
 

  

 

 

 

LÄRARPROGRAMMET  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Högläsning i förskolan 
 

 

 

 

 

 

Frida Fahlström 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2009 

Handledare: Kristina Henriksson 

Humanvetenskapliga Institutionen 

 



 

HÖGSKOLAN I KALMAR 

Humanvetenskapliga Institutionen 
 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

 Lärarprogrammet 

Titel: Högläsning i förskolan 

Författare: Frida Fahlström 

Handledare: Kristina Henriksson 
 

 

 

 

ABSTRAKT 

 
Det huvudsakliga syftet med min studie var att vinna kunskap om 

högläsningssituationen i förskolan med fokus på lärarens roll. 

Med hjälp av videoobservationer har jag undersökt hur högläsning går till på en 

utvald förskola utifrån tre pedagogers agerande och förhållningssätt. Observationer 

har gjorts vid sex tillfällen, två per pedagog. Resultatet av studien har visat att 

pedagogens agerande och förhållningssätt absolut påverkar hur 

högläsningssituationen är utformad vilket framträder beträffande både innehåll och 

form. Resultatet av det insamlade materialet har analyserats utifrån Bernsteins teori 

om klassifikation, inramning. Denna analys visade att det oftast förekom en stark 

klassifikation och inramning, vilket innebär att pedagogen har full kontroll över 

aktiviteten och innehållet.  
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1 INTRODUKTION 

 

Enligt Fox (2001) ska redan den första meningen i en berättelse väcka intresse hos 

lyssnaren. Målet är att genast fånga åhörarna och sedan inte släppa taget om dem. 

Om vi läser med en förtrollande inlevelse kommer berättelsens sista mening att vara 

jämförbar med församlingens Amen i slutet av en gudstjänst (a.a.).  

 
”När berättaren ser att historien lever i lyssnarens ögon, får berättelsen luft under 

vingarna. Då svävar den på åhörarnas inlevelse”. (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004, s. 22).  

 

Under den verksamhetsförlagda utbildning jag haft under min studietid har arbetet 

med barnböcker och högläsningssituationen sett olika ut. På en förskola finns 

böckerna alltid framme och är tillgängliga för barnen. På en annan förskola ligger 

böckerna i en låda som står i ett låst materialförråd. 

 

Det jag vill undersöka är hur högläsningssituationen tar form i förskolan. Jag vill 

studera lärarens roll och hur läraren hanterar barnens initiativ och spontana infall. Jag 

är även nyfiken på vem som väljer bok till högläsningen och hur tillgängliga 

böckerna är för barnen. Enligt Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993) är 

förskollärare ofta medvetna om den betydelse som valet av litteratur har för barnens 

utveckling. Däremot har de ofta svårt att omsätta denna medvetenhet i praktiken. 

Pramling visar på erfarenhet av att materiell hänsyn ofta får gå före kulturellt 

utvecklande, detta genom böckers svåråtkomliga placering på förskolor med mindre 

barn. 

 

Enligt myndigheten för skolutveckling (2004) kan personalen i förskolan vara 

ovärderliga som inspiratörer för att få barnen att upptäcka och uppskatta den litterära 

världen. Genom att som vuxen erhålla så breda och utvecklade språkliga och litterära 

kunskaper som möjligt, blir arbetet med barnen naturligt och ett utvecklande 

litteraturpedagogiskt arbete kan genomföras. Hagtvet (2004) menar att det är en 

viktig målsättning i dagens förskolor att utveckla goda språkkunskaper. Att medvetet 

genomföra olika språkstimuleringar, där kopplingen mellan språk och handling blir 

tydlig, anser Hagtvet är grundläggande för att en bra skriftspråksinlärning skall 

kunna ske. 
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2 BAKGRUND 

 

I det här kapitlet kommer jag att presentera den litteratur jag valt att använda som 

bakgrund för min studie, min teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. För att 

underlätta för läsaren har jag delat in avsnittet i tre övergripande rubriker; 

högläsning, teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning.  

 

 

2.1 Högläsning 

 

Chambers (1995) ser högläsning som en introduktion till det egna läsandet. Han 

menar att det alltid är svårt att läsa sådant vi inte först hört sägas högt. Vi lär oss att 

läsa tillsammans med någon som redan kan. Här beskrivs lärarens uppgift som 

kunnig förebild att fylla barnets ordförråd och exemplifiera olika texter, allt för att 

skapa en förståelse hos barnet för det språk som barnet kommer att möta i skriften. 

Varje gång vi lyssnar till en berättelse, dikt eller annan text, får vi ytterligare 

exempel på hur en sådan text är uppbyggd och hur den fungerar.  

 

Fox (2001) beskriver högläsning som en konst där ögonen och rösten spelar en viktig 

roll. Hon menar att om vi läser en berättelse utan att låta känslorna i historien synas i 

våra ögon slösar vi bort en av våra främsta tillgångar. Rösten är vårt främsta redskap 

vid högläsning. Hur du använder din röst och vilket tonläge du väljer påverkar både 

berättelsen och åhörarens upplevelse. Enligt Fox (a.a.) är det viktigt att kunna 

använda sin röst på ett bra sätt. Hon menar att detta kan bli möjligt när den vuxne går 

ner på barnets nivå. Man bör tala till barnet som en jämlik och låta barnet svara på 

samma sätt.   

 

2.1.1 Högläsning – för alla 
 

Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993) menar att företeelsen att berätta sagor och 

historier för barn enbart har ett par hundra år bakom sig. Berättandet var från början 

främst förekommande mellan vuxna. När barnen blev tillåtna att vara med och dela 

upplevelsen dröjde det inte länge till sagorna flyttade in i barnkammaren mer 

permanent som godnattsagor.  

 

Fox (2001) uttrycker tydligt att den bästa tidpunkten att börja läsa för sina barn är 

den dag de föds. Fortsättningsvis trycker Fox (a.a.) på att högläsning inte är ett 

fenomen avsett enbart för barn, utan även ett redskap även brukbart för och på 

vuxna. Chambers (1995) stärker Fox (a.a.) påstående att det inte bara är små barn 

som njuter av högläsning. Vår lust att läsa och lyssna till skönlitteratur ligger djupt 

rotad i den gamla seden av muntligt berättande (Chambers, 1995).  

 

Enligt myndigheten för skolutveckling (2004) kan berättelsen och berättandet bana 

väg för och utveckla en god och funktionell läs- och skrivförmåga, inte bara hos barn 

utan även hos vuxna.  
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2.1.2 Positiva effekter av högläsning 
 

Fox (2001) är av meningen att högläsningen har en kraft i sitt sätt att förmedla ett 

budskap som gör att det inte råder någon tvekan om att högläsning är undervisning. 

Att läsa högt menar Fox (2001) är ett effektivt sätt att fånga en lyssnare och kan 

dessutom ha en lugnande inverkan på publiken, en åsikt som Hasselbaum (2002) 

delar och redogör för. Med hjälp av en mindre enkätundersökning konstaterar hon att 

högläsning har många positiva effekter. Högläsning kan skapa intresse för böcker 

och ge lugn och förbättrad koncentration. En gemensam läsupplevelse kan öka 

sammanhållningen i en grupp eller klass.  Hasselbaum (2002) menar att högläsning 

kan vara ett sätt att lära barn förståelse och empati. Avslutningsvis ska högläsning 

vara ett sätt att öva barns förmåga att uttrycka sig genom samtal efter högläsningen, 

något som pedagogen kan använda för ytterligare språkstimulerande aktiviteter. 

 

Högläsningen för med sig ett sätt att tala med barnet istället för att tala till barnet 

(Pramling, Carlsson och Klerfelt, 1993).  Pramling m.fl. (a.a.) beskriver högläsning 

som ett givet inslag i den barnpedagogiska verksamheten. Språket ska stimulera 

begreppsbildning och känsloutveckling hos barnen samtidigt som det fungerar som 

ett redskap för bearbetning av upplevelser. Språket är ett kommunikationsmedel, 

både i tal och också skrift. Litteratur i form av sagor och berättelser ger nya 

erfarenheter och stimulerar barns fantasi. Det symboliska innehållet i sagor kan 

hjälpa barn att bearbeta och förstå känslor, upplevelser och intryck. Myndigheten för 

skolutveckling (2004) menar att sagor har en ordnande struktur och en 

traditionsförmedling som hjälper oss in i den litterära världen genom vår fantasi. 

Pramling m.fl. (1993) menar att litteraturen kan fungera som moraliskt utvecklande. I 

synnerhet ska litteratur stimulera språkutvecklingen med avseende på läs- och 

skrivutvecklingen. Fox (2001) menar att barn som man inte har läst för förväntar sig 

inte att skrift ska vara begriplig. Detta kommer att skapa svårigheter för dem när de 

ska lära sig att läsa själva.  

 

2.1.3 Högläsning eller berättande 
 

Chambers (1995) skiljer på berättande och högläsning. Berättande följs åt av det 

känslomässiga och dramatiska medan högläsning hör ihop med tänkande och 

reflektion. Han menar att högläsningen innebär kommunikation via tryckta ord och 

bilder. Högläsningen är i större utsträckning utåtsökande och ligger längre från den 

vanliga samtalsformen än berättandet. Chambers (a.a.) uttrycker att 

kommunikationen mellan utövare och åhörare är mindre direkt vid högläsning, en 

åsikt som Fox (2001) inte delar. Hon anser att högläsande och berättande kan 

kombineras och ge lysande resultat.  

 

Myndigheten för skolutveckling (2004) menar att i berättandet gör vi världen 

greppbar för oss själva i mötet med lyssnaren. I vår tid av upprymdhet över teknik 

som förkortar avstånd finns en risk att vi förminskar möjligheten att vara närvarande 

i språket. 
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2.2 Teoretisk utgångspunkt 

 

För att få en ökad förståelse för lärarens roll i högläsningssituationen har jag valt att 

utgå ifrån Bernsteins teori om makt och kontroll i termer av klassifikation och 

inramning.  

 

2.2.1 Bernsteins teorier 
 

Begreppen klassifikation och inramning är svåra att definiera var för sig då de alltid 

står i förhållande till varandra (Bernstein & Lundgren, 1983).  

Klassifikationen säger något om förhållandena mellan kategorierna som skapar 

skolans kontext. Inramning säger något om den form som innehållet i 

överföringsprocessen har (a.a.). 

 

2.2.2 Bernstein klassifikation 
 

Bernstein och Lundgren (1983) menar att begreppet klassifikation kan användas för 

att beskriva förhållandena mellan olika kategorier. Dessa kategorier kan vara utövare 

och förvärvare, exempelvis lärare och elev. Klassifikation syftar på principen bakom 

förhållandet mellan dessa kategorier. Dock måste någon form av makt finnas som 

upprätthåller och återskapar de särskilda förhållandena mellan de olika kategorierna. 

Det är denna makt som ser till att en elev beter sig som en elev och att en lärare beter 

sig som en lärare (a.a.).  

 

Begreppet klassifikation är enligt Bernstein (2000) starkt kopplat till makt i 

relationer och används med syftet att undersöka relationen mellan olika kategorier, 

exempelvis aktiviteter som i det här fallet högläsning. Bernstein talar om stark 

respektive svag klassifikation och menar att ju mer definierad en kategori är, desto 

mer specialiserad blir den. En aktivitet med stark klassifikation har en tydlig 

identitet. Klassifikationen kan visa hur innehållet i den pedagogiska praktiken är 

strukturerad. Makten är den bärande pelaren som upprätthåller gränserna mellan 

kategorierna (a.a.).  

 

Om kategorierna är starkt avgränsade från varandra menar Bernstein och Lundgren 

(1983) att det råder en stark klassifikationsprincip. Om de är svagt avgränsade leder 

detta till en svag klassifikation. Här syftar klassifikationen till relationerna mellan 

utövarna och inte till vad som klassificeras. Varje förändring av 

klassifikationsprinciperna kräver en förändring i graden av avgränsning.  

 

2.2.3 Bernstein inramning 
 

Begreppet inramning används för att analysera olika former av kommunikation med 

avseende på vem som kontrollerar vad i sammanhanget. Graden av kontroll över 

dessa faktorer leder till stark eller svag inramning. Intensiteten av kontroll kan också 

variera mellan faktorerna. Bernstein (2000) menar att det är möjligt att exempelvis 

ha stark kontroll över ett val och samtidigt svag kontroll över hastigheten på 

aktiviteten eller situationen, vilket Emilson (2008) menar kan visa sig genom att en 
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lärare bestämmer en sång som ska sjungas men låter barngruppen styra hur lång tid 

aktiviteten ska ta (a.a.).  

 

Lärare och elever är indragna i ett förhållande som har med överföring och förvärv 

att göra (Bernstein & Lundgren, 1983). Detta kan ske både ensidigt och ömsesidigt. 

Bernstein och Lundgren (a.a.) menar att begreppet inramning syftar på den princip 

som ligger till grund för detta förhållande, den princip som styr överförings- och 

förvärvsprocessen.  

 

Bernstein och Lundgren (1983) menar att inramning syftar på kontrollen av vad som 

görs tillgängligt, hur och när detta sker samt de sociala förhållandena. Inramning 

avser alltså principerna för den kontroll som ligger bakom den pedagogiska 

kommunikationen. Inramningen står i samma förhållande till 

kommunikationsprinciperna som klassifikationen står i till principerna för relationen 

mellan kategorierna. Precis som relationerna mellan kategorierna styrs av stark eller 

svag klassifikation, styrs kommunikationsprinciperna av stark eller svag inramning. 

Förändringar eller variationer i inramningen ger förändringar och variationer i de 

pedagogiska praktikerna, vilka bidrar till förändringar eller variationer i 

kommunikationsprinciperna.  

 

2.3 Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet. Den presenterade 

forskningen behandlar frågor som gäller högläsning och andra språkstimulerande 

aktiviteter. Den ger även en inblick i hur förskoleverksamheten kan se ut eftersom 

denna lägger grunden för det lärande som ska ske. Jag har valt att rubricera de olika 

avsnitten utifrån detta samt utifrån mina frågeställningar.  

 

2.3.1 Lärande läsning 
 

Thorell (2006) har i sin studie av läsning i förskolan funnit många positiva aspekter 

till högläsning både planerad och spontan. Hennes resultat visar att läsvilan är det 

tillfälle då förskolor främst utövar planerad högläsning för barnen. Hon ser inte något 

synligt som tyder på att läsvilan skulle vara en planerad aktivitet utan läsvilan 

förefaller mer som en rutin. Flera förskollärare har i intervjuer refererat till läsvilan 

som en mycket gammal och älskad tradition.  

 

Det intryck Thorell (2006) beskriver sig ha fått genom observationer av planerade 

högläsningssituationer är att sittmöjligheterna för barnen var begränsade och att en 

del barn inte fick plats i sofforna. Några barn var så trötta att de nästan somnade. Vad 

gäller valet av böcker menar Thorell (a.a.) att en del litteratur kändes mer anpassad 

till barngruppen. Olika sagor och pedagogiska barnböcker fångade barnens intresse 

mer än faktaböcker och böcker med färre bilder. Thorells (a.a.) resultat visar på att 

tiden för läsning är bäst just vid läsvilan efter lunch. Läsvilan upptar omkring 15 till 

20 minuter beroende på hur trötta eller pigga barnen är vilket påverkar deras 

koncentration. Även hur schemat följts under dagen spelar in här.  
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Jönsson (2007) har i sin studie av barns tidiga läsning presenterat ett resultat som 

visar att gemensam läsning och högläsning har flera fördelar.  

Hon menar att den kan skapa en känsla av gemenskap, där berättelserna gestaltar 

andras erfarenheter som eleverna och jag kan ta del av. Alla elever i klassen kan ta 

del av innehållet oavsett läsförmåga. Elevernas uppmärksamhet riktas mot innehållet 

och inte på den egna läsningen och det skapar en mer sammanhållen läsupplevelse 

där fler elever blir delaktiga. Dessutom är det möjligt att välja en längre text och ett 

mer komplext innehåll än om eleverna ska läsa på egen hand. När oklarheter uppstår 

kan dessa tas upp till diskussion. Att läsa texten högt innebär att läsningen hålls 

samman och avslutas för alla vid samma tidpunkt. Den gemensamma lässtunden kan 

också i bästa fall bli en slags ”föreställning” där röst och mimik kan skapa dramatik, 

spänning och inlevelse.  

 

Jönsson (2007) har funnit att läsning tillsammans kan beskrivas som en gemensam 

resa där klassens deltagare delar själva resandet, men också de ledtrådar som texten 

ger. Under den gemensamma läsningen måste läraren ha många bollar i luften. 

Samtidigt som pedagogen läser texten och försöker göra den rättvisa, behöver denna 

vara lyhörd för de signaler som elevernas mimik och gester ger. Ser det ut som om 

eleverna lyssnar aktivt? Signalerar de att det är något de inte förstår? Läraren måste 

också reflektera över textens innehåll för att vara beredd på att det finns händelser 

som eleverna vill och behöver diskutera. Allt detta sker under korta, snabba 

ögonblick och det händer troligen saker runt läsningen som inte upptäcks. I 

undervisningssituationen hinner pedagogen inte fundera någon längre stund över 

olika kommentarer som eleverna ger till texten och det som sker (a.a.). 

 

Cunningham, Zibulsky och Callahan (2009) menar att vägen till läs- och 

skrivkunnighet börjar långt före barnet börjar skolan, långt innan pennor, papper och 

läroböcker kommer in i bilden. Det börjar redan vid födseln då barnet uppfattar sina 

första språkljud och en språklig resa startar. Den språkliga utvecklingsresan fortsätter 

in i förskoleverksamheten och utökas av berättade historier, ramsor och sånger som 

upprepas. Tillsammans med denna kavalkad av muntliga språkupplevelser börjar 

sakta introduktionen av skriftspråksvärlden genom böcker, skultar och etiketter av 

olika slag. Förskoleåren ska vara fyllda med möjligheter till språkutveckling, något 

som Cunningham m.fl. anser vara grunden till läs- och skrivinlärning.  

 

2.3.2 Miljön runt högläsningssituationen 
 

Emilson (2008) diskuterar kring begreppet fostran, en term och en faktor som har 

stor betydelse i förskoleverksamheten. I sin studie av samlingar i förskolan har 

Emilson utforskat fostran i samspelet mellan lärare och barn. Ett samspel som hon 

menar har både en offentlig och en personlig dimension. Därför har hon studerat 

såväl innehåll som form, teoretiskt och empiriskt. Emilson ser på fostran som en del i 

socialisationsprocessen vilket kan kopplas till hennes tankar om att dagens förskola 

är barnets första steg i utbildningssystemet och med det blir barnet också en del av 

samhällets offentliga socialisation.  

 

Ekström (2006) har genomfört en interpretativ studie där han använt sig av ett 

tolkningsperspektiv som grundar sig på verksamhetsteori och begrepp ur Bernsteins 

utbildningssociologiska teori. I studien har Ekström (a.a.) observerat tre förskolor 
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och intervjuat personalen på dessa. Hans resultat som baseras på forskningsfrågor 

kring organisation och verksamhet visar på en verksamhet där dagliga rutiner och 

omsorg är det primära objektet. Två väsentliga delar pekas ut i form av lärande och 

fostran. Det organiserade lärandet har ofta en förmedlande karaktär med syfte att 

utveckla barnens kognitiva förmågor. Vid de aktiviteter som är omsorgsinriktade 

hänvisar Ekströms (a.a.) resultat till att det främst är barnens färdigheter som övas. 

Verksamheten riktas till stor del till barn i grupp, vilket Ekström (a.a.) menar bidrar 

till att barnen fostras till att fungera kollektivt. Av detta dras slutsatsen att barnens 

individualitet inte får så stort utrymme. Dagsrutinerna fungerar som en viktig pelare i 

verksamheten som reglerar barnens inflytande och i vilken form lärandet kan och bör 

ske.  Här formas en fostranspraktik som handlar om att få barnen att anpassa sig till 

en struktur och följa pedagogens ledning.  

 

Cunningham, Zibulsky & Callahan (2009) menar att det i studier visats att 

kunskapen kring en tidig läs- och skrivstimulans och barns kontakt med böcker 

kunde vara bättre. I en pågående studie av organisationen the National Association 

for the Education of Young Children och National Head Start förklaras vikten av att 

tidigt introducera läs- och skrivutvecklingen i arbetet med barn i förskolan. Tjugo 

förskollärares kunskaper har undersökts och resultaten visar att många förskollärare 

saknar de kunskaper som krävs för att främja tidig läs- och skrivkunnighet. Man 

menar även att den kunskap som finns tenderar att överskattas, vilket skapar hinder 

för kunskapsutveckling. Studien visar alltså att förskollärarna tror sig kunna mer än 

de egentligen gör, vilket naturligtvis får konsekvenser för barnen. För att ändra på 

detta uppmanar Cunningham m.fl. (a.a.) till fortsatt forskning på området och även 

en upplyftning av språkets och språkutvecklingens betydelse. De menar att om tidig 

läs- och skrivinlärning hos förskolebarn uppmärksammades som ett vetenskapligt 

ämne såsom matematik och naturkunskap, skulle också kunskapen hos lärarna vara 

större. Det som är tänkt att ingå i arbetet är aktiviteter som berör fonologisk 

medvetenhet och uttal. Kunskaper ska ge en ökad förståelse och en första kontakt 

med senare läs- och skrivutveckling. De menar dock att detta är på väg att förändras. 

Som en påföljd av ovanstående studieresultat har allt från barnläkare till 

bibliotekarier och föräldrar sett över och utvecklat sina kunskaper kring hur barn 

genom tidiga möten med böcker och skriftspråk får fördelar senare i 

utbildningssystemet och bidrar till en ökad lust att lära (Cunningham, Zibulsky & 

Callahan, a.a.).  

 

2.3.3 Delaktighet 
 

Utifrån resultaten av sin studie pekar Thorell (2006) på flera fördelar men även en 

del nackdelar med planerad högläsning. Alla pedagoger har en uppfattning om 

litteraturens betydelse och syfte. De uttrycker tydligt att omvårdnaden är viktig i 

situationen även om detta inte är uttalat eller nedskrivet. De menar att barnen 

behöver smälta maten efter lunch och att läsvilan skapar en lugn paus mellan 

aktiviteterna på förmiddagen och eftermiddagen. Pedagogerna uttrycker att vissa 

stunder på dagen passar bättre än andra för läsning och barnen har lärt sig när det är 

idé att fråga efter högläsning. Den tydligaste nackdelen Thorell (a.a.) menar sig ha 

sett vid sina observationer är att spontana lässtunder lätt avbryts av distraktioner eller 

andra aktiviteter. Fördelen med spontana lässtunder kan vara att det inte är lika 

många barn som vid läsvilan vilket ger en mer lugn och intim situation. Pedagogerna 
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berättar vid intervjuer att de brukar ta initiativ till läsning då gruppen är stökig eller 

behöver lugnas. 

 

Björklund (2008) beskriver berättande som ett forum där kommunikationen står i 

fokus. I flera av Björklunds studerade litterära aktiviteter är berättarmönstret tydligt 

utformat och innehåller både tidsordning och orsakssamband. Här syftar berättande 

till situationer då barnen själva berättar sagor, för varandra eller för pedagogerna. 

Björklund (a.a.) menar att barn tidigt i livet börjar använda sig av berättande som en 

mötesplats för läs- och skrivinlärning. Berättandet utgör en betydande del i barnets 

vardag. Barnens engagemang i berättarsituationer uttrycks genom deras delaktighet i 

dessa. Utifrån sitt resultat konstaterar Björklund att barnens involvering i berättandet 

har en framträdande plats. Tillsammans med pedagogerna bygger barnen sina 

erfarenheter. Det är dessa erfarenheter från vardagens händelser som sedan blir till 

levande berättelser. Innehållet som berättandet berör är inte alltid konkret och 

närvarande. Vid dessa tillfällen erövrar barnen kunskaper kring att språkligt beskriva 

något abstrakt. När barnen själva skapar dialog och berättar ger det möjlighet för 

dem att pröva omgivningens reaktioner till innehållet som de förmedlar. För barnens 

tidiga läs- och skrivinlärning innebär detta att de kan påverka berättandets riktning 

såväl som berättelsens fortgående och slut (Björklund, a.a.).  

 

Emilson (2008) behandlar små barns delaktighet relaterat till lärarkontroll i sin 

artikel Childrens participation and teacher control som utgör en del av resultatet i 

den studie som ligger till grund för hennes avhandling. Hon har använt sig av 

Bernsteins begrepp klassifikation och inramning för att analysera lärarkontroll och 

barns delaktighet i olika aktiviteter. För artikeln valdes två situationer för närmare 

analys. Resultatet som tas upp i denna visar på vilka sätt stark klassifikation 

respektive inramning begränsade barnens delaktighet. Svag klassifikation och 

inramning visar sig ha gynnat barnens möjligheter att delta på egna villkor. Emilsons 

studie gav alltså resultat som visar att möjligheterna för barns delaktighet ligger i 

svag klassifikation och inramning men även i pedagogens intresse av att förstå 

barnets perspektiv. Att skapa mening, ge bekräftelse och respons och ingå i en 

emotionell och öppen dialog med barnen menar Emilson är flera egenskaper som 

binds ihop till ett pedagogiskt förhållningssätt skapat av svag klassifikation eller 

inramning (a.a.).  
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3 SYFTE 

 

Syftet med studien är att vinna kunskap om hur en högläsningssituation kan se ut i 

förskolan. 

Min utgångspunkt är lärarens roll vid högläsningssituationer och barns delaktighet i 

mötet med litteraturen. 

Till min hjälp har jag formulerat en frågeställning bestående av två punkter: 

 

 Hur kan en högläsningssituation se ut i förskolan? 

 Hur kan lärarens roll se ut i en högläsningssituation? 
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4 METOD 

 

I detta kapitel redovisar jag mitt val av metod och motiverar varför jag valt att 

använda mig av just dessa metoder i min studie. Här presenterar jag mina hjälpmedel 

för genomförandet och bearbetningen av materialet jag insamlat vid de observationer 

jag genomfört. Även studiens etiska aspekter och tillförlitlighet diskuteras här.  

 

4.1 Val av metod 

 

För att underlätta för läsaren har jag valt att dela in avsnittet utifrån de metoder jag 

valt att använda mig av i min studie; Kvalitativ studie och Observation. 

 

4.1.1 Kvalitativ studie 
 

Företrädare för de kvalitativa metoderna menar att det är en principiell skillnad på de 

saker som naturvetenskapsmän studerar och det som samhällsforskare sysslar med. 

Därför anser dessa att olika metoder krävs (Andersen, 1994). 

 

Föreliggande studie är av kvalitativ karaktär. Bryman (2002/2001) presenterar 

följande kännetecken för kvalitativ forskning; Deltagarnas uppfattning har stort 

genomslag, det finns en närhet till det undersökta och ett intresse för kontextuell 

förståelse. Fokus är på teorigenerering snarare än att testa teori. Forskningen är 

processinriktad, flexibel och endast svagt strukturerad, data är rika och fylliga, 

forskningen har en mikroinriktning, mening är ett väsentligt begrepp samt att 

forskningen studerar naturliga miljöer. För att sammanfatta detta sägs ofta att 

kvalitativ forskning vill skapa förståelse för de fenomen som studeras.  

 

Enligt Bryman (1997) är deltagande observation den metod för insamling av 

information som främst förknippas med kvalitativ forskning. Den kvalitativa 

forskningens roll är ett sätt att utforska aktörerna på ett djupare plan. Relationen 

mellan forskare och subjekt är mycket nära då forskarens förhållningssätt grundar sig 

på att forskaren är inne i situationen.  

 

Utgångspunkterna för de kvalitativa metoderna är enligt Andersen (1994) att varje 

fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper och att man 

därför inte kan väga och mäta det. Vidare menar han att många förespråkare för den 

kvalitativa metoden lägger vikt vid att forskningsobjektet uppfattas som ett subjekt. 

Därav ses forskningsprocessen som en kommunikationsrelation där forskaren deltar i 

en tvåvägskommunikation.  
 

Ett annat kännetecken hos kvalitativ forskning är att forskningen ofta arbetar med 

små urval, vilket Ebbinghaus (2005) framhåller. Ur de små urvalen gör den 

kvalitativa forskningen intensiva analyser, något som passar väl in på min studie.  
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4.1.2 Observation 
 

Jag valde observationer som metod eftersom jag ville studera en specifik situation.  

En form av öppen observation kändes som ett bra instrument då detta innebär att 

undersökningsgruppen är medveten om att de medverkar i en studie (Einarsson och 

Chiriac, 2002). Dock var inte förskollärarna informerade om att syftet med 

observationen var att studera deras roll i situationen. Orsaken till detta var 

ambitionen att inte påverka resultatet det vill säga deras prestationer. Det var viktigt 

att både barngruppen och förskollärarna kände sig bekväma och trygga i situationen 

för att fånga en så naturlig situation som möjligt. Direkta observationer passade bra 

eftersom de är ögats direkta iakttagelse av händelser och grundar sig på att det finns 

ett syfte med att studera det som händer när det händer (Einarsson och Chiriac, 

2002). Detta innebär att observationen äger rum i en situation som skulle ha utspelat 

sig oavsett om studien genomförts eller inte. Den enda förutsättningen för 

observationen är att den som observerar måste vara på plats. Detta kan innebära en 

nackdel då högläsningen är en aktivitet som smälter samman med dagens rullande 

schema av rutiner vilket gör det svårt för en observatör att få en helhetsuppfattning 

av situationen.  

 

Jag har i min studie genomfört vad Bell (2006) kallar ostrukturerade observationer. 

Bell menar att forskare som bestämmer sig för att tillämpa ett ostrukturerat 

förhållningssätt i sina observationer ofta har en klar uppfattning om syftet med 

observationen. De är beredda att lägga ner tid på fältarbetet och noga bekanta sig 

med insamlade data eftersom de förväntar sig att det efterhand framträder en struktur 

i observationerna. Detta kan dock utgöra en nackdel för studien om observatören 

låser sig vid att finna ett specifikt resultat i undersökningen. Det bästa är att ha ett 

öppet förhållningssätt.  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 

Jag har valt att utföra observationerna på en förskola och en utvald avdelning. Jag 

har tidigare utfört verksamhetsförlagd utbildning på förskolan och har god kontakt 

med personalen. Valet av barngrupp gjordes i samråd med personalen på förskolan. 

Barnen är mellan tre och fyra år. Mitt främsta mål var att studera en planerad 

högläsningssituation som ingick i det vardagliga schemat, dels för att situationen 

skulle kännas trygg för barn och personal och dels för att underlätta 

schemaläggningen av mina besök. Då min studie utgår från att iaktta läraren och 

dennes roll i situationen är det själva situationen i sig som är intressant och inte valet 

av barngrupp.  

 

Efter lunch varje dag finns tid avsatt för vila. Några av de yngsta barnen sover i ett 

separat rum tillsammans med en pedagog. Övriga barn samlas för läsvila i tamburen 

där en soffa och några väggfasta bokhyllor är placerade. Den personal som arbetat 

längst den dagen går hem, den pedagog som stänger tar rast. Övrig personal ansvarar 

för sovande vila och läsvila.  Detta rullande schema gör det lätt för personalen att 

veta vem som ska läsa och skapar också variation på högläsningen.  

 



14 

4.3 Undersökningsinstrument 

 

Då jag valt att använda observationer som metod för insamling av data kändes 

videokamera som ett bra verktyg. Videokameran gör det möjligt att få med så 

mycket som möjligt av situationen och dessutom kunna se den igen efteråt. Flera 

fördelar med att använda videokamera uttrycks av Einarsson och Chiriac (2002) vara 

möjligheten att registrera pauser och tystnader. Även tvekande, kroppsspråk och 

ögonkontakt blir tydligt med hjälp av videoobservation. Vid användandet av 

videokamera kan också någon annan än forskaren sköta datainsamlingen. En nackdel 

är att man kan samla på sig en större mängd material än vad man behöver. 

Efterarbetet kan då bli omfattande och betungande (a.a.).  

 

4.3.1 Observatörens roll 
 

Av olika skäl var jag som observatör inte direkt delaktig i högläsningssituationerna. 

Hur jag placerade mig själv i förhållande till gruppen var beroende av hur bra 

upptagning filmkameran hade över situationens helhet, vilket gjorde att jag hamnade 

en bit ifrån gruppen. Dessutom var det viktigt för mitt syfte och resultatet av 

observationerna att aktiviteten inte stördes av min närvaro. En nackdel med att 

endast vara en deltagande observatör kunde ha bidragit till att jag endast genom att 

delta i gruppen kunde ha stört gruppens naturliga beteende. Jag fann att detta inte var 

fallet då pedagogerna i de flesta fall placerade sig med ryggen mot mig och 

barngruppen kände sig tillräckligt bekväm att delta i högläsningen utan att 

distraheras av vad som hände runtomkring.  

 

4.4 Genomförande 

 

I valet av förskola för min studie utgick jag från två förskolor där jag utfört 

verksamhetsförlagd utbildning och där jag har god kontakt med personalen. Jag 

hörde av mig till båda förskolorna via telefon och intervjuade personalen kring deras 

vardagliga vanor att läsa högt för barnen. Då en av förskolorna hade flera 

avdelningar som dagligen läste högt för barngruppen valde jag att utföra min studie 

på just den förskolan. I samförstånd med personalen på förskolan valdes en 

avdelning som lämplig tillämpningsplats för mina observationer.  

 

För att underlätta efterarbetet valde jag att använda videokamera som verktyg för 

mina observationer. Handhållen kamera blev det naturliga valet då placering och 

vinkel för filmningen varierade beroende på hur pedagogen som genomförde 

högläsningen var placerad i förhållande till barnen.  

 

Vid observationstillfällena valde jag att starta kameran en stund innan läsningen 

inleddes för att få ett bredare helhetsintryck. Dock fanns det omständigheter och 

påverkande faktorer som ibland inte kom med i det filmade materialet. Därför har jag 

utökat mina transkriptioner från filmen med nedskrivna kommentarer i samband med 

observationerna.  

 

Jag genomförde sex observationer vid lika många avtalade tillfällen. Utan att varken 

jag eller personalen diskuterat saken blev det olika förskollärare vid de tre första 
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tillfällena, något jag i efterhand ser som en positiv faktor. Jag valde därför att filma 

samma tre förskollärare en gång till för att kunna urskilja eventuella variationer 

mellan olika tillfällen med samma pedagog och mellan de olika pedagogerna.   

 

Materialet, det vill säga videofilmen från mina observationer transkriberades till 

textform för att kunna analyseras och diskuteras mot Bernsteins teorier och mot 

tidigare forskning. De sex genomförda observationerna gav omkring tjugo minuter 

filmmaterial vardera som transkriberades till sammanlagt omkring tolv sidor 

textmaterial. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

 

Trost (2007) menar att begreppet reliabilitet, hör hemma i kvantitativa studier. Han 

menar att det vid kvalitativa studier lämpar sig bättre att tala om trovärdighet och att 

detta enklast visas i anslutning till presentation och diskussion av använd metod. 

Dock beskriver Trost (a.a.), oavsett begrepp, att den traditionella meningen är att 

instrumentet eller frågan ska mäta det den är avsedd att mäta för att nå ett önskat 

resultat.   

 

Bell (2006) menar att oberoende av vilken metod man väljer för insamling av 

information, måste man alltid kritiskt granska den för att avgöra hur tillförlitlig 

informationen är. Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning 

ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i 

övrigt lika omständigheter (a.a.). I min studie är inte utgångspunkten att få fram 

samma resultat utan att visa på likheter och skillnader i en specifik situation. 

 

Min tanke var att försöka påverka situationen så lite som möjligt under 

observationerna. Därför valde jag att infinna mig en stund innan högläsningen skulle 

börja, vilket bidrog till att både barnen och personalen blev mer bekanta med mig 

och mer bekväma inför kameran. Jag upplevde detta som uppskattat och effektivt.  

 

Människor har olika reaktioner till att blir filmade. Detta har jag försökt att ta hänsyn 

till genom att starta kameran en stund innan själva högläsningen påbörjades. Det 

gjorde att de medverkande vande sig fortare vid att bli filmade och dessutom att jag 

fick med själva inledandet av högläsningen, alla förberedelser och eventuella 

störningsmoment.  

 

4.6 Etiska aspekter 

 

Bell (2006) menar att olika etiska förhållningssätt rymmer krav på att forskare ser till 

att deltagarna i en undersökning är fullt medvetna om forskningens syfte. Deltagarna 

bör även vara medvetna om sina rättigheter, det vill säga att deras medverkan i 

undersökningen är frivillig och när som helst kan avbrytas (a.a.).  

 

Vetenskapsrådets (2002) informationskrav säger att den information som ges kan 

vara mer eller mindre detaljerad. Dock måste undersökningens syfte och 

genomförande presenteras. Det ska tydligt redovisas om det finns risker för obehag 
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eller skada. Dessutom ska de tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och att 

materialet som samlas inte kommer att användas utanför forskningens syfte (a.a.). 

Då mitt syfte var att studera förskollärarens roll i högläsningssituationen valde jag att 

inte detaljerat beskriva min studie för personalen. Den information de fick var att jag 

skulle studera en planerad högläsningssituation vid ett flertal tillfällen, gärna med 

olika förskollärare. Det hände att personalen frågade om det gjorde någon skillnad 

vilken bok de läste eller något annat gällande genomförandet av högläsningen. På 

dessa frågor svarade jag att de skulle göra som vanligt och inte vara nervösa. Vid 

flera tillfällen förtydligade jag att det var själva situationen jag var intresserad av.  

 

En annan viktig etisk aspekt är samtycke. Vetenskapsrådet (2002) uttrycker att 

samtycke alltid ska inhämtas i undersökningar med aktiv insats från deltagarna. I de 

fall då undersökningen inte kräver någon privat information kan samtycke hämtas 

från en företrädare (a.a.). I samförstånd med personalen på förskolan bestämdes att 

förskollärarna själva skulle ta kontakt med föräldrar och informera om mitt projekt. 

Detta beslut togs då mitt syfte var att granska själva situationen och inte barnen eller 

deras delaktighet. Även Bell (2006) anser att forskningsetik handlar om att man är 

tydlig när det gäller vilken form av överenskommelse man gör med sina 

undersökningspersoner eller kontaktpersoner. Etiska aspekter av forskningen 

inkluderar ett samtycke från de man avser intervjua, observera eller hämta material 

från (a.a.).  

 

Slutligen är det viktigt att vara överens om hur materialet ska användas och att man 

som forskare sedan håller sig till detta avtal och upprätthåller konfidentialitet (Bell, 

2006; Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitet har enligt Vetenskapsrådet (2002) 

nära samband med offentlighet och sekretess. Alla uppgifter om identifierbara 

personer ska antecknas och rapporteras på ett sätt så att utomstående inte kan 

identifiera dessa. Utomstående ska heller inte ha tillgång till personliga uppgifter 

eller känsligt material (a.a.). Med hänsyn till detta har filmmaterialet inte visats för 

någon och har efter transkribering raderats. I transkriberingsmaterialet som 

presenteras i resultatet finns inga namn utskrivna, dock är det möjligt att 

förskollärarna kan känna igen sig själva från de utvalda situationerna. 
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5 RESULTAT 

 

I följande avsnitt kommer jag att presentera de resultat som jag har kommit fram till 

genom de videoobservationer jag genomfört. För att underlätta för läsaren har jag 

valt att dela in resultaten i olika avsnitt utifrån de begrepp som utgör studiens 

teoretiska utgångspunkt, klassifikation och inramning. Bernsteins begrepp är på 

många sätt sammanlänkade med och beroende av varandra. Jag har dock försökt att 

skilja dem åt för att ge en tydlig bild av mina resultat.  

 

 

5.1 Klassifikation 

 

Tydliga mönster i organisationen kring högläsning finns att finna i det material som 

utgörs av mina videoobservationer.  

 

 

 

 

 

 

Denna introduktion till högläsningen skapar ett intresse hos barnen för böcker och 

läsning vilket förbereder dem för den kommande aktiviteten. Trots detta är det endast 

vid två av mina observerade högläsningssituationer, barnen som väljer bok för 

högläsning. Detta visar på en stark klassifikation där pedagogen har makten och 

kontrollen över situationen.  

 

Data visar att pedagogerna placerade sig olika i förhållande till barnen. Två av dem 

satt på en stol framför barnen och den tredje pedagogen placerade sig på golvet med 

ryggen mot soffan och då med ryggen mot barnen. Genomgående var att barnen 

alltid satt i soffan och nedanför denna på golvet. Personalens placering var också 

genomgående, de som valt att sitta på stolar vid första tillfället gjorde detta även vid 

det andra observationstillfället. Denna modell visar på en stark klassifikation där 

pedagogen visar sin auktoritet och makt. Genom att placera sig framför barngruppen 

får pedagogen en god överblick över situationen vilket förenklar upprätthållandet av 

kontrollen. De pedagoger som valt att sitta framför barnen läste först och visade 

bilderna för barnen efter varje textstycke, vilket de båda utförligt förklarade för 

barnen vid inledandet av högläsningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den pedagog som valt att placera sig på golvet vid första tillfället gjorde detta även 

vid det andra tillfället. Här råder en svagare form av klassifikation där pedagogen 

och barnen är på samma nivå. I det utförandet höll pedagogen boken framför sig och 

En stund innan högläsningssituationen inleds plockas det fram en låda med 

böcker för barnen att titta i, utöver de böcker som finns tillgängliga vid den 

plats där högläsningen äger rum. 

När barnen lugnat sig avbryter C (läraren) och frågar om de sitter bra. 

– Jag gör så att jag läser först så visar jag bilderna för er sedan. Ni kan 

vara lugna, alla kommer att få se bilderna. Är det okej? 

– Mm. Mumlar barnen i kör. 

– Bra. fortsätter C. Då ska vi läsa den här boken… 
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visade samtidigt bilderna för barnen som befann sig bakom eller bredvid henne. 

Pedagogen har här en svag kontroll över aktiviteten vilket även visar på en svag 

inramning. 

 

Tiden för aktiviteten kändes begränsad men ändå flexibel. Avrundningen av 

högläsningen fungerar på samma sätt vid de olika observerade tillfällena, men det 

finns en del olikheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här tar inte pedagogen greppet om situationen förrän hon ser att det behövs. 

Strukturen är dock genomgående och det råder en tydligt stark klassifikation och 

även en rätt stark inramning. Vid ett annat tillfälle ser uppbrottet från aktiviteten ut 

såhär: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När pedagogen som styr aktiviteten är osäker på planeringen blir gruppen osäker. 

Här råder varken stark eller svag klassifikation då läraren försöker kontrollera 

gruppen men inte lyckas göra det.  

 

Som tidigare nämnts var det vanligast att pedagogen valde bok för högläsningen. 

Ibland valdes en bok som pedagogen kände till men vid ett par tillfällen var boken 

okänd för både barngruppen och pedagogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När efterdiskussionen ebbar ut lägger C (läraren) ner boken på golvet. 

– Ni som inte kissade efter maten kan göra det nu. Sedan går vi ut i lekhallen. 

Barnen far upp från soffan och ett mindre tumult utbryter. C fångar in en pojke 

som börjat springa runt i tamburen. Hon håller honom nära sig och säger med 

låg röst: 

– Det är nog bäst att vi använder de små bokstäverna så att vi inte väcker de 

som sover. Hon pekar mot dörren till rummet där sovvilan hålls. Barnen lugnar 

sig och smyger en efter en ut i lekhallen.  

När den andra sagan är slut frågar barnen igen om de får gå till lekhallen. B 

(läraren) tvekar. Då kommer A ut från sovvilan. Pedagogerna delar några 

menande blickar. 

– Vet ni vad? Säger B och vänder sig mot barngruppen. A vill att ni ska gå ut, 

fortsätter hon. Så gå och kissa och klä på er så går vi ut lite. Vi kan vara i 

lekhallen efter mellanmålet. 

Barnen tvekar först och mumlar fram några protester men gör som B säger. 

C (läraren) stakar sig och stannar upp ibland. Boken innehåller många svåra 

ord och begrepp om dinosaurier och den miljö de levde i. Texten känns 

stundtals som en ren faktatext och inte en saga. Flera av barnen börjar sakta 

tappa koncentrationen och några barn har efter en stund helt tappat intresset för 

berättelsen. 

– Varför gjorde den så? Frågar en pojke och pekar på bilderna när C håller 

upp boken för barngruppen.  

– Öh, vet du vi kan prata om det sen. Svarar C och fortsätter läsa.  

Allt eftersom hon själv förstår begrepp och handling beskriver hon och 

förklarar för barnen. När sagan är slut samlas barnen kring C för att titta på 

bilderna igen och de diskuterar innehållet en lång stund.  
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Läsningen är osammanhängande och gruppen är okoncentrerad. Här råder en svag 

klassifikation och även en svag inramning då delar av gruppen är passiv i själva 

situationen. 

 

5.2 Inramning 

 

Något som inträffade ofta och som dessutom utgjorde en stor del av själva 

situationen var små diskussioner och kommentarer. Ofta var de på barnens initiativ. 

Här är ett exempel på hur en sådan situation kunde se ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här råder till en början en svag inramning där barnen och pedagogen är lika 

delaktiga i diskussionen. När kommentarerna börjar glida utanför ämnet tar läraren 

kontrollen om situationen och styr in gruppen mot aktiviteten igen. Den svaga 

inramningen övergår till stark genom lärarens agerande. Läraren öppnar för 

diskussion men avslutar den abrupt när kommentarerna drar iväg.  

 

Ett annat vanligt inslag i högläsningen var att pedagogen ofta, både innan och under 

läsningen, ställde frågor till barnen om boken och dess innehåll. Dessa frågor 

öppnade upp för diskussion och gjorde barnen mer delaktiga, precis som i 

föregående exempel. Här kommer ett inslag som visar på lärarinitierad diskussion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C (läraren) läser en bok om en räv som går till tandläkaren. Hon läser en sida i 

taget och visar sedan upp bilderna för barnen. 

– Varför är han så liten? Frågar en pojke och pekar på tandläkaren.  

– För att han är en mus. Svarar C. En mus är ju mycket mindre än en räv, 

därför ser han liten ut, fortsätter hon.  

– Ja, de är faktiskt små. Säger en flicka. Hemma hade vi en mus som bodde i 

garaget, fortsätter flickan ivrigt. 

– Jaha, vad spännande! Säger C. Nu ska vi se hur det går för räven hos 

tandläkaren.  

Hon fortsätter att läsa. 

A (läraren) tar upp boken som hon tänkt läsa. Boken handlar om superhjältar. A 

håller upp boken och visar framsidan för barngruppen i soffan. 

– Vad är en superhjälte? Frågar hon. 

– Jag. Svarar ett av barnen. 

– Är du en superhjälte? Svarar A. Jaha… 

Hon ställer samma fråga till en pojke som sitter och leker med sitt mjukdjur. 

– Nej, men jag har sett dem på tv. Svarar han. Det finns en gubbe som blir grön 

och han är farlig fast det finns de som är snälla också, fortsätter pojken ivrigt. 

– Jaha. Svarar A. Det vet jag nog inte vem det är. Vet ni några andra som är 

superhjältar? Fortsätter hon. 

– Batman. Säger en annan pojke.  

– Ja, Batman är en superhjälte. Säger A. Ska vi se vilka superhjältar som finns i 

boken? Frågar hon och börjar läsa. 
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Här finns inga rätta eller fel svar. Kommunikationen är styrd men öppen. Det råder 

rätt så stark inramning då pedagogen styr diskussionen med frågor men samtidigt 

släpper in barnen och låter dem delta på egna villkor.  

 

Både under och efter läsningen handlade diskussionerna ofta om barnens 

erfarenheter av innehållet i böckerna. Detta inträffade ibland på barnens initiativ men 

oftast genom att pedagogen ställde frågor som öppnade upp för en mer personlig 

diskussion. Vid ett tillfälle såg dialogen ut såhär: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här handlar det om barnen och deras delaktighet i situationen. Pedagogen ser till att 

alla får komma till tals och det finns inget rätt eller fel svar till hennes frågor. 

Pedagogen låter barnen styra diskussionen i den riktning deras kommentarer pekar. 

Här råder en ganska svag inramning men även en svag klassifikation kan urskiljas. 

 

 

5.3 Sammanfattning 

 

De sex observationer som genomförts i studien visar att en högläsningssituation kan 

vara uppbyggd som en rutin, en daglig aktivitet, men ändå tydligt visa på skillnader i 

utförande. Det vanligaste var att pedagogen valde bok för högläsning. Dock läste de 

olika pedagogerna på olika sätt utifrån hur de var placerade i förhållande till 

barngruppen. De två pedagoger som satt på en stol framför barnen läste och visade 

sedan bilder och illustrationer. Dessa lärare följer ett mönster av stark klassifikation 

och lärarkontroll. Den pedagog som placerade sig på golvet tillsammans med barnen 

höll boken framför sig med ambitionen att alla barnen skulle se bilderna samtidigt 

som hon själv läste högt. Den tredje pedagogen använder sig av en annan metod för 

utförandet av aktiviteten, där en mer svag klassifikation förekommer.  

 

Ett annat intressant mönster i det presenterade resultatet är att stark klassifikation 

ofta följs av stark inramning samt att svag klassifikation i flera fall följs av svag 

A (läraren) läser en saga med titeln ”Lillebror till salu”. Boken handlar om en 

flicka som får en lillebror och om deras kamp om leksaker och uppmärksamhet. 

När sagan är slut öppnar A upp för diskussion. 

– Brukar ni bråka med era syskon? Frågar hon. 

– Nej. Svarar en pojke. 

– Nej din lillasyster är ju så liten. Svarar A. Hon har nog inte lärt sig det än. 

Pojken och A skrattar lite. A vänder sig mot en flicka. 

– Hur är det för dig? Frågar hon. Brukar din lillebror ta dina saker ibland? 

– Ja. Svarar flickan. Men då tar jag hans saker. 

– Okej. Säger A. Är det snällt att ta andras saker? Hon visar med gester och 

blickar att frågan är riktad till hela gruppen. 

– Näe. Svarar flera barn i kör. 

– Hur ska man vara mot sina syskon? Fortsätter A. 

– Snäll. Säger en pojke. 

– Man ska hjälpa. Säger en flicka. 

Diskussionen fortsätter i samma stil en stund och sedan avslutas aktiviteten och 

gruppen bryter upp. 
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inramning. Detta synliggörs i de diskussioner och dialoger som förekom under 

högläsningen. Kommentarer från barnen uppmuntras i de flesta av de observerade 

tillfällena och tas tillvara av pedagogen. Dock är det vanligast förekommande att 

diskussioner inleds av en fråga från pedagogen. Här varierar intensiteten av 

klassifikation då läraren har stark kontroll och styr dialogen samtidigt som barnens 

delaktighet styr innehållet vilket ger läraren svag kontroll över relevansen. Detta 

sammanfattar studiens resultat på ett korrekt sätt då begreppen klassifikation och 

inramning ständigt går hand i hand och är svåra att definiera individuellt.  
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6 DISKUSSION 

 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras mot den tidigare forskning som 

presenterades i bakgrunden samt Bernsteins teori om klassifikation och inramning. 

Även metoden kommer att diskuteras. Som avslutning kommer en sammanfattande 

slutsats samt förslag på fortsatt forskning att presenteras.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Jag har valt att dela in resultatdiskussionen efter studiens frågeställning om 

högläsning och pedagogens roll. 

 

6.1.1 Högläsning 
 

I Thorells (2006) studie har flera förskollärare i intervjuer refererat till läsvilan som 

en mycket gammal och älskad tradition. Detta är något som syns tydligt i resultatet 

av min studie, där högläsning både ses som en rutin men även som en givande 

språkstimulerande aktivitet. De kommentarer och diskussioner som skapade dialog 

mellan barn och pedagog gav en uppdaterad och modern bild av en gammal aktivitet.  

 

Thorells (a.a.) studieresultat visar att barn vid högläsning ofta har begränsade 

sittmöjligheter. Detta var inte vanligt förekommande i mina observationer. Beroende 

på hur pedagogen placerade sig fanns olika sittmöjligheter fler barnen. Även antalet 

barn påverkade hur de kunde sitta. Då detta inte behandlades som ett problem blev 

det heller inte ett sådant. Detta visar tydligt att det spelar stor roll hur man som 

pedagog förhåller sig till eventuella problem. 

 

Thorells (a.a.) resultat visar på att tiden för läsning är bäst just vid läsvilan efter 

lunch. Läsvilan upptar omkring 15 till 20 minuter beroende på hur trötta eller pigga 

barnen är vilket påverkar deras koncentration. Även hur schemat följts under dagen 

spelar in här (a.a.). Detta överensstämmer tydligt med min studie och mina resultat, 

där högläsningen är en del av vardagen men ändå en språkstimulerande aktivitet. 

Även tidsramen stämmer bra överens med mina observationer.  

 

Jönssons (2007) forskning kring läsning visar att aktiviteten kräver att läraren har 

många bollar i luften samtidigt. I mina observationer såg jag att de tillfällen då 

pedagogen höll en god balans mellan själva läsandet och barnens kommentarer var 

mest givande för hela gruppen. Barnen var lugnare och läsningen gav lärande 

diskussioner och en stark gemenskap. Björklunds (2008) studie visar att detta beror 

på att litterära aktiviteter ofta består av ett tydligt utformat berättarmönster som 

innehåller tidsordning och orsakssamband.  

 

6.1.2 Pedagogens roll 
 

Boklådan som ställs fram innan högläsningen är tänkt att hålla barnen sysselsatta när 

personalen gör olika förberedelser för sov- och läsvila. Stark inramning övergår till 
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svag när pedagogerna förlorar kontrollen över situationen (Bernstein & Lundgren, 

1983). I de flesta av de situationer jag observerat är det endast ett fåtal barn som 

ägnar sig åt böckerna, övriga springer runt och leker eller pratar om andra saker. Vid 

några tillfällen uppmanade personalen barnen att ta varsin bok och sätta sig ner, en 

metod med syftet att lugna barnen som sällan var framgångsrik.  

 

I Emilsons (2008) studie visar sig svag klassifikation och inramning ha gynnat 

barnens möjligheter till att delta i aktiviteten på egna villkor. Barnens delaktighet 

främjas även genom pedagogens intresse av att närma sig barnens perspektiv. 

Emilsson (a.a.) menar att ett pedagogiskt förhållningssätt där det skapas mening, ges 

bekräftelse och där det finns en öppen dialog, är ett lyckat koncept för en god 

pedagogisk verksamhet och för barnens möjlighet att påverka sin pedagogiska 

vardag. 

 

Thorells (2006) studieresultat visar att alla pedagoger har en uppfattning om 

litteraturens betydelse och syfte. Omvårdnaden beskrivs som en outtalat viktig del i 

situationen. Detta kopplar jag till min studie då tydliga skillnader mellan 

pedagogernas agerande vid högläsningen visade sig i resultatet. En observation som 

jag gjorde var att pedagogerna placerade sig olika i förhållande till barngruppen. Två 

pedagoger valde att sitta framför barnen på en stol och läsa vilket bidrog till en stark 

klassifikation. En pedagog valde att sitta på golvet med barnen omkring sig vilket 

skapade en situation av svag klassifikation och svag inramning (Bernstein, 2000) där 

pedagogen och barnen samspelade i högläsningen. Vid observationen funderade jag 

över huruvida pedagogernas placering var genomtänkt och i så fall om det berodde 

på kontroll, bekvämlighet eller den omvårdnadsprincip som Thorell (2006) pekar på. 

Min tolkning är att valet att sitta framför barnen gjordes med tanken att ha god 

uppsikt över barngruppen och att pedagogen på golvet placerade sig mitt bland 

barnen av omsorg och av bekvämlighet.  

 

Ett annat resultat ur min studie som visar på skillnader mellan pedagogernas 

agerande var väljandet av bok för högläsning. Vid de allra flesta tillfällen valde 

pedagogen bok, vilket visar på en stark klassifikation (Bernstein & Lundgren, 1983). 

Vid flera tillfällen fick jag ett intryck av att en viss bok valdes för att läsningen skulle 

bli givande både för barnen och för pedagogen. Vid ett tillfälle var det tydligt att 

boken som valts var okänd för både barn och pedagog vilket resulterade i svag 

klassifikation och inramning då läsningen var osammanhängande och gruppen 

okoncentrerad.  

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Den information som deltagarna i observationerna fick var begränsad eftersom jag 

ville att resultatet skulle spegla en vardaglig situation utan påverkan av den pågående 

studien. Jag gjorde bedömningen att pedagogernas agerande kunde påverkas om de 

var medvetna om att det var deras roll i situationen som studerades.  

 

Deltagarnas reaktioner till kameran och att bli filmade var förvånansvärt få, dock var 

de mycket olika. Från barnen fick jag en del kommentarer vid det första 

observationstillfället. De var nyfikna på kameran och undrade vad jag skulle göra. 

Då jag började filma var det ingen som tydligt lade märke till mig eller kameran. Jag 
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höll mig i bakgrunden och barnen koncentrerade sig på aktiviteten. En av 

pedagogerna var tydligt obekväm med att bli filmad. Hon agerade nervöst och ställde 

många frågor kring hur hon skulle bete sig framför kameran, varpå jag svarade att 

hon skulle försöka slappna av och vara som vanligt. Förutom detta tolkar jag att min 

närvaro inte påverkat resultatet av observationerna.  

 

6.3 Slutsats 

 

Utifrån studiens frågeställningar kan jag dra slutsatsen att en högläsningssituation 

kan vara uppbyggd som en vardaglig rutin och samtidigt utgöra en språkstimulerande 

aktivitet. Högläsningen kan genomföras av olika pedagoger på liknande sätt men 

ändå visar på skillnader i pedagogernas agerande och utgången av aktiviteten. Något 

som tydligt skildrar detta var upptäckten att pedagogerna placerade sig olika i 

förhållande till barnen. Pedagogerna kommunicerade även olika med barnen utifrån 

vilket barn som pratade och vilken bok som lästes.  

 

Kommentarer och diskussioner var ett vanligt inslag i högläsningen. Vanligast 

förekommande var att dialogerna styrdes av pedagogen och att de flesta av barnens 

initiativ till diskussion togs tillvara.  

 

Ett observerat mönster i studiens resultat visar att stark klassifikation ofta följs av 

stark inramning och att svag klassifikation går hand i hand med svag inramning. 

Detta blir tydligt i de exempel som presenterats i resultatet.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av studien att klassifikation och inramning går 

hand i hand och att den starkare formen av dessa begrepp var vanligast 

förekommande.  

 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Under genomförandet av mina observationer och vid bearbetandet av materialet har 

jag haft en tanke om att studien kunde ha varit bredare och djupare om intervjuer av 

personalen genomförts vid sidan av videoobservationerna.  

 

Det vore även intressant att på ett djupare plan studera pedagogernas agerande mot 

barnen i högläsningen och titta närmare på kommunikationen mellan dem. 

 

En annan vinkel av studien skulle kunna vara att utgå från barnen istället för 

pedagogen. Genom att intervjua barnen om böcker och högläsning skulle man 

kanske få inblick i hur barns erfarenheter av litteratur påverkar deras attityd till 

läsning. En sådan studie skulle eventuellt kunna främja tidig läs- och skrivutveckling 

i både förskola och skola.  
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