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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att utifrån en fenomenografisk ansats undersöka hur barn uppfattar 

fenomenet högläsning i förskolans verksamhet. Följande frågeställning ligger till grund för 

studien:  

 Vilka uppfattningar ger barnen uttryck för gällande högläsning?  

Studien utgår från fenomenografi som metod och studerar därför barnens varierande 

uppfattningar. För att fånga dessa har val av metod fallit på enskilda intervjuer. 

Resultatet visar att högläsningen ofta sker på rutin, men att större delen av barnen ändå uppfattar 

aktiviteten som en möjlighet för lärande. Samtal om bokinnehåll och egna erfarenheter får enligt 

barnens uppfattningar komma till uttryck, men ofta inte förrän boken är färdigläst. De tankar 

och reflektioner som uppkommer under högläsningens gång får vänta tills pedagogen anser att 

det finns utrymme för samtal. Barnen uppfattar även högläsningen som pedagogstyrd. 

Slutsatsen som kan dras är att barnen uppfattar det som att högläsningen sker på rutin, ofta efter 

maten och att den används i lärande syfte där de har lite inflytande i hur och när högläsningen 

utformas.  

 

Nyckelord: Högläsning, böcker, fenomenografi, uppfattningar, lärande, språkutveckling  

 

  



Förord 

Vi vill tacka våra handledare Monica Frick och Ulf Petäjä för att ni har hjälpt och stöttat oss 

under arbetets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till de barn som ställt upp på intervjuer i vår 

studie. Även våra studiekamrater har gjort det möjligt för oss att skriva detta examensarbete 

genom goda diskussioner och respons. Slutligen vill vi också tacka varandra, för ett gott 

samarbete och lärorika veckor.  

 

Vårt examensarbete har genomförts gemensamt under hela processen. Vi har hjälpt och stöttat 

varandra och fört diskussioner som möjliggjort att arbetet blivit så bra som möjligt. Vi båda har 

varit delaktiga i alla moment som ett examensarbete innebär. I och med detta är vi båda väl 

insatta och har kunskap inom alla områden som studien berör.  
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1. Inledning 

För att föra samman människor har berättande länge varit en traditionell metod. Denna tradition 

förekommer också i förskolans verksamhet i form av verbalt berättande och högläsning från 

böcker. Skälet till att berättande existerar på förskolan förklaras med utgångspunkt i att det 

stödjer barnen i deras lärande och utveckling. På många av Sveriges förskolor är högläsning 

något som är en återkommande daglig aktivitet (Simonsson, 2004). 

 

I förskolans verksamhet har vi sett att högläsning är en vanligt förekommande aktivitet. Det vi 

också har lagt märke till är att högläsning ofta sker genom att pedagogen läser utan att barnen 

är verbalt delaktiga under tiden. Enligt Carroll (2013) har böcker visat sig få större betydelse 

för exempelvis barns språkutveckling när det sker en diskussion kring dem. Om vuxna och 

andra barn finns som stöd för att ge relevant information, kan barnen få tillfälle att få svar på 

sina frågor och reflektioner angående innehållet. Detta är till hjälp för den fortsatta utvecklingen 

i deras språk (Carroll, 2013). Det som är viktigt för att det ska ske en diskussion kring boken är 

enligt Aram och Shapira (2012) att använda sig av böcker som barnen kan relatera till sin egen 

erfarenhetsvärld. Det blir lättare för barnen att förstå boken när de ser ett sammanhang och kan 

känna igen sig i bokinnehållet. Enligt Trivette, Simkus, Dunst och Hamby (2012) är vuxnas 

engagemang och lyhördhet under bokläsningen av stor vikt för att barnen ska få respons på sina 

frågor och funderingar kring innehållet. Om vuxna har en positiv inställning till att barn vill 

veta mer blir bokläsningen mer tillåtande och det skapas fler diskussioner vilket utvecklar barns 

språk. Sigmon Anderson (2011) menar att pedagogers delaktighet och effektivitet under 

läsningen ger barnen ett intresse till att utöka sina kunskaper. Om barnen har positiva 

erfarenheter av läsning som metod för språkutveckling i tidig ålder kan det underlätta vid 

eventuella språkhinder i framtiden. 

 

I en studie angående pedagogers uppfattningar om barns språkutveckling har det framgått att 

pedagoger anser att böcker och högläsning är en av de viktigaste faktorerna för barns 

språkutveckling (Emmoth, 2014). Det framkommer att pedagoger arbetar aktivt för att skapa 

diskussioner och samtal med barnen kring innehållet i boken och att syftet med högläsningen 

är att öka barnens språkförståelse samt ordförråd. I Svenssons (2009) studie har det däremot 
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framkommit att högläsningen ofta används med syftet att få barngruppen lugn och i situationer 

där barnen inväntar en ny aktivitet och att fokus därför inte ligger på att ge barnen en 

språkstimulerande upplevelse. Det finns ytterligare forskning som har visat på att högläsning 

och böcker används på olika sätt i förskolan. Den används dels med syfte att lära barnen olika 

saker som exempelvis att utveckla barns fantasi och språk, men också för att ge barnen en lugn 

stund med vila (Sandels & Moberg 1945; Ekström & Godée, 1984; Asplund Carlsson, 1993, 

ref i: Simonsson, 2004). Pedagoger ser högläsning och böcker som ett redskap till barns lärande, 

vilket gör att de aktivt arbetar för att skapa dessa situationer i förskolan. Anledningen till att 

samla barnen för högläsning är också för att ge barnen läsvanor och att de ska träna sig i att 

kunna lyssna till berättelser. Det som har framkommit är att dessa situationer ofta utförs i 

samband med lunchen och att det är något som ingår i de dagliga rutinerna. Högläsningen efter 

lunchen blir en stund där fokus ligger på att barnen ska vila och samtidigt lyssna när en pedagog 

läser högt (Simonsson, 2004). Detta är även något som Skolverket (2016) tar upp. Högläsning 

sker ofta i situationer där det inväntas en ny aktivitet eller efter lunchen där läsningen då sker 

för trötta och mätta barn vilket kan medföra en sänkning av kvalitén i aktiviteten. Det som blir 

problematiskt med detta är att forskningen säger att högläsningen används med olika syften, 

vilket gör det intressant att studera detta område vidare. 

 

Forskning som gjorts inom området är bland annat gjord utifrån pedagogers uppfattningar och 

hur de talar om deras arbete i förskolan (Emmoth, 2014; Simonsson, 2004), samt observationer 

(Simonsson, 2004) och enkätsvar från förskollärarstudenter baserat på observationer (Svensson, 

2009). Tidigare forskning belyser således hur pedagoger talar om ett fenomen, samt hur 

pedagoger arbetar i praktiken. Gemensamt från ovanstående beskriven forskning är att den inte 

utgår från barns perspektiv. Därför utgår denna studie från barns uppfattningar om högläsning 

för att få ytterligare ett perspektiv inom området. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att utifrån en fenomenografisk ansats undersöka hur barn uppfattar fenomenet 

högläsning i förskolans verksamhet. 

 

1.2 Frågeställning 

 Vilka uppfattningar ger barnen uttryck för gällande högläsning? 
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2. Tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras forskning utifrån olika teman som är relevanta för studien. 

Områden som berörs är barns olika förutsättningar, högläsningen i relation till barns lärande 

och språkutveckling, betydelsen av bokval, betydelsen av pedagoger, och böckers 

tillgänglighet. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av forskningen. 

 

2.1 Barns olika förutsättningar 

Aram och Shapiras (2012) studieresultat betonar vikten av att barn kommer i kontakt med olika 

textvärldar i hemmet. Det har betydelse för hur deras språkkunskaper ser ut och något som 

också tas upp i resultaten är att delad bokläsning mellan barn och vårdnadshavare också är 

relaterat till barns språkutveckling. Barns hemmiljö har en betydande roll i hur barns 

språkutveckling ser ut, visar även forskning som Carroll (2013) har gjort. I hemmet finns det 

möjligheter för barnet att se olika situationer där språk är involverat, exempelvis i läs- och 

skrivstunder. Även om barn får delta i språkstimulerande aktiviteter i förskolans verksamhet 

spelar vårdnadshavares engagemang och hemmiljön stor roll i barns språkutveckling och måste 

därför ses som viktiga pusselbitar i det fortsatta lärandet inom språk (Carroll, 2013).  I 

förskolans praktiska arbete får denna kunskap betydelse för pedagogerna i deras utformande av 

språkliga aktiviteter då det måste tas hänsyn till att barn har med sig olika förutsättningar från 

deras hemmiljö när det gäller språkutveckling. 

 

2.2 Högläsning i relation till barns lärande och språkutveckling 

Ordförrådsutveckling är av betydelse för framtida språklig och kognitiv utveckling för barn, 

där läs- och skrivfärdigheter inkluderas. Ordförrådets tidiga omfång har en avsevärd betydelse 

för att uppnå god språklig utveckling (Cow Eriksson, 2014). Dickinson, Griffith, Michnick 

Golinkoff och Hirsh-Pasek (2011) menar att 5000 grundord är en tämligen sparsam beräkning 

av hur stort ett barns ordförråd bör vara när skolan ska börja. Genom högläsning får barnet 

tillfälle till att få kännedom om nya ord omslutna av olika sammansatta grammatiska meningar. 

I barnböcker ser vi ofta väl utformade meningar som är korta och rikliga på skiftande ord. 

Böckerna har även ett vidare urval av ord än vad vi använder i det talade språket (ibid).  

 

Dennis och Horn (2011) understryker tre viktiga aspekter för tidig läs- och skrivkunnighet. 

Dessa är fonologisk kunskap, bokstavskännedom och verbalt språk. För att stötta barnen i 
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deras utveckling av de tre nämnda aspekterna kan vi formulera frågor som inspirerar barnen att 

besvara med fler än ett eller två ord. Vi kan även välja ut meningar som innehåller olika många 

ord och samtala kring längden på meningarna och sedan klappa stavelserna. Ytterligare ett sätt 

att stötta barnens utveckling inom fonologisk kunskap, bokstavskännedom och verbalt språk 

kan vara att berätta hur vi läser en bok, från vänster till höger och uppifrån och ner. Bokläsning 

är i synnerhet en effektiv utgångspunkt för att introducera läskunskaper (Dennis & Horn, 

2011).    

 

Vad är då viktigt att ha i åtanke i arbetet med böcker som metod för barns språkutveckling? 

Aram och Shapira (2012) har gjort en studie på 78 barn och deras mödrar där syftet var att 

undersöka vilken inverkan vårdnadshavare har på barns literacy, läs- och skrivkunnighet och 

språkutveckling men också barns emotionella utveckling genom bokläsning. Fokus låg på en 

så kallad delad bokläsning som bjuder in till diskussioner och samtal om bokinnehållet mellan 

vuxen och barn eller mellan barn och barn. Resultaten visar att diskussioner i samband med 

bokläsningen är betydelsefull. Genom att verbala och språkliga diskussioner uppstår under 

bokläsningens gång får barn en möjlighet till att komma vidare i sin språkutveckling. Det tas 

exempelvis upp att det finns samband mellan mödrars kopplingar till det emotionella under 

bokläsningen och barns ordförråd. När mödrarna relaterar till känslor och drar kopplingar till 

barnets egna liv genom bokinnehållet får barnen ett bredare ordförråd. Dialogerna som uppstår 

utvecklar barnens tankar och reflektioner och ger förklaringar till olika känslor och sociala 

sammanhang, vilket utvecklar barns språk. En slutsats som kan dras i denna studie är alltså att 

det inte enbart handlar om att läsa en bok för barnet, utan också vikten av att föra en diskussion 

kring innehållet (Aram & Shapira, 2012). Sagoböcker visas även enligt Carroll (2013) bli mer 

värdefulla för barns språkutveckling när det sker en diskussion kring dem. Hennes 

forskningsresultat visar precis som Aram och Shapiras (2012) resultat att det skapas möjligheter 

till att barnen får svar på sina frågor och tankar kring innehållet om vuxna eller andra barn finns 

med som ett stöd. De får relevant information i relation till bokinnehållet vilket är viktigt för 

fortsatt utveckling i deras språk. Även om Aram och Shapiras (2012) och Carrolls (2013) 

studier inte är gjorda i förskolans verksamhet är det intressant kännedom för pedagoger då de 

kan arbeta praktiskt med bokläsning som främjar diskussioner kring boken och dess innehåll. 

Ovanstående resultat kan kopplas vidare till dialogisk läsning som är ett tillvägagångssätt för 

läsning som fångar barnet genom att göra barnen till aktiva deltagare i berättelsen. Att ge barnen 

möjlighet till samtal under läsaktiviteter gör att alla barn får tillfälle att medverka och få en 

känsla av inkludering (Dennis & Horn, 2011)  
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2.3 Betydelsen av bokval 

Ett resultat som framkommit ur Aram och Shapiras (2012) studie är att när diskussionerna kring 

bokens innehåll handlar om känslor utvecklar barnen sin förståelse för andra människor och 

sammanhang. Detta leder i sin tur vidare till att de får lättare att uttrycka sina känslor verbalt 

och därmed också får förståelse för sina egna tankar och funderingar. Aram och Shapiras (2012) 

studieresultat visar att mödrar som läser mycket för sina barn ofta relaterar till sociala 

situationer och känslor under lässtunden, samtidigt som de drar kopplingar till barnens egna 

livserfarenheter vilket är viktiga faktorer i barns verbala språkutveckling. Detta leder oss vidare 

in på boktypens betydelse. Forskning visar att vilken typ av bok som läses har betydelse för hur 

samspelet och engagemanget utformas i bokläsningssituationen. Kucirkova (2012) har gjort en 

studie med syftet att undersöka hur olika boktyper påverkar vårdnadshavare och barn vid delad 

bokläsning. Sju vårdnadshavarpar och deras barn som var i åldern 12-33 månader deltog i 

studien. I undersökningen utgick de från tre olika böcker; barnens favoritbok, en personlig bok 

som var riktad till barnet och vårdnadshavarna och en bok som var jämförbar med den men inte 

personlig. Kucirkovas (2012, s. 461) resultat visar att diskussionerna blir djupare mellan barnen 

och vårdnadshavarna kring de personliga böckerna. Interaktionen ökar när de läser denna typ 

av bok vilket visar på att personliga böcker har potential till att utveckla barns språk då större 

engagemang och fler verbala och språkliga interaktioner och diskussioner uppstår. Ett 

antagande kan enligt Kucirkova (2012) vara att där finns bilder som barnen känner igen och 

kan visualisera kring i de personliga böckerna. Bildernas betydelse nämner även Cooper (2008). 

Hennes resultat visar att via bilder kan det skapas diskussioner och reflektioner hos barnen 

vilket främjar deras språk. Barn som har svårare att uttrycka sig via verbalt språk kan enligt 

Cooper (2008) ha stor nytta av att använda sig av bilder i sitt lärande. 

 

Att boktypen har betydelse för hur barn utvecklar sitt språk har mer forskning visat på. Braizer-

Carter (2008) har gjort en studie där syftet är att se om det finns någon skillnad i barns 

språkinlärning om pedagogen använder traditionella barnböcker med bilder och text eller om 

det används alfabetiska böcker, där fokus ligger på de olika bokstäverna. Resultaten visar att 

böckerna får betydelse på olika sätt för barns språkutveckling. Barnboken som är mer 

traditionell med fokus på bilder, text och berättelsen gör att barnens kunskap kring helheten i 

boken blir större. De kan förklara vem som är författare och illustratör samt vad bokens innehåll 

handlar om. Den alfabetiska boken som har mer fokus på specifika bokstäver gör att barnen 
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utvecklar sin fonologiska medvetenhet. Trivette m.fl. (2012) menar att val av boktyp bör ske 

utifrån barnens ålder och var de befinner sig i sin språkliga utveckling. De lyfter även 

betydelsen av att läsa boken upprepade gånger, då barnen kan få en tydligare bild av innehållet 

i boken och öka sitt ordförråd.  

 

2.4 Betydelsen av pedagogen 

Sheridan och Gjems (2016) studie framhåller två olika sätt att se på hur barn lär sig nya ord. 

Norska förskollärare påstår att barn lär sig de nya orden när orden används i lämpligt 

sammanhang, exempelvis att barnen lär sig namnet på deras kläder i samband med påklädning. 

De svenska förskollärarna uppgav däremot att utvecklingen av ordförrådet sker i ett här-och-nu 

perspektiv och behöver inte tvunget kopplas till lämpliga sammanhang. 

 

Något som Edwards, Cline, Gandini, Giacomelli, Giovannini och Galardini (2013) tar upp i 

sina studieresultat är att pedagogernas förhållningssätt till hur barn lär sig i relation till 

utformningen av miljön på förskolan har betydelse för barns språkutveckling. I den miljö som 

studerats på förskolan har pedagogerna valt att betona en social, kollektiv dimension till barns 

lärande istället för att lägga fokus på barns färdigheter vilket de tror kan bli mer begränsat. 

Miljön på förskolan förkroppsligar tanken om barns fantasi och kreativitet, som ger möjlighet 

till personlig kommunikation och samspel mellan barn och mellan barn och vuxna i 

utvecklingen av språket och läs-/skrivkunnighet (Edwards, m.fl. 2013). 

 

Vårdnadshavares omväxling i sitt användande av språket när de talar med barnen resulterar i 

ett stort ordförråd hos barnet. Omväxlingen kan innebära skiftande antal ord i meningarna, 

skiftande ordtyper och imitationer. Det har också en stor betydelse hur vårdnadshavarna 

anpassar sitt språkbruk efter hur långt barnet har kommit i sin språkliga utveckling. Detta kan 

exempelvis ske genom att använda sig av olika långa meningar, hastigheten och tydligheten i 

talet och hur vårdnadshavarna ställer sina frågor (Cow Eriksson, 2014).     

 

Resultat från en litteraturstudie som Trivette m.fl. (2012) har gjort visar att vuxnas engagemang 

och lyhördhet under bokläsningen är av stor vikt för att barnen ska få svar på sina frågor och 

reflektioner kring innehållet. Om vuxna är positiva till att barn vill veta mer blir bokläsningen 

mer tillåtande och det skapas fler diskussioner vilket utvecklar barns språk. 
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Vikten av att skapa diskussioner genom samspel kring böckers innehåll är även något som 

Emmoth (2014) nämner i sina studieresultat. I hennes undersökning har hon intervjuat 

pedagoger från olika förskolor och genom de svar hon har fått fram framkommer det att 

pedagoger arbetar aktivt för att skapa samtal och diskussioner med barnen kring texten i boken. 

Syftet med detta är att öka barnens språkförståelse men också deras ordförråd. Enligt 

pedagogerna är det just lässtunderna som är bland det viktigaste i förskolans verksamhet för att 

främja barns språkutveckling. Betydelsen av att ha ett tydligt och uttalat syfte samt en 

pedagogisk tanke i bokläsningen lyfts också fram. Björklunds (2008) studie visar liknande 

resultat. Där framkommer det att pedagoger aktivt ställer frågor och stöttar barn i deras verbala 

språkutveckling i högläsningssituationer för att behålla barnens intresse i aktiviteten. Barnen 

tillåts vara aktiva i litteracitetshändelser där deras olika sätt att uttrycka sig språkligt tas tillvara 

och uppmärksammas.  

 

Av Svenssons (2009) studie framgår det att högläsningen mestadels görs med avsikt att stilla 

barngruppen eller att de avvaktar kommande aktiviteter och att högläsningen inte sker med 

syftet att utveckla barns språk. I resultatet i hennes studie framträder det också att de sällan 

hinner läsa färdigt, då aktiviteten avbryts av nästa moment, exempelvis att det är dags att äta. 

De använder sig även av sagostund genom att lyssna på cd-skivor. Även Simonsson (2006) 

åstadkommer till viss del samma resultat som Svensson (2009), att högläsningen är en 

sysselsättning i väntan på en annan aktivitet. Men också att högläsningen tillämpas som en 

återkommande aktivitet efter lunchen varje dag och pedagogerna lägger stor vikt vid 

gemenskapen i högläsningen.    

 

Något som också framkommit är att högläsningen är pedagogstyrd och att det är pedagogerna 

som bestämmer när, var, hur och för vem högläsningen ska ske. Högläsningen är ofta också 

styrd efter andra faktorer där den exempelvis påverkas av pedagogernas raster och arbetspass. 

I praktiken handlar det då om att det blir färre vuxna som finns tillgängliga. Detta gör att 

högläsningen kan mista sin kvalité när möjligheten till ett djupare syfte med högläsningen 

försvinner (Simonsson, 2004).  

 

2.5 Böckers tillgänglighet 

En viktig del i barns verbala språkutveckling visar sig enligt Carroll (2013) vara att det finns 

tillgänglighet till böcker i barnets omgivning. Att få möjlighet till att läsa och föra samtal om 
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böcker och innehållet i dessa både i hemmet men också i förskolans verksamhet pekar på att 

barn får en del av den språkliga stimulans som behövs för att utveckla sitt språk (Carroll, 2013). 

En annan betydelsefull faktor för barns språkutveckling är enligt Edwards m.fl. (2013) att 

miljön runt barnet är tillåtande. I miljön bör det finnas möjlighet till att både självständigt och 

i samspel med andra barn och vuxna kunna möta olika textvärldar på ett lättillgängligt sätt. 

 

Vilka möjligheter det finns för barn att utveckla sitt språk visar sig också bero på hur miljön 

utformas i förskolans verksamhet. Det belyser Edwards m.fl (2013) genom sin forskning de 

gjort som handlar om att studera en förskolas lärmiljö som innehåller böcker, berättande och 

fantasi. Syftet var att undersöka vilken inverkan inlärningsmiljön har på barns språkutveckling 

och litteracitet genom interaktion med böcker och berättade. Studien gjordes på en förskola i 

en italiensk stad. I resultaten framgår det att barn på förskolan har tillgång till en lärmiljö som 

är tillåtande genom att det finns material som uppmuntrar till läsande, språkande, skrivande och 

berättande. Detta har dem genom exempelvis böcker. Björklunds (2008) studieresultat pekar på 

att liknande lärmiljöer finns på förskolor i Sverige. Genom observationer av miljön 

framkommer det att barn har tillgång till texter och bilder på flera olika sätt, bland annat genom 

att det finns böcker som är lättåtkomliga för barnen. Med en sådan lärmiljö kan barnen enligt 

Edwards m.fl. (2013) bli utmanade i deras reflekterande och tänker inte enbart här och nu, utan 

utvecklar sitt språk och sin medvetenhet om sig själv och omvärlden de lever och befinner sig 

i.  

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att högläsning gör att barn får kännedom om ord 

och grammatik och även om det verbala språket. Det framkommer att högläsning får betydelse 

för barns språkutveckling när det sker diskussioner och samtal om bokinnehållet. Det är också 

viktigt att barnen får relatera till egna erfarenheter för att utmanas i deras tänkande och samtidigt 

skapa en förståelse för sammanhanget. Ett arbetssätt som nämns är dialogisk läsning där barnen 

inkluderas i högläsningen. Forskning har visat att barn har med sig olika förutsättningar 

hemifrån när det gäller språk och språkutveckling, vilket pedagoger måste ta hänsyn till i arbetet 

på förskolan. 

 

Forskning pekar på att val av bok under läsningen är av stor vikt. Böcker där barn kan relatera 

bokinnehållet till sin egen erfarenhetsvärld har en språkutvecklande effekt då de på ett enkelt 
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vis kan skapa ett sammanhang. Personliga böcker med bilder som barnen känner igen är att 

föredra då de inbjuder till mer diskussioner och samtal vilket leder till vidare utveckling av 

språket. Bilderna i böckerna har även stor betydelse då de kan inbjuda till utmanande 

diskussioner. Det är viktigt att ha ett syfte med bokvalet eftersom böcker med bilder, text och 

berättelser är mer verbalt språkutvecklande medan böcker med fokus på bokstäver utvecklar 

den fonologiska medvetenheten.  

 

För att högläsningen ska bli så språkutvecklande som möjligt är det viktigt att pedagogerna 

anpassar böcker och diskussioner efter var barnet befinner sig i sin språkliga utveckling. Det är 

också viktigt att pedagoger har en positiv och tillåtande inställning till att få barnen delaktiga 

kring samtalet i boken. Är pedagogerna tillåtande gör miljön i högläsningen det möjligt för 

barnen att samspela med andra kring böcker. Studier har kommit fram till att pedagoger arbetar 

på detta vis i högläsningen. De arbetar för att skapa diskussioner för att få barnen att utveckla 

sitt språk. Men forskning visar också att högläsning används för att lugna barngruppen eller i 

väntan på andra aktiviteter och inte med fokus på barns lärande och språkutveckling.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Under följande rubriker presenteras studiens metodologiska utgångspunkt som är 

fenomenografi. Ansatsen beskrivs och centrala begrepp lyfts fram.  

 

3.1 Fenomenografisk ansats  

Vår studie handlar om barns uppfattningar av fenomenet högläsning i förskolans verksamhet. 

Därför är fenomenografin en relevant utgångspunkt för oss då det handlar om hur människor 

beskriver och erfar fenomen på olika sätt (Kroksmark, 2007). Fenomenografin är en 

forskningsmetod som i första hand används inom det pedagogiska och didaktiska området 

(Marton, 1981, ref i; Kroksmark, 2007). Enligt Marton och Booth (2000) fokuserar 

fenomenografin på människors olika uppfattningar och hur de erfar något beror på vilka tidigare 

erfarenheter som finns i relation till den situation man befinner sig i. Om exempelvis tio 

personer svarar på samma frågor om ett visst fenomen kommer svaren att te sig olika utifrån 

varje persons tidigare erfarenheter. De tidigare erfarenheterna människor har hänger ihop med 

sammanhanget, fenomenet och kan alltså inte förstås på skilda sätt, utan förstås ihop med 

varandra. Grunden i fenomenografi är att det finns en relation mellan den som erfar och det som 

erfars. Detta innebär att dessa komponenter inte kan förstås var för sig utan fokus ligger alltid 

på relationen mellan dem (Marton & Booth, 2000). Det mest centrala begreppet inom 

fenomenografin är uppfattningar. Genom att få människors varierande uppfattningar inom ett 

område kan den totala kunskapen definieras i en viss situation (Kroksmark). Uppfattningarnas 

relation till kunskapsbegreppet erhålls inom fenomenografin en särskild betydelse. Innebörden 

av kunskap är då att få förståelse för uppfattningar av hur något upplevs och erfars. 

Fenomenografins grundsyn på kunskap och inlärning fokuserar på människors varierande 

uppfattningar av olika innehåll (Kroksmark, 2007) 

 

Marton och Booth (2000) talar om första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens 

perspektiv fokuserar på världen så som den kan ses utifrån, ur ett objektivt synsätt, vilket ger 

beskrivningar på hur något är. Detta perspektiv antas bland annat inom naturvetenskap och 

medicin (Kroksmark, 2007) och försöker generellt finna ett korrekt svar som ställs emot en på 

förväg fastställd norm (Marton & Booth, 2000). Andra ordningens perspektiv intresserar sig 

mer för det subjektiva, hur någonting kan uppfattas av människor där det inte handlar om vad 

som är riktigt eller inte utan varje människas uppfattning om fenomenet godtas (Kroksmark, 

2007). Inom fenomenografin antas andra ordningens perspektiv då den undersöker och belyser 
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variationer i människors uppfattningar. När resultaten sedan presenteras handlar det alltså inte 

om att beskriva exakt hur fenomenet är, utan enbart hur det uppfattas och erfars. Vi gör en 

beskrivning av fenomenet genom de variationer vi får i svaren.  

 

De variationer i svaren som visar sig sorteras in i olika beskrivningskategorier. Kategorierna 

bör vara så få som möjligt samt relaterade till studiens syfte och fenomen och ha en tydlig 

relation till varandra (Marton & Booth, 2000). En beskrivningskategori är en del i det kollektiva 

som innehåller olika uttalanden som kan skilja sig åt men ändå är kvalitativt lika. De olika 

kategorierna är kopplade till varandra genom att de kan utgå från varandra eller genom att de 

har andra samband (Kroksmark, 2007). De olika beskrivningskategorierna skapar tillsammans 

ett utfallsrum. Utfallsrummet är av betydelse inom fenomenografin då det beskriver helheten i 

resultatet. Ett utfallsrum består av de olika beskrivningskategorierna och visar på variationerna 

i erfarenheter kring fenomenet samt vilka samband det finns mellan dessa (Marton & Booth, 

2000). När sambanden mellan kategorierna beskrivs i utfallsrummet framställs de gemensamma 

uppfattningarna om fenomenet. Det beskrivs hur människor uttalar sig om ett visst fenomen 

och det görs även generella antaganden (Kroksmark, 2007).  

 

Enligt Kroksmark (2007) har det bland annat riktats kritik mot fenomenografin om att 

forskningsmetoden inte utgår från en teoretisk grund, vilket kan göra att fenomenografin tolkas 

som självmotsägande. Detta kan likväl ses som något positivt, då fenomenografin gör det 

möjligt att upptäcka olika teoretiska idéer istället för att försöka anpassas till en begränsad 

teoriram. Att fenomenografin kan ta olika teoretiska riktningar gör att forskningsansatsen har 

som avsikt att göra människors uppfattningar om verkligheten så rättvisa som möjligt.  

 

3.1.1 Uppfattningar 

Kroksmark (2007) menar att det finns två olika typer av uppfattningar som bör skiljas åt. Den 

ena typen av uppfattningar handlar om människans tankar och idéer i världen och blir synlig 

genom frågeställningar som berör tankar och reflektioner om något. En sådan uppfattning blir 

eftertänkt. Den andra typen av uppfattningar innebär att det inte finns utrymme för 

eftertänksamhet och reflektion då det snarare handlar om det rena medvetandet. Denna typ av 

uppfattningar är mer kopplad till fenomenologin och är inte av så stort intresse inom 

fenomenografin då fokus snarare ligger på eftertänkta eller tolkade uppfattningar av fenomen. 

Kroksmark (2007) lyfter dock en problematik när uppfattningar som dessa ska undersökas. Det 
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finns en risk att de som blir intervjuade ger de svar som de tror förväntas av dem. Han ställer 

sig frågan om hur fenomenografin kan vara säker på att undersöka beskrivande uppfattningar 

och inte åsikter. Ett sätt att se på problemet kan vara att det är svårt att hitta situationer där inga 

underordningar finns och därmed kan uttryck som innebär att svaren tolkas och anpassas också 

beskrivas som uppfattningar. 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras hur arbetet kring studien har genomförts under olika rubriker. Första 

rubriken är arbetssätt och tillvägagångssätt där det beskrivs hur studiens arbetsgång har sett ut. 

Vidare beskrivs hur urvalet har gått till och hur intervju som metod har använts. Det beskrivs 

också hur datainsamlingsmetoden har gått tillväga samt hur vi transkriberat vårt material. 

Slutligen presenteras också hur vår analysprocess har genomförts samt studiens trovärdighet 

och etiska ställningstagande.   

 

4.1 Arbetssätt och tillvägagångssätt 

Processen började med att kontakta förskolorna där intervjuerna skulle genomföras. Därefter 

delades samtyckesblanketterna ut som vårdnadshavarna ombads fylla i angående om barnet fick 

delta i studien eller ej. Detta för att förhålla oss till Vetenskapsrådets etiska princip angående 

samtyckeskravet som säger att alla deltagande i studien ska godkänna sitt medverkande. När 

forskningen berör barn under 15 år bör samtycke även erhållas från vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet, 2009; ref i: Johansson & Karlsson, 2013). En vecka senare åkte vi ut till 

förskolorna för att genomföra intervjuerna med de barn som fått sin medverkan godkänd av 

vårdnadshavarna. Vi startade med att vara med i barngruppen i ungefär en timme, där vi fick 

chansen att skapa en trygghet med barnen. Vi medverkade även vid samlingen som 

pedagogerna höll i och där presenterade vi oss och berättade mer ingående om varför vi var där. 

När intervjuerna genomfördes gjordes det i ett rum på avdelningen med barnen en och en. Det 

var enbart en av oss som medverkade. Barnen fick själva vara med och bestämma om var och 

hur vi skulle placera oss i rummet. Rummet intervjuerna utfördes i var välkänt för barnen. 

Genom att vistas i naturliga miljöer som barnen känner sig trygga i går det att underlätta 

samspelet mellan barnet och den vuxna i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Barnen blev 

tillfrågade om de ville följa med och svara på frågorna. Då intervjuerna var semistrukturerade 

var situationen utformad som ett samtal och formades efter barnens svar. När intervjuerna var 

färdiga startades arbetet direkt med att transkribera det insamlade materialet. 

 

4.2 Urval  

I studien valde vi att använda oss av ett målinriktat urval. Det innebär att urvalet gjordes utifrån 

vilka respondenter som var relevanta för det syfte vi har med vår studie (Bryman, 2008). I 

studien intervjuades tio barn. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att det är svårt att 
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veta hur många som bör intervjuas, men med minst sex till åtta respondenter stiger 

sannolikheten att materialet blir innehållsrikt. Utifrån vår fenomenografiska ansats i denna 

studie, ville vi få fram barns uppfattningar kring fenomenet högläsning och därav ha detta antal 

intervjuer för att få en variation av uppfattningar. Med tanke på studiens omfattning ansåg vi 

att det var rimligt med tio respondenter. Barnen som har deltagit i intervjuerna representerar två 

olika förskolor. Valet att använda två olika förskolor är grundat i Alexandersson (1994) som 

menar att om undersökningsgruppen är allt för likartad är det svårt att få syn på variationer i 

uppfattningarna. Fem pojkar och fem flickor i 3-5 års ålder deltog i studien. Vi har dock valt 

att inte skriva fram kön och ålder på barnen i resultatdelen då det inte är relevant för studien. 

 

4.3 Intervju som metod 

I studien intervjuades tio barn. Utifrån syftet och frågeställningarna föll valet på att ha enskilda 

intervjuer med barnen. Detta för att varje enskilt barns uppfattningar ska framgå i svaren och 

inte ska påverkas av exempelvis andra barn (Johansson, 2013). Studien är kvalitativ och 

intervjuer är då en passande metod. I en kvalitativ studie ligger fokus på deltagarnas perspektiv 

(Bryman, 2008). Våra intervjuer skedde med endast en av oss närvarande för att 

intervjusituationen skulle bli så naturlig som möjligt. Eftersom att intervjuerna spelades in har 

vi båda ändå kunnat ta del av alla intervjuer. 

 

Utifrån syftet med studien och den fenomenografiska ansatsen gjordes valet att använda en 

semistrukturerad intervjuform. Det innebär att den som blir intervjuad har stort inflytande i hur 

intervjun utformas och intervjun utgår från förutbestämda teman (Bryman, 2008). Frågorna är 

av öppen karaktär, vilket anses nödvändigt enligt Alexandersson (1994) då en fenomenografisk 

intervju inte ska innehålla på förhand givna svarsalternativ. Bryman (2008) menar att frågorna 

kan ställas i skiftande följd och att det finns en tolerans för uppföljningsfrågor. Även Johansson 

(2013) menar att de öppna frågorna som förberetts kan komma i annan ordningsföljd och 

anpassas efter de svar som barnen ger, samtidigt som den som intervjuar bör vara lyhörd för 

vad barnet säger och vara beredd på att ställa följdfrågor för att få ett så uttömmande svar som 

möjligt (Johansson, 2013). Det fanns även i åtanke att inte utforma intervjun med för långa och 

avancerade frågor då det enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan bli svårt för barnen att förstå 

frågan och därmed ge ett relevant svar. Frågorna ställdes en i taget för att göra det tydligare för 

barnen om vad de skulle svara på. De tio intervjuerna tog omkring 5 minuter vardera. Det finns 

en annan intervjuform som också hade varit passande, ostrukturerad intervjuform, som innebär 
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att intervjuaren exempelvis enbart ställer en fråga och att respondenten sen får tala fritt utifrån 

området. Intervjuaren lägger enbart fokus på det som är väsentligt för studien. Denna 

intervjuform valdes bort då det enligt Bryman (2008) kan bli svårt att göra jämförelser i de 

resultat som framkommer.  Vi ville även försäkra oss om att beröra flera olika delar inom 

området för att få svar på det som skulle undersökas. Därför valdes en semistrukturerad intervju 

med ett antal förutbestämda frågor som ändå var öppna.  

 

Inom fenomenografin är intervjuer en passande undersökningsmetod då det är via språkliga 

uttryck det går att få tillgång till människors uppfattningar. Intervjuerna bör vara utformade 

med öppna frågor för att få utförliga svar. Den som intervjuar tar in och noterar det som den 

intervjuade säger, men påverkar inte genom att säga något som kan ha effekt på vad 

intervjupersonen svarar (Kroksmark, 2007). Den öppna intervjuform som semistrukturerade 

intervjuer innebär ger möjligheter för undersökningspersonerna att själva definiera och tala om 

ämnet som berörs. Det handlar inte om att få ett rätt eller fel svar utan snarare om att fånga 

personens egna uppfattningar (Alexandersson, 1994).  

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Vi använde oss av ljudinspelning som datainsamlingsmetod. Ljudinspelningen gav möjlighet 

till att lyssna på materialet obegränsat antal gånger och bidrog till en grundlig undersökning av 

vad de intervjuade sade (Bryman, 2008). Med hjälp av ljudinspelningen gick det att gå tillbaka 

och lyssna på materialet tillsammans då vi båda inte deltog under alla intervjuer. Alexandersson 

(1994) menar att alla fenomenografiska intervjuer ska spelas in för att sedan skrivas ut exakt 

enligt vad som sägs och även tydligt skriva fram andra viktiga uttryck, exempelvis pauser eller 

när respondenten talar otydligt. Bryman (2008) menar att för att komma ihåg och förstå vissa 

delar av intervjuerna vid transkriberingen och framskrivningen av resultatet är det bra att 

anteckna om barnen gör gester eller annat som är av betydelse för svaret samtidigt som de 

pratar. Under intervjun är det vår uppgift att vara lyhörda på det som sägs och följa upp olika 

uppfattningar och därav finns inte möjlighet att göra anteckningar om allt som sägs (Bryman, 

2008). 

 

4.5 Transkribering 

Att transkribera materialet handlar om att överföra materialet från tal till skrift. Vi använde oss 

av, vad Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kallar det, en “vanlig” utskrift som innebär att 
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vi skrev ner allt som sades. Vikten av att skriva ut hela intervjun nämner även Johansson (2013). 

Hon menar att resultatet inte kan bli trovärdigt om vi enbart plockar ut delar av intervjuerna, då 

hela sammanhanget har betydelse för vad som sägs. I transkriberingen var det nödvändigt att 

korrigera texten så den blev mer läsvänlig och återgav en objektiv bild av den intervjuade 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011). Det som vi tog i beaktning redan innan vi utförde studien 

var att det skulle begäras mycket tid för att hantera materialet (Bryman, 2008). Därför 

övervägde vi hur mycket material vi samlade in redan från början.  

 

4.6 Analysprocess  

Bearbetningen av det insamlade materialet gjordes efter de olika stegen som Dahlgren och 

Johansson (2009) beskriver. Till en början läste vi igenom vårt transkriberade material 

upprepade gånger, så att vi fick en bred kunskap om vad som sades i intervjuerna. Därefter 

påbörjade vi vårt analysarbete genom att vi valde ut delar ur materialet som var mest 

betydelsefulla för studien. De delar som vi valde att använda oss av låg till grund för vår 

jämförelseprocess (Dahlgren & Johansson, 2009). I jämförelseprocessen utlästes likheter och 

skillnader mellan de olika utvalda delarna då det viktigaste målet i fenomenografin är att 

upptäcka variationer mellan uppfattningar. Nästa steg var att kategorisera likheterna och 

skillnaderna och försöka finna samband mellan dessa. Vidare arbetade vi fram de centrala 

likheterna mellan styckena och här tog vi beslut om var gränserna skulle gå mellan vad som är 

varierande uppfattningar för att avgöra om det skulle göras ytterligare kategorier. Genom att 

göra detta uppnås till sist en mättnad. Vårt nästa steg var att namnge varje kategori där det mest 

utmärkande i materialet betonas. Slutligen gick vi igenom alla delar igen för att se om de kunde 

kopplas till mer än en kategori och då kunna sammanfläta de olika kategorierna i ett utfallsrum 

(Dahlgren & Johansson, 2009).  

 

4.7 Studiens trovärdighet  

Genom att arbetet har en transparens, att forskningsprocessen och metodval tydligt skrivs fram 

och där diskussionerna kring valen framgår, så ökar trovärdigheten i arbetet (Svensson & 

Ahrne, 2011). Kvalitativa intervjuer kan resultera i ett brett material och vanligtvis är det inte 

några problem att hitta respondenter. Dock går det inte att säkerställa att respondenten har 

samma intention i åtanke när den svarar, som den som utför intervjun har. För att säkerställa att 

det som sägs är det som görs, krävs således att det även utförs en observation (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). Eftersom fenomenografin inte är ute efter att finna det som är sant 
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eller falskt, utan vill nå människors varierande uppfattningar (Kroksmark, 2007), menar vi 

ändock att vår studie är trovärdig. Detta medför också att studien inte är generaliserbar, då 

fenomen har olika betydelser för oss (Kroksmark, 2007).  Då vi använt oss av enskilda 

intervjuer anser vi att vi fångat barnens varierande uppfattningar. De uttryck som framkommit 

har inte påverkats av andra barn när intervjuerna skett.  

 

4.8 Etiska ställningstagande 

I vår studie har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. De fyra 

huvudkraven som ligger till grund är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som deltar i 

studien har blivit informerade om de villkor och moment som studien medför. Deltagarna i 

studien är minderåriga och därför har vårdnadshavare gett samtycke i form av att skriva under 

en samtyckesblankett. I informationen som vårdnadshavarna fick ta del av framgick det att det 

är frivilligt att medverka och att det när som helst under studiens gång går att avbryta sitt 

deltagande. Samtyckeskravet betyder att de som deltar i studien har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Barnen har blivit tillfrågade om deras medverkan och var medvetna om att 

deltagandet var frivilligt och gick att avbryta när som helst. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter på de som deltog behandlas på ett sätt så att deltagandet i studien är anonymt. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som betyder att det insamlade materialet till vår 

studie endast får användas med avsikt kring det som berör forskningen.  

 

Det som skulle kunnat vara problematiskt i vårt fall var att många av barnen inte kände oss, 

eller att det var längesedan vi sågs och att de därav hade glömt oss. Det i sin tur hade kunnat 

leda till att barnen inte hade velat bli intervjuade av oss. Därför valde vi att anlända till förskolan 

och vara i barngruppen ungefär en timme innan vi startade intervjuerna, för att bygga upp en 

trygghet mellan oss och barnen. Att skapa trygghet med barn som ska involveras i studien är 

viktigt enligt Johansson (2013) då barn har olika erfarenheter av att möta vuxna de inte känner. 

Våra intervjuer skedde enskilt med barnen och det finns risk att de kan känna obehag av att sitta 

i ett rum med någon de inte är trygga med. För att minska risken för att detta skulle ske valde 

vi därför att bekanta oss med barnen innan intervjuerna.  

 

Det vi också upplevde problematiskt var att vi inte träffade vårdnadshavarna när 

samtyckesblanketterna delades ut. Vi hade därför inte chansen att tala om intervjuerna och vår 
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studie med de som eventuellt kände sig osäkra på om deras barn skulle delta. Detta kan ha lett 

till att några vårdnadshavare inte svarade och lämnade in blanketten, eller att det var därför 

någon avstod från att ge godkännande för deras barns medverkan i studien. 
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras vårt resultat utifrån fyra olika beskrivningskategorier. Med tanke 

på de etiska principer studien har sin grund i är alla namn som nämns i resultatdelen fiktiva. 

Barnen benämns med siffror 1-10 för att könet på barnet inte har någon innebörd i vår studie. 

 

5.1 Beskrivningskategorier 

Utifrån vårt insamlade material har vårt resultat kategoriserats i fyra olika kategorier under vår 

analysprocess. Dessa är ordnade utifrån de varierande uppfattningarna om högläsning och i 

varje beskrivningskategori tas även likheter och skillnader upp som är kvalitativt lika. De fyra 

beskrivningskategorierna är;  

1. Högläsning sker på rutin  

2. Högläsningen är pedagogstyrd   

3. Delaktighet genom samtal kring boken 

4. Lärande genom högläsning 

I kategori 1, högläsning sker på rutin, uppfattar barnen att högläsning sker på rutin i förskolans 

verksamhet. I kategori 2, högläsningen är pedagogstyrd, uppfattar barnen att det är pedagogen 

som styr högläsningen. I kategori 3, delaktighet genom samtal kring boken, uppfattar barnen 

att de är delaktiga i högläsningen genom att det sker ett samtal under högläsningen. Sista 

kategorin, lärande genom högläsning, handlar om att barnen både uppfattar att de kan lära sig 

något av högläsning och att de inte kan det.  

 

5.2 Beskrivningskategori 1: Högläsning sker på rutin 

I samtal med barnen om deras uppfattningar av högläsningen framkommer det att högläsning 

är något som sker vid en viss tidpunkt på dagen. Flera av barnen ger uttryck för liknande 

uppfattning. Följande likheter finner vi i barnens uttryck; 

Barn 1: - När vi har ätit mat.  

Barn 2: - Efter maten. Bara när det är sagodags. 

Barn 5: - Efter maten.  

Barn 6: - Vi brukar läsa sagor efter maten.  

Ett barns uppfattning skiljer sig från ovanstående utsagor, hen svarar såhär;  

Barn 10: - På samlingen.  
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Det vi kan utläsa genom barnens uttryck av högläsningen är att en vanligt förekommande 

uppfattning är att de möter högläsning i förskolan på något sätt. De flesta barn berättar att 

högläsningen sker efter maten. Barn 10 säger att det sker på samlingen, när samlingen inträffar 

under dagen går dock inte att utläsa genom svaret. Det som är gemensamt är att aktiviteten sker 

på rutin vid bestämda tidpunkter och inte genom spontana handlingar.  

 

Tre av barnens uppfattningar bekräftar att högläsning är något som görs på rutin då de ger 

uttryck för att den brukar ske på en bestämd plats;  

Barn 1: - Här uppe (syftar på rummet vi sitter i).  

Barn 9: - På mattan i stora rummet. 

Barn 10: - Då sitter vi på mattan.  

Några andra barns uppfattningar visar på att högläsningen kan ske på olika platser på förskolan, 

men nämner enbart två alternativ på var högläsningen sker; 

Barn 2: - Här uppe (syftar på rummet vi sitter i), eller i det tysta rummet.  

Barn 7: - Ja, här inne ibland och ibland där ute.  

Enligt barnens uppfattningar så finns det en bestämd plats för var läsningen sker. Några menar 

att det finns en plats medans några andra uppfattar det som att det finns olika platser. De flesta 

barnen hänvisar till rummet de befinner sig i under intervjun, medans några hänvisar till en 

annan plats på förskolan.  

 

Fler barn ger uttryck för att det som sker på rutin är vem det är som läser när det är högläsning. 

Här varierar deras uppfattningar. Några barn svarar att det enbart är en pedagog som läser;  

Barn 1: - Lisa.  

Barn 3: - Johanna.  

Barn 9: - Fröken läser.  

Det som framgår av barnens uttryck är att det är pedagogerna som läser för barnen, i 

ovanstående fall är det samma som läser varje gång. I uppfattningarna framgår det också att det 

kan vara olika pedagoger som läser;   

Barn 5: - Det gör alla, alla fröknarna. ( … ) Men alltså inte samtidigt.  

Barn 7: - Det är allihopa. ( … ) Pia, Petra och Marie.  

Barn 8: - Ibland, Pia, ibland Petra, och ibland Marie.  

Analys av beskrivningskategori 1: I ovanstående resultat kan vi utläsa att högläsning är något 

som enligt barnens uppfattningar förekommer på förskolan. De flesta barnen ger uttryck för att 
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högläsningen brukar ske efter maten vilket kan tolkas som att det är något som sker på rutin 

och att det finns vissa bestämda tidpunkter under dagen som det inträffar. Något som också 

styrker denna tes är att det framkommer ur barnens uppfattningar att högläsningen sker på 

bestämda platser på förskolan. Det kan tyda på att pedagogerna utformar högläsningen på detta 

sätt för att barnen ska känna sig trygga i vad som ska ske och att de vet vad som förväntas av 

dem om aktiviteten alltid sker på samma plats och med samma rutiner. De flesta platser för 

högläsning som barnen ger uttryck för är rum där det går att stänga om sig, vilket kan antas som 

att högläsningen ska ske på ett ställe som är avskilt och inbjuder till lugn. Det som också verkar 

gå på rutin är vem det är som läser. Några barns uppfattningar är att det brukar vara samma 

pedagog som läser. Sammantaget kan det då tolkas som att högläsningen sker på samma tid, på 

en bestämd plats och med en pedagog.  

 

5.3 Beskrivningskategori 2: Högläsningen är pedagogstyrd 

I denna beskrivningskategori beskrivs barnens uppfattningar av att det är pedagogen som styr 

högläsningen i olika avseenden.  

 

5.3.1 Bokval 

Enligt barnens uppfattningar framkommer det exempelvis att det i övervägande fall är 

pedagogerna som väljer vilken bok som ska läsas. Ett av barnen ger dock uttryck för att barnen 

själva får bestämma. Barnet säger att “man får bestämma själv” och när det ställs en följdfråga 

om hur pedagogerna går tillväga för att uppfylla alla barns önskemål om bokval, svarar barnet 

att “de tar en annan bok på en annan dag”. 

 

Det som också framkommer i samtalet om böcker och högläsning är att barnen har en favoritbok 

men att endast två av barnen ger uttryck för att de använder sig av dessa böcker i högläsningen. 

I de fall barnen uppfattar det som att deras favoritbok inte används i högläsningen framkommer 

det även genom några uttryck att deras favoritbok inte finns på förskolan;    

Barn 2: - Nej, bara om de lånar den.  

Barn 4: - Nej, vi har inte de böckerna här.  

Barn 10: - Nej, vi har ingen.  
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5.3.2 Ingen verbal delaktighet  

I barnens uppfattningar av deras delaktighet i högläsningen och om de brukar vara verbalt aktiva 

kan vi utläsa följande uttryck;  

Barn 7: - Nej, för vi får inte det för vi ska lyssna på vad dom säger i sagan.  

Barn 9: - Nej. ( … ) Därför man måste vara tyst.  

Barn 10: - Nej. ( … ) För man måste vara tyst när någon läser, man måste vara tyst hela tiden tills den är 

slut.  

Det framgår i dessa barns uttryck att de ska vara tysta under högläsningens gång. Ett av barnen 

nämner att man måste vara tyst fram tills att sagan är slut. Några andra barn uppfattar deras 

verbala delaktighet på följande sätt; 

Barn 1: - Nej, det är bara en i taget.  

Barn 4: - Det är mest fröknarna.  

Barn 5: - Fröknarna. Man får bara säga saker om man vill.   

I dessa uttryck går det inte att utläsa vem som får tala när. Barnen menar att det bara är en i 

taget som får prata och att det för det mesta är fröknarna som talar. Barn 5 uppfattar det som att 

det enbart är okej att prata under högläsningen om man vill något.  

 

5.3.3 Uppdelad barngrupp  

Det som också framgår är att några barn uppfattar det som att barngruppen delas upp när 

högläsningen ska ske. Genom följande utsagor går det även att utläsa att grupperna delas in 

efter ålder på barnen;  

Barn 5: - Ja, alla femåringar här inne och alla som är under fem där.  

Barn 6: - När vi läser saga med femåringarna själv, så läser vi här inne. När dom andra läser så läser dom 

( … ) där ute. 

Analys av beskrivningskategori 2: I denna beskrivningskategori framkommer det att barn 

uppfattar det som att de inte har någon delaktighet och inflytande i högläsningen. Barnen 

uppfattar exempelvis att de inte är verbalt aktiva under högläsningens gång och när det gäller 

barnens delaktighet i val av bok vid högläsningen kan vi se att de ger uttryck för att de för mesta 

inte är med och väljer bok. Att barnen inte får vara med i val av bok kan tolkas på flera sätt. 

Det kan möjligen vara så att pedagogerna anser att de väljer en bok utifrån vad som 

passar barngruppen. Det kan också vara så att pedagogerna väljer bok för att underlätta för sig 

själv. Om alla barn ska vara med och välja vilken bok som ska läsas är det många åsikter att ta 

hänsyn till. Ett av barnen uppfattar dock att alla får lov att bestämma själva och när vi frågar 

hur det fungerar i praktiken uttrycker hen att “de tar en annan bok på en annan dag”. Vi skulle 
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kunna tolka det som att barnen ändå i viss mån får lov att vara delaktiga i bokvalet. Men vi 

skulle också kunna tolka det som att det är just det här barnets önskning som träder i kraft och 

inte andra barns. Att barnen inte har inflytande över bokvalet blir även synligt i det som framgår 

angående deras favoritböcker. De flesta barn uttrycker att de inte brukar läsa deras favoritböcker 

under högläsningen. En tolkning av detta kan vara att pedagogerna inte utgår från barnens 

intresse när de väljer bok. Det visar även sig genom några uppfattningar att deras favoritböcker 

inte heller finns på förskolan. Vem som bestämmer vilka böcker som ska finnas på förskolan 

framkommer inte men det går att anta att pedagogerna inte är medvetna om barnens 

favoritböcker och därför inte har möjlighet att erbjuda dessa vid högläsningen. Det kan också 

vara så att barnen är nöjda med utbudet av böcker som det finns tillgång till på förskolan och 

att de har en favoritbok hemma. Några uppfattningar som stack ut var de barn som gav uttryck 

för att pedagogerna brukar dela in barngruppen under högläsningen efter ålder. Anledningen 

till detta kan vara att pedagogerna vill utmana barnen utefter deras förmåga. Det kan då vara 

enklare att dela in barngruppen för att exempelvis kunna välja en mer avancerad bok till de 

äldre barnen. Vidare kan det också vara så att pedagogerna inte vill läsa för stora barngrupper 

och därav väljer att dela upp gruppen.  

 

5.4 Beskrivningskategori 3: Delaktighet genom samtal kring 

boken 

I denna kategori tas uppfattningar upp som handlar om att barnen uppfattar sig som delaktiga i 

högläsningen genom att det sker ett samtal kring boken.   

 

Ett barn beskriver sin uppfattning av hur de får vara delaktiga i högläsningen;  

Barn 6: - Ja, vad vi tycker hände i sagan. ( … ) När dom har läst färdigt.  

Barn 6 uppfattar att hen är verbalt aktiv under högläsningen, men att detta sker när de har läst 

färdigt. I svaret visar det även sig vad det pratas om, vilket i detta fall är bokens innehåll. Även 

barn 5 uttrycker vad det samtalas om under högläsningen, samtidigt som barn 6 vidareutvecklar 

sitt svar; 

Barn 5: - Om man känner någon som heter samma sak. ( … ) Det som det står.  

Barn 6: - Om vad som hände i boken och så. ( … ) Vad som händer i sagan och lite sånt, och vad vi tror 

ska hända sen i nästa kapitel.  

Båda barnen uppfattar det som att de brukar diskutera bokinnehållet. De talar om vad som 

händer i sagan men även om vad de tror ska hända senare i boken. Genom dessa uppfattningar 
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kan vi också utläsa att andra saker än bokinnehållet diskuteras under högläsningen då barn 5 

säger att de kan samtala om de känner någon med samma namn.  

 

Vidare ger barn 6 ytterligare en beskrivning om vad samtalet kring boken kan handla om;  

Barn 6: - Mm, för om det är något som vi inte förstår, då när boken är klar och vi har läst så berättar de 

alltid vad det betyder. När vi har läst färdigt det bladet.  

Bokens innehåll är alltså i fokus och en uppfattning som blir synlig är att det kan vara så att det 

finns saker i boken som barnen inte förstår. Om så är fallet ger barnet uttryck för att det finns 

möjlighet till att de får hjälp med att förstå antingen under högläsningens gång, när ett blad är 

färdigläst, eller när boken är slut genom att det förs ett samtal kring det.  

 

Analys av beskrivningskategori 3: I denna beskrivningskategori kan vi genom barnens 

uppfattningar utläsa att barnen får vara delaktiga genom diskussion om boken. Det som uttrycks 

är att samtalet sker när de har läst färdigt, vilket kan tyda på att pedagogerna inte vill ha avbrott 

under läsningens gång. I diskussionerna som sker efter högläsningen uppfattar barnen det som 

att det talas både om bokinnehållet och saker som de kan relatera till sin egen erfarenhetsvärld. 

Ett barn uppfattar det som att de samtalar om vad som kommer hända senare i sagan och att de 

kopplar bokinnehållet till sitt eget liv vilket gör att det kan antas att pedagogerna tycker att 

barnens tankar och reflektioner är viktiga. Vi kan även utläsa att pedagoger tar barnens 

reflektioner på allvar genom att barnen uppfattar det som att de får svar på saker de inte förstår 

i boken.  

 

5.5 Beskrivningskategori 4: Lärande genom högläsning 

Under denna kategori beskrivs barnens uppfattningar om högläsningen kan ses som en 

lärandeaktivitet eller inte. 

 

5.5.1 Högläsning som icke lärandeaktivitet 

Två barn delade uppfattningen av att de inte lärde sig något;  

Barn 1: - Nej. ( … ) Det får man bara göra när man går i skolan, lära sig att läsa en bok. 

Barn 7: - Nej. Jag kommer inte ihåg.  

Barn 7 uttrycker att hen inte lär sig något och att hen inte kommer ihåg, medan barn 1 uppfattar 

det som att man enbart kan lära sig något genom högläsning när man går i skolan. 
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5.5.2 Högläsning som lärandeaktivitet 

Följande barn delade en annan uppfattning angående lärande och högläsning; 

Barn 10: - Mm. ( … ) Att läsa.  

Barn 4: - Ja, när man lär sig att läsa. ( … ) Man kan lära sig att skriva skrivstil och skriva med små 

bokstäver och man kan lära sig att måla med färger, om man kollar på en bok så kan man måla den. Man 

kan lära sig att bläddra om man är liten.  

Båda dessa barn ger uttryck för att de kan lära sig något av högläsning. De uppfattar det som 

att de kan lära sig att läsa och barn 4 vidareutvecklar ytterligare och ger exempel på fler 

kunskaper. Hen menar att man kan lära sig skriva skrivstil och med små bokstäver, måla med 

färger och måla av en bok. Hen nämner även vad man kan lära sig när man är liten genom 

högläsning. I nedanstående uttryck ser vi även att barn 5 uppfattar det som att hen kan lära sig 

något men visar också på en annan uppfattning; 

Barn 5: - Ja, något. Men jag brukar inte lära mig något.  

Barn 5 säger att det går att lära sig något men att hen inte brukar göra det. Några andra barn 

uppfattar lärandet i relation till specifika lärdomar utifrån bokens innehåll; 

Barn 2: - Ja. ( … ) När man kan åka rymdraket själv, det har jag sett på Nicke Nyfiken.  

Barn 3: - Mm. Göra volter.  

Barn 8: - Man kan göra en bok.  

Barn 9: - Om spindlar.  

Till skillnad från dessa svar uttrycker ett annat barn en annan uppfattning angående lärande och 

högläsning;  

Barn 10: - Det är bäst att man läser jättesakta.   

Barnet uttrycker att hen föredrar när sagan läses sakta och antyder på att högläsningen enligt 

detta barn ibland går för fort.  

 

Analys av beskrivningskategori 4: Hur barnen uppfattar högläsningen i relation till lärande visar 

sig här på olika sätt. Till att börja med är där ett barn som uttrycker att de inte kan lära sig något 

på förskolan, utan att det är något som görs senare när man börjar i skolan. Denna uppfattning 

kan tyda på att barnet inte kopplar ihop lärande med högläsning. Lärande för det här barnet kan 

vara relaterat till andra saker som då inte görs på förskolan utan i skolans värld. Det kan också 

vara så att pedagogerna inte har synliggjort för barnet vad hen lär sig genom högläsning. Det 

kan vara så att barnet faktiskt lär sig något bara att hen inte uppfattar det så. Vidare är där två 

barn som delar uppfattningen om att de lär sig något genom högläsning. Båda menar att man 
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kan lära sig att läsa vilket kan tolkas som att de har en medvetenhet kring textens betydelse i 

boken. Ett av barnen ger även uttryck för fler saker man kan lära sig av högläsningen. Hen 

menar att man kan lära sig att skriva på olika sätt och att det går att lära sig att måla. Detta kan 

tyda på att barnet har fått möjlighet till att utveckla dessa kunskaper i samband med böcker och 

högläsning på förskolan. Samma barn berör även lärande utifrån små barns perspektiv. Hen 

menar att om man är liten går det att lära sig att bläddra i en bok vilket antyder på att barnet 

uppfattar det som en grundläggande kunskap för att lära sig läsa en bok. Även ett annat barn 

uppfattar det som att det går att lära sig något genom högläsningen, men säger att hen inte 

brukar lära sig något. Det kan tyda på liknande analys som tidigare gjordes angående lärande 

där barnet möjligen inte uppfattar sitt eget lärande. Men det kan också antas att högläsningen 

inte är utformad på ett sätt som är utmanande för detta barnet. Ur ett annat barns uppfattning 

kan vi dock utläsa det motsatta. Hen menar att det är bäst om man läser långsamt, vilket kan 

tolkas som att högläsningen ligger på en för hög nivå för detta barn och att högläsningen går 

för snabbt för att barnet ska kunna förstå vad de läser om. Flera barn uppfattar att lärandet är 

kopplat till vad bokens innehåll handlar om. De nämner specifika saker man kan lära sig som 

exempelvis göra volter, göra en bok, åka rymdraket och om spindlar. Detta gör att vi antar att 

val av bok är av stor betydelse för att det ska ske ett lärande. Även genom ett annat barns 

uppfattning framkommer det att lärandet är relaterat till bokens innehåll samtidigt som 

pedagogernas förhållningssätt till barns lärande blir synligt. Barnet uttrycker att om det är så att 

det finns något de inte förstår i boken finns det möjlighet till att få hjälp att förstå det. Detta 

tyder på att pedagogerna har en vilja till att utmana barnen i deras lärande genom högläsningen 

då de väljer böcker som barnen möjligen inte är helt införstådda i sedan tidigare. Det kan även 

tyda på att pedagogerna ser det som betydelsefullt att föra ett samtal med barnen kring 

bokinnehållet.  

 

5.6 Utfallsrum 

Det som blir synligt i beskrivningskategori 1 är att högläsning uppfattas ske på rutin, ofta efter 

maten och i samlingar med en pedagog. Genom barnens uppfattningar framkommer det i denna 

beskrivningskategori att det är vid dessa tillfällen högläsning sker och frågan vi ställer oss är 

vem det är som bestämmer att den ska ske vid detta tillfälle. Om vi drar en parallell till 

beskrivningskategori 2 där barn uppfattar det som att de inte är vidare delaktiga i högläsningen 

kan vi tolka det som att den är vuxenstyrd. Enligt barnens uppfattningar är det pedagogerna 

som har makt över utformningen av högläsningen vilket går att utläsa dels genom att barnen 
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uttrycker att de ska vara tysta och lyssna och dels att det är pedagogen som väljer bok. I 

beskrivningskategori 2 framkommer det även genom uppfattningar av barnen att pedagoger 

arbetar för att utmana barnen i högläsningen då de delas upp i olika åldersgrupper. Även i 

beskrivningskategori 3 som handlar om barns delaktighet genom samtal i högläsningen ser vi 

att barnens uppfattningar ger uttryck för att pedagoger arbetar för att utmana barnen genom 

högläsning. Om barnen inte förstår något i boken är uppfattningen att de ges möjlighet till att 

genom dialog och samtal få förtydligande angående detta. Barnen ger uttryck för att dialogerna 

och samtalen handlar både om bokinnehåll men också att det blir relaterat till deras egen 

erfarenhetsvärld. I beskrivningskategori 4 uppfattar barnen högläsningen både som en aktivitet 

där lärande sker men också där det inte sker. Om vi kopplar till beskrivningskategori 2 och 3 

där vi ser genom barnens uppfattningar att pedagoger arbetar aktivt med att högläsning ska bli 

en lärande aktivitet på olika sätt kan vi dra slutsatsen att detta inte är något som tydliggjorts för 

barnen då de inte verkar dela denna uppfattning. Vi ser också att det finns en uppfattning som 

tyder på att barn faktiskt kan lära sig något genom högläsning men att alla barn inte gör det. En 

annan uppfattning antyder på att högläsning ibland ligger på en för hög nivå då ett barns uttryck 

handlar om att högläsningen blir som bäst om den görs sakta. Barnen som uttryckt dessa olika 

uppfattningar verkar ligga på olika utvecklingsnivåer, vilket gör att vi får förståelse för vad 

barnen gav uttryck för i beskrivningskategori 2, nämligen att barngruppen delas in i 

åldersgrupper.  

 

5.7 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visar resultatet att barnen uppfattar högläsning som något de möter på 

förskolan, ofta dagligen och på rutin. I uppfattningarna ges det uttryck för att den sker vid 

samma tidpunkt på dagen, på samma plats och ofta med samma pedagog. Hur högläsningen går 

till är också något som enligt barnens uppfattningar verkar gå till på ett speciellt sätt. Barnen 

ger uttryck för att det är pedagogen som läser och att de ska vara tysta och lyssna under tiden. 

Men barnen uppfattar det även som att de är verbalt aktiva genom samtal och dialog kring 

högläsningen. Detta är dock något som då ofta sker när de har läst färdigt boken i högläsningen. 

En uppfattning som delas av flera barn är att de inte är delaktiga i valet av bok. Ett barns 

uppfattning skiljer sig dock och hen menar att barnen får välja själva vilken bok som ska läsas 

under högläsningen. Mycket i barnens uppfattningar tyder på att högläsningen är vuxenstyrd då 

det framkommer genom deras uttryck att det är pedagogerna som väljer när, var och hur 

högläsningen ska gå till men att barnen ändå kan vara delaktiga på andra sätt. Barnens 
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uppfattningar tyder på att pedagoger arbetar för att högläsningen ska bli en lärande aktivitet då 

det framkommer att barnen utmanas. Det visar sig dels genom att barnen uppfattar det som att 

de delas in i olika åldersgrupper men också genom att de uttrycker att samtal kring boken 

handlar om bokinnehållet som även relateras till barnens egna erfarenheter.  
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka barns uppfattningar kring fenomenet högläsning. 

Frågeställningen handlade om vilka uppfattningar barnen gav uttryck för och vårt resultat visar 

på att barn uppfattar högläsningen på både liknande och olika sätt. En likhet som barnen gav 

uttryck för var att högläsningen sker efter maten. Detta är något som både Svensson (2009) och 

Simonsson (2006) beskriver i sin forskning där de kommit fram till liknande resultat. De 

framhäver att högläsning är något som ofta sker efter maten och att syftet med den är att invänta 

en ny aktivitet eller att lugna barngruppen. Det som skiljer vårt resultat från Svenssons och 

Simonssons är att större delen av barnen uppfattar högläsningen som en möjlighet för lärande. 

Därav anser vi att högläsningen inte tycks användas med syfte att invänta ny aktivitet eller att 

lugna barngruppen. Men trots allt ger barnen uttryck för att högläsningen sker som rutin efter 

maten och det kan ha sin grund i Simonssons (2004) resultat som framhåller att aktiviteten styrs 

av pedagogernas raster och arbetspass. Hon menar att det kan göra att kvalitén går förlorad för 

att få vuxna finns närvarande och syftet med högläsningen upphör. I denna studie uppfattade 

ett barn det som att hen inte lär sig något och ett annat barn att det var bäst att det gick långsamt 

för att barnet skulle lära sig något. Ett barn lär inte sig medan ett annat menar att det går för 

snabbt. Det ena barnet anser att det är en för låg nivå medan det andra anser nivån är för hög. 

Utifrån dessa uppfattningar blir detta problematiskt för pedagogerna då de måste anpassa 

högläsningen efter alla barns olika förutsättningar. Aram och Shapiras (2012) och Carrolls 

(2013) studier visar att barn har olika förutsättningar med sig hemifrån och att detta är något 

som bör tas hänsyn till i arbetet på förskolan. Det vi kan se är att barnen uppfattar det som att 

pedagogerna ibland väljer att dela upp barngruppen efter ålder på barnen. Detta tyder på att de 

löser problemet med att barnen har olika förutsättningar på detta sätt. Enligt Trivette m.fl. 

(2012) bör barngruppen delas in efter ålder och även språklig utveckling för att barnen ska ha 

större möjlighet till att exempelvis utveckla sitt språk.  

 

Studiens resultat har genom barnens uppfattningar visat att det sker diskussioner i samband med 

högläsningen där både bokinnehåll och egna erfarenheter tas upp. Aram och Shapiras (2012) 

studier har visat att diskussioner i samband med bokläsningen är betydelsefull. Verbala och 

språkliga diskussioner kring boken ger en möjlighet till att barn utvecklar sitt språk. Barnens 

uppfattningar i relation till detta tyder på att pedagogerna utmanar barnen genom att de får 

utveckla sina tankar och reflektioner. Att pedagoger arbetar aktivt med att utmana barnen 

genom högläsning stämmer överens med vad Emmoth (2014) kommit fram till. Hon visar på 
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att pedagoger vill skapa samtal och diskussioner med barnen kring texten i boken där syftet är 

att öka barnens språkförståelse men också deras ordförråd. Enligt pedagogerna är det just 

lässtunderna som är bland det viktigaste i förskolans verksamhet för att främja barns 

språkutveckling. Genom barnens uppfattningar blir pedagogernas förhållningssätt synligt i vårt 

resultat. Barnen ger uttryck för att pedagogerna förklarar saker som de inte förstår i samband 

med högläsningen och att de utmanar genom verbala diskussioner. Trivette m.fl. (2012) menar 

att vuxna som är engagerade och lyhörda under bokläsningen är av stor vikt för att barnen ska 

få svar på sina frågor och reflektioner kring innehållet. En positiv inställning till att barn vill 

veta mer gör att bokläsningen blir mer tillåtande och att det skapas diskussioner kring boken. 

Även om mycket av vårt resultat visar på att barnen uppfattar det som att det sker samtal i 

högläsningsaktiviteten framkommer det en uppfattning som handlar om att de inte är verbalt 

aktiva under tiden högläsningen sker, utan att det sker efter att boken är slut. Dennis och Horn 

(2011) nämner vikten av att fånga barns intresse under berättelsens gång. När barnen får 

möjlighet till att samtala under läsaktiviteten kan känslan av inkludering uppnås. Att våra 

resultat då visar att barnen uppfattar det som att de deltar aktivt först efter att boken är slut kan 

om vi relaterar det till Dennis och Horn göra att barnen tappar intresset under högläsningen 

eller att de glömmer bort vad de tänkt på när det senare ska diskuteras.  

 

Det har framkommit att barnen uppfattar det som att de inte är delaktiga i valet av bok i 

högläsningen, vilket tyder på att det är pedagogerna som gör detta val. Vad det är som gör att 

pedagogerna väljer bok framkommer inte men det kan antas att de väljer bok utifrån vilket syfte 

de har med högläsningen och vad de vill att barnen ska lära sig. Olika böcker får olika innebörd 

i barns lärande visar tidigare forskning. Kurcikova (2012) menar exempelvis att personliga 

böcker som är relaterade till barnets liv ger flest diskussioner, medan Cooper (2008) menar att 

bilder i boken är av betydelse då de skapar diskussioner vilket kan va bra för barn som inte har 

det verbala språket. Braizer-Carter (2008) lyfter att traditionella och alfabetiska böcker får olika 

betydelser för lärandet. Det kan då antas att pedagogerna vill ha en variation av böcker i 

högläsningen och att de därför själva väljer bok vilket gör att barnen uppfattar det som att de 

inte är delaktiga i valet av bok.  

 

6.1 Metoddiskussion 

I vår studie handlar den centrala delen om att undersöka barns uppfattningar angående 

högläsning. För att få reda på barns uppfattningar föll därför valet av metod på intervju. 
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Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att intervju som metod är till stor fördel när 

undersökningen handlar om att ta reda på hur människor tänker och talar om ett fenomen. 

Genom intervjun får respondenten möjlighet till att uttrycka sina reflektioner ur sitt perspektiv. 

Det finns dock även nackdelar med att använda sig av intervju som metod, enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (ibid.). En risk som finns är att de personer som blir intervjuade 

framställer sig själva på ett fördelaktigt sätt, och svarar på frågorna utifrån hur de tror att 

intervjuaren vill ha svaren. Även Kroksmark (2007) nämner att de som blir intervjuade kan 

svara utefter vad de tror är rätt och fel, och inte efter vad de själva egentligen har för 

uppfattningar om ämnet.  

 

Något vi reflekterat över i efterhand är att en del intervjufrågor var svåra att förstå för barnen 

vilket gjorde att vi som intervjuade fick ge förklaringar. Vi valde att ha enskilda intervjuer då 

studien handlar om att undersöka barns varierande uppfattningar om högläsning. Hade vi haft 

intervjuerna med flera barn samtidigt hade vi möjligen fått mer uttömmande svar då barnen kan 

hjälpa varandra att komma på saker. Risken finns dock att trovärdigheten då blivit lägre 

eftersom att det är svårt att säga om barnens svar är deras egna uppfattningar eller någon 

annans.   

 

Något som kan ses som både en fördel och nackdel i vår metod är att vi inte utformat en aktivitet 

kring högläsning som alla barn sedan blev intervjuade om. De svar vi fått från barnen kan 

således vara utifrån helt olika situationer angående högläsning i förskolan. Vår intention var att 

ta reda på barns uppfattningar om högläsning i förskolans verksamhet och därför valde vi att 

inte utforma en begränsad aktivitet att intervjua om eftersom vi då ansåg att barnens 

uppfattningar skulle bli begränsade till just den situationen.  

 

Som tidigare nämnt är fenomenografin ibland en ifrågasatt metod för forskning. Ett problem 

som tas upp är att det kan vara svårt att vara säker på att det verkligen är uppfattningar och inte 

åsikter som undersökts (Kroksmark, 2007). Det finns en risk att vårt resultat av intervjuerna 

kan tolkas som barns åsikter och kunskap om högläsning i förskolan då många intervjufrågor 

är utformade efter vad barnen tycker och svaren anpassas därför därefter. Kroksmark (2007) 

menar dock att intervjusvar som är anpassade och tolkade också kan beskrivas som 

uppfattningar och att det är svårt att utforma intervjuer där respondenten inte anpassar sina svar.  
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7. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur barn uppfattar högläsningen i förskolans verksamhet 

utifrån en fenomenografisk ansats. Studien utgick från följande frågeställning: 

 Vilka uppfattningar ger barnen uttryck för gällande högläsning? 

I studiens resultat är högläsning något som enligt barnens uppfattningar sker på rutin, ofta efter 

maten men även att högläsningen är en lärande aktivitet där de uppmuntras till att samtala om 

både bokinnehåll och att relatera till sina egna erfarenheter. Enligt tidigare forskning vi bland 

annat presenterade i studiens inledning används högläsningen dels med syfte att få en lugn stund 

och dels för att ge barnen en lärande och språklig upplevelse (Svensson, 2009). Vi har sett 

liknande resultat i vår studie men en slutsats som kan dras utifrån barnens uppfattningar är att 

högläsningen används mestadels i syfte att aktiviteten ska vara lärande. Enligt barnens 

uppfattningar är högläsningen styrd av pedagogerna vilket stämmer överens med vad tidigare 

forskning säger (Simonsson, 2004). Simonsson (2004) nämner att faktorer som för lite personal 

och pedagogers arbetspass och raster kan göra att kvalitén sänks i högläsningen. Slutsatsen 

utifrån våra resultat har visat att högläsningen fortfarande sker med kvalité även om den sker 

på rutin efter maten.  
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8. Vidare forskning 
Något som hade varit intressant i vidare forskning inom området är att intervjua pedagogerna 

om samma fenomen för att få deras uppfattningar. Ytterligare ett perspektiv blir då synligt och 

det går att jämföra resultaten för att utveckla högläsningen. Det hade också varit intressant att 

kombinera intervju som metod med andra metoder. Ahrne och Svensson (2013) menar att 

materialet kan bli begränsat när det enbart används en metod. För att undvika detta kan det vara 

bra att kombinera intervjuer med andra metoder, som exempelvis observationer. Då fås dels en 

bild av vad de intervjuade personerna har för uppfattningar inom området, men också hur de 

faktiskt handlar i dessa situationer. Det går då att ställa det insamlade materialet mot varandra 

för att få en mer sanningsenlig bild av studiens område.  
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9. Didaktiska implikationer 
Vår studie har visat på flera betydelsefulla resultat för verksamma pedagoger. Då resultatet har 

visat att högläsningen ofta är vuxenstyrd och att barnen inte är delaktiga i hur, när och var den 

utformas kan pedagoger ha detta i åtanke när de använder sig av högläsning i förskolan. Att få 

barnen mer involverade i högläsningen kan göra att de får en högre känsla av delaktighet vilket 

möjligen gör att högläsningen får en annan betydelse för barnen. Det framkommer också att 

barn ibland inte uppfattar att det sker ett lärande genom högläsning. För att lärande ska få en 

mer central roll i högläsningen kan pedagogerna därför lägga mer vikt vid att samtala med 

barnen dels om vad lärande innebär, men också om hur det är direkt kopplat till högläsning.   
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
1. Brukar någon läsa högt eller berätta sagor/berättelser för er här på förskolan? Var? Och 

när?  

2. Vem är det då som läser? Vem pratar? Brukar du också prata då? Vad säger ni då?  

3. Vilka böcker brukar ni läsa? Vem är det som bestämmer vilken bok ni ska läsa?  

4. Har du en favoritbok? Vilken bok är din favoritbok? Brukar ni läsa den?  

5. Vad tycker du om högläsning? Varför?  

6. Vad tycker du om att läsa böcker tillsammans? Är det bra, eller inte bra? Varför?  

7. Kan man lära sig något genom att läsa en bok tillsammans? Vad kan man då lära sig?  
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi läser just 

nu kursen examensarbete för förskollärare och håller inom ramen för kursen på att skriva om barns språkutveckling 

och bokläsning i förskolan. Det vi är intresserade av att veta är hur barn uppfattar bokläsningen på förskolan och 

vi skulle därför vilja genomföra intervjuer med era barn. De svar vi får från barnen kommer vi att använda som 

material i vår studie, och med anledning av ovanstående så vore vi tacksamma om vi kunde få ett godkännande 

från er vårdnadshavare för att få lov att använda barnens svar i studien. Det är helt frivilligt att delta i 

undersökningen och barnen kan när som helst under studiens gång avbryta deltagandet. Vi kommer att vara lyhörda 

för barnens önskemål. 

Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av ljudinspelning som sedan kommer att transkriberas. I 

transkriberingen kommer påhittade namn att användas för att värna om barnens integritet, i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Det insamlade materialet kommer således att användas på ett sådant sätt att barnen inte 

kan identifieras och kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående. 

 

I examensarbetet följer vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka uttrycks inom fyra områden. Det 

första området är informationskravet, som uppfylls genom informationen vi ger Er i detta brev. Det andra området, 

samtyckeskravet, innebär att deltagarna i intervjuerna ger sitt skriftliga samtycke. I detta fall är det ni 

vårdnadshavare som ger samtycke då deltagarna är minderåriga. Tredje området är konfidentialitetskravet, som 

innefattar att vi som forskare behandlar uppgifterna på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera dessa. 

Fjärde området, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som insamlats endast kommer användas i 

forskningsändamål. 

Examensarbetet kommer att publiceras i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, som är ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser som är producerade vid 40 lärosäten och forskningsinstitutioner. 

Har Ni frågor gällande examensarbetet är Ni varmt välkomna att höra av Er till oss: 

 

Amanda Berling: amanbe13@student.hh.se  

Sara Starnert: sarsta13@student.hh.se  

 

Examinator Kristina Holmberg - Kristina.Holmberg@hh.se 

Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad 

Tack för Er medverkan! 

Med vänliga hälsningar, Amanda och Sara. 

Vänligen kryssa i ett svarsalternativ nedan och signera. Lämna till förskolan senast 25/11 - 16 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – –– – – – – 

Barnets namn:  

___________________________________________________________________________ 

◻ Jag samtycker till att mitt barn får delta i undersökningen 

◻ Jag samtycker inte till att mitt barn får delta i undersökningen 

Datum:     Vårdnadshavares underskrift: 

___________________________________________________________________________ 
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