskolan. De har så kort tid på sig att 

välja böcker när bokbussen kommer så de får ta det som finns tillgängligt. Att fråga om 

råd hinns inte med. Det finns dessutom ingen tid över för pedagogerna att på förhand 

läsa böckerna innan högläsningen. Att dessutom hitta böcker som passar både en 

ettåring och en fyraåring tycker hon är svårt. Att välja böcker till läsvilan innebär att 

böckerna måste vara fångande så att alla i barngruppen håller sin fokus. Då väljer hon 

ofta för barnen redan kända böcker som hon vet fungerar i detta sammanhang.   

 

Ida tycker att böcker kan vara ett bra sätt att arbeta kring ämnen som är relevanta i 

barngruppen till exempel hur en vän ska vara. Pedagogerna använder sig av Grodan 

böcker skrivna av Max Velthuijs som utgångspunkt när de ska introducera ett nytt 

ämne, till exempel känslor, och dramatiserar för barnen hur en situation i boken kan se 

ut. Under dessa mer planerade lässtunder kan hon lägga ner mer tid på att tillexempel 

                                                 
7
 Pedagogerna läser en saga och barnen får agera sagan. Ibland används rekvisita.  
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hålla boksamtal med barnen och se om barnen kan relatera till texten och till bilderna 

med något från verkliga livet. Detta går dock inte att göra under mer spontana former 

som läsvilan säger Ida.  

 

4.1.3 Janne 

Janne har arbetat inom yrket i cirka 11 år och är utbildad förskollärare. Han arbetar på 

en åldersblandad avdelning på förskola 1. 

 

På Jannes avdelning är det den spontana läsningen som överväger mot den planerade. 

Oftast händer det på den fria leken och då är det barnen själva som väljer en bok och 

kommer fram till en vuxen och ber om att få boken läst. Böckerna som finns på 

avdelningen är lånade av pedagogerna endast. De har gjort ett aktivt val att inte ta med 

sig några barn när de lånar sina böcker då de har så kort om tid på sig att låna. När de 

förut hade med sig barn också märkte de att böckerna som kom med tillbaka till 

avdelningen inte alltid var den sortens böcker som pedagogerna ville ha där. När de nu 

väljer böcker så utgår de ifrån barnens nuvarande intresse. Janne har ett exempel där de 

på avdelningen tog hjälp av en bok om bajs för att bearbeta ett barns problem med att gå 

på toaletten på förskolan. Janne menar på att böcker även kan vara ett bra stöd för 

pedagogerna om något uppstått i barngruppen som måste tas upp. Det kan vara allt från 

sorgearbeten till att prata om hur man ska vara mot sina kamrater. Han tycker att barnen 

är bra på att höra vad som är ”fel” i en bok. Vilket kan leda in diskussionen på hur 

någon gjort fel på förskolan.  

 

4.1.4 Sonja 

Sonja har arbetat inom yrket i 25 år och är barnskötare. Hon arbetar på en åldersblandad 

avdelning  på förskola 2. 

 

På avdelningen där Sonja arbetar har de inte har någon läsvila. Hon menar att all läsning 

som sker är spontan. De hade en period då de försökte läsa för två barn åt gången men 

då det blev för tidskrävande rann det ut i sanden. Det är främst på den fria leken som 

den spontana läsningen sker. Det hon framför allt ser på avdelningen är att barnen sätter 

sig och tittar i böckerna på egen hand. Det har även förekommit att de äldre som lärt sig 

läsa lite suttit med de yngre barnen och läst högt.  

 

När de på avdelningen lånar sina böcker på biblioteket så får alltid minst två barn följa 

med. Att hitta böcker som passar för olika teman eller som har rätt innehåll för barnen 

tycker hon är relativt lätt då det går att få hjälp av personalen på biblioteket. Det som 

däremot kan förekomma är att barnen som är med väljer böcker som hon själv inte 

skulle ha valt. Barnen går mer på bilderna på framsidan än handlingen. Dessa böcker får 

vara kvar eftersom det är barnen som valt dem. Istället ”censurerar” pedagogerna texten 

under högläsningen om de anser att det behövs. Sonja berättar att hon ibland medvetet 

väljer böcker med mindre stereotypa könsroller, men det är inget hon tänker jättemycket 
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på. Oftast handlar böckerna om saker eller djur. Det kan vara sagor eller ramsor. Hon tar 

även hjälp av bilder hon gjort själv och sagopåsar
8
 när hon berättar. Hon berättar ibland 

fritt eller från något skrivet eftersom hon anser att barnen lättare kan koncentrera sig p 

det hon berättar då. Att måla efter en saga är även ett sätt att jobba. 

 

4.1.5 Carolina 

Carolina har arbetet inom yrket i 8 år och är utbildad gymnasielärare samt förskollärare. 

Hon arbetar på en åldersblandad avdelning på förskola 2. 

 

Den planerade läsningen sker alltid för de äldre barnen på avdelningen innan det är dags 

att äta mellanmål. Då läser en pedagog för gruppen i ett enskilt rum och ur en 

kapitelbok. Boken väljs av pedagogerna och de väljer en bok som passar in i något tema 

som de arbetar med för tillfället eller som på något annat sätt har anknytning till det som 

händer runt barnen. Valet utgår även från Lpfö 98. För tillfället arbetar avdelningen 

prioriterat med miljö och natur. Därför har de valt en bok med detta ämne när de har sin 

högläsning.  

 

Carolina berättar att hon tidigare tänkt jobba tematiskt med böcker från olika länder då 

förskolan är mångkulturell. Hon hade dock så svårt att få tag i relevant litteratur på 

biblioteket där de lånar sina böcker så projektet blev inte av. Hon tycker dock att 

biblioteket är bra på att hjälpa till när de ska låna böcker, alltid en pedagog och ett antal 

barn. Barnen och pedagogen väljer böckerna tillsammans, men pedagogen går inte in 

och tar bort böcker som barnen valt. De får bestämma sina böcker själva.  

 

Precis som på Sonjas avdelning så har avdelningen där Carolina arbetar ingen läsvila 

vilket gör att all läsning utöver den planerade för de äldre barnen sker spontant. Barnen 

kommer med den bok de vill få läst för sig och pedagogerna sitter oftast i en soffa och 

läser högt för de som vill höra, något som brukar vara väldigt populärt och som ofta 

leder till att fler barn vill vara med och välja bok. Carolina menar att det här kan vara 

svårt att tillgodose allas önskan om att se bilderna eller få höra boken som de valt. Hon 

skulle vilja jobba mer med högläsning i barngruppen då hon läst mycket om hur 

högläsning kan främja språkutvecklingen. Hon säger att hon skulle vilja bli bättre på att 

i förväg läsa böckerna och att jobba mer med dem under läsningen. Hon berättar hur 

hon läst en bok för en fyraårig flicka och efteråt försökt diskutera med flicka om vad de 

läst men flickan hade ingen aning. Carolina funderar om det har att göra med att 

flickans tankar var någon annanstans och att hon inte riktigt lyssnade på sagan, eller om 

det kan ha att göra med att barnen på avdelningen är så ovana att fundera och tänka runt 

det som läses för dem att hon helt enkelt inte kunde sätta ord på vad hon hört. 

…ibland kan det ju vara så att de inte hänger med och så. Eller så är hon så ovan att behöva tänka 

efter…och sånt är ju jätteviktigt för så skapar men ju sammanhang.  

                                                 
8
 Påsar som innehåller rekvisita som kan användas vid högläsningen för att förstärka berättelsen. Till 

exempel kan sagopåsen till De tre bockarna Bruse innehålla tre bockar, ett troll och en bro. 
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Ett sätt att jobba mer kring böcker och för att öka på barnens förståelelse för det lästa är 

att jobba med Sagolik Sagolek, något som avdelningen gör en gång i veckan. E menar 

dock att hon tycker att det är för ont om tid. Det är så mycket annat som ska prioriteras 

så högläsningen och böckerna kommer i skymundan.  

 

4.1.6  Intervju med barnen på förskola 1 

Jonas, Elsa, Fredrik, Svea  är samtliga fem år och går på Brittas avdelning. Avdelningen 

är åldershomogen.   

 

När jag frågar barnen om vilken tid på dagen de brukar läsa på förskolan får jag till svar 

av Jonas att de aldrig läser. Han berättar att de bara läser när de själva vill och att de då 

framför allt tittar i böckerna, inte läser texterna. Samtliga barn instämmer att de, när de 

gick i den åldersblandade gruppen, läste mer. Då hade de alltid läsvila varje dag och då 

läste pedagogerna för dem. I den åldershomogena femårsgruppen förekommer ingen 

läsvila. De berättar att de ibland läser vid samlingen. Elsa förklarar att hon tycker om 

kapitelböcker för då får man höra sagan flera dagar i sträck.  

 

När det gäller valet av böckerna de får vara med och låna på bokbussen så varierar det 

mellan flickornas och pojkarnas svar. 

H: vad väljer ni då ? 

Elsa: alla möjliga böcker  

H: mest bilder och fakta eller? Vad tycker ni om när man läser en kapitelbok?  

Elsa: jättebra då får man läsa i många dagar 

H: brukar dom göra det på föris? 

Elsa: näe men jag har en kapitelbok hemma som handlar om en liten flicka  

Svea: jag har också en kapitelbok hemma  

H: är det skönt att lyssna på kapitelböcker då det handlar om samma en lång stund? 

Elsa och Svea: jaaa 

Svea: jag till och med har den filmen 

Jonas: jag har en rekordbok 

H: brukar ni läsa kapitelböcker killar? 

Jonas och Fredrik: näe 

Jonas: jag har bara rekordbok. Bara en sån har jag 

H: vad tycker du om att läsa då? 

Fredrik: nånting 

H: vad som helst eller? 

Fredrik: mmm 

Det framgår tydligt att Fredrik och Jonas endast vill läsa faktaböcker. Det ska helst 

handla om djur, djur i vatten eller på land. De förklarar att om de tittar i en faktabok 

med mycket bilder i så behöver de inte gå till en pedagog och be dem läsa. De kan titta 
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själva eller i grupp om flera. De tycker inte att det är svårt att koncentrera sig på att läsa 

och titta i böcker när det är så många barn runtomkring men flickorna tycker det. Elsa 

och Svea menar dock att blir det mycket spring så är det svårt, men då brukar de gå till 

en speciell läshörna som ligger längst inne i rummet. Där kan det vara lite lugnare. Elsa 

tycker det är viktigt att få sitta i fred när hon läser.  

 

4.2 Analys  

4.2.1 Varför högläsning? 

Ingen av pedagogerna ger någon exakt förklaring till varför de läser högt. Carolina tar 

vid ett tillfälle upp läroplanen, men då endast som förklaring till hur de väljer 

barnlitteraturen till förskolan. Det är igen endast Carolina som tar upp hur högläsning 

kan främja språkutvecklingen hos barn, något som även Linell och Jennisch (1980:19) 

menar när de skriver att högläsning ökar på barns ord- och begreppsförråd.  

 

Alla fem pedagoger säger att högläsningen främst sker spontant och på barnens initiativ. 

Ett svar på varför det är så verkar vara tiden. Britta förklarar att tiden inte räcker till för 

att göra allt som hon vill och som de märker att barnen uppskattar, till exempel jobba 

med Sagolik Sagolek. Ida tar upp att hon gärna skulle vilja läsa alla böcker som lånas på 

förväg och kunna föra samtal om böckerna med barnen, men att hon inte hinner. Karin 

Jönsson (2007:9) tar upp ordet ”förförståelseprat” och menar att boksamtal kan öka på 

barnens intresse kring böckerna. Carolina berättar att även hon skulle vilja ta sig mer tid 

till högläsningen och refererar till en händelse när hon läst för en fyraårig flicka som i 

efterhand ej kunnat återge något från boken de läst. Carolina funderar om det hör ihop 

med att de har så lite samtal kring läsningen eller om det bara var att flickan befann sig 

”någon annanstans” när hon läste. Lindö hänvisar i sin bok Det tidiga språkbadet 

(2009:35) till Vygotskij som menar att språket är viktigt för att vidga begreppsvärlden, 

något som senare stärkts av Linell och Jennisch (1980:19).  

 

Sonja berättar att en pojke på hennes avdelning brukar läsa högt för sina kamrater 

ibland, ett sätt där barnen lär av varandra i samspel. Hade hon här tagit upp hur hon eller 

någon annan vuxen gått in och uppmuntrat detta och på så sätt gett stöd till pojken hade 

det varit ett perfekt exempel av det vuxenstöd och samspel som Dysthe tar upp i sin bok 

Dialog, samspel och lärande (2003:82). Hon nämner dock inget om hur de arbetat runt 

detta och kommer snart inpå ett nytt ämne. På samma sätt kommer Carolina  in på 

högläsning och språkutveckling, precis som Dominkovic´m.fl. (2006:31) beskriver, men 

lämnar snabbt ämnet för något annat.  

 

4.2.2 Valet av barnlitteraturen. 

Något som var uppenbart hos alla fem pedagogerna var att valet av barnlitteraturen var 

något de tänkte extra på. Att det var extra viktigt med böcker där stereotypa könsroller 

ej förekommer verkade framför allt viktigt för Britta och Ida som båda beskriver hur de 
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ändrat i berättelsen medan de läst eller helt enkelt valt bort en bok på grund av dess 

innehåll, precis som beskrivs i SOU:s rapport Jämställd förskola (SOU 2006:75). Lindö 

(2005:14) beskriver hur pedagoger kan utgå från mer könsneutrala böcker i sin 

högläsning, något som både Ida och Sonja tar upp i och med sina val av böcker.  Ida 

arbetar med Grodan böckerna för att ta upp ämnen i barngruppen och Sonja berättar att 

hon ofta läser sagor och ramsor som handlar om ting eller djur.  

 

Britta, Ida, Sonja och Carolina berättar att barnen får följa med på bokbussen eller 

biblioteket och att detta medför att det kan följa med böcker till förskolan som 

pedagogerna inte tycker passar. Janne däremot beskrev hur de gemensamt på hans 

avdelning beslutat att inte ta med sig barnen till bokbussen då de ansåg ha för lite tid på 

sig att låna sina böcker. Dominkovic´m.fl. (2006:137) tar upp tid, tillgång och inbjudan 

som viktiga faktorer vid barns tidiga litteracitetutveckling. Britta och Ida som lånar sina 

böcker på bokbussen förklarar båda hur tiden inte räcker till och att de oftast inte hinner 

med att ta hjälp från bibliotekarien på bussen i sina val av böcker.  

 

Dominkovic´m.fl. (2006:137) menar att det är viktigt för barns tidiga litteracyutveckling 

att synliggöra böcker både fysiskt och psykiskt samt att den vuxne har en viktig roll vid 

högläsningen. Några av pedagogerna tar upp att de skulle vilja lägga mer tid på 

högläsning och arbeta mer med böckerna något som enligt Nystrand (efter Dysthe 

2003:109) skulle gynna barns utveckling genom en mer dialogiskt organiserad 

undervisning.   

 

4.2.3 Hur arbetar pedagogerna med barnlitteratur? 

Endast en av pedagogerna, Carolina, kopplar ihop högläsningen på förskolan med 

styrdokumenten. Hon säger att valet av barnlitteraturen även utgår från läroplanen men 

främst från det aktuella tema som de arbetar med på förskolan. Det som ligger till grund 

för högläsningen hos de flesta tillfrågade pedagogerna är istället att högläsningen ger 

lugn och ro på avdelningen och att berättelserna i barnlitteraturen kan ligga till grund för 

fortsatt arbete i till exempel temaarbeten eller drama. Det är arbetssätt som dessa som 

Pramling m.fl. (1993:14) tar upp som språkutvecklande när det gäller att arbeta med 

barnlitteratur. Janne berättar hur de på hans avdelning använt sig av barnlitteratur både 

när det gäller sorgearbeten och mer konkreta problem som att vara rädd för att gå på 

toaletten. Britta och Carolina tar upp Sagolik Sagolek som ett arbetssätt de jobbar med 

när det gäller barnlitteratur.  

 

Ida berättar att de använder sig av Grodan böckerna när de ska introducera nya ämnen. 

Det kan tillexempel handla om olika känslor som de först läser om och sedan kan 

diskutera i barngruppen. Hon berättar vidare att pedagogerna ibland dramatiserar för 

barnen hur en situation i boken kan se ut. Ett annat sätt är att som på Brittas avdelning ta 

utgångspunkt från en bok och sedan låta barnen dramatisera med egna ord, en form av 

Sagolik Sagolek.  Att använda sig av barnlitteratur stimulerar barns fantasi enligt 
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Pramling m.fl. (1993:29) och då språket stimulerar barns begreppsbildning och 

känsloutveckling kan drama vara ett sätt att arbeta för att främja detta. 

 

Ingen av pedagogerna tar upp läsmiljön som något de funderat över i sina 

högläsningssituationer. Det vanligast förekommande sättet att arbeta med barnlitteratur 

är att pedagogen sitter i soffan och läser för en grupp barn som själva valt böckerna 

vilket kan leda till monologiskt organiserad undervisning (Dysthe 2003:109). Carolina 

berättar att det kan vara lite frustrerande då inte alla barn kan se på bilderna samtidigt 

och Ida berättar att det kan vara svårt att fånga en barngrupp i blandade åldrar under 

läsvilan. Som Karin Jönsson (2007:10) skriver kan det lätt bli så att pedagogen bara 

läser texten rakt upp och ner för att inte tappa allas intressen. Att arbeta med en bok med 

hjälp av sagopåsar eller bilder är något som Sonja tar upp. Hon berättar att hon upplever 

att barnen har lättare att koncentrera sig på det hon berättar när hon tar till hjälpmedel.  

 

4.2.4 Vad tycker barnen? 

Något som de intervjuade barnen är eniga om är att det lästes mer för dem när de gick 

på sina åldersblandade avdelningar tidigare. De hade då en daglig läsvila, något som de 

i femårsgruppen inte längre har. Att de läser vid samlingen är inte något som de tänker 

på utan jag får fråga ut dem för att komma fram till att det är så. Dominkovic´m.fl. 

(2006:18) beskriver dialogen, närheten och den gemensamma fokus och tiden som 

viktiga ingredienser när det gäller högläsning vilket saknas här då högläsningen mer ses 

som en lugnande stund vid samlingen.   

 

När det gäller vilken barnlitteratur de väljer att läsa varierar svaren något. Elsa och Svea 

säger att de helst vill att fröken eller föräldrarna hemma läser ur en kapitelbok då detta 

medför att de får lyssna till samma berättelse under en lång tid. Jonas vill helst titta i en 

fakta- eller rekordbok medan Fredrik inte ger något direkt svar. De är dock alla överens 

om att de får vara med och låna böcker till avdelningen med pedagogerna. Pramling 

m.fl. (1993:30) skriver att pedagogerna ofta har kunskap om betydelsen av valet av 

barnlitteraturen men har svårt att omsätta den i praktiken vilket stämmer här då 

pedagogerna tycker sig låna böcker baserat på barnens intressen och önskemål medan 

barnen i själva verket vill låna någonting annat.    
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5 Sammanfattande diskussion  

5.1 Mina reflektioner 

 

Något som jag direkt märker när jag går igenom min resultat- och analysdel är att en 

större andel informanter hade kunnat ge en ännu större bredd på svaren. I efterhand 

inser jag även att en större variation av förskolor kunnat ge ett annat resultat, att ta in för 

mycket data vore dock inte bra då en analys och ett resultat måste bli synligt och ändå 

hållas inom rimliga ramar. Att för mig som är relativt ovan både att göra intervjustudier 

samt skriva stora uppsatser ta mig an för mycket kändes inte som ett klokt val, jag ville 

inte ta mig vatten över huvudet utan valde därför att gå in djupare i mina intervjuer på 

dessa två förskolor och göra en grundlig analys på svaren. 

 

Om jag valt en barngrupp som jag på förhand känt och arbetat med hade jag också 

kunnat få ett annat resultat. De hade kanske berättat mer och varit öppnare i sina svar än 

vad barngruppen som jag valde att intervjua var, men jag valde ändå att göra på det här 

sättet då jag tror att en känd barngrupp kunnat tappa fokus på frågorna snabbare och 

kanske skulle ha svårt att se mig som pedagog ena dagen och intervjuande student den 

andra. Det som kan vara svårt i det här fallet är att veta om barnen uppfattade mina 

frågor på rätt sätt då det skilde mycket mellan deras svar på hur ofta de läste och deras 

förskollärare Brittas svar. Eller om det kanske var Britta som missuppfattade dem?  

 

Det som tidigt blev synligt i och med intervjuerna och som jag i efterhand funderat på 

varför jag inte tagit upp mer i min bakgrund och mina intervjufrågor är synen på genus i 

barnlitteratur. Det blev fort uppenbart att detta var något som flera av de tillfrågade 

pedagogerna ansåg vara viktigt och som de tänkte på när de lånade sin barnlitteratur till 

förskolorna. Britta och Ida som lånar sina böcker på bokbussen förklarar båda hur tiden 

inte räcker till och att de oftast inte hinner med att ta hjälp från bibliotekarien på bussen 

i sina val av böcker. Hur hade deras lånestunder sett ut om de gått själva utan barn? De 

förklarar båda två hur de får gå in och censurera det de läser ibland då de inte själva 

varit delaktiga i valet av boken. Hade de valt all barnlitteratur utan barnens hjälp hade 

de dock sluppit censurera. Janne berättar att fastän de går endast vuxna och lånar så 

utgår de ändå från barnen och deras aktuella intressen, skulle inte detta kunna vara ett 

sätt att låna på utan att ta med sig barnen. Att tiden inte räcker till är förståeligt men 

tanken att göra barnen delaktiga kanske går överstyr om det innebär att pedagogerna 

endast känner sig stressade och att de får med sig ”fel” sorts barnlitteratur till sina 

avdelninger. Att på förhand låta barnen berätta var deras intresse ligger och sedan ta 

hjälp till att låna böcker som handlar om detta borde ju kunna spara på stressen men 

ändå göra barnen nöjda. Det som är intressant att se är hur pedagogerna ofta pratar om 

en sorts barnlitteratur och då ur ett genusperspektiv medan barnen tar upp en helt annan 

sorts litteratur nämligen fakta- och rekordböckerna. Ingen pedagog tog överhuvudtaget 

upp något åt det hållet ens vilket kan få en att fundera om de utgår från barnen eller det 

de tror att barnen vill ha.   
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Som jag skrev i min inledning så är högläsning på förskolan något självklart och 

dagligen förekommande, vilket även blivit synligt då jag intervjuvat fem pedagoger 

samt fyra barn. Det som även blivit synligt är att högläsningen oftare används som 

ljuddämpare och sker på barnens initiativ istället för att vara ett dagligen planerat inslag 

för att främja barns språkutveckling. Att det inte står utskrivet i Lpfö 98 om planerad 

högläsning kan kanske vara en anledning till att det i vissa fall verkar glömmas bort, 

även om flera av de tillfrågade pedagogerna verkade vara medvetna om hur viktig 

högläsningen är. Det som de flesta skyllde på var tiden och att de har för mycket annat 

som måste planeras in. Många av de tillfrågade peagogerna berättade att de arbetar 

tematiskt eller med Sagolik Sagolek vilket är tillfällen som måste planeras. Medan de i 

samma veva förklarade att de inte hade tid att läsa igenom de böcker som de lånat på 

förhand trots att de önskade kunna göra det. Finns tiden till det ena men inte det andra? 

 

Då barnen på förskolan blev tillfrågade om vilken sorts barnlitteratur de var intresserade 

av att läsa kom svaren; kapitelböcker, faktaböcker och rekordböcker. Dessa tre olika 

sorters böcker var det inte en enda av pedagogerna som tog upp vilket får mig att 

fundera om barnen egentligen har så mycket inflytande när det gäller lån av böcker som 

pedagogerna påstod. Även att ta reda på hur pedagoger kan använda faktaböcker i 

språkfrämjande syfte kan vara intressant att utveckla.  
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