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Inledning 

Studien handlar om pedagogers uppfattningar om fenomenet högläsning och barns inflytande i 

val av litteratur för barn 1–3 år. Det finns tidigare forskning som undersöker högläsning och 

barns inflytande i förskolan. Dock innefattar studierna till största del barn 1–6 år och det tycks 

saknas studier som inriktar sig på barn 1–3 år.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattning av fenomenet högläsning för barn 

1–3 år och barnens inflytande i val av litteratur. Studien tar inspiration av variationsteorin 

eftersom variationer och urskiljningar i pedagogernas uppfattningar om fenomenet högläsning 

undersöks. För att besvara studiens syfte använder vi oss av två frågeställningar:  

 

- Vilket pedagogiskt syfte har pedagogerna med högläsning i förskolan?  

- Hur uppfattar pedagogerna barnens möjligheter till inflytande i val av litteratur? 

 

Metod 

Arbetet innefattar en kvalitativ studie som tar inspiration av ansatsen fenomenografi. I 

producering av data har enkäter med öppna frågor använts och respondenterna innefattar 

pedagoger som arbetar med de yngsta barnen 1–3 år i förskolan. Studien undersöktes på tre 

förskolor i en medelstor stad i sydvästra Sverige och sammanlagt deltog 13 pedagoger. 

 

Resultat 

Utifrån studien visar resultatet på att det finns flera syften med högläsning i förskolan. Dessa 

syften innefattar språkutveckling, fantasi och avkoppling. Utifrån pedagogernas svar framkom 

likheter och skillnader.  Resultatet i studien visar dessutom att barnens inflytande i val av 

litteratur till viss del är begränsat när de ska låna böcker till avdelningen. Dock visar resultatet 

att barnen har ett större inflytande i val av litteratur i högläsningssituationer. Inom val av 

litteratur i den fysiska miljön och inom tillgängligheten av litteratur fann vi likheter och 

skillnader. Dessa innefattar litteraturens placering runt om i den fysiska miljön.  
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1 INLEDNING 
Vår utgångspunkt för studien är pedagogers arbete med barn 1–3 år i förskolan eftersom flera 

studier uppmärksammar behovet av vidare forskning inom vår studies ämnesområde. Den 

tidigare forskning poängterar att ytterligare forskning behövs inom barn och läsning och hur 

barnen tar det av litteraturen i förskolan samt hur barnlitteraturen används (Solstad 2015, s. 251; 

Damber 2015, s. 277).  

 

Vi vill undersöka pedagogers uppfattningar, vilket avser förskollärare och barnskötare, om det 

pedagogiska syftet med högläsning i förskolan. I juli 2019 träds den nya revideringen av 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2018) i kraft. Högläsning och litteratur är ett aktuellt 

ämne att undersöka för oss eftersom det är två begrepp som revideringen lyfter fram. Vi vill 

dessutom undersöka pedagogers uppfattningar om barns inflytande i val av litteratur. Arnér 

(2009, s. 22) beskriver att det inte är en självklarhet att barn i offentlig verksamhet får gehör för 

sitt inflytande. Barns inflytande är därför betydelsefullt att lyfta fram.  

 

I den aktuella revideringen av Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, ss. 7, 12) benämns 

det att pedagogerna genom olika språk, kunskapsformer och stöttning ger barnen förutsättningar 

att utveckla kunskaper och nya insikter. Under barns inflytande benämns det att förskolans 

planering och miljö ska ha barnens behov och intressen i åtanke. I FN:s konvention om barns 

rättigheter, Barnkonventionen (2009, § 12, s. 18) beskrivs det att barn i relation till sin ålder och 

mognad har rätt till egna åsikter och att de ska få möjlighet att höras. I barnkonventionen (2009, 

§ 17, s. 20) belyses även att massmedier åstadkommer viktiga uppgifter och den information 

samt material som massmedier erbjuder ska barn ha tillgång till vilket leder till att barnböcker 

uppmuntras och produceras.  

 

2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattning av fenomenet högläsning för barn 

1–3 år och barnens inflytande i val av litteratur. 

 

2.1 Frågeställningar 

- Vilket pedagogiskt syfte har pedagogerna med högläsning i förskolan? 

- Hur uppfattar pedagogerna barnens möjligheter till inflytande i val av litteratur? 
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3 BEGREPPSDEFINITIONER 
Högläsning – Damber & Nilsson (2015, s. 16) beskriver att barnen deltar aktivet gemensamt 

med andra barn och vuxna under läsningen deltar baren aktivt gemensamt med andra barn och 

vuxna. 

 

Barns inflytande – Begreppet inflytande inom förskolans värld innefattar att barnen ska ges 

möjligheter till att påverka. Pedagogerna ska ta vara och lyssna på barnens erfarenheter, idéer 

och initiativ som sedan utgör ett utvecklande av verksamheten (Arnér 2009, s. 14).  

 

Samspel – Inom den sociokulturella teorin är begreppet samspel en avgörande grund för 

lärandet och det innefattar att individer utbyter tankar, idéer och ord tillsammans med andra i 

grupp.  

 

Fenomen – Martoon & Booth (2000, s. 113–114) beskriver att ett fenomen upplevs som om 

den vore tankeskapande och kan inte upplevas utan situationer. En situation blir meningsfull 

om den kan sammankopplas med andra situationer, om det sker kallas det för fenomen.  (Marton 

& Booth. Kihlström (2007, s. 160) beskriver att ett fenomen utgörs utifrån människors 

upplevelser och förståelser kring det. I vår studie innefattar fenomenet högläsning.  

 

Kulturella redskap - Smidt (2000, s. 38) beskriver att människor har utvecklat föremål, tecken 

och system för att hjälpa människor att tänka. De kulturella redskapen kan innefatta språk och 

symboler. 

 

Mediering – Inom den sociokulturella teorin är mediering ett nyckelbegrepp som innebär att 

människor använder sig av kulturella redskap för att tolka och förstå sin omvärld (Smidt 2000, 

s. 63) 
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4 BAKGRUND 
Avsnittet presenterar tidigare forskning som är relevant för studiens kunskapsområde vilket 

innefattar högläsningens syfte, barns inflytande i val av litteratur samt litteraturens placering i 

den fysiska miljön. Dessa studier inriktar sig på förskolebarn i åldrarna 1–6 år och 3–5 år. 

Avslutningsvis sammanställs bristen av tidigare forskning om de yngsta barnen i förskolan samt 

studiernas insamlingsmetoder och dess teoretiska utgångspunkter. 

 

4.1 Högläsning – ett pedagogiskt verktyg för att utveckla språket och 

fantasin, väcka intresse för läsning samt som läsvila 

Förskolan utgör en viktig roll för barnets erfarenheter med högläsning om de inte får den i 

hemmet (Svensson 2011, s. 5). Högläsning och böcker har funnits inom förskolan en längre tid 

och synen på barnböcker har förändrats från uppfostring till utveckling (Fröbel 1844; Sandels 

& Moberg 1945, se Simonsson 2004, s. 12; Simonsson 2006, s. 21). Norling (2015, s. 26) 

beskriver att inom språkmiljön har sagoläsning och böcker en central plats. Det är betydelsefullt 

för barnen att bli utmanande i sitt tänkande genom frågor om bilderna som finns i boken. Böcker 

ses som ett pedagogiskt verktyg för att samla barnen och som en kunskapskälla. Simonsson 

(2004, s. 15) beskriver även att redskapet bidrar till barns språk-, och fantasiutveckling. Barnens 

fantasiutveckling under högläsningssituationer och med stöd av barnböcker tas även upp av 

Åman (2010, s. 20), Simonsson (2006, s. 37) och Backman (2018, s. 16). Dessutom beskrivs 

det i Solstads (2015, s. 255) studie att barnen även ställer frågor om bokens ord och bilder och 

inte enbart använder sin fantasi under högläsningen. Simonsson (2004, s. 13) & Simonsson 

(2006, ss. 11, 57) belyser även att de vuxna har en betydande roll för att väcka intresse inom 

läsning för barnen i det avseende att läsning möjliggör kunskaper i tal och skrift. Läsning i tidig 

ålder bidrar även till att barnen tar del av den litteratära världen.  

 

Tidigare forskning visar att högläsningssituationer ses som ett bra tillfälle att läsa för lugn och 

ro efter maten (Simonsson 2004, s. 12; Åman 2010, s. 15; Damber 2015, ss. 268, 271). Dock 

beskriver Svensson (2011, s. 83) att läsvila inte ska ses som en lugnande aktivitet. Den ska 

istället ses som en möjlighet att kunna läsa en längre text och bjuda in till boksamtal vilket leder 

till språkutveckling. 

 

Svensson (2011, ss. 30, 83) redogör problematisering om att hitta en bra plats att läsa på. Dessa 

svårigheter omfattar exempelvis var soffans bästa tänkbara placering är för högläsningen. 

Soffan kan å ena sidan stå avsides vilket leder till att personalen som läser inte har uppsyn över 

de övriga barnen. Å andra sidan kan personalen ha uppsyn över barngruppen om den står i ett 

genomgångsrum. Dock påverkar det lugnet hos de barnen som ska lyssna och för den som ska 

läsa vilket leder till förminskad koncentration. Om högläsningen dock ses som en komplettering 

inför nästkommande aktivitet som dessutom är okej att avbryta leder det till att läsningens 

betydelse förminskas ytterligare. Norling (2015, s. 84) beskriver även problematiken i att hitta 

tid till djupare samtal och till sagoboksläsning.  

 

4.1.1 Högläsning möjliggör lek och boksamtal 

I förskolan erbjuds barnen olika bokgenrer och de kan läsa böcker gemensamt med andra barn 

vilket bidrar till samtal och nya lekar mellan barnen (Svensson 2011, s. 5). I Solstads (2015, ss. 

255–256) studie beskrivs det även att barnen använder orden och bilderna som de har bekantat 

sig med i böckerna i deras lek. I leken tolkar barnen böckernas innehåll. Dock är en förutsättning 

att ett eller flera barn har läst eller hört boken för att leken ska uppstå.  
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Slutsatsen i Dambers (2015, s. 271) studie är att de dialoger som förekommer under 

högläsningen ofta är kopplade till ordets innebörd och inte kopplade till barns liv eller 

erfarenheter. Det motsägs i Solstads (2015, s. 256) studie som istället visar på att förskollärarna 

fokuserar på barnens erfarenheter. Barnens upplevelser och känslor knyts an till bokens 

innehåll. Norling (2015, s. 76) beskriver i sin avhandling att personalen inte tar bort svåra ord 

eller förenklar dem, istället läser de sagan flera gånger för att förklara betydelsen av orden. 

Utgångspunkten i studien av Backman (2018, s. 2) är att undersöka barn och pedagogers 

boksamtal. En slutsats som dras i studien är att förskolan behöver ändra uppfattning om 

innebörden av boksamtal. Simonsson (2004, s. 16) beskriver att genom högläsning ges barnen 

möjligheter att uppfatta när de kan avbryta läsningen för frågor och samtal om boken. Solstad 

(2015, s. 256) beskriver att förskollärarna ska vara kompetenta läsare som är öppna till barnens 

diskussioner. Förskollärarna ska vara intresserade när de läser och genom det förhållningssättet 

minskar högläsningens avbrott. Även Norling (2015, s. 84) beskriver i sin avhandling att 

personalen strävar efter att vara lyhörda för barnens samtal då personalen ser sig själva som 

förebilder i språkmiljön. 

 

4.1.2 Fyra olika typer av högläsning 

Damber & Nilsson (2015, s. 21) urskilde i sin studie fyra sorters mönster i 

högläsningssituationer. I det första mönstret den tematiska läsningen förekom samtal både 

under och efter högläsningen. I det andra mönstret den regelbundet återkommande läsvilan var 

syftet att skapa lugn och ro vilket bidrog till sparsamma samtal under högläsningen. I det tredje 

mönstret personalens spontana läsning var det till störst del pedagogerna som blev tillfrågade 

av barnen att läsa. Samtal i dessa situationer uppkom sällan, även här var det då barnen som tog 

initiativet. Det fjärde mönstret innefattar barnens spontana (lek-läsning).  

 

4.2 Barns inflytande i val av litteratur och litteraturens placering i den 

fysiska miljön 

Tidigare forskning visar att det till största del är pedagogerna som väljer böcker i planerad 

högläsning medan i den fria leken är det barnen som väljer. Under exempelvis läsvilan som är 

planerad är barnens inflytande begränsad på grund av att det är pedagogerna som tar initiativ 

till högläsningen. Aktiviteten är vuxenstyrd och det är pedagogerna som bestämmer vilka och 

hur många böcker som ska läsas samt för vilken barngrupp. De böcker som pedagogerna till 

störst del väljer är det välbekanta med och böckerna innehåller sällan texter och bilder som är 

annorlunda (Simonsson 2004, ss. 15–16; Åman 2010, s. 17; Svensson 2011, s. 87; Damber 

2015, s. 269).  

 

Svensson (2011, s. 84) beskriver att förskolan bör förse barnen med den litteratur som de tycker 

om och ifrågasätter betydelsen för de lilla utrymmet barnen får för deras litteratur. Det är även 

ett problem som Åman (2010, ss. 15–16) tar upp med att hitta böcker som intresserar alla barn 

under högläsningen. I Simonssons (2006, ss. 57, 72) studie framkommer det att pedagogerna 

anser att de pedagogiska målen enbart kan uppnås om en viss typ av litteratur väljs bort. Den 

litteratur som de väljer bort innefattar bland annat serietidningar. I studien framkommer det 

även att det är barnen till största del som väljer bok i en “här och nu situation”. Det bidrar till 

en problematik i det avseende att pedagogerna inte har bekantat sig med bokens innehåll.  

 
Tidigare forskning visar på att utbudet och tillgången av litteratur skiljer sig mellan förskolor 

och avdelningar. Resultaten visar på att de yngre barnen, 1–3 år, oftast har färre böcker att tillgå. 
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Det kan å ena sidan bero på bibliotekets och förskolans samarbete och å andra sidan på 

pedagogernas tankesätt gällande hur ofta böckerna bör bytas ut. Det kan dessutom bero på de 

yngre barnens hantering av böcker i avseende att böckerna går sönder och blir förstörda. 

Ytterligare en anledning kan vara att barnen inte alltid har tillgång till böcker även om det finns 

på förskolan vilket kan grunda sig på pedagogernas uppfattningar om barngruppen (Simonsson 

2004, s. 15; Åman 2010, ss. 11–12; Svensson 2011, s. 81; Damber 2015, s. 266). Svensson 

(2011, s. 82) beskriver att om barnen inte har tillgång till saker i sin omgivning lär de inte sig 

att hantera dem, vilket även gäller böcker.  

 

4.3 Behov av ytterligare studier inom ämnesområdet 

Backman (2018, ss. 8, 91–92) beskriver att vad barnen lär sig från böckerna och hur de lär sig 

påverkas av vilka böcker som används i förskolan. Studiens resultat visar på att det behövs 

ytterligare forskning med utgångspunkt i hur barnböcker används för undervisning i förskolan. 

Det behövs även mer forskning på vad barnen kan lära sig av barnböcker och boksamtal. 

Dessutom benämner Damber (2015, s. 277) i sin studie att ytterligare forskning behövs om hur 

barnen tillägnar sig litterära erfarenheter och om barnlitteraturens betydelse i förskolan.  
Simonsson (2006, s. 6) beskriver i sin avhandling om bristen på forskning om pedagogers tankar 

om bilderböcker och dess användning. Det är betydelsefullt att ny kunskap inom användning 

av bilderboken i förskolan uppmärksammas.  
 
Sammanfattningsvis av den tidigare forskningen vi har tagit del av visar att studier inom 

forskningsområdet inriktar sig på förskolebarn med åldrarna 1–6 år eller 3–5 år. Det tycks 

därmed också saknas studier som riktar sig på de yngre åldrarna, det vill säga 1–3 år (Damber 

2015; Simonsson 2004; Simonsson 2006; Solstad 2015; Svensson 2011; Åhman 2010; Damber 

& Nilsson 2015).  

 

Vi har valt att presentera de metoder, teoretiska utgångspunkter och perspektiv som tidigare 

forskningen inom ämnesområdet har använt. Det grundar sig på att uppmärksamma hur tidigare 

forskning har gått tillväga eftersom vi vill påvisa att de har använt sig av olika metoder och 

teoretiska utgångspunkter och perspektiv. I den tidigare forskningen som vi har tagit del av har 

forskarna använt olika metoder för att samla in data. Svensson (2011) har i sin studie använt 

intervjuer i insamling av data vilket även Simonsson (2004; 2006) har använt sig av, hon har 

även använt videoobservationer. Även Solstad (2015) har använt sig av videoobservationer för 

att samla in data. Backman (2018) har också använt sig av observationer men i form av 

videografi. Även Damber (2015) har använt sig av observationer vid insamling av data, dock 

genom schematiska observationer. Damber & Nilsson (2015) har använt sig av både 

observationer och semi-strukturerade intervjuer. Åhman (2010) använde sig av enkäter som 

insamlingsmetod. Norling (2015) använde enkäter, videoobservationer, observationer samt 

fokusgruppsintervjuer. 

 

Utifrån den tidigare forskningen som vi har tagit del av har studierna använts sig av och 

benämnt flertal teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Solstad (2015) benämner ett 

litteracitet-perspektiv. Även Åman (2010) och Damber (2015) nämner perspektiv om 

litteracitet.  Åman (2010) nämner litteracitet som en kombination av olika läsinlärningsmetoder 

och Damber (2015) nämner den sociokulturella teorin och två kombinationer av 

läsinlärningsmetoder. Den ena är ideologiskt perspektiv på läskunnighet och den andra är det 

autonoma perspektivet på läskunnighet. Även Damber & Nilsson (2015) nämner litteracitet ur 

ett autonomt synsätt. Simonsson (2004) använder sig av positioneringsteorin och Simonsson 

(2006) nämner ett barns perspektiv och ett pedagogperspektiv. Backmans (2018) studie utgår 
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från variationsteorin. Norling (2015) kopplar sin avhandling till ett sociokulturellt-, 

utvecklingspsykologiskt- och bioekologiskt perspektiv.  Svensson (2011) benämner ingen teori 

eller något perspektiv som utgångspunkt i sin studie.  
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5 METOD 
Kvalitativ metod, inspiration av fenomenografi som ansats och enkät med öppna frågor har 

använts som verktyg för att producera data. Nedan beskrivs högläsning som fenomen, 

variationsteorin och teorins betydelsefulla begrepp för vår studie. Därefter presenteras vilka 

etiska ställningstagande som har gjorts i vår studie. Vidare beskrivs urval, enkät som 

insamlingsmetod, genomförande samt studiens tillförlitlighet och giltighet. Avslutningsvis 

beskrivs studiens analys och bortfallsanalys.  

 

5.1 Högläsning som fenomen 

Vår studie tar inspiration från fenomenografi som är en kvalitativ forskningsansats, det fenomen 

som är i fokus för vår studie är högläsning. Fenomenografins syfte är att hitta fenomenets 

variationer för att sedan ange vad fenomenet är (Marton & Booth 2000, s. 153) och i vår studie 

har variationer framkommit utifrån pedagogers uppfattningar om fenomenet högläsning. 

Fenomenografi innebär att ta reda på hur människor tänker om sin omvärld genom deras tankar, 

upplevelser och uppfattningar. Det handlar även om att se variationen i hur människor upplever 

ett fenomen och systematisera samt beskriva denna variation (Kihlström 2007, s. 157; Marton 

& Booth 2000, ss. 146, 159). I vår studie innefattar tankarna, upplevelserna och uppfattningarna 

om fenomenet högläsning och avsikten i studien är att beskriva och systematisera pedagogers 

upplevelser om fenomenet högläsning. Utgångspunkten för vår studie var att få uppfattning om 

hur pedagoger i förskolan uppfattar fenomenet högläsning för de yngsta barnen och barnens 

inflytande i val av litteratur. 

 

5.2 Variationsteorin - Variation, urskiljning och medvetenhet 

Variationsteorin har utvecklats ur forskningsansatsen fenomenografi och ett betydelsefullt 

begrepp inom teorin är variation. Det beskrivs att människor behöver uppleva variationer i sin 

miljö för att få uppleva olika perspektiv och se någonting på ett nytt sätt. Variation är 

betydelsefullt för lärandet och för att människor ska få möjligheter till lärande behöver de 

uppleva de olika variationerna. Det tidigare erfarenheterna är betydelsefulla för att kunna 

använda sig av och förstå variationer. Det behövs även variationer av exempel under 

undervisningssituationer eftersom barnen inte nödvändigtvis anser det lika uppenbart som den 

vuxna. Begrepp som är abstrakta kan förklaras genom variation (Marton, Runesson och Tsui 

2004, ss. 3, 11, 14). 

 

Ytterligare begrepp som är betydelsefulla är urskiljning och medvetenhet. Marton & Booth 

(2000, ss. 143, 263, 265) beskriver att delar måste urskiljas och kopplas samman till helheten 

för att ett erfarande av någonting som någonting ska ske. Samma sak kan erfaras på olika sätt 

vilket leder till att variationerna hur någonting erfaras kan urskiljas. Medvetande är en persons 

upplevelser, vilket förändras genom tiden. En person kan bli medveten om att någonting kan 

vara på ett sätt och då också bli medveten om att det kan vara på ett annat sätt. När ett fenomen 

upplevs kan aspekterna urskiljas vilket ger möjligheter att finna fenomenets variationer. 

 

5.3 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin är relevant för studien eftersom språk, kommunikation och samspel 

poängteras likväl i teorin som i vår studie. Även språk, kommunikation och samspel mellan 

barn och barn samt mellan pedagog och barn vilket sker under högläsningssituationer beskrivs 
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i teorin och studien. Smidt (2010, s. 39) beskriver att språket, som ett kulturellt redskap, 

innefattar lyssnande och läsning där idéer och tankar diskuteras. 

 

Barnens egna undersökningar leder till att de lär sig att förstå sin värld och lärandet sker oftast 

socialt med andra människor där språket är i fokus. Eftersom människor har utvecklat olika sätt 

att kommunicera och förmedla tankar och idéer om världen har även deras tänkande och 

förståelse utvecklats. Olika kommunikationssätt, exempelvis genom att läsa böcker, påverkar 

hur vi människor tänker. Olika sätt att kommunicera benämns även som kulturella redskap. Det 

är betydelsefullt för barnens utveckling att ta del av kulturella redskap så som högläsning och 

sagor (Smidt 2010, s. 43, 42, 202).  

 

Säljö (2015, s. 94) beskriver även att de olika kommunikationssätten, likväl språkligt och 

ickespråkligt, sker i samspel med andra. Samspel är en viktig utgångspunkt inom teorin och 

betonar att barn formas i samspel med andra. Barnet lär sig att tala och får kunskaper om sig 

själv och om världen. Barn utvecklas genom samspel och genom samspelen med andra lär de 

sig att kommunicera. Det betonas även att människor föds in i en värld av kommunikation som 

exempelvis sker via tal och språk. Genom språket kan människor på olika sätt beskriva och 

tolka världen.  

 

Även Säljö (2014, s. 84, 106) poängterar språkets betydelsefulla roll inom den sociokulturella 

teorin och beskriver att språket kan användas för att hänvisa till tidigare betydelsefulla 

händelser. Människor behöver enbart tänka på en händelse och på så vis skapas bilder genom 

tankarna. Språket kan dessutom användas för att förklara och beskriva vilket är betydelsefullt 

för lärandet. Människor lär sig ord genom att exempelvis benämna de vi möter i vardagen.  

 

5.4 Forskningsetik  

Det finns fyra forskningsetiska principer som forskare att ta hänsyn till innan forskningen 

bedrivs (Vetenskapsrådet 2016, s. 6). Den första principen är Informationskravet vilket 

innefattar att deltagarna ska bli informerad om att de deltar i frivilligt i undersökning. De ska 

även bli informerade om att de kan avbryta sin medverkan under undersökningens gång 

(Vetenskapsrådet 2016, s. 7). I missivbrev (bilaga 1 och 3) har vi informerat deltagarna om att 

undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. Den andra 

principen är Samtyckeskravet vilket innefattar att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke 

till att medverka i studien (Vetenskapsrådet 2016, s. 9). Deltagarnas har dels gett oss sitt 

samtycke muntligt till oss och dels genom att besvara enkäterna. Genom att de har besvarat 

enkäterna har de samtyckt att delta eftersom de har blivit informerade om att det är frivilligt. 

Den tredje principen är Konfidentialitetskravet som innefattar att deltagarnas identiteter och 

känsliga uppgifter inte ska kunna röjas samt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna om 

deltagarna (Vetenskapsrådet 2016, s. 12). Eftersom studien inte har samlat in personliga 

uppgifter om deltagarna såsom kön, namn, personnummer, mailadress och liknande uppgifter 

kan inte identiteter röjas. Enkäterna innehåller inte vare sig namn på pedagoger, förskolor och 

avdelningar vilket gör att deltagarnas identitet säkerhetsställs. Den fjärde och sista principen är 

Nyttjandekravet vilket innefattar att uppgifterna som framkommer i undersökningen enbart 

används i forskningsändamål och för den pågående undersökningen (Vetenskapsrådet 2016, s. 

14).  De uppgifter som framkommit i undersökningen har enbart används i vår studie vilket 

även deltagarna har blivit informerade om i missivbreven (bilaga 1 och 3). 

 

I Vetenskapsrådet (2017, ss. 28, 40) beskrivs betydelsefulla begrepp och ett utav dessa är 

anonymisering eller avidentifiering som ofta förekommer vid enkäter. Det är viktigt att 



 

9 

 

enkätens svar inte kan kopplas till den person som svarade på den. Genom att samla in material 

utan att beskriva individen kan anonymitet uppnås. I vår studie har anonymitet säkerhetsställts 

genom att de enkäter som har besvarats inte kan kopplas till en enskild individ eller förskola. 

De insamlade enkäterna innehåller inget namn på vare sig pedagog eller avdelning. De har 

heller inte fått etiketter av oss vilket gör att de även blir anonyma för oss och vår studie. 

Samtliga enkäter lämnades ut och hämtades personligen och gemensamt av oss båda på en 

bestämd dag vilket även säkerhetsställer anonymitet hos respondenterna. 

 

5.5 Urval 

Studiens urval baserades på 13 pedagoger i förskolan, vilket tidigare nämnts i inledningen avser 

förskollärare och barnskötare, som arbetar med de yngsta barnen 1–3 år. Studien innefattar tre 

förskolor i en medelstor stad i sydvästra Sverige. Vi beslutade oss för det urvalet eftersom 

tidigare forskning inom ämnesområden är begränsad eftersom den inte enbart fokuserar på de 

yngsta barnen. Till största del inriktar sig forskningen inom ämnesområdet på barn 1–6 år eller 

3–5 år och därför baseras urvalet på pedagoger som arbetar med de yngsta barnen, 1–3 år. 

Urvalet är relevant då syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattning av fenomenet 

högläsning för barn 1–3 år och barnens inflytande i val av litteratur. 

 

Ett bekvämlighetsurval gällande vilka förskolor som skulle delta i vår studie gjordes utifrån 

Dimenäs (2007, s. 86) beskrivning, som beskriver att ett bekvämlighetsurval innefattar att 

gruppen som besvarar enkäten är lätt att nå. Fördelen med ett bekvämlighetsurval anser vi är en 

strategi som är bekvämt och lätt att använda sig av vilket även Christoffersen & Johannessen 

(2015, s. 57) poängterar. 

 

5.6 Enkät som insamlingsmetod 

Christoffersen & Johannessen (2015, s. 151) beskriver att frågor som ska ställas i en enkät ska 

på förhand vara bestämda. Dock är det viktigt att tänka på vilka frågor som är relevanta då alla 

frågor oftast inte kan tas med. Frågorna bör dessutom stämma överens med problemställningen 

och en grundregel som kan användas är att frågorna är konkreta. Om enkäten består av konkreta 

frågor leder det till att deltagarna ger detaljerad information som forskaren sedan kan tolka utan 

svårigheter. Vidare beskriver Christoffersen & Johannessen (2015, s. 152) att en enkät kan vara 

förkodad där det finns givna svarsalternativ, bestå av öppna frågor eller vara semistrukturerad 

som är en kombination av dessa två. I vår studie producerades data till undersökningen om 

fenomenet högläsning för de yngsta barnen samt barnens inflytande i val av litteratur genom 

öppna enkätfrågor. Enkätfrågorna var noggrant utvalda och formulerade för att underlätta 

tolkningen av den producerade datan. Som ovan beskrivet kan en enkät bestå av givna 

svarsalternativ och öppna frågor. Vi valde öppna frågor eftersom det är mest lämpat för studien 

och det diskuterar vi vidare om i metoddiskussionen. 

 

5.7 Genomförande  

Genomförandet av studien tog start i val av syfte och passande metod för producering av data.  

Först kontaktades en förskola med tre pedagoger som arbetar med de yngsta barnen 1–3 år för 

att medverka i en pilotundersökning. Ett missivbrev (bilaga 1) och en pilotundersökning (bilaga 

2) delades ut personligen av oss båda till de tre pedagogerna på en av förskolorna för att 

möjligtvis se eventuella brister i enkätens utformning, vilket även Christoffersen & Johannessen 

(2015, s. 160) poängterar är betydelsefullt. Pilotundersökningen gav ett resultat av vad vi 
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efterfrågade. Dock omformulerades två frågor, fråga två och tre, som respondenterna i 

pilotundersökningen upplevde som upprepning. När pilotundersökningen korrigerats 

kontaktades de två återstående förskolorna utifrån urvalet. Även här delades missivbrev (bilaga 

3) och enkät (bilaga 4) till studien ut personligen av oss båda.  

 

Vi valde att använda pilotundersökningen som de tre pedagogerna på en utav förskolorna 

utförde som en del av den producerade datan. Eftersom enkätfrågorna som korrigerades från 

pilotundersökningen fortfarande hade samma innebörd i enkäten som lämnades till de två 

återstående förskolorna, ansåg vi att det gav relevant data att använda som resultat.  

 

5.8 Analys 

I en fenomenografisk studie innebär det att analysarbetet ska urskilja hur fenomenet beskrivs 

och uppfattas. Datan ska tolkas utan förbestämda kategorier och beskrivningarna ska betraktas 

utan värderingar (Kihlström 2007, ss. 158-159 ,162). Under analysarbetet i vår studie urskilde 

vi pedagogers beskrivningar om vilket pedagogiskt syfte pedagogerna har med högläsning i 

förskolan och hur pedagogerna uppfattar barnens möjligheter till inflytande i val av litteratur. I 

Vetenskapsrådet (2017, s. 12) beskrivs det att respondenternas egna värderingar och 

ställningstagande behöver nödvändigtvis inte höra samman med respondentens moral och de 

behöver inte stå till försvar för sina svar i enkäten. I vår studie har vi utgått från dessa etiska 

ställningstaganden gällande respondenternas värderingar. I analysarbetet lades ingen vikt i 

pedagogernas värderingar eftersom vi fokuserade på att finna likheter och skillnader i 

pedagogernas svar. Marton & Booth (2000, s. 162) beskriver att syftet i en fenomenografisk 

studie är att se fenomenets variationer genom upplevelser. Vi tog inspiration av Kihlströms 

(2007, ss. 162–163) beskrivning av att den producerade datan ska läsas flertal gånger för att se 

hur uppfattningarna av fenomenet visar sig och för att finna mönster. Vi fann dessa mönster när 

vi analyserade den producerade datan genom att vi först delade upp samtliga enkäter i två delar, 

en vardera, som vi läste igenom. Under den första läsningen noterade vi enskilt återkommande 

mönster utifrån respondenternas uppfattningar. Dessa mönster innefattar det pedagogiska syftet 

med högläsning samt barns inflytande i val av litteratur. Innan den andra läsningen, gjordes ett 

utbyte av enkäterna och sedan läste vi igenom både enkäterna och respektives noteringar. Vi 

beslutade oss för att läsa igenom samtliga enkäter och noteringar tillsammans flertal gånger för 

att diskutera de mönster som vi hade funnit. Genom diskussionerna utformades de valda 

beskrivningskategorierna. 

 

Marton, Runesson & Tsui (2004, ss. 10–12) beskriver att kännetecken måste urskiljas för att 

kunna se på någonting på ett nytt eller annorlunda sätt. En viktig aspekt inom urskiljningen är 

att kunna urskilja delar i ett sammanhang. Genom delarna av sambandets helhet kan 

uppfattningar göras. I den producerade datan i vår studie har variationer urskilts utifrån 

tillfrågade pedagogers uppfattningar om fenomenet högläsning och barns inflytande i val av 

litteratur. Utifrån enkätsvaren urskilde vi delar av fenomenets helhet vilket bidrog till att 

fenomenet högläsning kunde ses på ett nytt sätt av oss under analysarbetet. Vidare beskriver 

Marton, Runesson och Tsui (2004 s. 19) att människor är medvetna om allting hela tiden men 

på olika sätt. Marton & Booth (2000, s. 76) beskriver att människor måste vara medvetna om 

någonting för att kunna beskriva det, i vår studie har vi erfarenheter och är medvetna om 

fenomenet högläsning när det beskrivs.  

 

I vårt analysarbete har vi tagit inspiration från Martons & Booths (2000, s. 163) kriterier 

gällande vad kategorierna ska innefatta. Ett kriterium innefattar att de enskilda kategorierna ska 

ha en tydlig sammankoppling till studiens fenomen vilket ger en tydlig bild av hur fenomenet 
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upplevs. I vår studie har vi utgått från att sammanställa pedagogers uppfattningar vilket i sin tur 

har bidragit till individuella beskrivningskategorier som kopplas samman till fenomenet. Vi tog 

även inspiration av att beskrivningskategorierna ska ha en logisk relation sinsemellan. 

Beskrivningskategorierna i vår studie redogör för hur fenomenet högläsningen och barns 

inflytande i val av litteratur uppfattas av pedagoger från den producerade datan. Dessutom har 

vi inspirerats av att beskrivningskategorierna inte ska vara allt för många eftersom variationerna 

inom fenomenet ska tydliggöras. I vår studie hade vi dels antalet av beskrivningskategorier i 

åtanke så att det inte blev för många och dels i åtanke av att beskrivningskategorierna inte skulle 

överlappa varandra. 

 
De beskrivningskategorier som har utformats i vår studie och som presenteras mer djupgående 

i resultatavsnittet är språkutveckling, fantasi, avslappning, barn har ett begränsat inflytande i 

val av litteratur samt litteraturen är delvis tillgänglig i den fysiska miljön för barnen. Under 

beskrivningskategorierna sammanställs variationerna och urskiljningarna i form av citatutdrag 

från pedagogerna som har deltagit i studien. Citatutdragen kan likväl vara från samma pedagog 

som från olika. Samtliga uppfattningar sammanställs och enskilda pedagogers uppfattningar 

kan förekomma få eller flertal gånger. 

 

5.9 Bortfallsanalys 

Vi lämnade ut 21 enkäter till tre förskolor. Av de 21 enkäterna var tre stycken pilotenkäter som 

delades ut på en av de tre förskolorna. Vi beslutade att använda oss av pilotenkäterna eftersom 

vi ansåg att det gav oss svar på det vi hade efterfrågat. Dock korrigeras en fråga eftersom den 

ansågs som liknande och upprepande mot föregående. Därför korrigeras frågan till två som vi 

sedan omformulerade. Utav samtliga 21 enkäter fick vi tillbaka 13 vilket är ett externt bortfall 

på åtta enkäter. Fyra utav enkäterna som är inräknade på externt bortfall beror på sjukdom eller 

semester. De resterande fyra enkäterna berodde på tidsbrist hos pedagogerna.  

 

Det interna bortfallet innefattar de frågor som inte bearbetats i resultatet. I den första frågan 

resonerade vi om att pedagogerna enbart besvarade syftet med högläsningen och inte vilken 

litteratur som de använde sig av. Vi kunde enbart bearbeta syftet eftersom de enbart svarade på 

det. Nu i efterhand är vi medvetna om att frågan kunde omformulerats till två enskilda frågor 

för att få svar på vilken litteratur de använde sig av. Dock kan vi inte bekräfta att resultatet hade 

förändrats om frågan hade omformulerats eller blivit besvarad på ett annorlunda vis. Vi kan 

heller inte bekräfta om frågan om vilken litteratur som pedagogerna använder sig av är relevant 

för studiens syfte eftersom den inte är bearbetad på grund av att den är obesvarad av 

respondenterna. Fråga tre är ytterligare en fråga som är inte är bearbetad i resultatet. I 

bearbetningen av enkätfrågorna ansåg vi att fråga tre kunde ge oss intressanta svar. Dock insåg 

vi under bearbetningen av den producerade datan att frågan inte var relevant för studiens syfte 

och gav inte svar på studiens frågeställningar. I efterhand har vi även reflekterat över att frågan 

skulle omformulerats eftersom den var en kvantitativ fråga. Dessutom har enkätfråga sex om 

pedagogers uppfattning om revideringen av läroplanen inte behandlats på grund av bristfällig 

variation. Anledningarna ovan resulterade i att vi valde bort enkätsfrågorna och dess svar i 

resultatavsnittet.  

 

5.10 Tillförlitlighet och giltighet 

Christoffersen & Johannessen (2015, s. 21) beskriver att studiens tillförlitlighet hör samman 

med vilket sätt datan samlas in på och hur väl den bearbetas. Datainsamlingen har betydelse för 

studiens tillförlitlighet. I vår studie ökar tillförlitlighet eftersom vi använder oss av en relevant 
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metod för att producera data. Eftersom vi ville undersöka hur pedagogerna uppfattar fenomenet 

högläsning och barns inflytande i val av litteratur för barn 1–3 år ansåg vi att enkäter med öppna 

frågor var en relevant metod att använda sig av. Vi ansåg även att metoden är relevant på grund 

av att vi fick svar på våra frågeställningar vilket inte hade kunnat besvarats genom exempelvis 

observationer. Genom enkäter med öppna frågor kunde pedagogerna fritt beskriva sina 

uppfattningar utifrån frågorna. Metoden är dessutom relevant eftersom vi har inspirerats av 

fenomenografi som ansats vilket innefattar att undersöka uppfattningar och upplevelser av ett 

fenomen. 

 

Kihlström (2007, s. 164) beskriver att giltigheten i en fenomenografisk studie bygger på hur väl 

läsaren förstår vad beskrivningskategorierna redogör för. De som tar del av studien ska förstå 

studiens resultat och de uppfattningar som redogörs. I vår studie har vi utformat en figur som 

består av beskrivningskategorier eftersom det ska underlätta och tydliggöra för läsaren. 

Kilström (2007, s.164) beskriver dessutom att giltigheten i en studie ökar om citat från 

respondenterna används för att beskriva kategorierna. I vår studie har vi använts oss av 

citatutdrag för att redogöra pedagogers uppfattningar. Det har vi gjort eftersom vi vill få fram 

giltigheten i studien dels genom att beskriva kategorierna utifrån enkätsvaren och dels för att 

redogöra likheter och skillnader i pedagogernas uppfattningar. Vidare beskriver Kihlström 

(2007, s. 231) att en pilotenkät kan användas för att stärka studiens giltighet eftersom eventuella 

problem på så sätt kan undvikas. Som tidigare nämnts har vi använts oss av en pilotenkät på en 

grupp som är likvärdig den grupp som undersökts. Utifrån pilotenkäten korrigerades två frågor 

eftersom respondenterna upplevde de som upprepning. Korrigeringen bidrog till att problem i 

enkätens utformning kunde undvikas och dessutom stärks giltigheten.  
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6 RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet om vilket pedagogiskt syfte pedagogerna har med högläsning i 

förskolan samt hur pedagogerna beskriver barnens inflytande i val av litteratur. Resultatet 

beskriver likheter och skillnader utifrån pedagogers uppfattningar. Citatutdrag från den 

producerade datan innefattar pedagogers uppfattningar om fenomenet högläsning. Som tidigare 

beskrivit i metodavsnittet kan citatutdragen likväl vara från samma pedagog som från olika. 

Beskrivningskategoriernas variationer presenteras i figuren nedan. 

 

 
 

6.1 Högläsningens syfte utifrån pedagogers uppfattningar 

I resultatet framkommer det att högläsningens syfte utifrån pedagogers uppfattning var att 

främja barnens språkutveckling, barnens fantasi men även att högläsning kan vara en stund för 

avslappning.  

 

6.1.1 Språkutveckling 

När det gäller barnens språkutveckling framkom fyra olika motiv. Ett av dessa vara att utveckla 

barns ordförråd och språk. En pedagog uppfattar att syftet var att: “Öka och berika barnens 

ordförråd och språkförståelse”. Det beskrevs även att syftet med högläsning innefattar att 

utveckla barnens språk: “Syftet är väl främst att utveckla barnens språk”. En annan pedagog 

skrev även att barnen också tränar begrepp: “Jag vill stärka språkutvecklingen och 

begreppsträning”. Utöver att pedagogerna uppfattar att högläsningen stärker barns ordförråd, 

språk och begrepp betonades även boksamtal: “När jag läser för barnen är mitt mål (oftast) att 

det skall uppstå boksamtal”. Det betonades att högläsning bidrar till att barnen blir mer verbala 

vilket kan ske när de introduceras för boksamtal i tidig ålder: 

 
”Ge dem möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin nyfikenhet för språket. Att 

börja läsa tillsammans med barnen i 1–3 års ålder är ett sätt att introducera 

exempelvis boksamtal för barnen vilket kan bidra till ett ökat ordförråd och en 

bättre förståelse för språket” 

 
“Jag vill utveckla barnens språk så att det blir bredare än vad det är nu. Jag vill att 

högläsningen bidrar till ett större ordförråd, bättre ordförråd och att barnen blir mer 

verbala” 

Pedagogers uppfattningar om 
fenomenet högläsning och barns 

inflytande val av litteratur

Högläsningens syfte 
utifrån pedagogers 

uppfattningar

Språkutveckling

Fantasi

Avslappning

Barns inflytande i val 
av litteratur och dess 

tillgänglighet

Barn har ett begränsat 
inflytande i val av 

litteratur

Litteraturen är delvis 
tillgänglig i den fysiska 

miljön för barnen
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De likheter som resultatet visar utifrån pedagogernas svar inom utvecklingen av barns ordförråd 

och språk är att barnens ska utveckla ord- och begreppsförmågan. Pedagogerna belyser att de 

strävar efter att barnen genom högläsningen får ett ökat ord-, begrepp- och språkförråd. De 

skillnader som resultatet visar är pedagogernas arbetssätt för att utveckla barns ord-, begrepp- 

och språkförråd benämns på olika sätt av pedagogerna. Skillnaderna innefattar att några 

pedagoger skriver att högläsningen bidrar till utvecklingen och andra skriver att boksamtal leder 

till utvecklingen. 

 

Ett annat motiv som framkom var att högläsning utvecklar barns intresse för litteratur och språk. 

En pedagog skriver att: “Jag vill försöka få barnen intresserade av sagor och böcker eftersom 

de lyssnar och får intresse för språket”. En annan betonar betydelsen av att väcka ett intresse 

hos barnen: “Jag vill väcka barnens intresse för böcker och sagor”. Att barnen redan har ett 

intresse för läsning och språk belyser en pedagog: ”Det positiva är att nästan alla barn är väldigt 

intresserade av läsning och språk. De kommer gärna och vill att man ska läsa för dem”. Intresse 

inför framtiden beskrevs som ett syfte med högläsning: ”Bli intresserade av bokläsning för 

framtiden”. En pedagog beskriver att hen använder sig själv till att göra barnen intresserade av 

att lyssna genom att använda en berättarröst: 

 
”Jag använder berättarröst och försöker göra dem intresserade. För om inte jag är 

intresserad av att läsa blir ju inte dem intresserade av att lyssna” 

 

De likheter som framkommer i resultatet är att pedagogerna strävar efter att få barnen 

intresserade av sagor, böcker och språk. De skillnaderna som resultatet visar är att pedagogerna 

använder olika sätt för att intresset för sagor, böcker och språk ska väckas hos barnen. Till 

skillnad från de övergripande svaren från pedagogerna om att skapa ett intresse hos barnen 

utmärker sig en pedagog. Pedagogen skriver att barnen redan har ett intresse för språket och 

läsningen och barnen kommer gärna med böckerna till pedagogerna. Ytterligare en pedagog 

skiljer sig från de övriga pedagogerna och tar upp intresset av bokläsning för framtiden. En 

annan pedagogs beskrivning av arbetssättet för att utveckla intresset hos barnen skiljer sig från 

de andra. Arbetssättet skiljer sig eftersom pedagogen tar upp att hen använder sig av sig själv 

och sin röst för att få barnen intresserade. 

 

Ytterligare ett motiv som framkom var att reflektioner under högläsningen utvecklar barns 

språk. En pedagog belyser att: “Utveckling av: språk - lyssna, tala, berätta, utveckla, reflektera, 

verbal och icke verbalt språk, ljuda”. En annan pedagog betonar vikten av att syftet med 

högläsning var att utveckla barnens språk och lära sig att reflektera: 

 
“Syftet är bland annat att få barnen att utveckla ett rikt språk, hitta fokus och 

koncentration och lära sig att reflektera”  

 

Utifrån pedagogernas svar framkommer det att reflektioner under högläsning utvecklar barns 

språk. De skillnaderna som resultatet visar är att pedagogerna tar upp ytterligare förmågor för 

barnen förutom reflektioner under högläsning. En pedagog benämner även det verbala språket 

och att lyssna samt berätta. Vilket skiljer sig från en pedagog som skriver att barnen även ska 

hitta fokus och koncentration.  

 

Det fjärde motivet inom språkutveckling innefattar att högläsning bjuder in barnen till att lyssna 

och samtala. En pedagog skriver att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna och att göra 

tolkningar: “Att kunna lyssna och göra tolkningar. Att kunna lyssna på kompisar och deras 
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tolkningar”. En annan betonar vikten av ”Att barnen ska få höra många ord”. Två pedagoger 

skriver att syftet med högläsning är att samtala och diskutera om boken och dess innehåll: 

 
”Oftast vill jag öppna upp för samtal, prata om bilderna & vad barnen funderar på 

när vi läser” 

 
/.../ “Oftast läser jag och ställer frågor kring innehållet (bilder, texter, händelser)”. 

 

Ytterligare beskrivningar framkom om att syftet med högläsning innefattade att det ska uppstå 

samtal och diskussioner. En pedagog skriver att läsningen inte är det huvudsakliga utan samtalet 

som uppstår: ”Att läsningen inte är det primära utan samtalet som sker när vi läser”. En annan 

pedagog belyser även att högläsning leder till diskussioner: ”Det blir många bra diskussioner”. 

En pedagog belyses även att högläsning: ”Når flera samtidigt och det blir även olika 

kommentarer som leder till diskussioner”. En annan pedagog skriver att hen bestämmer om 

samtal om boken ska uppstå: 

 
”Jag bestämmer om jag bara vill att barnen ska lyssna på sagan eller om det ska 

vara boksamtal” 

 

Pedagogernas syfte med högläsning innefattar att öppna upp för samtal, frågor och diskussioner 

samt att barnen ska lyssna. De skillnaderna som resultatet visar är att pedagogerna beskriver på 

olika vis vad de samtalar om under högläsningen. Några pedagoger skriver enbart att 

högläsningen kan bidra till samtal och bra diskussioner men skriver inte vad samtalen och 

diskussionerna innefattar. Skillnaden i svaren är att några pedagoger skriver att samtalen och 

diskussionerna innefattar bokens innehåll. Skillnaderna innefattar dessutom samspel. En 

pedagog skriver att barnen i sampel med varandra ska göra och lyssna på varandras tolkningar. 

En annan pedagog skriver att det även sker samspel mellan pedagog och barn eftersom 

pedagogen öppnar upp till samtal och ställer frågor. Ytterligare en skillnad är att en pedagog 

skriver att det är pedagogen som bestämmer om samtal under högläsning ska uppstå eller om 

barnen endast ska lyssna.  

 

6.1.2 Fantasi 

När det gäller pedagogers uppfattning om syftet med högläsning framkom ett motiv vilket 

innefattar utveckling av barns fantasi. En pedagog skriver att högläsningen ska bidra till att 

barnen, förutom språkutveckling, även ska utveckla sin fantasiförmåga: “Att stärka varje 

individs språkförmåga och kunskap inklusive fantasi”. En annan pedagog betonar vikten av att 

barnen ska utveckla sin förmåga att gå in i en fantasivärld: ”Jag vill att barnen ska kunna lära 

sig lyssna och gå in i fantasivärlden”. En pedagog benämner dessutom att pedagogen ska sträva 

efter att skapa en miljö och stund som är fantasifull: ”Att man ska försöka skapa en fantasifull 

stund och atmosfär”. 

 

De likheter som resultatet visar utifrån pedagogernas svar inom fantasi är att pedagogerna 

strävar efter att barnen ska utveckla sin förmåga att fantisera. Skillnaden utifrån svaren är att en 

pedagog betonar att miljön ska vara fantasifull och nämner inte barnens fantasiförmåga vilket 

de andra pedagogerna gör.  

 

6.1.3 Avkoppling 

När det gäller att högläsning kan vara en stund för avslappning framkom två olika motiv. Den 

ena av dessa var att det behövs förutsättningar för att högläsningen ska vara rofylld och 



 

16 

 

avkopplande. Dessa förutsättningar innefattar bland annat att barnen ska vara koncentrerade 

och sitta stilla samt att det inte ska ske avbrott under högläsningen. En pedagog skriver att:  

 
“Problematiskt kan ibland vara att hitta bra tillfällen, för att inte bli störda i stora 

barngrupper. Det kan också vara svårt att fånga vissa barn, som inte har ro att sitta och 

lyssna” 

 

En pedagog betonar att det kan uppstå avbrott i läsandet om barnen blir rastlösa: “När ett eller 

flera barn blir rastlösa och inte vill lyssna längre, blir det många avbrott i läsandet, då man blir 

tvungen att “styra upp” i gruppen”. En annan pedagog skriver att avbrott i läsandet även kan 

uppstå om barnen inte är koncentrerade: “Jag tycker att det kan vara lite problematiskt när dem 

visar en slags okoncentration under högläsning och bli avbruten”. Ytterligare en uppfattning 

var att det kan högläsningssituationen kan bli rörig om barnen inte sitter stilla: ”Det blir lätt 

rörigt om ett barn inte vill vara stilla”. Dessutom skriver en pedagog att högläsningssituationen 

inte kan vara rofylld om den övriga barngruppen inte deltar: 

 
”Det kan ibland kännas svårt att ha en rofylld lässtund när man behöver “släppa” 

resterande barn i barngruppen” 

 

En annan förutsättning som beskrivs av pedagogerna är att högläsningen ska vara lugn för att 

högläsning ska ge barnen någonting. En pedagog skriver att barngruppens storlek har en 

betydelse för om barnen ska få ut någonting under högläsningen: ”Läser jag för 1–5 barn. Gör 

jag det med fler upplever jag att det är svårt att behålla det lugn jag tycker behövs för att jag 

och barnen ska få ut något av högläsningssituationerna”. Lugn och ro för att högläsningen ska 

vara givande belyses även av en annan pedagog som skriver: “Att hitta en stund med lugn och 

ro för att få ut så mycket som möjligt av läsningen”. 

 
Resultatet visar likheter utifrån pedagogernas svar att det behövs vissa förutsättningar för att 

högläsningen ska vara rofylld och avkopplande samt givande. Svaren innefattar att det ska vara 

lugn och ro. Skillnaderna som visas i resultatet utifrån svaren är att pedagogerna uppfattar 

problematiken att uppnå lugn och ro på olika vis. Problematiken innefattar barngruppens 

storlek, den övriga barngruppen, okoncentration, avbrott samt att barnen ska sitta stilla. En 

annan skillnad utifrån svaren är att några pedagoger betonar att högläsningen ska ge någonting 

och vara givande för barnen och för att de ska ske behövs det lugn och ro. Dock framkommer 

det inte utifrån pedagogernas svar vad det är barnen ska få ut av högläsningen.  

 

Det andra motivet som framkom var att högläsningen ska vara rofylld och avkopplande för 

barnens psykiska och fysiska välbefinnande. En pedagog betonar att läsning kan ge barnen 

avkoppling vilket är bra för deras välbefinnande: ”Läsning är även en skön avkoppling för 

många och gör gott för barnens välbefinnande”. En annan pedagog skriver att högläsningen ger 

en härlig stund tillsammans: ”Först och främst är det en härlig stund tillsammans”. En stund 

tillsammans under högläsningen skriver även en annan pedagog som dessutom skriver att den 

är lugn och trygg: ”Positivt är att det oftast blir en trygg, lugn och trevlig stund tillsammans 

med barnen”. En pedagog skriver att högläsningen syfte kan variera beroende på situation och 

barn: “Det beror lite på syftet ibland bara läsa boken för avslappning eller varva ner, beror på 

barnet & situation”. En pedagogs uppfattning skiljer sig från de andra svaren och skriver om en 

fysisk avkoppling för barnen:  

 
”Vissa barn har behov av att sitta ner en stund och komma ner i varv och det är 

högläsningen bra till” 
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De likheter som resultatet visar utifrån svaren är att högläsningen ska som avkoppling är bra 

för barnens välbefinnande. En annan likhet är att högläsning bidrar till en trevlig och lugn stund 

tillsammans. Skillnaden utifrån svaren är att högläsningen kan ses som både psykiskt och 

fysiskt avkopplande.  

 

6.1.4 Sammanfattning av högläsningens syfte utifrån pedagogers uppfattningar 

Sammanfattningsvis visar resultatet likheter och skillnader i pedagogernas språkutvecklande 

syfte med högläsning. Det framkom i resultatet att pedagogerna fokuserar på olika motiv. 

Resultatet visar även på likheter och skillnader i pedagogernas syfte med fantasi. Resultat visar 

att det varierar i barnens fantasiförmågor och den fantasifulla miljön. Dessutom visar resultatet 

att avkoppling är ett syfte med högläsning. I resultatet framkom det att pedagoger fokuserar på 

två motiv.  

 

6.2 Barns inflytande i val av litteratur och dess tillgänglighet  

I resultatet framkommer det att barn har ett begränsat inflytande i val av litteratur utifrån 

pedagogers uppfattningar. Dessutom visar resultatet att litteraturen delvis är tillgänglig för 

barnen i den fysiska miljön.  

 

6.2.1 Barn har ett begränsat inflytande i val av litteratur 

När det gäller barns inflytande i val av litteratur framkom det tre olika motiv. Ett av dessa var 

att barnen har att barnen har inflytande i val av litteratur till avdelningen på bokbussen och på 

biblioteket. En pedagog skriver att barnen är med och lånar böcker: ”Lånar böcker av bokbussen 

/.../ där barnen är med och väljer vilka böcker vi ska låna”. En pedagog skriver att några av 

barnen får följa med till bokbussen: “Våra låneböcker kommer med bokbussen. Då följer några 

barn med och väljer böcker”. Att några barn är med och lånar böcker framkommer även i en 

annan pedagogs svar: “Ibland väljer vi pedagoger och ibland är barnen med på biblioteket”.  

 

Resultatet visar är att barnen till viss del har inflytande i lån av litteratur som ska finnas på 

avdelningen. Skillnaden utifrån svaren visar att barnens inflytande varierar i antal barn. 

Skillnaden innefattar att antingen är samtliga barn med och lånar böcker eller att några barn är 

med och lånar böcker. Skillnaden innefattar dessutom att det antingen är barnen eller 

pedagogerna som väljer böckerna på biblioteket. 

 
Ett annat motiv som framkom i resultatet är att det är pedagogerna och utomstående personer 

som väljer vilken litteratur som ska finnas på avdelningen. En pedagog skriver att det till störst 

del är pedagogerna som väljer litteraturen: “Den övervägande delen litteratur väljs av en 

pedagog när vi varit på biblioteket”. En annan pedagog skriver att: “Just nu är det jag som lånar 

böcker på biblioteket”. Att det är en pedagog som lånar litteratur betonas även av en annan 

pedagog som skriver att: “En pedagog lånar böcker”. En pedagog skriver att det är pedagogerna 

som har valt böckerna: “Böckerna som ligger framme har oftast vi pedagoger valt”. Ytterligare 

en uppfattning som en pedagog skriver är att avdelningen får böcker av bokbussen: 

 
“Vi får nya böcker av bussen 1 gång i månaden. Då får vi 30 böcker. Vi brukar 

välja att presentera hälften av böckerna och efter ca 2 veckor gör vi ett skifte” 
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De likheter som resultatet visar är att det är vuxna som väljer litteraturen som ska finnas på 

avdelningen. Skillnaden utifrån svaren är att det antingen är en pedagog, flera pedagoger eller 

en utomstående som väljer litteraturen.  

 

Det tredje motivet som framkom i resultatet är att barnen väljer litteratur i 

högläsningssituationerna. En pedagog skriver att barnen väljer bok: “Det är barnen som väljer 

bok”. Att det är barnen som väljer bok skriver även en annan pedagog: “När jag ska läsa böcker 

är det givetvis barnet/barnen som väljer vilken bok vi ska läsa”. Ytterligare en pedagog skriver 

att barnen väljer bok och betonar även att böckerna är tydliga: “Barnen ser tydligt vilka böcker 

som är framme och de får välja”. En pedagog skriver att barnen turas om att välja bok när det 

ska läsa: “När vi läser efter maten får barnen turas om att välja bok”. En annan pedagog skriver 

att barnen får välja bland de böcker som en pedagog har valt ut: “Ibland tar jag några alternativ 

som de får välja bland” 

 

De likheter som resultatet visar är att barnen har inflytande i val av litteratur under 

högläsningssituationerna. Skillnaderna utifrån svaren varierar mellan att barnen givetvis får 

välja böcker, att barnen får turas om att välja böcker och att barnen får välja böcker utifrån vad 

pedagogen har tagit fram för alternativ.  

 

6.2.2 Litteraturen är delvis tillgänglig i den fysiska miljön för barnen 

När det gäller litteraturens tillgänglighet i den fysiska miljön för barnen framkom det två motiv. 

Det ena motivet innefattar att böckerna i den fysiska miljön är tillgänglig för barnen. En 

pedagog skriver att böckerna är placerade i barnens nivå: “Vi har litteraturen tillgänglig för 

barnen i deras nivå”. Att böckerna är placerade i barnens nivå framkom även av en annan 

pedagog som dessutom skriver att böckerna finns i varje rum: “Böckerna är tillgängliga i varje 

rum på barnens nivå så barnen lätt kan ta en bok”. Att böckerna är placerade i barnens höjd 

skriver ytterligare en pedagog: “Alla böckerna är placerade i barnens höjd och väl synliga”. En 

pedagog skriver även att böckerna är placerade lågt på olika vis: 

 
“Böckerna som är framme sätter vi i en bokhylla på låg höjd så barnen kan välja 

själva och med framsidan synlig. Vi placerar även böcker på tavelramar samt 

fönster” 

 

Att böckerna är lättillgängliga för barnen eftersom de är placerade i deras nivå är en likhet i 

svaren som angetts. Skillnaderna utifrån pedagogernas svar innefattar hur omfattat pedagogerna 

har beskrivit hur litteraturen är placerad och var den finns på avdelningen. En pedagogs svar 

skiljer sig från de andras eftersom pedagogen beskriver mer omfattat hur litteraturen är 

tillgänglig för barnen. Pedagogen skriver att litteraturen finns på bokhyllor, tavelramar och 

fönster samt att framsidan är tydlig för barnen.  

 

Ett annat motiv som framkommer är att barnen har en begränsad tillgänglighet av litteraturen i 

den fysiska miljön. En pedagog skriver att: “Böckerna står både i högre och lägre höjder”. Att 

böckerna står i högre höjder skriver även en annan pedagog som uppfattar att de minsta barnen 

tar sönder böckerna: “Försöker ha böckerna lättåtkomliga. Ibland lite högre upp p.g.a. att de 

minsta barnen tar gärna lätt sönder/biter i dem” 

 
En likhet som resultatet visar är att litteraturen är placerad i högre höjder på avdelningen. 

Skillnaden i svaren är att en pedagog beskriver anledningen till varför litteraturen är placerad i 

högre höjder vilket inte förklaras av den första pedagogen. 
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6.2.3 Sammanfattning av barns inflytande i val av litteratur och dess 
tillgänglighet  

Sammanfattningsvis visar resultatet likheter och skillnader i att barnen har ett begränsat 

inflytande i val av litteratur. Det framkom i resultatet att det varier i hur många som är med och 

lånar böcker. Resultatet visar även att det är pedagoger eller utomstående personer som väljer 

vilken litteratur som ska finnas på avdelningen. Dessutom visar resultatet att barnen har 

inflytande i val av litteratur när det är högläsning. Det framkom att det varier mellan att barnen 

turas om att välja bok och att pedagogerna ger barnen alternativ som de får välja från. Resultatet 

visar även likheter och skillnader i pedagogernas svar gällande litteraturens tillgänglighet och 

placering i den fysiska miljön. Litteraturen var dels placerad i barnens höjd vilket leder till att 

den är lättillgänglig för barnen. Dels var litteraturen placerad i högre höjder vilket leder till att 

den är oåtkomlig för barnen. 
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7 DISKUSSION 
I avsnittet diskuteras resultatet utifrån studiens syfte om att undersöka pedagogers uppfattning 

av fenomenet högläsning och barns inflytande i val av litteratur. Resultatet sätts i relation med 

tidigare forskning, sociokulturella teorin, begrepp inom variationsteorin och ansatsen 

fenomenografi som använts i vår studie samt egen analys. Fortsättningsvis diskuteras metoden 

för studien och avslutas med en diskussion om didaktiska konsekvenser. Vi vill även poängtera 

att vi är medvetna om att vi ger en inblick i det pedagogiska syftet med högläsning samt barns 

inflytande i val av litteratur och inte ger en generell slutsats. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

De urskiljningarna som gjorts i studien visar på att det dels finns likheter och skillnader i det 

pedagogiska syftet med högläsning. Vi fann likheter och skillnader i barns inflytande och 

tillgänglighet av litteratur. Dessa variationer diskuteras utifrån studiens resultat. Vi lyfter fram 

variationerna och urskiljningarna genom underrubriker som visar de slutsatser som dragits 

utifrån resultatet.  

 

7.1.1 Språkutveckling som pedagogiskt syfte med högläsning 

Det som urskiljs i vår studie gällande pedagogers uppfattning om syftet med högläsning är att 

väcka barnens intresse för böcker och sagor vilket kan leda till intresse för språket. Pedagogerna 

har en viktig roll för att väcka intresse hos barnen vilket även framkommer i tidigare forskning 

av Simonsson (2006, s. 11). Även Solstad (2015, s. 256) beskriver att pedagogerna har en 

betydande roll och de ska visa intresse vid högläsningen. I resultatet i vår studie framkom det 

att en pedagog uppfattade att barnen redan var intresserade av böcker vilket bidrog till att de 

gärna tog initiativ till att bli lästa för. Det framkommer även i Dambers & Nilssons (2015, s.21) 

studie där personalens spontana läsning innefattar initiativ till läsning från barnen.   

 

Ytterligare en variation i syftet med högläsningen är att flertal pedagoger i vår studie uppfattade 

att syftet är att öppna upp för boksamtal om bokens innehåll och bilder. De uppfattade att 

samtalen som sker under högläsningen utifrån barnens frågor och diskussioner är det 

huvudsakliga. Liknande resultat visas i tidigare forskning av Simonsson (2004, s. 16) där det 

beskrivs att barnen ges möjlighet till att samtala och ställa frågor om boken under 

högläsningssituationer. Utifrån studiens resultat framkom djupare samtal som ett syfte och 

problematiken med att hitta tid till det. Det framkom även i Norlings (2015, s. 84,) avhandling 

där det beskrivs en problematik med att få tid till sagoläsning och att inleda djupare samtal med 

barnen. Det beskrivs även att personalen ska vara lyhörda gentemot barnen.  

 

I studiens resultat utifrån det pedagogiska syftet med högläsning framkom det att pedagogerna 

uppfattar att reflektioner under högläsningen utvecklar barns språk. Utifrån den tidigare 

forskningen som vi har tagit del av benämns inte reflektion i samband med högläsningen.  

Reflektion är därmed ett syfte med högläsningen som inte har framkommit i tidigare forskning. 

Det framkom i Norlings (2015, s.76) avhandling att personalen läser en saga flertal gånger för 

att ordens betydelse ska tydliggöras. I vår studies resultat benämns inte liknande arbetssätt utan 

det är enbart boksamtal som tas upp.  

 



 

21 

 

7.1.2 Utveckling av barns fantasi som pedagogiskt syfte med högläsning  

Utifrån studiens resultat framkom det att pedagogerna uppfattade att fantasi är en del av det 

pedagogiska syftet. Begreppet fantasi som benämns av pedagogerna i vår studie innefattar att 

pedagogerna ska skapa en fantasifull stund under högläsningen och utveckla barnens förmåga 

att fantisera. Att utveckla barnens fantasi är ytterligare ett syfte som även nämns i tidigare 

forskning av Simonsson (2004, s. 15; 2006, s. 37), Åman (2010, s. 20), Solstad (2015, s. 255) 

och Backman (2018, s. 16) som beskriver att barnen genom böcker och högläsning utvecklar 

sin fantasi.  

 

7.1.3 Avkoppling som pedagogiskt syfte med högläsning 

Utifrån den tidigare forskningen som vi har tagit del av förväntade vi oss inte att få de svar som 

vi fick på enkäten från pedagogerna. Vi hade förväntat oss att majoriteten av, om inte alla, 

pedagogerna skulle ange att syftet med högläsningen är att den ska vara avkopplande. Vi hade 

dessutom väntat oss att högläsningen oftast skulle ske i samband med maten. Anledning till det 

är eftersom tidigare forskning av Simonsson (2004, s. 12), Åman (2010, s. 15) & Damber (2015, 

ss. 268, 271) poängterat det i sina studier. Högläsning som avkoppling angavs enbart av ett fåtal 

pedagoger och inte heller i det avseende som tidigare forskning angett. Pedagogerna uppfattade 

å ena sidan att förutsättning är att barngruppen är koncentrerad för att högläsningen ska vara 

rofylld och avkopplande. Å andra sidan uppfattade pedagogerna att högläsningens syfte är att 

barnen ska varva ner för deras välbefinnande. Utifrån tidigare forskning som vi har tagit del av 

beskrivs motsatsen av Svensson (2011, s. 83) som istället menar att läsvilan inte ska vara en 

lugnande aktivitet. Utifrån Dambers & Nilssons (2015, s. 21) urskiljningar gällande den 

regelbundet återkommande läsvilan såg vi liknande resultat i vår studie.  

 

7.1.4 Barnen har ett begränsat inflytande i lån av litteratur som ska finnas i den 
fysiska miljön 

Utifrån resultatet i vår studie ser vi att barnen har ett begränsat inflytande över vilken litteratur 

som ska finnas i den fysiska miljön. Det är dels eftersom pedagogerna till största del lånar och 

väljer litteraturen och dels eftersom det enbart är vissa eller ett fåtal barn som får följa med. Det 

framkommer inte vilka böcker pedagogerna lånar eller väljer dock kan det kopplas till 

Simonssons (2006, ss. 57, 72) studie där det framkommer att pedagogen inte anser att målen 

kan uppnås med en viss typ av litteratur.  

 

7.1.5 Barnen har inflytande i val av litteratur under högläsningssituationer 

Vår studie visar att barnen till största del har inflytande i val av litteratur under 

högläsningssituationerna. Utifrån pedagogernas uppfattningar är det barnen som väljer vilken 

bok som ska läsas. Dock visar tidigare forskning av Åman (2010, s. 17), Simonsson (2004, ss. 

15–16) & Damber (2015, s. 269) på motsatsen. De menar istället att det till största del är 

pedagogerna som väljer litteraturen i högläsningssituationerna. 

 

7.1.6 Böckernas tillgänglighet i den fysiska miljön 

Resultatet i vår studie visar att litteraturen till största del är lättillgänglig och placerad i barnens 

nivå. Å ena sidan påvisar den tidigare forskningen som vi har tagit del av motsatsen eftersom 

Simonsson (2004, s. 15), Svensson (2011, s. 8) & Damber (2015, s. 266) beskriver att böckerna 

är placerade i högre höjder. Å andra sidan visar vårt resultat att böckerna kan vara placerade på 

högre höjder eftersom barnen biter på dem. 
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7.1.7 Sociokulturella teorins koppling till resultatet 

Utifrån vår studies resultat ser vi kopplingen mellan den sociokulturella teorin och högläsning. 

Vårt resultat visar att barn och barn samt barn och pedagog samspelar med varandra vilket kan 

bidra till att barns kommunikativa förmåga förstärks (Säljö 2015, s. 94).  Utifrån pedagogernas 

svar framkom det att språkutveckling var ett syfte med högläsningen. Smidt (2010, s. 202) 

betonar vikten av att högläsning och sagor, som kulturella redskap, är betydelsefullt för barnens 

språkutveckling. Dessutom visar studiens resultat att pedagogernas syfte är att samtala om 

bokens innehåll så som bilder och text. Barnens tankar och idéer tas tillvara på av pedagogerna. 

Smidt (2010, s. 39) poängterar att språket utvecklas genom lyssnande och läsning under 

diskussioner och samtal.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Studien tog inspiration från ansatsen fenomenografi och enkäter med öppna frågor användes i 

produceringen av data. Å ena sidan anser vi fördelen med att använda sig av enkäter med öppna 

frågor leder till att pedagogerna med egna ord beskriver egna upplevelser och uppfattningar av 

fenomenet. Eftersom enkäten bestod av öppna frågor gav den oss relevanta och givande svar 

på syftets frågeställningar vilket är ytterligare en fördel med vår enkät. Å andra sidan är 

nackdelen med enkäterna att det endast sker en envägskommunikation vilket leder till att vi inte 

kan ställa följdfrågor för att vidareutveckla respondenternas svar. Vi anser att en annan nackdel 

med enkäten är att vi är medvetna om att vi inte kan tillförlitliga oss på att pedagogerna svarar 

utifrån enskilda uppfattningar och inte tar del av andras uppfattningar i samtal med kollegor. 

Syftet är att ta reda på enskilda pedagogers uppfattningar och inte arbetslagets. Samtal med 

andra kan leda till att de enskilda uppfattningarna påverkas.  

 
Eftersom studien inspirerats från fenomenografi som ansats har beskrivningskategorier 

utformats utifrån pedagogernas uppfattningar vilket dessvärre tog längre tid än vad vi hade 

förväntat. Eftersom den producerade datan ska analyseras och läsas in flertal gånger upptäckte 

vi nya beskrivningskategorier och variationer allt efter som. Fördelen är att texten blir bearbetad 

på ett djupare plan samt att vi fick en djupare förståelse över pedagogernas uppfattningar. I 

slutändan resulterar det till att bearbetningen av de beskrivningskategorierna som utformats är 

relevanta och noggrant utvalda. Under arbetets gång insåg vi att bearbetningen av den 

producerade datan hade kunnat fortsättas brytas ner i beskrivningskategorier och dess 

variationer, men insåg att syftet med studien blev förändrat. I slutskedet av arbetet har vi 

reflekterat över att enkätfrågorna tog lång tid att formulera för att de dels skulle vara 

lättförståeliga att svara på och att förstå samt för att det inte skulle vara upprepande. Dels även 

för att få ut så mycket som möjligt av enkätsvaren för att underlätta bearbetningen så att vi 

skulle kunna tolka svaren utan svårigheter. Vi har dessutom reflekterat över att intervjuer som 

metod hade varit ett alternativ för att säkerhetsställa att det är enskilda pedagogers uppfattningar 

samt att ha möjlighet till anpassade följdfrågor. 

 
Som ovan beskrivit reflekterade vi över att intervjuer hade varit en metod att använda sig av. 

Om studien hade genomförts genom intervjuer hade inte studiens syfte förändrats eftersom 

pedagogernas uppfattningar fortfarande kan besvaras likväl i intervjuer som i enkät med öppna 

frågor. Pedagogerna hade kunnat beskriva med egna ord sina uppfattningar om fenomenet i 

intervjuerna. Observationer är ytterligare en metod att använda sig av i en kvalitativ 

undersökning. Observationerna i relation till vår studie hade dock gett studien ett annat syfte 

eftersom pedagogerna inte kan beskriva sina upplevelser om ett fenomen. Syftet hade 
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exempelvis kunnat innefatta att observera förskolans litterera miljö och observera hur 

pedagogerna använder sig av litteratur tillsammans med barnen i den fysiska miljön. Dessutom 

hade barnens inflytande i val av litteratur kunnat observerats. Observationerna kan synliggöra 

om och hur pedagogerna möjliggör barnens inflytande i val av litteratur. 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

Utifrån resultatet av studiens syfte framkommer det didaktiska konsekvenser inom yrkesrollen 

som pedagog. Resultatet visar på att syftet med högläsning ibland kan bli problematiskt att 

uppnå när det sker avbrott, när barngruppen inte är koncentrerad eller när övrig barngrupp 

behöver “släppas”. I rollen som pedagog ser vi att en didaktisk konsekvens kan bli att hitta de 

rätta tillfällena och att hitta tid för högläsningssituationer. Det studien kan bidra till är att hitta 

och skapa fler möjligheter till högläsning tillsammans med barnen. Studien kan 

förhoppningsvis bidra till att pedagoger utvecklar sitt förhållningsätt till högläsning. 

Förhållningssättet under högläsningssituationer är betydelsefullt för att 

högläsningssituationerna ska vara inbjudande vilket förhoppnings kan bidra till att barngruppen 

är koncentrerad. Det i sin tur kan leda till att högläsningens olika syften kan uppnås. 

 

Resultatet visar även att barnen har till stor del inflytande i val av litteratur under 

högläsningssituationerna. Dock uppfattar vi att inflytande är begränsat i val av litteratur på 

bokbussen och på biblioteket. Vi uppfattar det som att barnen får välja litteratur som 

pedagogerna i första hand har valt, vilket kan bli ytterligare en didaktisk konsekvens att barnens 

inflytande blir begränsat. Studien kan bidra till att yrkesrollen som pedagog i förskolan ger 

barnen ett större inflytande i val av litteratur på bokbuss och bibliotek. Studien har försökt att 

poängtera att barnen har ett större inflytande i val av litteratur under högläsningssituationerna, 

och ett begränsat inflytande i val av litteratur som finns i den fysiska miljön. Barnen bör därmed 

få mer inflytande i val av litteratur som inte enbart gäller val utifrån pedagogernas val. Arnér 

(2009, s. 68) beskriver att pedagogerna och barnen ska ses som lika delaktiga i förskolans 

verksamhet och för att det ska ske behöver pedagogerna utgå från barns perspektiv. I 

yrkesrollen som pedagog är det därför viktigt att förhålla sig till barnens perspektiv. För 

fortsatta studier inom ämnet kan frågan ”varför ges inte barnen mer inflytande i val av 

litteratur?” undersökas.  

 

Resultatet visar på att barnen å ena sidan har tillgång till litteraturen som finns i den fysiska 

miljön eftersom den är placerad i deras nivå. Resultatet visar även å andra sidan att litteraturen 

kan vara oåtkomlig för barnen eftersom de yngsta barnen, 1–3 år, biter på dem vilket gör att 

litteraturen går sönder. Hur pedagogerna väljer att placera litteraturen i den fysiska miljön kan 

bli en ytterligare didaktisk konsekvens att ta med sig i yrkesrollen som pedagog. Som tidigare 

nämnts beskriver Svensson (2011, s. 82) att barnen behöver lära sig att hantera böckerna därför 

behöver litteraturen finnas tillgänglig för dem. Studien kan bidra till att yrkesrollen som 

pedagog i förskolan reflekterar över hur de placerar litteraturen.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 

Missivbrev - Pilotundersökning 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter, Erica Karlsson och Elin Snäckmark som studerar förskollärarprogrammet 

på Högskolan i Borås. Vårt examensarbete handlar om pedagogers uppfattning av högläsning 

och riktar sig mot pedagoger som arbetar med barn mellan 1–3 år. Undersökningen sker genom 

en enkät med öppna frågor, det vill säga, frågor som ska besvaras skriftligt.  

 

Denna enkät är en pilotundersökning för att möjligtvis se eventuella brister i enkätens 

utformning. Enkäten som du får svara på, om inget behöver åtgärdas, kan komma att användas 

som underlag i studien.  

 

Vi utgår från de forskningsetiska principerna vilket innebär: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på̊ barn/elever, pedagoger och för/skola används så att allas identiteter 

skyddas.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

Har du några frågor kring studien hör gärna av dig till oss på mejl och på telefon: 

s15XXXX@student.hb.se, 070–XXXXXXX 

s15XXXX@student.hb.se, 070–XXXXXXX 

 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar  

Erica och Elin 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Enkät till pilotundersökning 

 

1. Beskriv vad du vill uppnå med ditt pedagogiska syfte med högläsning och den litteraturen 

som ni använder er av. 

 

2. Beskriv hur du upplever högläsningssituationer (exempelvis hur ofta du läser, var de äger 

rum och hur många barn som deltar). 

 

3. Vad upplever du som problematiskt med högläsningssituationer utifrån det du vill uppnå? 

 

4. Hur upplever du din egen roll i förhållande till barnet under högläsningen? 

 

5. Beskriv barnens tillgång till litteraturen (exempelvis hur böckerna väljs och av vem, antal 

böcker, hur den är placerad). 

 

6. Hur upplever du att revideringen av läroplanen kommer påverka ditt arbete med 

högläsning? 

 

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö̈ där de får förutsättningar att  

utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om 

litteratur och andra texter” (Lpfö 98, rev. 2018, s. 8). 

 

7. Övriga kommentarer gällande upplevelser med högläsning och litteratur med fokus på barn 

1–3 år. 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Missivbrev 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter, Erica Karlsson och Elin Snäckmark som studerar förskollärarprogrammet 

på Högskolan i Borås. Vårt examensarbete handlar om pedagogers uppfattning av högläsning 

och riktar sig mot pedagoger som arbetar med barn mellan 1–3 år. Undersökningen sker genom 

en enkät med öppna frågor, det vill säga, frågor som ska besvaras skriftligt.  

 

Vi utgår från de forskningsetiska principerna vilket innebär: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på̊ barn/elever, pedagoger och för/skola används så att allas identiteter 

skyddas.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

Har du några frågor kring studien hör gärna av dig till oss på mejl och på telefon: 

s15XXXX@student.hb.se, 070–XXXXXXX 

s15XXXX@student.hb.se, 070–XXXXXXX 

 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar  

Erica och Elin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 4 

Enkät 

 

1. Beskriv vad du vill uppnå med ditt pedagogiska syfte med högläsning och den litteratur som 

ni använder er av. 

 

2. Beskriv vad du upplever som positivt respektive problematiskt i högläsningssituationer. 

 

3. Beskriv hur ofta du läser, var de äger rum och hur många barn som deltar. 

 

4. Hur upplever du din egen roll i förhållande till barnet under högläsningen? 

 

5. Beskriv barnens tillgång till litteraturen (exempelvis hur böckerna väljs och av vem, antal 

böcker, hur den är placerad).  

 

6. Hur upplever du att revideringen av läroplanen kommer påverka ditt arbete med högläsning? 
 

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö̈ där de får förutsättningar att  

utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om 

litteratur och andra texter” (Lpfö 98, rev. 2018, s. 8). 

 

7. Övriga kommentarer och tankar gällande upplevelser med högläsning och litteratur med 

fokus på barn 1–3 år. 
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