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Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan tänker om utvärdering av 

högläsningens betydelse kopplat till barns fantasi-, språk- och identitetsutveckling. Högläsning 

är en viktig del i alla barns utveckling och pedagoger har ansvar för att barnen får möjlighet att 

utvecklas inom dessa områden. Studien har en kvalitativ ansats och bygger på åtta intervjuer 

med pedagoger inom förskolan. Resultatet beskriver hur pedagogerna i studien resonerar och 

tänker om utvärdering av högläsning i förskolans verksamhet. Genom citat framkommer olika 

aspekter av pedagogernas tankar om högläsning. De metoder som framkommer är att 

utvärdering sker genom att pedagogerna kommunicerar med kollegor eller direkt med barnen 

samt att observation av barnen har en framträdande roll. Pedagogerna arbetar aktivt med 

högläsning och boksamtal samt stimulerar lekar i relation till de böcker man läst. Någon syste-

matisk eller strukturerad utvärdering görs dock inte vilket vore önskvärt. 

 
Nyckelord: högläsning, utvärdering, fantasiutveckling, språkutveckling, identitetsutveckling,  
 
Abstract 
This study aims to examine how teachers in preschool think about the evaluation of the 

importance of reading aloud for children's imagination, language and identity development. 

Reading aloud is an important part of every child's development and educators have a 

responsibility to give children the opportunity to develop these areas. The study uses a 

qualitative approach and is based on eight interviews with educators in preschool. The result 

describes how the educators in the study reasons and thinks about the evaluation of reading out 

loud in preschool. The citations reveal different aspects of how teachers evaluate reading aloud. 

The methods presented are that the evaluation is done by communicating with colleagues or 

directly with the children and that the observations of the children have a prominent role. 

Teachers work actively with reading out loud and book conversation and stimulate 

roleplay/play in relation to the books they have read. Neither systematic nor structured 

evaluation is done, which would be desirable 

 
Keyword: reading out loud, evaluation, imagination development, language development, 
identity development, 
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1 Inledning och syfte 
Läroplanen för förskolan (1998) har öppna formuleringar kring vilka mål som ska uppnås 

gällande skönlitteraturen i förskolan. Det framgår dock inte hur skönlitteratur ska användas i 

verksamheten. Läroplanen för förskolan (1998) menar att språk, lärande och 

identitetsutveckling starkt hänger samman. Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt språk, både 

få ett nyanserat och rikt språk men även förmåga att kommunicera med andra. Barnen ska även 

utveckla sina förmågor att uttrycka tankar, sitt ord- och begreppsförråd samt sin förmåga att 

leka med ord. Som pedagog är det viktigt att skapa dessa tillfällen så att barn kan utveckla sin 

språkliga förmåga (Lpfö, 1998).   

 

Denna studie beskriver hur några pedagoger tänker om utvärdering av högläsningens betydelse 

med fokus på fantasi, språk och identitetsutveckling hos barn i förskolan. 

 

Enligt Läroplanen för förskolan (1998) är det viktigt att man som pedagog uppmuntrar och 

stimulerar varje barns språkutveckling, deras nyfikenhet och intresse för språkvärlden. Vidare 

menar läroplanen att barnens fantasi genom leken ska stimuleras, både i den skapande och 

gestaltande leken. Där ska möjligheter skapas så att barnen får uttrycka och bearbeta känslor. 

Verksamheten ska även, utifrån barnens planer, ge utrymme till fantasi och kreativitet i leken 

(Lpfö-98). Då språk och identitetsutveckling hänger samman ska pedagogerna stimulera varje 

barns språkutveckling och varje barn ska få möjlighet att utveckla sin identitet så att barnet 

känner sig trygg i den (Lpfö-98).  

 

Simonsson (2004) skriver i Bilderboken i förskolan; en utgångspunkt för samspel att 

skönlitterära böcker i förskolan används som redskap för att främja barns fantasi och 

språkutveckling. Genom att samtala med barnen om böckerna de läser kan man som pedagog få 

ta del av barnens värld och deras resonemang (Ekelund, 2007). Det är även viktigt att ge barnen 

högläsningsstunder. Högläsningen stimulerar språkutvecklingen och ger på så sätt barnet nya 

erfarenheter som sedan stimulerar fantasi och identitetsutveckling (Pankey, 2000; Simonsson, 

2006).  

 



	  

	  

Vidare menar författaren Aidan Chambers att man genom att samtala om boken ger barnen 

möjlighet ta del av fler perspektiv av olika böcker. Genom att få ta del av de olika perspektiven 

kan barnen också utveckla sin fantasi, därigenom sitt språk och sin identitet (Chambers, 1995).  

 
Det finns många studier (Grevstad & Karlsson, 2010; Sundling & Söderholm, 2008; Tykesson 

& Wahldén, 2007) som visar att det är viktigt med högläsning i förskolan. Det finns enbart ett 

fåtal studier som visar hur pedagogerna utvärderar högläsningens betydelse. Hur säkerställer 

pedagogerna att barnens fantasi, språk och identitet utvecklas och stimuleras med hjälp av 

högläsning i förskolan?  

 

Enligt Palmer (2012) och Lpfö 98 ska utvärdering ge kunskap om vilka förutsättningar det 

finns för barns utveckling och lärande. Utvärdering skapar också möjlighet för pedagogerna att 

följa de resultat barnen uppnår i sitt lärande. Systematisk utvärdering ska ge underlag och 

verktyg för verksamheten så att varje barns förutsättning för lärande och utveckling ökar. 

Genom att utvärdera skapas kunskap om vilka aspekter som ligger till grund för barns lek, 

utveckling och lärande (Palmer, 2012).  

 

Under åren på lärarprogrammet och vid verksamhetsförlagd utbildning har jag blivit intresserad 

av att förstå hur pedagoger använder högläsning och litteratur. Jag har kommit i kontakt med 

många roliga och spännande lässtunder men jag har saknat hur pedagoger resonerar om och 

utvärderar högläsningen betydelse för barnens utveckling. Baserat på ovanstående föddes min 

frågeställning. Mitt syfte med studien är att ta reda på hur pedagoger tänker om utvärdering av 

högläsningens betydelse med fokus på fantasi, språk och identitetsutveckling hos barn i 

förskolan.  

 

Kunskap finns om högläsningens betydelse för barns utveckling (Fast, 2007). Många forskare 

har poängterat vikten av att stimulera såväl fantasi som språk och identitetsutveckling genom 

högläsning. Det är dock inte beforskat hur pedagoger vet vilken inverkan högläsningen har, hur 

man resonerar kring bokens påverkan och vilka tankar som finns om att utvärdera betydelsen 

av högläsning.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att få kunskap om förskolepedagogers resonemang om och beskrivningar 

av utvärdering av högläsningens betydelse kopplat till fantasi, -språk- och identitetsutveckling.  



	  

	  

2 Teori och tidigare forskning 
Barnboken och barnlitteraturen har stor betydelse när det gäller att stimulera barns 

språkutveckling, fantasiutveckling och identitetsutveckling. Genom att läsa högt för barn kan 

pedagogen hjälpa barnen att utveckla dessa förmågor och egenskaper (Svensson, 2011). En av 

de största betydelserna högläsning har för barn är att de utvecklar sin inlevelseförmåga och 

genom den sin förmåga att fantisera (Pramling Samuelsson Sheridan, 2006; Simonsson, 2006). 

Men det räcker inte enbart att läsa för barnen utan de vuxna måste prata om det lästa. På så sätt 

ges möjligheter för barnet att utveckla både sitt språk, sin fantasi och sin identitet via t ex sagor, 

rim, ramsor och berättelser (Pramling, Carlsson & Klerfelt, 1993; Pankey, 2000; Simonsson, 

2006; Simonsson, 2004: Fast 2011).  

 

Genom att skapa berättelser runt en text man läst kan pedagogen i samtalet med barnen om 

händelser, personer, språk mm och koppla det till barnens värld (Chambers, 1995). När de 

vuxna ”lockar fram” barnen i dessa typer av samtal utvecklas deras språkförståelse, 

språkutveckling och ordförråd (Fast, 2011).  

 

Läsa gör man för att det är givande och roligt (Kåreland, 2011). Läsning är en sysselsättning 

som bland annat ger känslomässig kontakt mellan barn och vuxen. Läsupplevelsen ger barnet 

möjlighet att förstå sina egna känslor. Högläsning är viktigt både i hemmet och i skolan då 

berättelser ofta är fängslande (Svedner, 1999). Kåreland (2009) menar att litteratur inte enbart 

ska vara till för nöje, utan den ska även vara kunskapsbärande. Det innebär att man före 

och/eller efter högläsningen bör samtala med barnen om det man läst, där de får reflektera över 

sina känslor och tankar. Barns ordförråd gynnas genom att de kommer i kontakt med en rik 

berättartradition. De lär sig uppbyggnaden av språket och kan, när de tar del av berättelser 

förflyttas till olika platser där fantasi och verklighet skiljs åt (Fast, 2007; Kåreland, 2009). 

Fantasi och magi ligger till grund för berättandet och berättandet blir då en länk mellan verk-

lighet och fantasi (Fast, 2007). Barns fantasi och språkutveckling är en förutsättning för 

skapande och kreativiteten ökar genom läsningen (Svedner, 1999). Vidare menar Fast (2007) 

att då barn lyssnar på en berättelse utvecklas deras förmåga att visualisera och att förmågan att 

fanatisera och visualisera är själva basen för utveckling av kreativitet.  

2.1 Fantasi  
Vygotskij (1995) menar att fantasi byggs med hjälp av material som hämtas ur den givna 

verkligheten. Vidare menar författaren att fantasi skapas på nytt, genom olika nivåer i form av 



	  

	  

element från verkligenheten (en katt, ett träd, mm) och de redan färdiga fantasibilderna 

(sjöjungfru, troll mm). Vygotskij (1995) påpekar även att fantasi är en skapande aktivitet som 

är direkt kopplad till människans tidigare erfarenheter. Ju rikare människans tidigare 

erfarenheter är desto mer material finns för hens fantasi, detta innebär ju att barns fantasi blir 

”mindre rik” än vuxna människors, då vuxna har mer erfarenhet. Som följd av bristen på 

erfarenhet hos barn är det viktigt att vuxna hjälper barnen att vidga erfarenheterna och skapa en 

stadig grund för barnets skapande verksamhet. Ju mer barn har sett, hört och upplevt desto mer 

vet de och kan då tillägna sig en mer betydelsefull och mer produktiv fantasi (Vygotskij, 1995). 

Barndomen räknas som den tid då fantasin utvecklas som mest. Barn kan göra allt av inget och 

inget av allt.  

 

Barns fantasi ska utvecklas hela tiden och fantasin är viktig för framtida lärande (Simonsson, 

2006). Detta innebär att barn är kreativa och utifrån t.ex. en bok kan de skapa egna bilder och 

hamna i en spännande och rolig fantasivärld. När man talar om fantasiförmåga innebär det 

förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställningar, som inte upplevs genom syn, hörsel 

eller andra sinnen (Nationalencyklopedin, 1991).  

Genom fantasin kan kunskap byggas som inte kan uppnås på annat sätt. Människan bygger 

simuleringar runt möjligheter och dagdrömmer. I barns lek är fantasin viktig då de tränar 

förmågan att skapa sin egen lekvärld (Nationalencyklopedin, 1991; Säljö, 2010; Vygotskij 

1995).  

 

Inlevelseförmåga, till skillnad från fantasiförmåga, innebär att man kan sätta sig in i andras 

känslor (www.ne.se). Enligt ovanstående definition är det viss skillnad på inlevelseförmåga och 

fantasiförmåga. Barns inlevelseförmåga, och fantasiförmåga påverkar varandra och det är 

genom leken barn stimulerar och utveckling sin fantasi och inlevelse (Lpfö, 98; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006).  Detta syns genom att barnen leker något de varit med om 

antingen via upplevelsen av högläsning eller i verkligheten. Det är de vuxnas uppgift att möj-

liggöra leken och utveckla barns lärande samt att skapa en stimulerande lekmiljö (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Ett sätt att öka fantasi och kreativitet är att lära sig visualisera, 

dvs. skapa egna bilder. Fast (2011) menar att barn som lyssnar på berättelser får hjälp med 

detta.  



	  

	  

2.2 Språkutveckling 
Liber, af Geijerstam & Folkeryd (2010) menar att det är viktigt att samtala för lärande och 

utveckling av språket. Vidare menar författarna att det är genom att delta i språkliga och sociala 

processer som vi får lära oss att umgås med andra via språket. Det är de vuxnas stöd i samtalen 

som hjälper barnen att utveckla sitt språk. Genom att samtala om texter skapas förutsättningar 

för lärarande för barnen (Liber, af Geijerstam & Folkeryd, 2010). Pedagogerna måste utforska 

och ställa frågor om texterna för att utmana och utveckla barnens förståelse och då detta sker 

stimuleras och utvecklas språket (Liber, af Geijerstam & Folkeryd, 2010).  

 

Bland många andra påpekar även Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) samt Lpfö (1998) 

menar att språk och identitetsutveckling hänger tätt samman. Pramling Samuelsson & Sheridan 

(2006) menar vidare att när vuxna härmar små barns ljud (t ex joller mm) sker en 

kommunikation dem emellan och på så sätt ökar barnets lust att tala och självkänslan påverkas 

positivt.  

 

Pankey (2000) & Chambers, (1995) menar att högläsning bidrar till att barns självförtroende 

ökar och nyfikenheten kring ord uppstår. Pankey (2000) menar vidare att barn som blir lästa för 

blir bekanta med språkmönster, deras fantasi stimuleras och identiteten utvecklas. Pramling, 

Carlsson & Klerfelt (1993), Simonsson (2006) samt Pankey (2000) menar även att högläsning 

stimulerar språkutvecklingen och ger barnet nya erfarenheter som i sin tur stimulerar fantasi 

och identitetsutveckling.  

 

Dominikovic´ (1984) samt Amborn & Hansson (1998) styrker Chambers teori om att det är 

viktigt att läsa högt för barn och läsningen ger förutsättningar för att barnen ska utveckla sitt 

språk. Fast (2011) menar att möjligheter måste skapas så att barn får prata om vad de hört. 

Genom positiva samtal kring böckerna utvecklas barnen både språkligt och i sin personliga 

utveckling.  

 

Forskning visar att när vuxna/pedagoger läser för barn lär de sig nya ord. Pedagogerna måste 

vara uppmärksamma på barns språkförmåga och förklara svåra ord som kommer upp i texten. 

Genom att läsa frekvent för barnen stimuleras deras språk (Kåreland, 2001; Johansson & 

Svedner, 2003; Svensson, 1998; El-Ayneine & Sörman, 2009).  

 



	  

	  

Genom att ha reflekterande samtal, via berättelser, kan barn lockas till att samtala om 

vardagliga och verkliga situationer i sina liv. Att skapa förutsättningar för den goda berättelsen 

är en pedagogisk metod som är väl använd.  Berättelsen ger möjlighet att lära sig nya ord och 

förstå språkets uppbyggnad. I berättelsen kan ett möte ske som är personligt och som kan ge 

positiva reaktioner. Fast (2011) menar att det inte finns någon motsättning mellan högläsning 

och berättande. Fördelen med berättandet är dock att en mer personlig relation kan byggas upp.  

 

Asplund-Carlsson & Pramling (1995) och Hagvet Eriksen (2006) menar att genom att aktivt 

samtala om en bok innan man läser den skapas förväntningar hos barnen. För att hjälpa barn att 

utveckla sitt språk bör man stanna upp, ställa frågor, förklara svåra ord eller handlingen i boken 

(Asplund-Carlsson & Pramling, 1995; Hagvet Eriksen, 2006). Författarna menar också att när 

barn kommenterar innehållet eller läsningen är det viktigt att pedagogerna bemöter och 

bekräftar detta. Den sociala samvaron som sker i förskolan är en viktig del i barnens 

språkutveckling (Asplund-Carlsson & Pramling, 1995; Ekström 1997; Hagvet Eriksen, 2006). 

 

Hagvet Eriksen (2006), Liberg (1993) samt Johansson & Svedner (2003) menar att den vuxne 

ska ta tillvara det som intresserar barnet genom att vara öppen till den nyfikenhet barnet har. 

Den vuxne bör även använda olika uttrycksformer som antingen är i nivå med eller strax 

ovanför barnets egen uttrycksförmåga. Vidare menar Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) 

att då vuxna bemöter barns uttryck för kommunikation hjälper den vuxne till att utveckla 

barnets språkliga självförtroende. Den vuxne bör ta initiativ till att bjuda in barnen i 

sammanhang där språket förekommer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

2.3 Identitet  
Identitet handlar om att känna igen sig själv i olika situationer men också att andra känner igen 

mig som densamme i olika sammanhang (Illeris, 2007). Illeris (2007) menar att identiteten 

spänns över två plan; det individuella och det sociala. Identiteten är alltså både individuellt 

biografisk och socialt samhällelig. Den biografiska identiteten innebär en upplevelse sig själv 

som en sammanhållen individ i ett (kontinuum) kontinuerligt förlopp som spänner över hela 

livet. Inom den sociala och samhälleliga identiteten har man en viss position i den sociala 

gemenskapen i samhället (Illeris, 2007). Vidare menar författaren att utveckling av en personlig 

identitet ingår i de psykologiska fenomenen och är knutet till individualisering. Det handlar om 

upplevelser om mig själv som en unik individ men även om hur andra upplever mig (Illeris, 

2007). Illeris (2007) teori styrks av Thornbergs (2006) teori om att identiteten inte utvecklas i 



	  

	  

ett socialt vakuum. För att motverka ett socialt vakuum krävs det att man ingår i en konkret 

grupp; familj, kamratgrupp t ex i skolan eller i en abstrakt grupp såsom kön, ålder, etnicitet mm 

(Thornberg, 2006).  Författaren menar även att grupperna man tillhör och de sociala 

föreställningar som finns påverkar individens identitet och självkänsla.  

 

Genom att leka tillsammans provar barn olika sociala normer och de formar sin sociala identitet 

i samspel och interaktion med andra (Bjar, 2006). Barn försöker förstå den värld de lever i och 

detta stöds genom berättelser som tar upp olika typer av karaktärer; de onda, goda, farliga och 

rädda. Barnen kan då hitta nya karaktärer som de kan identifiera sig med. Genom att samtala 

om de olika karaktärerna i boken kan barnen lära sig att ställa hypoteser, jämföra olika personer 

och situationer och överföra detta till sin vardag (Fast, 2011). 

 
Då barn skapar egna rollekar utvecklas både språket, fantasin och identiteten. Rolleken ger 

barnet möjlighet att testa olika roller och bearbeta olika händelser eller möten de träffat på i sin 

omgivning. Dessa rollekar är viktiga för barns sociala utveckling, då de möter olika personer 

som kan vara mer eller mindre dominanta i leken (Bjar, 2010).  

 

Leken är viktig för barns lärande och utveckling. Lekens olika former stimulerar barnens 

kommunikation, inlevelse, fantasi och förmågan att samarbeta och lösa problem. Genom den 

skapande och gestaltande leken får barnet uttrycka och bearbeta erfarenheter, känslor och 

upplevelser (Lpfö, 1998) 

3 Metod  
Kvalitativa undersökningar ger förutsättningar för att förstå olika perspektiv och miljöer (Ahrne 

& Svensson, 2011). En kvalitativ studie syftar till att beskriva egenskaper hos något, att 

karaktärisera ett fenomen. Den kvalitativa metoden har inte som syfte att beskriva mängd, 

kvantitet eller storlek, syftet är att finna kategorier som bäst beskriver ett sammanhang i en 

specifik situation (Larsson 1986). Information kan samlas t ex genom ostrukturerade/-

strukturerade observationer och öppna/semi-eller strukturerade intervjuer (Ahrne & Svensson, 

2011; Bryman, 2002).  

3.1 Kvalitativ intervju 
Att intervjua är en metod som kan användas i kvalitativ forskning. Genom intervjuer kan man 

ta reda på hur människor uppfattar omvärlden. Då syftet är att ta reda på hur pedagoger tänker 

runt utvärdering blir intervjuer ett bra verktyg (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Det finns 



	  

	  

olika former av intervjuer; ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer. 

Skillnaden mellan dem ligger i hur detaljstyrd en intervju är. Semistrukturerade intervjuer är 

planerade att täcka vissa områden genom en frågeguide och ger flera detaljer och nyanser än 

vad t ex ett frågeformulär kan ge (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer använder sig intervjuaren av ett förhållandevis 

specifikt tema med grund i en intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer präglas av både 

språklig och social kontext och säger något om stunden då intervjuerna gjordes. Ambitionen är 

att ställa öppna frågor till intervjupersonen.  Intervjuaren måste vara medveten om sin roll och 

att sättet frågorna är formulerade på påverkar informanterna och resultaten (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011). Det är också viktigt att frågorna ställs på ett språk som passar 

informanten (Bryman, 2002).  

 

Bryman menar vidare att det är viktigt att tänka på i vilken miljö intervjuerna sker. Det är 

viktigt att hitta en lugn och ostörd miljö som informanten är bekväm i. Innan intervjuerna 

genomförs görs en intervjuguide (se bilaga 1) som baseras på den frågeställning som är 

framtagen.  (Bryman, 2002). Vid semistrukturerade intervjuer är frågorna desamma vid alla 

intervjuer och frågorna kommer i samma ordning men följdfrågorna kan varieras beroende på 

det svar som erhålls. När alla intervjuer är transkriberade görs en analys (Ahrne & Svensson, 

2011).  

 

Studiens syfte är att fånga olika pedagogers tankar om utvärdering av högläsningen. Vid 

intervjutillfället svarar pedagogerna på öppna frågor och kan då i samtalet beskriva och 

utveckla sina svar. Genom att använda öppna semistrukturerade frågor får man ta del av de 

tankar och erfarenheter de olika pedagogerna har (Eriksson-Zetterquist & Ahrne Göran, 2011). 

 

En pilotintervju bör göras innan de ”riktiga” intervjuerna genomförs. Syftet är att ta reda på hur 

frågorna mottas. I och med att en ”testomgång” görs kan intervjufrågorna omformuleras och 

förtydligas beroende på vilka svar som ges.  

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys innebär att texter tolkas och sätter sammanhanget av intervjuerna i 

fokus (Graneheim & Lundman, 2003). Intervjumaterialet transkriberas, dvs det inspelade 



	  

	  

materialet översätts till en skriven text. När intervjuerna transkriberats läses de igenom ett 

flertal gånger för att man ska få en känsla av innehållet i materialet.  

Enligt Graneheim & Lundman (2003) finns det olika sätt att ta sig an en innehållsanalys. Det 

ena innebär att det manifesta innehållet granskas, det som direkt uttrycks i texten och fokuserar 

på ord och meningar som används. Det andra sättet fokuserar på det latenta innehållet, vilket 

innebär att en tolkning görs av textens innebörd. Man försöker finna den underliggande 

meningen i texterna (Graneheim & Lundman, 2003).  

3.3 Etiska principer   
Som forskare måste hänsyn tas till de forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2002; 

Vetenskapsrådet).  

 

Innan intervjuerna genomfördes informerades informanterna att intervjun var frivillig och det 

var möjligt att avbryta utan några konsekvenser. Informanterna fick även veta att all 

information från intervjuerna enbart skulle vara med i forskningsändamålet. Vidare 

informerades de om att inga namn eller personuppgifter skulle redovisas. I transkriberingen 

kommer inte heller namn eller personuppgifter att nämnas. På så sätt uppfylls 

informationskravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet (codex.vr.se). I resultatdelen 

kommer namn att användas vid de olika citaten, samtliga namn är fingerade. 

3.4 Urval och bortfall 
Utifrån studiens syfte ska pedagoger som arbetar inom förskolan intervjuas. Initialt gjordes 

ingen skillnad mellan vilka åldersområden man arbetade inom men under tiden som 

intervjuguiden strukturerades bedömde jag att för att få bästa resultat bör pedagoger med 

inriktning mot de äldre barnen (tre-femåringar) intervjuas. Genom att begränsa intervjuerna till 

pedagoger som arbetar med en given åldersgrupp blir sammanställning av resultatet mer 

jämförbart. 

 

Svårigheter fanns att få tag på pedagoger som hade möjlighet att ställa upp för intervjuer. 

Kontakt togs via telefon med ett flertal förskole-rektorer i Östergötland, resultatet blev att det 

inte gick att få tillräckligt antal informanter. Kontakt togs då med rektorer utanför Östergötland. 

Till de informanter som befann sig utanför Östergötland skickades ett mail till rektorerna där 

studiens syfte beskrevs, hur lång tid intervjun beräknades ta och att de etiska principerna 

beaktats.  



	  

	  

 

I Östergötland gjordes till en början en pilotstudie för att testa intervjufrågorna. Den första 

intervjun gjordes med en vän som har arbetat inom förskolan i ca 5 år.  Efter det att intervjun 

genomförts, frågade jag hen om hen visste några andra att intervjua. Ahrne & Svensson (2011) 

kallar detta för snöbollsurval. Det innebär att man frågar den första om hen har kännedom för 

andra personer att intervjua och fortsätter på samma sätt efter andra intervjupersonen.  Genom 

min kontakt fick jag tag på ytterligare två informanter.  

 

I en kvalitativ studie finns möjlighet att vara ”fri” och flexibel under forskningens gång och hur 

många som ska intervjuas behöver inte bestämmas i förväg (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Denna studie har dock en begränsad omfattning och därför gjordes bedömningen att åtta 

pedagoger var ett lämpligt antal. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) menar att åtta 

informanter ger ett material som möjliggör att analysarbetet inte påverkas av de enskilda 

individernas personliga uppfattning av ämnet.  Ingen av informanterna fick förhinder och 

intervjuerna genomfördes enligt plan. Intervjupersonerna som valde att delta var alla 

förskolelärare och arbetade med barn mellan tre till fem år. Utbildningen hos förskolelärarna 

varierade, en del hade arbetat som barnskötare i många år men nyligen utbildat sig till 

förskolelärare. Alla informanter var kvinnor och deras arbetslivserfarenhet inom förskolan 

varierade mellan 1-30 år och deras ålder varierade mellan 25-60 år.  

3.5 Genomförande 
Jag har valt att utgå ifrån Graneheim & Lundmans beskrivning av tillvägagångssättet vid analys 

av intervjuerna. Jag har valt att fördjupa min granskning både gällande innehåll och innebörd. 

Jag har valt att se en samlad intervju som en analysenhet.  

 

I intervjuguiden formulerades intervjufrågor som är korta och intervjun beräknades ta ca 20 

min (se bilaga 1). Frågorna har som syfte att ta reda på pedagogers tankar om utvärdering av 

högläsningens betydelse. Intressant är att veta om man använder någon strukturerad metod för 

sin utvärdering. De frågeområden som belyses är indelade utifrån fantasi-, språk- och identitets-

utveckling vilka kommer att återfinnas i resultatredovisningen. Frågorna är formulerade så att 

de vänder sig direkt till pedagogen och dennes yrkesmässiga erfarenhet och tankar om ämnet. 

De svar som förväntas handlar om hur just hen brukar göra, brukar tänka och inte generella 

eller svepande svar av övergripande karaktär. 

 



	  

	  

Genom att jag sorterade texterna i olika teman fick jag en klar bild av vad som skiljde texterna 

åt samt vilka likheter som fanns. Genom att se likheter och skillnader kunde jag så småningom 

urskilja ett mönster i svaren (Graneheim & Lundman, 2003). Utifrån teman skapades tydliga 

kategorier. Kategoriskapandet är en av de viktigaste delarna inom den kvalitativa innehålls-

analysen och kategorierna som skapas ska antingen dela någonting med varandra eller skilja sig 

åt, man letar efter likheter eller skillnader. Graneheim & Lundmans (2003) menar att 

kategorierna uttrycker innehållet (manifesta innehållet) och att teman uttrycker den 

underliggande meningen i texterna (latenta innehållet). 

 

En pilotintervju genomfördes främst för att se om frågorna behövde formuleras om, ändras eller 

förtydligas utifrån studiens syfte. Intervjuerna spelades in och allt material transkriberades för 

att skapa goda förutsättningar för bearbetning av materialet. Den intervju som inte spelades in 

kunde dock inte transkriberas utan sammanställdes efter intervjun utifrån mina anteckningar 

och det jag kom ihåg. Pedagogerna fick själva välja tid och plats för genomförandet av 

intervjun. Detta för att det inte alltid finns möjlighet under arbetstid, tid att gå ifrån 

barngruppen eller enskilda rum/grupprum att sitta ostört i. Pedagogerna fick även ta del av 

frågorna innan intervjun så att de kunde förbereda sig och så att svaren skulle bli så utförliga 

som möjligt. Det finns både för- och nackdelar kring detta. Fördelarna med att få frågorna 

innan är att svaren kan bli mer utförliga och djupa, nackdelen är att de spontana och 

omedelbara tankarna försvinner. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Ahrne & Svensson, 

2011).  

 

Innan intervjun tillfrågades samtliga om de var bekväma med att samtalet spelades in. Syftet 

med inspelningen var att kunna bearbeta materialet på bästa sätt.  Om informanterna valde att 

säga nej så antecknades intervjun istället. Vidare informerades informanterna om att när 

intervjun var transkriberad skulle ljudfilen raderas och när rapporten är godkänd kommer även 

transkriberingen att raderas (nyttjandekravet, codex.vr.se). 

 

En av pedagogerna valde att inte bli inspelad vid intervjun och intervjun skrevs ner med hjälp 

av i stödord. Stödorden antecknades under intervjun och sedan spelades övrig information in av 

mig efter intervjun för att jag själv skulle komma ihåg viktiga aspekter. Citeringen av den 

antecknade intervjun är inte ordagrann utan ”taget från minnet”. För att få en helhet läste jag 

igenom texterna upprepade gånger. Målet med detta var att ta ut meningsbärande fraser, ord 



	  

	  

och stycken som har koppling till syftet. De kodade texterna samlades i olika etiketter/rubriker 

för att underlätta analysarbetet (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

3.6 Forskarrollen  
Kvale (2009) menar att forskarens integritet för uppnått resultat är avgörande. Det är forskarens 

kunskap om etik och värdegrundsfrågor som tillsammans med erfarenhet och moral avgör den 

vetenskapliga kvaliteten. De resultat som  uppnås ska vara så representativa och korrekta som 

möjligt. I en kvalitativ studie uppnås detta genom en utförlig beskrivning av tillvägagångssättet, 

proceduren av genomförandet ska vara transparent. Det är viktigt att forskaren står fri i 

förhållande till de personer som intervjuas, kvalitativ intervju är en interaktiv process vilket 

medför en risk att forskaren identifierar sig med sina intervjupersoner.  

 

Validitetskriterierna inom kvalitativ forskning handlar om huruvida argumenten klarar sig när 

studien prövas igen gentemot andra medlemmar inom vetenskapen (Larsson, 2005). Ett annat 

kriterium på forskning är kravet på den empiriska förankringen. Tolkningen som görs är inte 

”tagen ur luften” utan är grundad i empiri. Den empiriska grunden erhålls genom att läsa 

utskrifterna av intervjuerna flera gånger och därefter systematisera och kategorisera innehållet 

(Larsson, 2005).  

 

Jag har innan, under och efter intervjuerna tagit hänsyn till etiska frågor. Detta gjorde jag 

genom att säkerställa att informanterna förstått syfte med studien och förutsättningarna för 

genomförandet av intervjuer. Informanterna hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun 

och även tacka nej till att bli inspelade.  

4 Resultat  
Under intervjuerna med pedagogerna framkom en mängd olika perspektiv och resonemang 

kring hur de tänker runt utvärdering av högläsningens betydelse med fokus på fantasi-, språk- 

och identitetsutveckling hos barn. Det empiriska materialet är analyserat i relation till tidigare 

forskning. Resultatet redovisas i form av klart avgränsbara kategorier som inleds med en 

förklarande text och illustreras därefter med citat.  

 

Det framgår tydligt att samtliga informanter vill utvärdera böckerna de läser, både kollegor 

emellan och tillsammans med barnen. Det blir märkbart i intervjuerna att utvärderingarna med 

barnen dock inte sker systematiskt. I Läroplanen för förskolan (1998) kan man läsa att 



	  

	  

arbetslaget ska se till att samtliga barn deltar i utvärderingen av verksamheten. Det 

framkommer dock inte hur ofta eller på vilket sätt utvärderingen ska göras. 

 

En av pedagogerna säger följande; 
“… utvärderingen blir liksom inte formell när man utvärderar så mycket annat i förskolan … 
Så vi utvärderar inte böckerna vi använder vid daglig läsning men däremot utvärderar vi 
böckerna när vi använder dem som tema-arbeten… Vi utvärderar nog mer faktaböckerna då än 
skönlitteraturen, om jag ska vara ärlig…” (Karin)  

 

Det tydligaste som framkommit från samtliga pedagoger är att utvärdering av böcker sker 

främst när förskolan har tema-arbeten. De känner då att det ”ingår” i arbetet att utvärdera men 

att det lätt faller bort när tema-arbetet är avslutat.  

 

På en av förskolorna använder pedagogen sig av ”före-Bornholmsmodellen” där man;  
”… först läser man, sen reflekterar man med barnen, men mest med de små barnen, de som är 
ett till tre år, om boken var bra, vad den handlade om och så vidare… De äldre barnen, asså de 
som är fyra, fem år pratar vi ju lite mer med, mer ingående om boken” (Pernilla) 

 

Här syns tydligt att pedagogerna utvärderar tillsammans med barnen, men då bara med de 

minsta barnen. Detta görs för att pedagogen ska veta om de har förstått vad boken handlar om, 

inte så mycket om vad de egentligen tyckte om boken eller hur de påverkades av den.  

 

Vidare menar pedagogerna att barnens största inflytande när det handlar om att utvärdera 

böckerna, är när de går till biblioteket och barnen själva får välja böcker.  
” … det blir väl deras största makt vid utvärdering när vi går till biblioteket…” (Erika)  

 

Gemensamt för alla som intervjuats är att de har ett intresse av att utvärdera. I materialet 

beskrivs olika sätt och metoder. Ett tydligt resultat är att pedagogerna utvärderar genom att 

prata med barnen eller med kollegor om hur man gjort. En annan klart avgränsad 

utvärderingsmetod är att pedagogerna observerar. De kategorier som klart framkommer och 

redovisas nedan är kommunikation och observation. Inom varje kategori återfinns perspektiven 

fantasi, språk och identitet vilka illustreras med citat.   

 



	  

	  

4.1 Kommunikation 
Utifrån intervjuerna framgår det att alla pedagogerna samtalar med barnen och med sina 

kollegor. Samtalen sker ofta i samband med att man läser en bok eller när boken är avslutad. En 

del av pedagogerna samtalar medvetet och strukturerat med barnen om den bok man läst medan 

andra samtalar om boken först när frågor kommer från barnen. Chambers (1998) menar att 

boksamtalet har ett syfte som klart formuleras. Samtalet är inte ett ”allmänt pratande” utan har 

en struktur som underlättar samtalet. 

 

Malin använder sig av Chambers modell och säger följande; 

”… dom äldre som kanske är 5-6 år kan ju lyssna på en hel bok, och sen jobbar vi utifrån 
Chambers och hans boksamtalsfrågor…” (Malin) 

 
Chambers (1995) menar att det finns en risk att pedagogen ofta underskattar barns kritiska 

läsförmåga. Det är viktigt att ta tillvara de erfarenheter som barnet har och koppla det till 

boksamtalet. 

”… Man kan låna en bok utifrån ett specifikt barns situation … så lånar man litteratur medvetet 
där det finns barn i samma sits… typ Alfons Åberg, eller man har nån nära sig som har dött och 
ingen annan har det, då kan man läsa om ett marsvin som dör. Så jobbar vi väldigt mycket och 
medvetet, tycker jag i alla fall. De ska kunna relatera i situationer och till personer och så. 
Försöka hitta böcker där det är positiva förebilder, det kan vara svårt… det blir oftast 
kontraproduktivt …” (Petra) 

Kåreland (2011) hänvisar i sin bok Läsa bör man till Gunilla Molloy. Molloy menar att 

skönlitterära texter används som utgångspunkt för samtal som dels behandlar barnens 

erfarenheter i deras egna liv men även erfarenheter från samhället.  

4.1.1 Kommunikation med fokus på fantasiutveckling 
Barns fantasi utvecklas hela tiden och är viktig för barnens framtida lärande (Simonsson, 

2006). Genom att läsa högt för barnen blir pedagogerna en resurs där barnets fantasi kan 

utvecklas utifrån den lästa boken (Simonsson, 2006). Simonsson (2006) menar vidare att 

högläsning kombinerat med barnens kreativitet skapar egna fantasibilder hos barnen och de 

utvecklar på så sätt sin föreställningsförmåga.  

 

Pernilla säger så här;  

”… när man har läst en bok som fastnar hos barnen kan man ofta höra efteråt i leken om det vi 
precis har läst… och tittar man på t ex Astrid Lindgrens böcker, tycker jag då där man kan se 
fantasiutveckling, inom alla hennes böcker, men att man t ex identifierar sig med Pippi och 



	  

	  

Emil och Madicken.  Likadant har vi haft med Nils Karlsson Pyssling där man sätter sig in i 
känslorna, inte alla böcker men vissa böcker tycker jag att dom faktiskt göra det…” (Pernilla) 
 

Malin uttalar sig om samma tema på följande sätt; 
”… Genom att ha olika böcker som speglar till ett exempel ett yrke, kopplat till en bok… Då ser 
man ju där hur det speglas i själva leken, men i och med att jag är bokansvarig och åker till 
bokbussen har jag ju med mig alla barnens lekar och våra teman-arbeten…” (Malin)  

 

Pedagogerna menar att då de medvetet pratar om böckerna med barnen ser de att fantasin 

utvecklas. Pedagogerna märker även att om en bok har fastnat hos barnen hör de bokens 

innehåll mer i de rollekar som sker efter högläsningen.  

4.1.2 Kommunikation med fokus på språkutveckling   
Genom interaktion med andra, både barn och vuxna, får barnen möjligheter att skapa olika 

former av språkande (Forsell, 2005). Då den vuxne initierar, bjuder in till samtal samt ställer 

frågor om det lästa får barnen möjlighet att utveckla sitt språk (Bjar, 2010). Vidare menar Bjar 

(2010) att barn tar egna initiativ tidigt då det gäller att ställa frågor om böckerna. Då barnen blir 

äldre sker initiativtagandet mer och barnen deltar aktivt genom att tillsammans med andra barn 

eller på egen hand utveckla ämnet. Bjar (2010) menar även att samtalen om boken man läst ger 

barnen framträdande stöd för utveckling av sitt ordförråd.  

 

Karin säger såhär;  
”… De yngsta barnen, de som är ett eller två år kan ju t ex peka på en bil, göra ljud och 
självklart uppmuntrar jag då att de känner igen en bil. De äldre, fyra-femåringarna barnen 
läser jag sällan en bok rakt upp och ner för utan ställer frågor till barnen, vid t ex svåra ord…”  

 

Språket ska stimulera både begreppsbildning och känsloutvecklingen och ska fungera som ett 

redskap där barnen kan bearbeta upplevelser. Litteraturen ska även ge nya erfarenheter till 

barnen och ska stimulera barnens fantasi och språk. Genom det symboliska innehållet kan 

litteraturen hjälpa barnen att förstå och bearbeta känslor, upplevelser och intryck de fått under 

dagen (Pramling, Carlsson & Klerfelt, 1993). För att detta ska ske måste pedagogen samtala 

kring boken och vara uppmärksam på barnen, så att de är med i sagan.  

 

Malin säger att;  
”… Jag tror det handlar mycket om, återigen, att vi pedagoger ställer frågor också…” (Malin)  

 



	  

	  

Genom att pedagogerna samtalar med barnen kring böcker stimuleras deras språk, både i 

vardagen, i leken och i de olika sammanhang de befinner sig i. Som tidigare nämnts är det 

viktigt att pedagoger och barn har en god dialog då det leder till barns språkliga utveckling 

(Hagvet Eriksen, 2006). Det är även viktigt att pedagogerna själva visar stort intresse för 

böcker så att barns nyfikenhet kring böcker och högläsning väcks (Johansson & Svedner, 

2003).  

4.1.3 Kommunikation med fokus på identitetutveckling 
Den sociala identiteten och de sociala rollerna barn skapar är en av språkets viktigaste funktion 

Bjar (2010). Barn, runt 3-5 år kan beskriva händelser som kräver mer fantasi och tolkning vid t 

ex avbildande av bilderböcker (Bjar, 2010). Genom att barn växlar mellan social, kognitiv och 

språklig utveckling lär sig barnet nya ord och konstruktioner i sin inlärning av språk (Bjar, 

2010). 

 

”… Jag tror barnen, genom böcker, kan känna igen i en situation, förhållningssätt om dom har 
varit ledsna och ramlat från en cykel och läser en bok om just en sådan situation kan man ju 
känna ”ah just det – så kände ju jag då” och då kan man diskutera…” (Malin)  

 

Genom att barn skapar egna rollekar utvecklas både språket, fantasin och identiteten. I rolleken 

ges barnet möjlighet att testa olika roller och behandla olika händelser eller möten de träffat på 

i sin omgivning. Rollekarna är även viktiga för barns sociala utveckling då de möter olika 

personer som kan vara mer eller mindre dominanta i leken (Bjar, 2010).  

 
”… man kan se i rollekarna, framförallt med femåringarna, att det baseras på färdiga böcker t 
ex Madicken. Det finns vissa ord som alltid är med såsom Madicken är död och att Madicken 
hoppar med paraplyet, men allt där emellan spretar det ju lite …” (Pernilla) 

 
Leken är viktig för barns lärande och utveckling. Genom lekens olika former stimuleras 

kommunikation, inlevelse, fantasi och förmågan att samarbeta och lösa problem. Genom den 

skapande och gestaltande leken får barnet uttrycka och bearbeta erfarenheter, känslor och 

upplevelser (Lpfö, 1998) 
 

4.2 Observation 
En av pedagogerna menar att vi alla, hela tiden antingen omedvetet eller medvetet observerar 

barnen i förskolan. Vad de gör, vad de säger, hur de leker men också vad för slags lekar de 



	  

	  

väljer. Genom att observera medvetet kan pedagogen se vad barnen eventuellt behöver arbeta 

mer med och hur relationerna och dynamiken är i gruppen.  

4.2.1 Observation med fokus på fantasiutveckling 
Fantasi utvecklas som tidigare nämnts genom leken och under hela livet (Simonsson, 2006). 

Fantasin byggs upp av kunskap och barnen skapar och tränar på att bygga upp denna kunskap 

samt förmågan att skapa sin egen lekvärld. En del av de pedagoger som intervjuats är väl 

medvetna om kopplingen mellan högläsning och fantasiutvecklingen hos barn.  

Malin menar att; 
”… det gäller ju att vi pedagoger är medvetna om våra miljöer i förskolan, vad som kan 
stimulera barnens fantasi på ett kreativt sätt… låta barnen utifrån sina egna preferensramar 
utforska sin fantasivärld, att de får träna på att skapa egna bilder lite utifrån deras verklighet… 
också vad jag kan skapa för fantasi utifrån vad andra skapar för bilder, prata med barnen om 
detta…”(Malin) 
 

Birgitta menar också att hon kan se kopplingen mellan högläsningen och fantasins utveckling.  
”… ett exempel när vi skulle till en bondgård, då tog vi fram massa plastdjur som finns på en 
bondgård och då var ju barnen jätteintresserade just då men väl efter besöket så var det ingen 
som var intresserad längre…” (Birgitta) 
 

Ewa är dock inte lika säker på koppling mellan bok och fantasi;  
”… jag kan inte vara helt säker på att det de lekar har koppling till någon bok som vi läser, 
men det är väl kanske mer om vad vi pratar om och om vi pedagoger planerar lite olika 
lekformer” (Ewa) 

 
Malin håller delvis med om detta;  

”… det är ju också vad vi väljer att se som pedagoger, vad som egentligen är fantasiutveckling 
hos barn, och vad vi som pedagoger lyfter och väljer att lyfta utifrån barnets intresse och deras 
fantasi…” (Malin)  

 
Genom att observera barnens rollekar ser pedagogerna hur fantasin utvecklas.  

4.2.2 Observation med fokus på språkutveckling 
Svensson (2009) menar att behavioristerna Pavlov och Skinner anser att barnen lär sig genom 

imitation och social förstärkning. De menar vidare att språkinlärning sker på samma vis som 

övrig inlärning. Det gäller att barnen får språklig stimulans och respons (Svensson, 2009). 

Vygotskij menar att den sociala omgivningen har stor betydelse för barnets utveckling och han 

menar att en stimulerande miljö som ger barnet utmaningar påverkar barnets intellekt 

(Svensson, 2009). Vygotskij ansåg även att den kultur barnet lever i är beroende av språket 

samt att de sociala erfarenheter barn har, har stor betydelse för barnets språkutveckling.  



	  

	  

 

Pedagoger skapar förutsättningar för barnens språkutveckling genom högläsning. Dessa 

förutsättningar skapas genom positiva samtal kring böcker, pedagog och barn emellan (Fast, 

2011).  

 

Petra menar så här; 
”… Vi använder oss mycket av ord som vi vuxna tycker är viktigt, såsom samarbete och ett 
exempel på två barn som ville leka med samma plast-orm, då sa det ena barnet att de kunde 
samarbete, och de tog var sin ände på ormen…”  

 

Malin säger här kring språket;  

”… språket går ju in i så mycket, oavsett vad man gör eller hur man jobbar med det, vi har ju 

med oss språket hela tiden och det är jätteviktigt att komma ihåg…” 

 

Genom att prata med barnen om böckerna som läses får barnen ett större ordförråd, bättre 

förståelse för orden och kan sätta in dem i olika sammanhang. Då pedagogerna samtalar med 

barnen får de även träna på att sätta ord på olika saker, t ex känslor och på så sätt utvecklas 

barnets språk men även deras identitet.  

4.2.3 Observation på fokus på identitetsutveckling 
Genom att barn skapar egna rollekar utvecklas både fantasin, språket och identiteten. Leken ger 

barnets sociala förmåga att utvecklas då de möter olika personer i leken (Bjar, 2010).  

 

Petra menar att genom böcker kan barn identifiera sig med olika karaktärer.  

Hon säger såhär;  
”… framförallt kan man se utifrån Astrid Lindgrens böcker … där ser man verkligen 
fantasiutvecklingen hos barnen. De identifierar sig med t ex Pippi, Madicken och Emil. De kan 
sätta sig in i deras känslor… ” (Petra)  

 
Ewa menar att; 

”… vi jobbar mycket med identitet genom böcker så barnen kan känna igen sig i hur man till ett 
exempel känner sig å så och det tror jag dom kan lära sig bra genom litteratur…” 

 
Genom leken utvecklas barnens identitet då leken hjälper barnen att kommunicera med andra, 

leva sig i olika världar samt utveckla sin förmåga att använda fantasin. Som tidigare nämnts 

menar Lpfö 98 att i den skapande och gestaltande leken får barnet både uttrycka och bearbeta 

erfarenheter, känslor och upplevelser.  

 



	  

	  

4.3 Reflektion 
Pedagogerna är medvetna om att det är viktigt att kommunicera med barnen om högläsning och 

litteratur för att barnens fantasi, språk och identitet ska utvecklas. Pedagogerna försöker aktivt 

arbeta med boksamtal och strävar efter att vara medvetna om barns olika situationer. Genom att 

vara medveten om hur barnen har det och aktivt arbeta med att hitta böcker där barn kan 

relatera till situationer och personer kan pedagogerna se till att barnen får positiva förebilder, 

känna igen sig i olika situationer och med olika personer. Genom att hela tiden observera 

barnen i förskolan kan pedagogerna upptäcka nya möjligheter att arbeta med både fantasi, språk 

och identitet hos barnen. Då fantasin bygg upp av kunskap hos barnen kan pedagogerna komma 

in och stödja detta. Då pedagogerna är medvetna om hur högläsning påverkar både fantasi-, 

språk- och identitetsutveckling kan pedagogerna påverka barnens utveckling genom att 

strategiskt välja böcker. 

 

Det framkommer också, att genom att aktivt samtala om böcker med barnen, ser pedagogerna 

hur barnens fantasi utvecklas. Då barnen leker efter högläsningsstunden noterar pedagogerna 

att barnens fantasi har påverkats, framförallt om boken är tilltalande. Genom samtalet får 

barnen även möjlighet att utveckla sitt språk. Genom att inte läsa en bok rakt upp och ner, utan 

ställa frågor till barnen om t ex svåra ord, ger pedagogerna barnen möjlighet att utveckla sitt 

språk. Både genom samtal och genom lek stimuleras barns språkutveckling.  

 

När barnen leker rollekar utvecklas bland annat deras identitet då de får testa olika roller. 

Rollekarna är viktiga för barnens sociala utveckling då de möter olika personer, situationer och 

händelser. Rollekarna som barnen skapar ger dem möjlighet att utveckla sin sociala identitet 

men rollekarna ger även möjlighet för barnen att använda sin kreativitet och fantasi.  

5 Diskussion 
Det som tydligt framgår är att pedagogerna i studien vill utvärdera högläsningens betydelse 

men att det varken sker automatiskt eller systematiskt. När de utvärderar är det ofta böcker som 

ingår i tema-arbeten och då är det för det mesta faktaböcker. Jag anser att pedagogen alltid bör 

utvärdera all högläsning och litteratur, för att få kunskap om hur barnen tar till sig böckerna och 

hur berättelsen påverkar barnet. Om inte utvärderings görs så vet man ju heller inte om och hur 

barnen har förstått innehållet, hur de påverkas eller hur man ska arbeta vidare med barnens 

utveckling Ekelund (2007). Pedagogerna är på god väg då de pratar med varandra om böckerna 



	  

	  

och till viss del även pratar med barnen. Det vore bra om pedagogerna funderade mer över att 

utveckla en tydligare metod i vardagsarbetet för hur samtalet bör ske med barnen om böckerna.  

 

I intervjuerna beskriver pedagogerna att utvärdering sker. Någon nämner exempelvis att 

utvärdering görs då barnen väljer bok på biblioteket, en annan beskriver boksamtalet som 

metod. Det framkommer dock inte på vilket sätt utvärderingen görs eller vilka konsekvenser 

detta får. Man kan ana att begreppet utvärdering kan tolkas på många olika sätt och att det 

därmed uppstår en otydlighet om vikten av att utvärdera. 

 

Om pedagogerna på ett systematiskt sätt planerar, genomför och styr boksamtalen så kan även 

barnens identitet, fantasi och språk utvecklas. Möjligheten för barnen ökar att få förståelse för 

hur andra kan ha det och t ex känna igen sig i känslor som beskrivs. Det är viktigt att barnen lär 

sig att kommunicera kring olika känslor och genom samtalen kan de få möjlighet att utveckla 

denna förmåga. Pedagogerna i studien menar att de ibland ser att barnens fantasi stimuleras och 

utvecklas genom leken baserat på den bok de precis har läst. Ofta är det kopplat till en bok som 

barnen har fastnat för och merparten av pedagogerna menar att Astrid Lindgrens böcker är 

representativa i dessa fall.  

 

Om pedagogerna systematiskt och medvetet utvärderade skulle de tydligare se en utveckling 

hos barnen. En fördel vore om de dessutom dokumenterade sina utvärderingar skulle de bättre 

kunna följa barnens utveckling och utifrån det planera kommande bokval. Det hade varit 

intressant att se vad systematisk dokumentation rörande fantasi-, språk- och 

identitetsutveckling i barngruppen resulterat i.  

 

Det är viktigt för barnen att få möjlighet att prata om det som lästs, dels för att de ska kunna 

bearbeta känslor och upplevelser, utveckla sitt språk men även för att ge barnen mer erfarenhet 

då fantasin utvecklas genom nya erfarenheter. Självklart är det viktigt att man pratat med 

barnen men pedagogerna måste också vara medvetna om hur de pratar med dem, få med alla 

barnen samt ha ett tydligt syfte med varför de samtalar med barnen kring böckerna. Det är lätt 

att glömma bort vad syftet är med boken och med högläsningen. Visst kan man ha en lässtund 

där boken inte har ett direkt syfte men det är viktigt att pedagogen lär barnen att prata om 

böckerna så det t ex utvecklar språket i form av att resonera kring innehållet. Genom den 

erfarenhet barnen får från högläsningssituationer utvecklas även barnens lekar. Då fantasin 

stimuleras kring alla olika karaktärer i böckerna kan barnen gå in i berättelserna och skapa egna 



	  

	  

världar. Fantasi, språk och identiteten utvecklas genom leken och det är tydligt att leken är 

viktig för barnens lärande. Det är genom lekens former som kommunikation och inlevelse 

stimuleras.  

 

Förmågan för samarbete genom den gestaltande leken utvecklas då barnen får lära sig att 

uttrycka och bearbeta sina känslor. Det pedagogerna kan se i barnens lekar är att de använder 

”färdiga lekar” från böcker, det vill säga upprepar det som man läst om i t ex Madicken. Leken 

tar olika vändningar men vissa ord och uttryck används i leken. Det framkom i intervjuerna att 

pedagogerna genom observationer ser att leken utvecklar fantasin hos barnen. Frågan som 

väcks här är hur pedagogerna går vidare med dessa rollekar bland annat genom att uppmuntra 

mer fria lekar? 

 

Intervjuerna gav tydligare svar på frågor om språkutveckling och fantasi än om identitet. Det är 

mer konkret att se en tydlig utveckling både gällande språk och fantasi än identitet då 

identiteten utvecklas över längre tid. Detta märks främst i antal citat, de som handlar om språk 

och fantasi är betydligt fler än de som belyser identitet.  

6 Avslutande reflektioner 
För mig kom intresset kring forskningsområdet först, att se hur högläsning används i förskolan 

och hur pedagoger använder sig av högläsningen. Syftet utvecklades efter att jag tagit del av 

forskning rörande utvärderingen betydelse. Intressant var också att ta reda på hur pedagoger 

tänker om utvärdering av högläsningens betydelse med fokus på fantasi-, språk- och 

identitetsutveckling. Då min frågeställning och intervjuguide tagit form fick jag tag på de 

informanter som skulle passa bäst för studiens syfte, pedagoger som arbetar inom förskolan 

med 3-5 åringarna blev mitt fokus.  

 

Valet att använda intervju som metod har både för- och nackdelar. De främsta nackdelarna är 

att hela processen tar lång tid då man ska förbereda intervjuguiden, genomföra själva 

intervjuerna, transkribera dem och därefter komma fram till en trovärdig analys. Fördelarna är 

att det är ett begränsat antal personer som måste delta, det finns en frihet i metoden och 

analysen bygger på egen tolkning och reflektion baserat på tidigare egen kunskap och 

förförståelse inom området. 

 



	  

	  

Intervjuerna gick bra men i efterhand reflekterade jag över hur väl följdfrågorna ställdes. Då 

flera pedagoger var vana vid att bli intervjuade och då många hade mycket att säga om ämnet 

blev det svårt att ställa följdfrågor och fånga de relevanta reflektioner och tankar som kom upp 

under intervjun. Jag bedömer dock att materialet har tillräcklig bredd och djup för att uppfylla 

studiens syfte. En intervju spelades inte in utan dokumenterades med stödord. Då jag snabbt 

efter intervjun skriftligt kunde sammanfatta innehållet bedömer jag att det inte påverkat 

resultatet negativt. Då det var svårigheter att få fatt i pedagoger som var intresserade av att bli 

intervjuade fick jag genom kontakter tag på två informanter, så kallat snöbollsurval. Min 

bedömning är detta inte påverkade resultatet av studien då vi inte kände varandra sedan tidigare 

eller hade någon annan koppling.  

 

De kvalitativa studierna följer en forskningsprocess där läsaren kan följa hur studien 

genomförts samt de val som gjort under studiens gång. Denna process innebär att den 

kvalitativa studien är transparant (Ahrne & Svensson, 2011). Självklart påverkar min 

förförståelse studiens resultat. Jag har strävat efter att tona ner min egen roll i mötet genom att 

undvika frågor om min bakgrund och istället fokuserat på innehållet i intervjuerna.  

Det är intressant att konstatera att alla informanter var kvinnor men det är trots allt en 

kvinnodominerad bransch. Intressant är också att notera att inte alla pedagoger läste igenom 

den information/intervjuguide som skickades ut innan intervjun. Då informationen skickades ut 

i tid var det inget jag kunde påverka men för att kompensera detta informerades informanterna 

innan intervjun genomfördes, på så sätt fick de möjlighet att ställa frågor eller avböja att delta.   

 

En fråga som uppstod var val av antalet informanter, var antalet tillräckligt för att få material 

som gick att analysera? Jag bedömer att jag har fått ett djup i svaren och att syftet därmed var 

uppfyllt. Ytterligare annan fråga var om det begränsade åldersspannet på barngruppen var att 

föredra. Fanns det ytterligare dimensioner som hade framkommit om jag hade valt alla 

åldersgrupper på barnen? Bedömning gjordes att det fanns fördelar att få ett material som 

beskrev en samlad åldersgrupp, materialet som skulle analyseras blev på så sätt mer 

sammanhållet. 

6.1 Studiens värde  
En validitetsfråga som uppkommit är om studien verkligen tar upp något nytt, om studien ger 

ett kunskapsbidrag genom det empiriska materialet (Larsson, 2005). Genom att studera 

pedagogernas tankar och perspektiv om utvärdering i förskolan ökar möjligheterna att bidra 



	  

	  

med ny förståelse inom området. Studien blir en länk för förståelse pedagoger emellan men 

även mellan pedagoger och lärarstudenter. Studien kan bidra till ökad förståelse för hur 

pedagoger arbetar och hur arbetat med systematisk utvärdering av högläsningen i förskolan 

skulle kunna utvecklas.   

6.2 Vidare forskning 
Det finns mycket kvar att undersöka inom området framförallt kring utvärdering av 

högläsningen kopplat till utveckling hos barnen. Det vore intressant att ta reda på barnens 

perspektiv på hur högläsning påverkar deras fantasi, språk och identitet. Att fråga barn ställer 

andra krav på frågornas utformning och kan med fördel göras i form av strukturerade 

boksamtal i grupp. Det vore mycket spännande att se om barnens perspektiv och pedagogernas 

perspektiv överensstämmer. Det kan även vara intressant att forska vidare på mer exakt hur 

pedagogerna arbetar med just fantasi-, språk- och identitetsutveckling i verksamheten, utifrån 

högläsning eller annat material.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide  
Bakgrund 
Intervjuerna kommer att spelas in så materialet kan bearbetas på bästa sätt. Materialet från 
intervjuerna och transkriberingarna kommer att förstöras när studien är avklarad.  
Namnen på informanterna, arbetsplatsen samt vilken kommun intervjun genomförs i kommer 
inte att nämnas. Intervjuerna är helt frivilliga och det går att avböja att medverka om Du ändrar 
dig.  
 
Läroplanen för förskolan har öppna formuleringar kring vilka mål de ska uppnå kring 
skönlitteratur, men det står hur skönlitteraturen ska användas precist. Det framgår dock att 
språk och lärande hänger ihop, liksom språk och identitetsutveckling.  T ex skriver Simonsson 
(2004) i Bilderboken i förskolan; en utgångspunkt för samspel att skönlitterära böcker i 
förskolan används som redskap för att främja barns fantasi och språkutveckling.  
 
Många tidigare rapporter belyser att barnboken och barnlitteraturen har stor betydelse när det 
gäller att stimulera barnens språkutveckling, fantasiutveckling och identitetsutveckling. Genom 
att läsa högt för barn kan man som pedagog hjälpa barnen att utveckla dessa förmågor och 
egenskaper (Svensson, 2011).  

Frågor 
 
Utvärderar du böcker du läser för barnen - hur ofta utvärderar i så fall? 
På vilket sätt samtalar du med barnen om vad de tycker om boken? 
Använder du/ni någon mall där barnen kan lämna synpunkter? T ex glada, ledsna gubbar, 
annat?  

Fantasiutveckling  
På vilket sätt ser du att den bok ni läst påverkar och ev stimulerar barnens fantasi 
Kan du beskriva några situationer i leken som du ser direkt kan kopplas till en bok ni precis 
läst? 
Återkommer dessa teman i leken hos barnen, vid andra tillfällen?  

Språkutveckling 
Om det kommer upp ett svårt ord – hur gör du då? 
På vilket sätt uppmärksammar du när svåra ord kommer upp vid högläsningen?  

På vilket sätt ser du att den bok ni läst stimulerar barnen språkutveckling?  
Vilken är din erfarenhet av att barnen uppmärksammar och frågar om svåra ord?  
På vilket sätt säkerställer du att barnen förstår de svåra orden, så de blir begripliga 

Identitetsutveckling.  
På vilket sätt ser du (utifrån dina erfarenheter) att den bok ni läst stimulerar barnens 
identitetsutveckling?  
På vilket sätt utvecklas identiteten hos barnen utifrån litteratur ni läst? 
Sker en utveckling, så att roller i en grupp förändras?
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Bilaga 2 
 
Missivbrev 

Hej!  

Jag heter Elin och är student på Lärarprogrammet i Norrköping. Jag skriver just nu mitt 
examensarbete som handlar om pedagoger utvärderar högläsning kopplat till språkutveckling, 
fantasi och identitet i förskolan. Under detta arbete kommer jag intervjua 8 pedagoger på olika 
förskolor.  

 

Jag undrar därför om Ni skulle vilja ställa upp på en intervju? Alla som deltar i studien kommer 
att vara anonyma och kommer att få fingerade namn. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter 
och de kommer att spelas in med diktafon för att underlätta transkriberingen av intervjuerna. 
Efter att uppsatsarbetet är klart kommer allt material att slängas och ingen annan än jag 
kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare Gunnlög Märak.  

 
Tack på förhand 
Elin 

Elin Lund: elin.lu@gmail.com, tel: **** *** *** 

Gunnlög Märak: gunnlog.marak@liu.se 

 


