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Syftet med studien var att undersöka hur högläsning kan gå till på nio förskolor, 

hur förskollärarna på de förskolorna pratar om, förhåller sig till fenomenet 

högläsning och vad de ser för syfte med det, samt hur barns delaktighet och 

inflytande kan integreras i högläsningssituationerna. Studiens resultat är byggt 

på observationer av ett högläsningstillfälle på de berörda förskolorna samt 

intervjuer av nio förskollärare. Resultatet visar att när högläsning sker är det 

utan planering och reflektioner efteråt. Barnen ges sällan möjlighet till att vara 

delaktiga eller ha inflytande över högläsningen utan de ska vara passiva, tysta 

och lugna för att högläsningen ska ses som väl genomförd. Studiens slutsats var 

att förskollärarna inte kopplar högläsning på förskolan till fortsatt intresse för 

böcker.  

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Böcker har länge haft en betydande roll i våra liv, både som faktaförmedlare men 
också som verklighetsflykt. Vi minns själva när vi var små, och fascinationen som 
uppstod när vi lyssnade till sagor om prinsessor, magi och äventyr som både 
förskollärare och föräldrar läste högt för oss. Vi minns hur vi själva läste högt ur 
böcker för mindre barn i vår närhet, och hur högtidligt det kändes att få förmedla 
böckernas innehåll. Senare kunde vi sitta själva i våra flickrum och sträckläsa böcker 
från pärm till pärm, och genast börja på en ny, om en hade lästs ut. Vi har dock märkt 
att intresset för böcker har mattats av hos oss själva, när andra aktiviteter fått högre 
status och läsningen bortprioriterats. Vi har också, under VFU-perioder under vår 
utbildning, lagt märke till att den stora mängd läsning vi själva fick ta del av när vi 
gick i förskolan inte längre är lika stor, och att läsningen är något som 
bortprioriterats även där. Dessa insikter ledde till ett självklart val av ämne för vår 
pilotstudie. 
       När vi genomförde vår pilotstudie (Källberg och Jakobsson, 2015) låg fokus på att 
undersöka hur högläsning gick till under en dag i förskolans verksamhet. Under två 
heldagar genomfördes observationer på två förskolor, och resultatet visade att läsning 
förekom oerhört sällan, och när det väl skedde var det rutinbaserat eller oreflekterat. 
Det vi kom fram till var att det var svårt att ägna heldagar åt att studera spontana 
lästillfällen och då få fram hur de går till, vad som ligger bakom och hur förskollärare 
ser på högläsning, då vi faktiskt inte kunde se särskilt mycket av den aktiviteten.  
       Vi vill därför studera planerade högläsningssituationer, och även hur barn får 
möjlighet till delaktighet och inflytande i sammanhanget. I Skolverkets (2010) Lpfö 
98/10 står det att barns behov, erfarenheter och intressen ska ligga som grund för det 
pedagogiska arbetet i förskolan, vilket vi anser hör ihop med just delaktighet och 
inflytande då barnet får inflytande över situationen om förskolläraren tar hänsyn till 
barnets behov, men även när kontexten tillåter barnet att uttrycka sig om det som 
sker. 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Under vår pilotstudie (Källberg och Jakobsson, 2015) synliggjordes att förskollärare 
och barn sällan tog initiativ till läsning. De få tillfällen barn satte sig med en bok var 
det inget som förskollärarna uppmärksammade eller arbetade vidare utifrån. När 
förskollärarna tog initiativ till läsning skedde det oreflekterat, rutinbaserat och utan 
inlevelse. Problemet med bristande intresse och förståelse för vikten av barns möten 
med böcker och läsning, är att barn inte uppmuntras i sitt läsintresse men också att 
de missar stimulerande lärtillfällen inom språk, kreativitet och böckers disposition 
genom samspel och gemenskap som är unika för högläsningen (Körling, 2012). 
Problemet med högläsning i förskolan idag är att det bortprioriteras för att göra plats 
för annat, men, enligt Damber, Nilsson och Ohlsson (2013), också på grund av 
förskollärares arbetsbelastning, den skiftande personaltätheten och ett pressat 
tidsschema.  
       Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur högläsning kan gå till på nio 
förskolor, hur förskollärarna på de förskolorna pratar om, förhåller sig till fenomenet 
högläsning och vad de ser för syfte med det, samt hur barns delaktighet och 
inflytande kan integreras i högläsningssituationerna. Studien kommer därför 
fokusera på att söka svar på följande frågor: 
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1. Hur sker högläsning på de studerade förskolorna? 
2. Hur tänker förskollärarna om högläsning? 
3. Hur får barnen delaktighet och inflytande under en högläsningssituation? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

I bakgrundsavsnittet redovisas tidigare forskning inom studiens ämne, med både 
böcker, vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och förskolans styrdokument. 
Här beskrivs även studiens teoretiska perspektiv. Under rubriken metod redogörs för 
studiens metodval, urval, hur data samlats in och bearbetats, studiens giltighet och 
tillförlitlighet samt de etiska överväganden som tagits ställning till. Resultatet 
sammanställs sedan och redovisas i kategorier som varit typiska för studiens 
observationer och intervjuer, där likheter och skillnader påvisas. Resultatet tolkas 
dessutom genom studiens teoretiska perspektiv. Därefter diskuteras både resultatet 
samt metodvalet med kopplingar till studiens frågeställningar, men även egna 
reflektioner kring det som dykt upp under arbetets gång tas upp. Till sist ges förslag 
på fortsatt forskning, och arbetet avslutas med en slutsats. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Nedan förklarar vi hur vi tolkar några begrepp som är väsentliga för studien, och hur 
de ses på utifrån föreliggande studie; förskollärare, högläsning och delaktighet. 
 
Förskollärare 
Med förskollärare menar vi personer som har högskoleutbildning med inriktning för 
att arbeta med barn mellan 1-6 år, samt arbetar i barngrupp där dessa åldrar 
representeras. 
 
Högläsning  
Enligt Chambers (2014) är högläsningen en textfokuserad situation, medan 
berättande fokuserar på samspelet mellan berättaren och lyssnaren. 
 
Delaktighet och inflytande 
Med delaktighet och inflytande syftar vi till att barn ska kunna synas, höras och 
uttrycka sig om det som rör dem och således även kunna påverka sin situation. 

2 Bakgrund 

I kapitlet redogörs för tidigare forskning inom det aktuella ämnet, under 2.1 Tidigare 
forskning samt en beskrivning av studiens teoretiska perspektiv under 2.2 Teoretiskt 
perspektiv.  

2.1 Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogör vi för tidigare forskning som vi funnit genom att läsa 
litteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar.  
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       Vi har gått igenom tidigare använd kurslitteratur och valt ut dem som känts relevanta 
för studiens syfte. Vi har även använt Google för att söka ytterligare relevant litteratur 
inom samma ämne. Vi har sökt i databaserna Eric och Diva för att hitta vetenskapliga 
artiklar och avhandlingar. Vi sökte från år 2000 och framåt med begränsningen ”peer 
reviewed”. Vi använde sökorden preschool reading AND interact, fick fram 65 resultat och 
hittade en artikel att använda. Vi använde sökorden shared reading  AND preschool, fick 
fram 912 resultat och valde en artikel. Genom att söka på deltagande OCH delaktighet fick 
vi fram 43 resultat och valde en artikel. Därefter har vi använt Google för att söka 
ytterligare litteratur, och fann därigenom tre relevanta artiklar att använda.  
       Litteraturen har sammanställts och delats upp i underkategorierna 2.1.1 Språk, 
interaktion och socialisation, 2.1.2 Vinster av högläsning, 2.1.3 Förhållningssätt, 2.1.4 
Förberedelser, 2.1.5 Miljö, 2.1.6 Bokval, 2.1.7 Bilder och 2.1.8 Delaktighet och 
inflytande.  

2.1.1 Språk, interaktion och socialisation 

Enligt Damber et al. (2013) skapas möjligheter till barns lärande där dialoger och 
interaktion förekommer, och där barn engageras i aktiviteter som en 
högläsningssituation. Även Björk-Willén (2014) pekar på kopplingen mellan 
interaktion och språk, och menar vidare att människan både måste kunna berätta och 
delge information samt lyssna på andra. I Skolverkets (2010) Läroplan för förskolan, 
lpfö 98 reviderad 2010, läggs stor vikt vid att barn lär sig språk och kommunikation, 
där barn måste kunna kommunicera för att kunna delta aktivt med omvärlden genom 
att uttrycka tankar och åsikter, men även ha ett stort, rikt ordförråd och förståelse för 
skrift. Svensson (2009) menar att social samvaro är nödvändigt för barnets 
språkutveckling, där den mer kompetenta måste ge barnet tid för uttryck men även 
lyssna och visa förståelse så att barnet ska vilja uttrycka sig än mer.  
       Lindö (2005) skriver att genom att kunna uttrycka sig med språket får människan 
förståelse både för sig själv och sin omvärld. Att samspela genom språket är något vi 
gör hela tiden, och innebär att kunskapsprocesser ständigt kopplas till hur vi ser på 
och talar om det vi tidigare upplevt. Lindö menar vidare att genom samspel mellan 
vuxna och barn, under exempelvis högläsning, vägleder den vuxne barnet och ger det 
kulturell beredskap. Även Svensson (2009) skriver om att interaktion formar ens 
personlighet, där människan behöver andra att kommunicera med för att själv kunna 
utvecklas. Enligt Westerlund (2009) behöver kommunikation inte enbart handla om 
att uttrycka sig verbalt, utan kan även handla om kroppsspråk och miner samt dans 
och musik. Det viktigaste vid språkinlärning, menar Svensson (2009), är precis som 
vid annan inlärning; att barnet både får stimulans och respons under sina försök till 
kommunikation. Chambers (2014) anser att genom att uppmuntra till bra samtal 
under en högläsningssituation, lär den vuxne barnet att även kunna samtala och 
uttrycka sig vid andra tillfällen. För att alla ska kunna och vilja uttrycka sig i dessa 
samtal, är det också viktigt att den vuxne visar vägen för att allt är värt att berätta. 
Den vuxne ska lyssna till vad alla har att säga och inte avfärda något barns tankar, då 
det kan leda till att barnet utvecklar en negativ inställning till böcker, läsning och 
även språk.  
       Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) pekar på att ett gott samspel mellan 
barn och vuxna under en högläsningssituation innehåller både dialog, närhet, 
gemensamt fokus och tid, där de behöver samverka för att samspelet ska kunna 
fortgå i en positiv riktning. Barnet behöver det här samspelet för att kunna starta och 
upprätthålla intressanta dialoger, då den kommunikativa och språkliga förmågan 
stimuleras. Närhet behövs för att barnet ska känna en trygghet i situationen, vilket 
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leder till ökad chans till inlärning. Gemensamt fokus bidrar till intersubjektivitet, 
alltså gemensam förståelse, och fortsatt samspel. Att dela gemensam tid leder till 
chans till koncentration kring innehållet. Ovan nämnda komponenter inom samspel 
bidrar tillsammans till en stor möjlighet till inlärning inom alla ämnesområden, men 
också utveckling inom kommunikation och talspråk. 

2.1.2 Vinster av högläsning 

Gonzalez, Pollard-Durodola, Simmons, Taylor, Davis, Fogarty och Simmons (2014) 
skriver att högläsning är en utmärkt metod för att barn ska träna och utveckla sitt 
språk. I de fallen barn möter skriftspråket, som under högläsning, vidgas även deras 
ordförråd. Interaktiv högläsning bidrar också till att barn får ökad förståelse för 
berättelsestrukturer (Damber et al., 2013). Wedin (2011) anser att språk och kunskap 
hör ihop, och menar att förskollärare bör planera för språkliga aspekter även under 
aktiviteter inom andra områden. Wedin skriver vidare att högläsning har stor effekt 
både på barns språk- och skriftspråksutveckling, vilket även Kindle (2013) håller med 
om. Att förskollärare ägnar mycket tid åt att läsa högt anses alltså gynna barns chans 
att utveckla sitt språk. Wedin menar även att små barn kan lära sig hur skriftspråket 
är uppbyggt genom att förskollärare ser till att läsa böcker ofta, även samma om och 
om igen, då barnet till slut lär sig texten utantill och kan "läsa" själv. Barn som inte 
själva kan läsa kan ändå, genom högläsning, få tillgång till det skriftspråk som 
förekommer i böckerna. De får också möjlighet till att lära sig hur läsning går till med 
läsriktning och hur och när de ska bläddra. Med de kunskaperna har barnet redan en 
stadig grund att stå på när barnet ska lära sig att läsa på egen hand. Även Fast (2014) 
pekar på språkliga vinster av högläsning, som ofta sker omedvetet. Barnet lär sig nya 
ord men även mer allmänna kunskaper om språket som behövs när barnet själv ska 
berätta, läsa eller skriva. Enligt Damber et al. (2013) kan en didaktiskt, väl planerad 
och genomtänkt högläsning bidra med både ökat ordförråd, vidgade vyer och 
referensramar samt till barns socialisering. De menar vidare att enbart högläsning, 
utan en didaktisk baktanke, sällan bidrar till barns språkinlärning, utan att det krävs 
förarbete, eftertanke och uppföljning för att lärande ska kunna ske. Nilsson och 
Damber (2014) menar också att barns fördjupade förståelse främst uppstår när 
läsning efterföljs av uppföljande samtal om händelser och personer i boken men även 
kopplat till barnets egna erfarenheter. Författarna skriver att läsning som genomförs 
som en solitär företeelse inte är tillräckligt om avsikten är att hjälpa barn att närma 
sig självständig läsning och skrivning. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) 
anser att barn måste få tidiga möten med böcker då det kan påverka deras framtida 
självkänsla. De menar att om barnet har mött många böcker från tidig ålder är det 
också något barnet är trygg med och då vet barnet också hur det kan hanteras. Att 
barnet tidigt möter böcker och känner sig trygg kan alltså påverka dess förhållande 
till böcker senare i livet, både i skolan men även som vuxen.  
       Damber et al. (2013) skriver att om barn ska få jämlika villkor för lärande, där 
förskolan spelar en stor roll för att lägga grunden för det livslånga lärandet är det 
viktigt att alla barn får möta texter; många och ofta. Genom att få möta texter tidigt i 
livet, kan barnet utveckla strategier för sin egen läsning. På det sättet får barnet 
möjlighet att förstå vad text behövs till samt att genom läsning kan kunskap om sig 
själv och omvärlden uppnås, men det bidrar således även till en ökad läslust som 
behövs för att kunna behålla ett läsintresse även i framtiden. Att barn utvecklar ett 
läsintresse är viktigt för att de ska kunna behålla en språklig och litterär utveckling, 
och förskollärare och andra vuxna behöver därför uppmuntra till tillräckligt med 
lästräning och möten med texter för att barnet ska kunna och vilja läsa. Även Fast 
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(2014) betonar vikten av att barn får möta och lyssna till många olika typer av texter. 
Författaren menar att det föder en stor inspiration hos barnet, som även lär sig lyssna 
till andra samt bygga upp en förståelse för olika uppfattningar. Bruce (2014) skriver 
också att barn som fått positiva möten med böcker och läsning lär sig läsa lättare och 
det sker mer naturligt. Böcker förknippas då med något meningsfullt, och alla intryck 
boken kan bidra med leder till engagemang och nyfikenhet att fråga och lära sig mer. 
Bruce menar vidare att genom att möta olika karaktärer i sagorna, kan barnet även få 
syn på sig själv och lära sig att bearbeta tidigare upplevelser, både positiva och 
negativa. Sundmark (2014) skriver att genom högläsning kan förskollärare bidra till 
att barn känner samhörighet men även till att barn senare blir läsare de med. 
Samtidigt som högläsning kan ge barn trygghet och gemenskap kan det också leda till 
att vidga barns vyer och ta dem utanför deras trygghetszon. Lindö (2005) anser att 
högläsning, förutom att stimulera språket, också kan stimulera intellektet och 
fantasin hos barnen. Även Svensson (2009) berör fantasin, och menar att den och 
kreativiteten växer genom högläsning och att fantasin är nödvändig för att kunna lösa 
problem. Genom högläsning menar Svensson också att barn får en positiv inställning 
till böcker som något roligt och intressant, där barnet med tiden lär sig att koppla 
händelser i böcker till sitt eget liv. Enligt Chambers (2014) är den viktigaste aspekten 
av högläsning att det bidrar till social gemenskap.  
       När det kommer till flerspråkiga barn menar Svensson (2014) att sagor och 
berättelser kan vara ett språkbefrämjande verktyg, både för modersmålet och 
andraspråket om det sker på båda språken. Förskolan är idag väldigt mångkulturell, 
med barn och vuxna från olika kulturer och med olika erfarenheter, där förskollärare 
har ett ansvar att respektera, synliggöra och utmana alla barn och deras 
språkutveckling vilket de kan göra genom att skapa inbjudande och stimulerande 
högläsningssituationer.  

2.1.3 Förhållningssätt 

Enligt Wedin (2011) behöver barns språk utvecklas redan i förskolan för att de senare 
ska kunna tala om komplexa ting och lösa problem. Det innebär att förskollärare 
måste inneha en medvetenhet om vad barnet behöver för språkliga redskap i 
förskolan för att kunna klara sig senare i livet. Wedin menar vidare att förskollärare 
måste ta hänsyn till barns tidigare erfarenheter, förförståelse och kunskaper för att 
kunna planera sin verksamhet. Damber et al. (2013) skriver att förskollärare också 
måste vara medvetna om vilka textmöten barnen får hemma, för att förstå vilken 
viktig roll läsning i förskolan kan få för barns språkutveckling om de aldrig möter 
böcker hemma. Wedin menar att förskollärare inte kan utgå från att alla barn tar till 
sig och förstår en text på samma sätt, utan måste se till allas olika förutsättningar för 
att vissa barns kunskaper inte ska osynliggöras. Författaren skriver också att 
förskollärare måste stötta barn till att våga berätta genom att skapa många 
berättartillfällen och talutrymmen. I ett sådant läge är det också viktigt att 
förskolläraren ser det tysta, blyga barnet och hjälper det att våga synas och höras 
(Fast, 2014). Simonsson (2004) skriver också att förskollärare måste ta hänsyn till att 
alla barn inte kommer från textrika hem, och att de enda mötena de får med böcker 
och läsning är i förskolan, vilket innebär att förskolläraren har den avgörande rollen 
för hur barnets relation till böcker ter sig. 
       Under högläsningen är det viktigt att förskolläraren vågar granska sig själv 
kritiskt men även situationen hen skapat, menar Damber et al. (2013). Om barnen 
inte vill lyssna eller koncentrera sig är det inte rätt att skuldbelägga barnet, utan om 
förskolläraren granskar sig själv kanske hen får syn på att hen läser monotont och 
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utan inlevelse. Svensson (2014) menar också att det är viktigt att läsaren utstrålar 
intresse och glädje när hen läser högt, för att kunna få med sig lyssnarna. Barnen får 
då en inspirerande förebild som kan kopplas till en positiv bild av läsning. Enligt 
Lindö (2005) är berättarens/läsarens röst och kropp de främsta instrumenten för att 
skapa en lustfylld och intressant högläsningsstund. Genom att variera röst, 
kroppsspråk, miner och rörelser får sagan mer liv. Westerlund (2009) skriver också 
att om läsaren anpassar sitt språk utifrån åhörarna, bidrar det både till att hålla dem 
intresserade men också sortera alla ord och ljudkombinationer de stöter på.  
       Nilsson och Damber (2014)  och Gonzalez et al. (2014) skriver att öppna frågor 
om det lästa till barnet leder till djupare reflektion och fler spontana kommentarer, 
och Kindle (2013) menar att dessa öppna frågor även leder till att barnet måste svara 
med mer än bara ett ord. Samspel och samtal flödar, och barn blir en del av 
meningsskapande sociala processer som i gemenskapen leder till lärande och 
utveckling. Enligt Chambers (2014) är det viktigt att tänka på hur frågorna ställs. 
Ordet "varför" kan låta aggressivt och där barnet kan känna att hen måste komma på 
ett bra, korrekt svar som passar förskolläraren. Att istället utgå från "jag undrar" 
visar både på intresse från förskollärarens sida, men också att hen inte heller har 
något svar och därför kan det leda till att barnen vågar svara fritt.  

2.1.4 Förberedelser 

Enligt Damber et al. (2013) är det viktigt att förskolläraren kan sin bok, och har 
förberett sig genom att läsa den några gånger för att känna sig säker på 
meningsuppbyggnad, rytm och innehåll. På det viset kan förskolläraren under 
högläsningen istället fokusera på att interagera med barnen, upprätthålla 
ögonkontakt och observera hur barnen reagerar på händelsen och det lästa. 
Författarna menar vidare att en högläsningssituation lika gärna kan starta med en 
introduktion av boken, där den vuxne och barnen tittar på och samtalar om 
framsidan; vad ser vi, vad tror vi att den kommer handla om? Genom att även läsa 
texten på baksidan får både förskolläraren och barnen en föraning om vad boken 
kommer handla om och vet lite vad de har att vänta. Lindö (2005) skriver också att 
om förskolläraren har förberett sig genom att läsa igenom boken ett antal gånger, 
tagit till sig den intellektuellt och känslomässigt både utifrån sig själv och barnen kan 
hen göra en god planering inför vilket innehåll boksamtalet kan ha. Svensson (2009) 
anser att högläsaren har stort inflytande över hur boken kan tolkas av lyssnaren 
utifrån hur högläsaren läser, men också hur intresserad och koncentrerad lyssnaren 
är, vilket är något förskollärare måste vara medveten om och ha i åtanke när hen 
planerar en högläsningssituation.  
       Enligt Chambers (2014) behöver förskollärare också ta hänsyn till inre och yttre 
förutsättningar. Inre förutsättningar handlar om människans attityder, både 
intellektuella och känslomässiga. Det kan handla om ifall vi har rätt bok, hur vi mår, 
tidsram kontra stress och om vi känner oss störda eller ej. Fysiska förutsättningar 
innefattar val av miljö och hur väl den passar sammanhanget.   
       När förskollärare planerar högläsning måste de reflektera kring lästiden samt 
åldern på barnet, detta för att se till hur länge gruppen kan koncentrera sig 
(Westerlund, 2009). Barn lär sig att koncentrera sig med tiden, där små barn kan 
koncentrera sig kortare stunder än äldre. De yngre barnen är lättstörda och kan inte 
riktigt sortera bland alla sinnesintryck.  
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2.1.5 Miljö 

Damber et al. (2013) anser att förskollärare måste vara medvetna om att var de läser 
är lika viktigt som vad och hur de läser. Det är viktigt att barn inte sitter för trångt 
och obekvämt samt att alla får samma möjlighet att se alla bilder. Läsning bör därför 
ske på en lugn plats, och författarna menar också att det gärna ständigt får ske på 
samma plats. Även Chambers (2014) belyser att det är lättast att koncentrera sig på 
en lugn plats utan störande ljud. Enligt Lindö (2005) behöver förskolläraren göra 
aktiva val vad gäller plats, tid, material och aktiviteter för att kontexten ska bli så 
gynnsam för barns lärande och kunskapande som möjligt. Författaren menar att 
förskolläraren också måste tänka på hur de sitter och att hen har möjlighet att se alla 
barn och att alla barn har möjlighet att se både förskolläraren och boken. Svensson 
(2009) skriver att förskolläraren behöver ta ställning till fler val, såsom hur gruppen 
är sammansatt, vilken ålder det är på barnen och könsfördelningen. De olika valen i 
kombination kan antingen bära eller brista. Simonsson (2004) menar att de 
läsmiljöer och böcker som förskollärare erbjuder, speglar hens syn på både vilka 
barnböcker som anses värda att läsa men också barnsynen och om hen anser att 
läsning är viktigt eller ej. 
       Enligt Damber et al. (2013) är det viktigt att upprätthålla samtal både innan, 
under och efter läsningen, så kallad effektiv högläsning, för att barnen ska kunna 
reflektera kring och få en djupare förståelse för det lästa. Under samtalen är det 
viktigt att förskolläraren är medveten, lyhörd, nyfiken och innehar en tro till barnens 
förmåga att reflektera, analysera och diskutera enskilt och i grupp.  

2.1.6 Bokval 

Enligt Damber et al. (2013) kan bokvalet ske både på förskollärares och barns 
initiativ, men i båda fallen sker valen oreflekterat, där syfte eller medveten tanke med 
den valda boken uteblir. Simonsson (2004) menar dock att det främst är 
förskollärare som bestämmer vad som ska läsas och hur länge. Lindö (2005) skriver 
att vuxna har ett stort ansvar och stora möjligheter att göra medvetna bokval som kan 
stimulera barns lärande, utveckling och identitet. Böcker är också fulla av olika 
könskoder, normer och stereotyper och det är även på den fronten viktigt att göra 
aktiva, medvetna val för att stötta barnet i att få en sund självbild och respekt för 
olikheter. Lindö skriver vidare att det viktigaste när det kommer till bokval är att 
välja en bok som förskolläraren själv tycker är bra och som hen känner att 
barngruppen också kommer ta emot väl. 

2.1.7 Bilder 

Att använda bilder under högläsning är minst lika viktigt som att läsa texten, menar 
Damber et al. (2013). Bilderna kan också användas som kunskapskälla då de 
tillsammans med texten bildar en helhetsupplevelse, och kan i vissa fall komplettera 
och stärka texten. Barn bör därför få tid på sig att studera och analysera bilderna i 
böckerna för att få en djupare förståelse för det lästa. De menar vidare att bilder 
också kan vara språkbefrämjande, precis som text, genom de samtal som kan uppstå 
genom att studera bilderna. Även Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) anser 
att barnen behöver få titta aktivt på bilder tillsammans med andra. Detta för att 
kunna lära sig att tolka den information och budskap en bild kan innehålla.  
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2.1.8 Delaktighet och inflytande 

Hamerslag (2013) skriver att vad barns delaktighet innebär inte är skrivet i sten, utan att 
det är beroende av kontexten. Att ha delaktighet kan innebära olika saker i olika 
situationer. Engdahl och Pramling Samuelsson (2009) och Hamerslag (2013) menar dock 
vidare att barn har rätt att vara medskapare av sitt liv där de får vara delaktiga 
medmänniskor i samtiden och med omvärlden. Enligt Hamerslag krävs kommunikativ 
kompetens för att barnet ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande. På det sättet kan 
barnet uttrycka sig, argumentera för och emot och vara delaktig i diskussioner för att 
påverka sin situation. Även i Skolverkets (2010) Lpfö 98/10 nämns att förskollärare ska 
stötta barn i att skapa tilltro till sig själv, bilda egna uppfattningar och våga uttrycka dem, 
och således även få möjlighet till delaktighet.  
       Engdahl och Pramling Samuelsson (2009) skriver att delaktighet både kan kopplas till 
rättigheter och pedagogik. Barns åsikter ska respekteras och de har rätt att vara delaktiga i 
och påverka beslut, samtidigt som barnet har rätt att få inflytande över sitt eget lärande i 
den pedagogiska verksamheten. För att barns delaktighet och inflytande ska kunna kvarstå 
och även öka i förskolans verksamhet, menar författarna att förskollärare måste arbeta 
aktivt med att möta varje barn samt lyssna till och ta tillvara barnets initiativ. De skriver 
vidare att barns delaktighet och inflytande kan övas upp genom att förskollärare skapar en 
stimulerande samtalsmiljö där barn övar på att lyssna på olika perspektiv samtidigt som de 
övar på att själva uttrycka sitt perspektiv. Det bidrar till att barnet får en stadig grund för 
att kunna bli och fortsätta vara en demokratisk medborgare.  
       Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) är delaktighet nära sammankopplat 
med att förskollärare kan se till barns perspektiv, då förskollärare behöver se barnet för att 
kunna skapa möjligheter för delaktighet. Författarna ovan och Hamerslag (2013) menar att 
förskollärare måste vilja se barnets behov, erfarenheter och intressen för att barnet ska 
kunna få chans till delaktighet, samtidigt som förskollärare behöver kunskap och förståelse 
för hur de ska tolka det de ser och hör samt omsätta det i praktiken för att kunna gynna 
barnets delaktighet och inflytande.   

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Föreliggande studies teoretiska perspektiv är det sociokulturella perspektivet. En 
utgångspunkt för perspektivet är, menar Säljö (2014), att lärande sker i allt 
människan är med om. Lärande sker om individer eller grupper tar med sig något 
från en händelse eller ett samtal och använder sig av det i en framtida situation. 
Lärande kan utifrån det här perspektivet ske både enskilt och kollektivt, men främst 
fokuseras lärande till hur människan hanterar fysiska och kognitiva redskap. Dessa 
redskap är både språkliga och fysiska, och kan användas för att hantera och agera i 
vår omvärld. Säljö menar att om vi ska se lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
måste vi se till användning och utveckling av de olika redskapen, kommunikation och 
former för samarbeten.  
       Kunskap ses utifrån det sociokulturella perspektivet som knuten till 
argumentation och aktiv handling i sociala sammanhang. Utifrån det sociokulturella 
perspektivet ses språk som en viktig del i att skapa och förmedla kunskap, enligt Säljö 
(2014). Språk används för att spara kunskap och förståelse, både enskilt och i grupp. 
Språk behövs också för att kunna delge egna erfarenheter. Wedin (2011) skriver att 
människan är född till att lära sig språk, och att språkinlärning sker genom social 
interaktion. Språkinlärning och -utveckling kan inte skiljas från sitt sociala 
sammanhang, utan det finns ett samband mellan socialisation och språk där båda 
kompletterar varandra. Inom det sociokulturella perspektivet ses människan som en 
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kommunicerande och social varelse, då vi genom kommunikation bidrar till det egna 
lärandet och utvecklingen. Människan föds genuint kommunikativ och har ett behov 
av att samspela med sin omvärld. Genom kommunikation och interaktion kan även 
barnet bli delaktig i kulturella företeelser, och bli del av ett samspel med andra. 
Människan behöver lära sig att kommunicera för att kunna bli en sociokulturell 
varelse, där vår enskilda utveckling sker utifrån de interaktiva ramar som omvärlden 
tillhandahåller. Inom perspektivet finns begreppet appropriera, som enligt Säljö 
innebär att vi genom samspel tar över och tar till oss kunskaper från medmänniskor. 

3 Metod 

       Studien har en kvalitativ ansats och har sin utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet. För att söka svar på våra frågor kommer observationer och intervjuer 
användas som metod. 
       Studien grundades på observationer av högläsningssituationer som 
förskollärarna på de aktuella förskolorna i förväg fick planera och där förskollärare 
och ett antal barn ingick, samt intervjuer med förskollärarna som genomförde 
högläsningen. Under observationerna var vi fullständiga observatörer, vilket enligt 
Bryman (2011) innebär att forskarna inte samspelar med dem som observeras. Denna 
roll antogs för att vi inte ville påverka de observerade situationerna och personerna, 
utan ville bevara dem så äkta som möjligt. Vi använde strukturerade observationer 
som Bryman menar innehåller fasta regler för det som ska observeras, och det 
användes för att vi skulle kunna hålla fokus under observationstillfällena samt göra 
det likvärdigt på de olika förskolorna. De strukturerade observationerna innebar för 
oss att vi vid sammanställning, tolkning och analys kunde gå tillbaka och jämföra de 
olika observationerna på ett enkelt sätt, då de utgick från samma frågor.  
       Studiens intervjuer var semi-strukturerade intervjuer vilket enligt Bryman (2011) 
innebär att forskaren utgår från förbestämda frågor samtidigt som det är möjligt att 
addera frågor under intervjutillfället ifall det upplevs nödvändigt. Vi använde den 
metoden för att vi ville utgå från samma frågor till alla förskollärare för att kunna 
jämföra och kategorisera deras svar, samtidigt som vi ville ha möjlighet att följa upp.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi genomförde observationer av nio högläsningstillfällen som var planerade av 
förskollärare på nio förskolor. Vi hade gett direktiv om att observationerna skulle ta 
högst 30 minuter, för att alla skulle ha samma tid att förhålla sig till. Vi observerade 
vad de läste, hur de läste, hur barn och förskollärare förhöll sig till varandra och om 
och hur samtal ägde rum. Under observationstillfällena använde vi oss av 
observationsscheman, som vi hämtade från Damber et al. (2013) men modifierade 
det för att det skulle bli mer relevant för vår studies syfte. Under observationerna var 
det en av oss som fyllde i observationsschemat medan den andra förde anteckningar 
av övrigt; såsom att citera konversationer, hur personerna beter sig samt annat som 
upplevdes relevant för studien. Enligt Bryman (2011) är fältanteckningar en 
användbar metod, då det annars är lätt hänt att missa händelser som är av betydelse 
för det som eftersöks. Det var en metod för oss att även kunna se tillbaka på sådant 
som skedde utöver det som antecknades i våra observationsscheman.  
       Vi genomförde även intervjuer med nio förskollärare, en på varje förskola som vi 
besökte, vilket var totalt nio stycken. Vi hade förvarnat om att det skulle ta högst 30 
minuter. Intervjuerna spelades in, efter förfrågan till varje förskollärare, för att vi inte 
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skulle missa viktiga detaljer i deras svar. Vi frågade både om den aktuella 
högläsningssituationen, om högläsning i stort samt deras syn på barns delaktighet 
och inflytande inom högläsning. Under intervjuerna användes frågescheman med 
förbestämda frågor som bestämts utifrån studiens syfte. Däremot, till skillnad från 
det Bryman (2011) skriver om att frågescheman innehåller slutna frågor med 
svarsalternativ, innehöll vårt frågeschema relativt öppna frågor där förskollärarna 
fick svara fritt. Detta för att vi ville ha en sådan verklig bild av deras syn på 
högläsning som möjligt. Att vi ändå hade fasta frågor grundades i att vi ville ställa 
samma frågor under samtliga intervjuer för att få svar som kunde jämföras. Våra 
intervjuer genomfördes efter observationerna och detta på grund av att vi ville kunna 
ställa frågor om de högläsningssituationer de planerat.  

3.2 Databearbetning 

Observationer genomfördes, och grundades på observationsscheman och 
fältanteckningar. Intervjuerna baserades på frågescheman och spelades in samtidigt 
som vi förde anteckningar. Därefter transkriberades intervjuerna. När alla data var 
insamlade sorterade, jämförde och kategoriserade vi det som observerats och de svar 
vi fått. När våra data hade kategoriserats ställdes det gentemot studiens teoretiska 
perspektiv, och kopplingar och jämförelser till tidigare forskning gjordes också för att 
skapa en djupare förståelse för våra data. Se bilaga 1 för observationsschema samt 
bilaga 2 för intervjufrågor. 

3.3 Urval 

Våra observationer och intervjuer ägde rum på nio olika förskolor i Västerås 
kommun. Två privata och sju kommunala förskolor. Vi avsatte 30 minuter för 
observation per förskola samt 30 minuter för en intervju med berörd förskollärare. 
Sex av förskolorna valdes utifrån ett sannolikhetsurval, vilket enligt Bryman (2011) 
innebär att utgå ifrån slumpen när respondenter väljs ut, vilket i vårt fall är de 
berörda förskolorna.  
       För att kunna använda oss av ett sannolikhetsurval gick vi in på Västerås Stads 
hemsida och letade fram sidan där alla förskolor i kommunen finns listade. Därefter 
numrerade vi de 140 förskolorna som fanns och använde sedan en slumpgenerator på 
hemsidan http://www.slump.nu. Ur den slumpade vi sedan fram sju stycken 
förskolor, genom att ange att vi ville få fram sju siffror mellan 1-140, som vi då 
mailade och tog en första kontakt med förskolecheferna på de olika förskolorna. Vi 
hade ett bortfall på fyra förskolor, som antingen inte svarade alls eller sade upp 
kontakten med oss utan förvarning. Vi fick då slumpa fram fyra nya förskolor, genom 
att använda slumpgeneratorn ytterligare en gång och angav den här gången att vi ville 
få fram fyra siffror mellan 1-138, för att täcka upp bortfallen.  
       De två sista förskolorna hade vi kontakter på och de blev då valda utifrån ett icke-
sannolikhetsurval. Det belyser Bryman (2011) genom att i och med att vi redan hade 
kontakter på de förskolorna blev de inte utvalda slumpmässigt, utan genom de 
kontakter vi redan hade där. 
I och med att vi valde att både observera och intervjua hoppades vi att få fram både 
likheter och skillnader mellan de olika förskolorna men också hur tankarna och 
åsikterna gick hos de förskollärare vi intervjuade.  
       Bryman (2011) refererar till vad Martin & Bateson skriver om ett flertal 
urvalstekniker som det går att använda sig av. Vi anser att vi i våra observationer och 
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intervjuer fick med både ett fokuserat urval samt ett beteendeurval. Genom att 
intervjua förskolläraren fick vi höra hens individuella tankar och åsikter, vilket gjorde 
att vi fick ett fokuserat urval. Under våra observationer såg vi till hela gruppen och 
dess ageranden, och i och med det fick vi även ett beteendeurval. 

3.4 Giltighet och tillförlitlighet 

Metodvalen lämnar utrymme för tolkning, vilket gör att resultatet kan feltolkas. 
Intervjuer som metod anser vi dock inte kan feltolkas i samma grad som 
observationer då det grundas på förskollärarnas svar, och inte hur vi ser på en viss 
händelse. Vi är dock medvetna om att förskollärarna kan ha gett oss svar utifrån vad 
de tror att vi vill höra.  
       I studien ingick 45 barn och nio förskollärare, vilket är relativt få representanter 
om vi ser till hur många förskollärare och förskolebarn det finns, både i Västerås men 
även Sverige i stort. Vi anser att studien redovisar en bild av hur det kan se ut på 
några förskolor. 
       Valet av dag och tid kan ha kommit att påverka hur resultatet artade sig men då vi 
gav respondenterna god tid på sig att förbereda sig inför vårt besök, tror vi inte att det 
påverkar studiens giltighet och tillförlitlighet. Resultatet är giltigt för de studerade 
förskolorna, förskollärarna och de deltagande barnen.   

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) belyser att det är viktigt att ta hänsyn till de etiska principer 
som finns när forskning och undersökningar ska genomföras. Inför våra 
observationer skickade vi ut ett informationsbrev till alla berörda förskolor samt ett 
missivbrev till berörda vårdnadshavare där de fick kryssa i ja eller nej samt sätta sin 
underskrift på om barnet fick delta eller ej. I dessa informationsbrev fick de även reda 
på syftet med vår undersökning. Alla som deltog i våra observationer och intervjuer 
fick veta att de kommer att vara anonyma, då vi varken skriver ut namn på barn, 
pedagoger eller berörd förskola. Deltagarna har även fått information om att de när 
som helst har rätt att avsluta sin medverkan i vår studie. Vi delgav även alla berörda 
att vi utgår ifrån konfidentialitetskravet, det vill säga att allt vi kommer fram till i 
uppsatsen, kommer att läsas av oss, vår handledare, de som opponerar på oss samt 
att den kommer att läggas ut på databasen DIVA när den blivit godkänd. 

4 Resultat och tolkning 

Studiens insamlade data har sorterats och kategoriserats, och presenteras i kapitel 4.1 
Empiri. I kapitel 4.2 Tolkning redovisas en tolkning av studiens empiri utifrån 
studiens teoretiska perspektiv. Resultatet sammanfattas i 4.3 
Resultatsammanfattning. 

4.1 Empiri 

Studiens data har sorterats utifrån likheter och skillnader som synliggjorts på 
förskolorna, och genererat tio kategorier. Kategorierna är uppdelade under 4.1.1 
Observationer och 4.1.2 Intervjuer. Kategorierna är förskollärarens val, lässtil, 
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diskussioner och samtal, vinster, delaktighet och inflytande, planering, reflektion, syn 
på högläsning och syn på delaktighet och inflytande.  

4.1.1 Observationer 

Förskollärarens val 

På alla observerade förskolor var det förskollärna som tog beslut om hur många barn 
som skulle delta, var och hur de skulle sitta samt vilken bok som skulle läsas. 
Mängden barn som deltog i de olika högläsningstillfällena varierade. På sex av 
förskolorna deltog fem barn eller färre. På resterande förskolor deltog det från fem 
barn och uppåt, dock högst åtta barn vid ett tillfälle. Genomsnittet var fem barn. På 
alla förskolor förutom två var de deltagande barnen äldre än tre år, och majoriteten 
var mellan fyra-fem år.  
       Platserna som högläsningen ägde rum på såg olika ut. På två av förskolorna 
skedde högläsningen där de läser i vanliga fall, vilket var där de brukar ha samling. På 
båda förskolorna fick barnen sitta eller ligga på de så kallade samlingsmattorna. Även 
på två andra förskolor genomförde högläsningen på platser som högläsningen 
brukade äga rum på, men där satt de istället på madrasser, och de platserna kallades 
för myshörnor. På en annan förskola lästes det i lässoffan, där de vanligtvis har 
läsvila. På resterande förskolor skedde högläsningen på avskilda platser, där barnen 
hade få eller inga kopplingar till rummet. Det lästes i personalrum, mötesrum, 
målarrum och byggrum. Under alla observerade högläsningstillfällen var inga andra 
barn eller pedagoger närvarande.  
       Placeringen av barn och förskollärare såg olika ut under observationerna, men 
det fanns gemensamma drag. På en av förskolorna satt förskolläraren i en soffa med 
barn bredvid sig. De som inte fick plats i soffan fick sitta på stolar mittemot. På 
ungefär hälften av förskolorna satt barnen samlade med förskolläraren mittemot 
dem. På resterande förskolor satt förskolläraren i mitten med barnen runt omkring 
sig. De olika placeringarna av barn och förskollärare valdes av förskollärarna. På 
några av förskolorna bestämde även förskollärarna vilka barn som skulle sitta 
bredvid varandra, och vilka som skulle sitta bredvid förskolläraren. 
       På majoriteten av förskolorna var det förskolläraren som valde vad som skulle 
läsas, men på en av förskolorna skedde valet i samråd med andra kollegor, och på en 
annan fick barnen rösta på vilken bok som skulle läsas av ett urval som förskolläraren 
tagit fram.  På sex förskolor lästes en bok, på två förskolor lästes två böcker och på en 
av förskolorna lästes 2,5 böcker. På en av förskolorna lästes till en början endast en 
bok, men då ett barn ville läsa ytterligare en bok gjordes det. Alla förskolor hade 30 
minuter avsatt för sin högläsningssituation. På över hälften av förskolorna lästes det i 
ca 15 minuter. Den längsta högläsningssituationen varade i 17 minuter. På resterande 
förskolor lästes det i mellan 7-10 minuter. På alla förskolor var det förskollärarna som 
bestämde när högläsningen var över. På flera förskolor avslutades 
högläsningsstunden med: ”Vad duktiga ni var på att lyssna!”. På en annan av 
förskolorna avslutades högläsningen med att förskolläraren sade: ”Vad mysigt det var 
att få läsa med er!”  

Lässtil 

Förskollärarna utnyttjade sin röst på olika sätt och olika mycket när de läste. Alla 
förskollärare utom två läste lugnt. Två av de förskollärarna läste dessutom noggrant 
och uttalade orden tydligt. Två förskollärare använde kroppsspråk och gester för att 
förstärka orden, genom att visa något stort, något litet eller för att visa hur någon i 
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boken gjorde med sin kropp. Några förskollärare använde olika ljudeffekter, såsom 
att de knackade på golvet för att markera att någon i boken knackade på en dörr, 
morrade för att låta som ett monster och snarkade för att förtydliga att någon i boken 
sov. En förskollärare förställde rösten mycket och två förställde rösten ibland och då 
främst för att förstärka att någon pratade och hur eller om en situation förändrades 
från att vara rolig till läskig till exempel. Resterande förskollärare förställde aldrig 
rösten, utan majoriteten av förskollärarna ändrade enbart sitt tonläge för att skilja på 
konversationer från texten runt omkring. Ungefär hälften av förskollärarna läste med 
inlevelse medan resten av förskollärarna läste utan inlevelse, och relativt monotont.  
       Det var en förskollärare som använde rekvisita under sin högläsning, men bara 
till den första boken som denne läste. Förskolläraren hade tagit med tio plasthästar 
som skulle symbolisera de tio hästar hen läste om. I boken försvann hästarna en efter 
en, och varje gång en häst försvann tog även förskolläraren bort en häst. När hästarna 
i boken kom tillbaka, tog förskolläraren tillbaka plasthästarna. En förskollärare 
använde sig av storbok. En annan förskollärare hade kopierat från sin bok, och 
plastat in sidorna. Resterande förskollärare använde standardböcker.  
       På alla förskolor utom två visade förskollärarna bilderna för barnen samtidigt 
som de läste. På en av förskolorna visades bilderna för barnen som satt bredvid 
förskolläraren samtidigt som förskolläraren läste, medan barnen på stolarna 
mittemot fick ta del av bilderna först när hen läst färdigt sidan. En annan 
förskollärare visade bilderna efter att hen läst texten på samma sida, och förklarade 
för barnen vad som gällde redan innan hen började läsa: 

Förskollärare: När jag läser vill jag att ni bara lyssnar, men när jag läst färdigt texten får ni 
jättegärna prata. 

Barn: När du visar bilderna? 

Förskollärare: Ja precis. Vet ni varför jag vill att vi gör så? 

Barn: För annars kan du inte koncentrera dig! 

 

       Två förskollärare ställde inga frågor till barnen under högläsningen. En av dem 
ställde två frågor till barnen efter att boken var slut, och de frågorna var relaterade till 
barnens erfarenheter kopplade till innehållet i boken. Av de förskollärare som ställde 
frågor under högläsningen, var det alla utom en som ställde kontrollerande fakta-
frågor och slutna ja- och nej-frågor. Frågorna var kopplade både till text och bilder.  

Förskollärare: Ser ni Maja i fönstret där? 

Barn1: Ja. 

Förskollärare: Och vad är det som ligger där? 

Barn: En pinne! 

Förskollärare: Och vad är det för färg på monstret där? 

Barn: Grön. 

Förskollärare: Nej det där är ju inte grön, det är ju bl… 

Barnen är tysta. 

Förskollärare: Det är blå. Monstret är blått. 

Barn: Blått! 
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Två förskollärare ställde frågor om vad vissa ord betydde. En förskollärare fokuserade 
på att själv ge svar på frågorna om barnen svarade fel, medan en annan förskollärare 
ständigt försökte få barnen att få fram svaret: 

Förskollärare: Husets herre står det. Är det någon som vet vad det betyder? 

Barn: Jag tror det kanske betyder flagga? 

Förskollärare: Det var ett jättebra förslag, men jag tror inte att det är det de är ute efter här. Är 
det någon annan som har ett förslag? 

Barnen är tysta.  

Förskollärare: En herre, det är ju en man. Vilken är den största mannen i den här sagan? 

Flera barn i kör: Pappan! 

En förskollärare ställde inga kontrollerande faktafrågor, utan baserade frågorna på 
att få fram vad barnen själva trodde om det de hört eller sett på bilderna.  

Förskollärare: Vad tror ni att de äter? 

Barn1: Kanske gröt? 

Förskollärare: Ja kanske det. Precis som vi åt. Nu på frukosten. 

Barn2: Mmm. För det är gott med gröt. 

Diskussioner och samtal 

På alla förskolor utom en, förekom någon form av diskussion och samtal under 
högläsningssituationen. På en förskola ställdes inga frågor under läsningen, och 
barnen satt tysta. Efter högläsningen förekom ett samtal, baserat på förskollärarens 
två frågor, men det samtalet var inte långt och baserades enbart på ja- och nej-frågor. 
På tre av förskolorna förekom främst samtal och diskussioner om och när 
förskolläraren ställde frågor. I samma veva pratade barnen mycket, men så fort 
frågorna var avklarade återgick barnen till att vara tysta och några spontana 
kommentarer på barnens egna initiativ förekom sällan eller aldrig. På en förskola 
förekom diskussioner och kommentarer om både bilder och text, men då var det 
främst på förskollärarens initiativ och det var även främst förskolläraren som hade 
ordet. På en annan förskola skedde också diskussionerna om både text och bilder, 
men där förekom det enbart under de utsatta stunderna förskolläraren hade klargjort 
att diskussioner fick förekomma. Diskussionerna leddes dock främst av barnen, där 
deras tankar och idéer tog störst plats och förskolläraren främst lyssnade. På en av 
förskolorna baserades diskussionerna både på förskollärarens frågor, men barnen 
kunde även ta initiativ till att uttrycka egna tankar om det de hört och sett, eller något 
helt annat irrelevant. På en annan förskola var samtalen främst barnledda, dock mest 
när de läste den bok som ett barn valde spontant där och då, och då var det ett barn 
som började associera till egna erfarenheter utifrån vad boken handlade om, vilket 
var sjukhus och sjukdomar, och fler barn relaterade och utvecklade. På en förskola 
förekom inte särskilt mycket samtal och diskussioner, utan där baserades mest det 
verbala utbytet på att yttra antalet hästar som fanns kvar, och då på barnens initiativ.  
       På majoriteten av förskolorna förekom frågor och kommentarer från barnen 
under högläsningsstunderna. På två av förskolorna förekom många kommentarer och 
frågor från barnens sida, och där bekräftade förskolläraren allas kommentarer men 
följde aldrig upp dem. På en av de förskolorna lade förskolläraren mest tid på att 
svara på barnens språkrelaterade frågor; om vad vissa ord betydde eller vad som stod 
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på ett visst ställe i boken. På två andra förskolor försöker förskollärarna rätta vissa av 
barnens kommentarer. På en förskola tyckte barnen att ett djur på en bild såg ut som 
en katt eller ett lejon. Förskolläraren på den förskolan ansåg att det var en tiger och 
försökte få barnen med sig. Barnen stod dock fast vid att det nog var en katt. Någon 
minut senare försökte förskolläraren ännu en gång övertyga barnen om att det var en 
tiger, då djuret hade ränder, men barnen tyckte fortfarande att det var en katt och 
förskolläraren gav med sig till slut. På en förskola räknade barnen hästarna, när de 
försvann en efter en. När barnen räknade rätt ignorerades det, och förskolläraren gav 
endast respons om barnen räknade fel. 

Barnen i kör: Sex! 

Förskollärare: Nej, vänta lite nu, det är väl sju stycken kvar? *Kontrollräknar* En, två, tre, fyra, 
fem, sex, sju. Ja, precis sju stycken. Jag tänkte väl det. 

På två förskolor lät förskollärarna barnen prata tills de kände sig färdiga, men var 
själva inte så delaktiga i konversationerna. Några kommentarer bekräftades, men 
långt ifrån alla. På en annan förskola förekom inte särskilt många frågor från barnen, 
men desto fler kommentarer relaterat till dem själva och bokens innehåll. De flesta 
räckte upp handen och fick prata när de fick ordet av förskolläraren, men vissa barn 
kommenterade även rakt ut. Oavsett hur barnen kommenterade bekräftades allas 
kommentarer. På en av förskolorna förekom få kommentarer, men allt barnen sade 
bekräftades, och de frågor som ställdes besvarades med en fråga: 

Barn: Vad gör den där? 

Förskollärare: Vad tror du att han gör? 

Barn: Gräver! 

Förskollärare: Ja, kanske det. 

På två av förskolorna förekom få eller inga frågor och kommentarer, och de få som 
uppstod gav förskolläraren ingen respons på.  
       På förskolorna såg barnens talutrymme olika ut, men där det förekom få eller 
inga diskussioner kunde inte heller barnens olika talutrymmen synliggöras. 
Gemensamt för de sex förskolor där talutrymmets fördelning kunde synliggöras, var 
att det enbart var ett fåtal barn som tog plats. På två av förskolorna var det ett eller 
två barn som svarade på alla frågor eller kommenterade hela tiden, och där de 
resterande barnen sade en enstaka kommentar eller satt tysta under hela 
högläsningstillfället. Ingen av de förskollärarna gjorde några försök att få de andra 
barnen att kommentera, fråga eller svara. På en annan förskola var det några fler som 
svarade, frågade och kommenterade, men även i det fallet gjorde inte förskolläraren 
några försök till att fördela ordet till dem som inte uttryckte sig självmant. På en 
förskola var det ett barn som inte självmant pratade, men i det fallet ställde 
förskolläraren frågor riktade till det barnet. Det var endast på en förskola som alla 
närvarande barn självmant tog likvärdig plats.  
       Gemensamt för alla förskolor var att diskussionerna, samtalen och interaktionen 
främst centrerades mellan barn-förskollärare. På en av förskolorna förekom ett fåtal 
samtal mellan barn-barn, men även där handlade det främst om att barnen talade till 
förskolläraren. På en annan förskola kunde barnen följa upp något ett annat barn 
sade, där de pratade om olika sjukdomar, men när de pratade riktade de sig ändå till 
förskolläraren. På förskolorna där förskolläraren satt mellan alla barn, och inte 
mittemot, samtalade de främst med de barn som satt närmast. Det var även, i de 
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fallen förskolläraren satt tillsammans med barnen, barnen som satt närmast 
förskolläraren som självmant pratade mest.  

Vinster 

På några av förskolorna fanns det tydliga inslag kopplat till barns lärande och 
utveckling. På två förskolor låg fokus på språkutveckling och ordförståelse. På en av 
dessa ställdes språkrelaterade frågor både från förskollärare och barn, där ord 
förklarades. På den andra förskolan ställde förskolläraren språkrelaterade frågor där 
barn skulle svara på vad det var saker de såg och vad de hette. I de fallen upprepade 
barnen alla ord förskolläraren sade att det var. På ytterligare en förskola förekom 
språkrelaterade frågor, där barnen fick reflektera kring vissa ords betydelse. På en 
annan förskola fanns det inslag av matematik. Barnen uttryckte förståelse för 
räkneord och antal, där de både tillsammans med förskolläraren, men även själva, 
räknade antalet hästar som var synliga.  
       På två förskolor övade barnen på samtal, reflektioner och att kunna uttrycka sig. 
På båda förskolorna övade barnen även på att vänta på sin tur, då de på en av dessa 
förskolor fick vänta på att prata tills förskolläraren läst färdigt och de på den andra 
fick räcka upp handen och vänta på att få ordet.  
       På resterande förskolor kunde inga konkreta lärandeinslag synliggöras. 

Delaktighet och inflytande 

Barnen hade delaktighet och inflytande på vissa, men långt ifrån alla, förskolor. På 
tre av förskolorna blev deras delaktighet och inflytande över situationen synlig. På två 
av förskolorna fick barnen vara delaktiga i beslut om böckerna. På en av de 
förskolorna fick barnen rösta om i vilken ordning böckerna skulle läsas. På den andra 
skedde en omröstning om vilken bok som skulle läsas av böckerna som förskolläraren 
tagit fram. Varje bok presenterades och därefter fick barnen räcka upp handen för att 
visa vilken bok de ville läsa. Den bok som fick flest röster skulle de läsa. Även på en 
annan förskola fick barnen chans att välja bok. När den bok som förskolläraren 
bestämt att de skulle läsa var slut, ville ett barn läsa ytterligare en bok. Det barnet fick 
gå och hämta en till bok som de då läste. På den förskolan var det dessutom ett barn 
som försökte förklara sina tankar, och ville hämta en annan bok och däri visa en bild 
som förstärkte det hen menade. Förskolläraren avbröt sin läsning, lät barnet hämta 
boken och förklara vad hen ville ha sagt. När barnet pratat färdigt återupptog 
förskolläraren läsningen igen. 

4.1.2 Intervjuer 

Planering 
När vi ställde frågan hur deras planering inför högläsningen hade sett ut svarade 
majoriteten att de inte hade planerat något speciellt. Detta i och med sin erfarenhet 
inom förskollärarrollen och att de kände att de kunde böckerna de valde att läsa. En 
förskollärare sade: ”Jag behövde inte planera så mycket alls, jag har jobbat så pass 
länge att det inte behövs”. Endast en av förskollärarna hade ett speciellt syfte med 
boken de läste, vilket var att de arbetade utifrån just den valda boken i sin arbetsplan 
och förskolans värdegrund. På två av förskolorna valde förskollärarna böcker som de 
visste att barnen tyckte om att lyssna på. De resterande förskolorna valde antingen en 
helt ny bok för att det skulle bli spännande för barnen eller en bok som utgick ifrån 
ett intresse som de visste att barnen hade. 
       Alla de besökta förskolorna valde att ha med de barn som förväntades kunna 
klara av en högläsningssituation. Barnen valdes till stor del utifrån sin ålder, alltså de 
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äldsta barnen på sin avdelning. Men även mognad och barnens 
koncentrationsförmåga spelade in på de allra flesta förskolorna. En förskollärare 
sade: ”Vi valde barnen till den här situationen som vi vet inte förstör för de andra”. 
       Under intervjuerna framkom det att alla förskollärare hade valt platsen för 
högläsning där de visste att barnen inte skulle kunna bli störda av de andra barnen 
och pedagogerna på förskolan. I många fall handlade det också om en plats som just 
vid tillfället var ledig och lite avsides ifrån resterande barn. 
 
Reflektioner 
Under intervjutillfällena frågade vi alla förskollärare hur de tyckte att högläsningen 
hade gått. När frågan ställdes blev det vid alla tillfällen tyst en stund och sedan var 
svaret av sju förskollärare att det hade gått bra. De två resterande förskollärarna 
svarade att förskollärare såklart ska vara självkritiska men att det ändå hade gått bra.  
”Det blir aldrig som man tänkt sig men det gick bra”. 
       Två av förskollärarna sade även efter en stunds funderande att de hade kunnat 
vara mer förberedda genom att ha läst igenom boken vid fler tillfällen innan. Men det 
som blev tydligt genom allas svar var att då barnen hade suttit tysta och lyssnat så 
hade högläsningen gått bra. En majoritet av förskollärarna tog även upp det som 
något positivt att det blev prat och diskussioner kring bilderna och texten i de 
aktuella böckerna. Det var däremot bara en av förskollärarna som var kritisk emot sig 
själv och sitt sätt att fördela ordet mellan barnen under diskussionerna: ”Jag hade 
kunnat fördela ordet mer under diskussionerna, men samtidigt var situationen lite 
annorlunda”. En förskollärare diskuterade längden på aktiviteten, och förklarade 
varför den var kortare än planerat: ”Man kan ju inte läsa för barn i 30 minuter”.  

 
Syn på högläsning 
Alla tillfrågade förskollärare var överens om att högläsning är jätteviktigt för barnen. 
Tre av förskollärarna tog även upp det faktum att de tror att många barn inte får 
böcker lästa för sig hemma utan att det där istället är mycket fokus på lärplattor och 
filmer, i och med det betonade de förskolans viktiga roll som komplement till 
hemmet.  
 
Högläsning är otroligt viktigt och tyvärr tror jag inte att alla barn får mycket sagor lästa för sig hemma. 
Förskolan måste vara ett komplement till hemmet och vi måste fortsätta läsa böcker även fast vi tar in 
teknik även här. 

       Alla förskollärare tog även upp att högläsning hjälpte barnen att utveckla sitt 
språk. En majoritet av förskollärarna tog även upp att barnens ordförståelse ökade i 
takt med högläsning, då de vid de tillfällena kan ta en diskussion kring de ord som 
barnen inte förstår. Två av förskollärarna pratade även om vikten av att belysa hur 
texten är uppbyggd i en bok då det i många fall är barnens första möten med 
skriftspråket. Mer än hälften av förskollärarna tog även upp att högläsning hjälper 
barnen att utveckla sin fantasi men även att vara nära sina kompisar och hur de ska 
bete sig under en högläsningssituation.  
       På en förskola blev det även tydligt att högläsning ska ske för att lugna barnen. 
Barnen skulle varva ner och vara lugna under den situationen. Förskolläraren sade: 
”Högläsningen ska dock vara en vilostund, inte något där det ska vara hajkon-kajkon” 
En annan förskollärare tyckte istället att högläsning var något som kunde ske när 
som helst på dagen och att syftet inte skulle ha något med vila att göra. Istället 
förespråkade den förskolläraren att andra aktiviteter skulle kunna ske runt omkring 
en högläsningssituation:  
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       Två förskollärare tog under intervjuerna upp att högläsning ofta bortprioriteras, 
dels för att de anser att tiden inte finns men också för att barngrupperna är för stora 
för att det ska gå att genomföra. Båda förskollärarna ansåg att detta var synd i och 
med att högläsningen har en sådan viktig roll och de försökte arbeta för att en 
ändring skulle ske. På båda förskolorna försökte förskollärarna dela upp barnen i 
mindre grupper för att genomföra högläsning på men också genom att läsa spontant 
under olika tillfällen på dagen, då tid och möjlighet fanns.  
       Flera förskollärare tog upp vikten av att utveckla ett bildseende i samband med 
högläsningen. Enligt en förskollärare får barnen på det sättet träna på att se detaljer i 
bilden och att kunna diskutera kring det bilden visar: ”Böcker är bra, barnen behöver 
det och inte bara bli matade med filmer och paddor”. Även en majoritet av de andra 
förskollärarna tog även upp vikten av en diskussion av boken och bilderna. Hur 
diskussionen skulle se ut skiljde sig dock. En del av förskollärarna ansåg att de fick 
finna sig i att en diskussion kunde uppstå när som helst. En del av förskollärarna var 
istället av den åsikten att diskussionen skulle ske när texten på sidan var läst och 
barnen fick se bilderna.  
       En förskollärare tog under intervjun upp att det är lättare att läsa en bok med 
entusiasm om förskolläraren själv tycker att boken är bra och rolig. Annars är det lätt 
att bara läsa igenom boken för att den ska bli klar. En annan förskollärare tog också 
upp detta men menade istället på att det var viktigt att läsa en bok som de själva inte 
gillade med samma entusiasm i och med att det var en bok som barnen hade ett 
intresse för och tyckte var bra. ”Väljer barnen en bok man tycker är tråkig läser man 
inte med samma entusiasm” . 
 
Förskollärarnas syn på delaktighet och inflytande 
Alla förskollärare ansåg att barnen blev delaktiga i högläsningen genom att de ofta 
fick välja vilken bok som skulle läsas. Hälften av förskolorna tog också med sig ett 
fåtal barn när de gick till biblioteket och menade att barnen då också blev delaktiga i 
vilka böcker som skulle läsas på förskolan. Den andra halvan av förskolorna menade 
att de genom att observera vad barnen var intresserade av kunde låna böcker utefter 
det och att barnen då också blev delaktiga, men utan att de var medvetna om det. 
       Endast på en förskola framkom det under intervjun att det vid de planerade 
högläsningstillfällena ofta var förskollärarna som valde böcker och att barnen inte då 
blev delaktiga. Detta berodde enligt förskolläraren på: ”Att vi väljer böcker vid det 
planerade handlar mycket om att jag inte vill läsa en pekbok, utan det ska vara något 
svårare och mer avancerat”. Den förskolläraren var dock tydlig med att poängtera att 
barnen vid de mer spontana tillfällena gärna fick komma med vilken bok de ville och 
att de hann läsa igenom alla lånade biblioteksböcker ett flertal gånger.  
       Hälften av förskollärarna menade att barnen fick inflytande över högläsningen då 
de allt som oftast satte sig och läste när barnen spontant kom med en bok och ville 
läsa. Resterande förskolor, med undantag för en, menade att de vid dessa spontana 
tillfällen försökte bemöta barnen med att läsa boken, men fanns inte tiden eller om 
det var brist på övrig personal så gick det tillfället bort. Det var dock bara en 
förskollärare som vid dessa tillfällen sa sig vara självkritiska och menade på att 
barnens inflytande och delaktighet försvann när inte de hade tid eller möjlighet att 
bemöta barnens önskan: ”Det finns inte alltid tid att läsa när barnen kommer med en 
bok. Utifrån den synvinkeln blir inte barnen delaktiga”. En förskollärare tog istället 
upp det faktum att deras barn sällan eller så gott som aldrig kom och ville ha en bok 
läst för sig, utan att de istället valde att leka i den fria leken: ”Vi läser på andra 
stunder om barnen vill, men oftast väljer de att istället leka i den fria leken”. 
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4.2 Tolkning 

4.2.1 Hur sker högläsning på de studerade förskolorna? 

På förskolorna i studien är det vanligt att högläsning sker för fem barn i taget. De 
deltagande barnen väljs utifrån mognad och deras förmåga att koncentrera sig, vilket 
uttrycks av förskollärarna som intervjuades. På alla de studerade förskolorna, oavsett 
om det är småbarnsavdelning eller storbarnsavdelning, är det de äldsta barnen som 
väljs ut för att delta i högläsningen. Vi tolkar det som att förskollärarna gör det enkelt 
för sig genom att välja de barnen som de anser kan lyssna och som de vet agerar 
utifrån det som är förskollärarens syfte, men det kan å andra sidan även tolkas som 
att förskollärarna vill att barnen ska få ut som möjligt av situationen och därför 
behöver aktiva, medvetna val av deltagande barn göras från förskollärarnas sida. 
Utifrån studiens teoretiska perspektiv kan det tolkas som att förskollärarna anser att 
dessa barn har formats tillräckligt utifrån de uppsatta ramarna som finns och alla 
inblandade blir trygga i sina förväntningar på varandra, vilket också kan tolkas som 
en nödvändighet för att högläsningstillfället ska upplevas som positivt för alla 
berörda parter. 
       Få förskollärare i studien planerar sin högläsning, vilket enligt dem beror på att 
de har jobbat länge och väljer böcker som de läst tidigare. Det tolkar vi som att 
förskollärarna känner sig trygga i sin förskollärarroll, och vi tolkar det som att 
förskollärare inte alltid behöver han en grundligt utförd planering för att ändå kunna 
genomföra en lustfylld högläsning då de istället har erfarenheter som de kan luta sig 
mot under högläsningens gång. Det skulle även kunna tolkas som att de är bekväma, 
då de väljer böcker som de vet fungerar och som de vet hur de ska läsa, och därför 
utmanas inte heller förskollärarna alltid i dessa tillfällen. Högläsningen sker 
vanligtvis som en vilostund, men det tycks ske rutinbaserat och oreflekterat. Vi tolkar 
det som att det då kan bli svårt att planera, då det således blir svårt att få en överblick 
över vad de faktiskt gör och vilket syfte aktiviteten har, och det kan då bli svårt att få 
med nya inslag i sin läsning.  
       Högläsningen sker på olika platser i förskolorna i studien. Antingen sker det på 
platser där barnen är vana att läsa, som till exempel en samlingsplats eller så äger det 
rum på platser som de inte har samma anknytning till, till exempel ett personalrum. 
Högläsningen förekommer i lediga rum och på platser där de inblandade inte blir 
störda av andra. De här valen kan tolkas som att rummen är valda för att barnen inte 
ska bli störda av det som försiggår runt omkring och kan bibehålla sitt lugn och sin 
koncentration, vilket torde leda till att även förskollärarna kan bibehålla sin 
koncentration och fokusera fullt ut på högläsningen. Tolkat utifrån det teoretiska 
perspektivet, där barns lärande är beroende av och kopplat till fysiska redskap, kan 
barns relation till boken som ett fysiskt redskap få en positiv prägel till skillnad från 
om situationen hade varit mer rörig.  
       Under högläsningen på de studerade förskolorna placeras barnen antingen 
mittemot förskollärarna eller bredvid. Oavsett placering är bildvisningen ett viktigt 
inslag, då bilderna så gott som alltid visas för barnen samtidigt som texten läses. Vi 
tolkar det som att barnen ska erbjudas samma förutsättningar att hantera sin 
omvärld, genom att alla får ta del av bilderna samtidigt och på ett likvärdigt sätt. Det 
tolkas som att förskollärarna är medvetna om bildernas viktiga roll i högläsningen, då 
alla förskollärare på något sätt använder bilderna tillsammans med barnen under 
läsningens gång. 
       Förskollärarna i studien väljer böcker utifrån olika påverkansfaktorer. Valet av 
böcker utgår ibland från barnen och deras intressen, vilket enligt förskollärarna sker 
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både genom att de observerar intressen som synliggörs i leken men även vilka böcker 
barnen intresserar sig för. Däremot tycks det främst vara förskollärarna som väljer 
böckerna när det väl är dags att läsa. Det kan tolkas som att förskollärarna vill att 
högläsning ska utgå ifrån barnen, för att det ska upplevas som lustfyllt och 
meningsfullt för dem, samtidigt som de ändå verkar vilja ha kontroll över vilka 
böcker som läses och dess innehåll för att veta hur de ska kunna lägga upp 
högläsningen på bästa sätt. 
       Förskollärarna läser på olika sätt under studiens observationer. Under 
högläsningstillfällena finns det inga gemensamma drag för hur förskollärarna 
använder sin röst, sin kropp eller rekvisita. Vi tolkar det som att vissa av 
förskollärarna kopplar vikten av att genomföra högläsning med inlevelse för att göra 
läsningen mer levande för barnen, medan andra inte kopplar ihop att deras lässtil 
kan påverka barnens upplevelse av högläsningen. Utifrån det sociokulturella 
perspektivet skapas och förmedlas kunskap genom språket, vilket vi i det här 
sammanhanget kopplar till att om förskollärarna utnyttjar sitt språk kan de både 
förmedla bokens budskap samtidigt som de hjälper barnen att skapa ny kunskap.  
       När högläsning sker under studiens observationer, ställer förskollärarna frågor 
om text och bild. Frågorna är främst av kontrollerande karaktär med slutna ja- och 
nej-frågor där det finns korrekta svar. Det kan tolkas som att förskollärarna vill se till 
att barnen lyssnar och hänger med i bokens handling. Ibland rättas barnen om de 
svarar fel på en fråga eller tycker något annat än det som förskollärarna anser är rätt. 
Endast ett fåtal barn tar plats i diskussioner under högläsning. Vi tolkar det som att 
barn inte vågar svara fel på kontrollerade frågor och istället väljer att vara tysta. Att 
förskollärarna inte hjälper eller stöttar de barn som är tysta tolkar vi som att 
förskollärarna antingen inte ser dem, för att de inte hörs, eller för att de inte vet hur 
de ska hantera situationen. Det kan dock även tolkas som att förskollärarna känner 
sin barngrupp så pass bra, och vet att vissa barn inte vill svara på frågor och inte trivs 
med att stå i centrum, och därför respekterar det genom att inte tillfråga dem.  
       Diskussioner och samtal förekommer ofta under högläsningstillfällena i studiens 
observationer. Det förekommer på både barnens eller förskollärarnas initiativ. 
Utifrån det teoretiska perspektivet kan detta tolkas som en illustration av att barn 
skapar kunskap och utvecklas genom att bli delaktiga i samspel samt vara aktiva i 
sociala sammanhang.  

4.2.2 Hur tänker förskollärarna om högläsning? 

Förskollärarna i studien anser att högläsning är viktigt men att det bortprioriteras i 
förskolan och att detta beror på tidsbrist och för stora barngrupper. När 
förskollärarna får tid till högläsning och dessutom får en chans att arbeta med en 
liten skara barn drar de inte alltid nytta av situationen. När förskollärarna får 30 
minuter till sitt förfogande för högläsning använder de bara hälften av den avsatta 
tiden. Det kan tolkas som att förskollärarna upplever att de aktuella barnen inte orkar 
koncentrera sig i 30 minuter, att de har kunskaper om sin barngrupp och vad de 
behöver, och därför väljer att avbryta när de känner att högläsningstillfället är 
tillräckligt lång för den aktuella barngruppen. 
       På vissa förskolor i studien är syftet med högläsningen att det ska vara en 
vilostund, där det inte ska förknippas med kaos. På andra förskolor är synen på 
högläsning raka motsatsen; att det inte alls ska ha koppling till vila. Det kan tolkas 
som att det inte råder något gemensamt syfte för förskolor hur och när högläsning 
ska gå till utan att det är beslut som tas på varje förskola och att det därför kan se så 
olika ut. 
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       Förskollärarna vill inte alltid läsa de böcker som barnen väljer då de själva inte 
tycker att de är roliga, och genom att själva välja böcker får de chans att ta de böcker 
de tycker om. Vi tolkar detta som att förskollärarna vill ha kontroll över vilka böcker 
de läser för att de ska kunna läsas med entusiasm, samtidigt som de tycks ha svårt att 
gå utanför sin trygghetszon. 
       Förskollärarna anser att högläsningen har fungerat bra om barnen är tysta och 
lyssnar men även om det har förekommit diskussioner. Förskollärarna i studien är 
inte alltid självkritiska och trots att de ser brister i sitt agerande, när det kommer till 
att just skapa diskussioner om boken med barnen eller att läsa med mer inlevelse, ser 
de ibland förbi det. Vi tolkar det som att förskollärarna inte alltid är vana vid att 
reflektera över sitt egna handlade samt att de inte får rätt verktyg eller tillräckligt 
med tid för reflektion och uppföljning.  
       Förskollärarna anser att barn genom högläsning lär sig språk, ordförståelse, 
diskussioner, hur text är uppbyggt samt att de utvecklar sin fantasi och bildseende. Vi 
tolkar det som att förskollärarna i studien har en förståelse för vilka lärandeaspekter 
högläsningen kan bidra med. Ytterligare vinster av högläsning kan vara att lära sig 
reflektera, analysera, lyssna och olika matematiska begrepp. Däremot synliggörs inte 
lärande inslag i alla högläsningssituationer. Vi tolkar det som att vissa av 
förskollärarna är medvetna om vad de kan förmedla till barnen genom högläsning 
men att inte alla har möjlighet att genomföra det på grund av yttre påverkansfaktorer 
som tids- och personalbrist. 

4.2.3 Hur får barn delaktighet och inflytande under en 
högläsningssituation? 

Barns delaktighet och inflytande i högläsning förekommer inte på alla de studerade 
förskolorna. När det sker handlar det om att barnen får rösta om vad som ska läsas ur 
ett antal böcker som förskollärarna valt ut eller att få tid till att uttrycka sig. Det kan 
också handla om att de förskollärarna som ingår i studien väljer böcker som utgår 
från barns intressen. Barnen anses bli delaktiga i högläsning genom att de får vara 
med och välja böcker men vi tolkar det som att förskollärarna inte alltid vill att barn 
ska vara delaktiga genom att förskollärarna ofta själva väljer böckerna som ska läsas. 
Det kan dock även tolkas som att förskollärarna även i det här fallet känner sin 
barngrupp så pass bra, att de utifrån de genomförda observationerna av barnens 
intressen i leken och övrig läsning kan skapa högläsningstillfällen som ändå 
påverkats av barnen. De tycks därigenom få inflytande över och delaktighet i 
högläsningssituationen, trots att det inte alltid är synligt när högläsningen väl äger 
rum.  
       Förskollärarna i studien är medvetna om att barns delaktighet och inflytande till 
spontan högläsning är bristfällig och skyller återigen på att tiden till högläsning inte 
finns. Vi tolkar det som att förskollärarna ibland kan glömma bort hur viktigt det är 
att låta barnen få vara delaktiga och ha inflytande över när och hur högläsning ska 
ske, precis som inom andra ämnesspecifika områden eller övriga situationer som sker 
i förskolorna. Utifrån studiens perspektiv tolkar vi det som att de ramar som 
förskollärarna sätter upp utifrån hur barn blir delaktiga eller ej kan påverka barnets 
syn och tillit till sig själv, då de formas utifrån de ramar de agerar inom, samt att det 
kan leda till att barnet inte ser någon vits av att uttrycka sin åsikt och inte ser behovet 
av att försöka påverka sin situation. 
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4.3 Resultatsammanfattning 

Högläsningen på de studerade förskolorna skedde med barn som förskollärarna anser är 
lugna och mogna för situationen. Högläsningen sker på platser där studiens förskollärare 
är säkra på att de inte kan bli störda. Till viss del sker det oplanerat och studiens 
förskollärare gör bekväma val av böcker, barn och innehåll. Under alla studiens 
observerade högläsningstillfällen placeras barnen så att de på ett eller annat sätt kan se 
bilderna. Antingen samtidigt som den berörda förskolläraren läser eller efter att sidan är 
färdigläst. De studerade förskollärarna väljer böcker som de vet att barnen tycker om eller 
som har kopplingar till aktuella intressen. Förskollärarna vill dock gärna läsa böcker som 
de själva anser är roliga, och några av studiens förskollärare säger sig också ha svårare för 
att läsa sådant som barnen tycker är roligt men som de själva inte tycker om.  
       Högläsning bortprioriteras till följd av tidsbrist och för stora barngrupper. Detta trots 
att alla förskollärare i studien uttrycker att högläsning är viktigt för barn. Men när 
förskollärarna får chans att läsa för en mindre barngrupp under en längre stund har de inte 
alltid möjlighet att ta till vara på det tillfället på grund av yttre påverkansfaktorer. 
Förskollärarna som deltar i studien läser på olika sätt och utnyttjar röst, kropp och 
rekvisita olika mycket. Förskollärarna ställer många frågor, och mestadels kontrollerande 
frågor som de vet vad de vill ha för svar på. Barnen ges vid få tillfällen under våra 
observationer mycket utrymme för egna reflektioner, och om de får tala fritt är det inte 
alltid som förskollärarna är delaktiga och följer upp barnens funderingar. Många av barnen 
i studien väljer att inte svara på frågorna som förskollärarna ställer och inte heller många 
av de barn som deltar i studiens observerade högläsningstillfällen ingår i de diskussioner 
som uppstår. Förskollärarna i studien verkar inte alltid vara medvetna om detta, och det är 
vid få tillfällen under studiens observationer som de försöker få med de tysta barnen i 
diskussionerna. Däremot är diskussioner vanligt förekommande under högläsningen på de 
studerade förskolorna, där både barnen och förskollärarna tar initiativ och bjuder in de 
resterande till det. 
       Förskollärarna i studien har olika syften och mål med sin högläsning; det är allt ifrån 
en vilostund till ett tillfälle där barnen ska få göra sig hörda och diskutera. Förskollärarna 
har dock ofta svårt att se kritiskt på sin insats under högläsningen och säger sig inte veta 
hur de ska förbättra den. Alla studiens förskollärare säger att barnen genom högläsning lär 
sig språk, matematik och att uttrycka sig. Barnens lärandeprocesser är dock något som inte 
alltid kan synliggöras i högläsningen. Barnen i studien får sällan vara delaktiga i hur 
högläsningen ska ske men de ges däremot inflytande över situationen då böckerna som vals 
ut ofta är något som de berörda barnen har ett intresse i. Barnen får även ett inflytande 
över situationerna då studiens förskollärare ger barnen tid att uttrycka tankar och 
funderingar under läsningens gång. 

5 Diskussion 

I det här avsnittet redogörs för och diskuteras studiens resultat. Metodvalet 
diskuteras och problematiseras under 5.1 Metoddiskussion. Resultatet i förhållande 
till syfte och forskningsfrågor diskuteras under 5.2 Resultatdiskussion. Studiens 
slutsats redovisas under 5.3 Slutsats. Övriga reflektioner och funderingar som 
uppstått under insamlandet av data redovisas under 5.4 Egna reflektioner. Under 5.5 
Arbetets betydelse diskuterar vi vad resultatet har för betydelse för förskolläraryrket. 
Förslag på fortsatt forskning utifrån studiens resultat tas upp under 5.6 Fortsatt 
forskning.  
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5.1 Metoddiskussion 

Vi har genomfört en studie av kvalitativ ansats. Vi har valt att samla in data genom 
nio strukturerade observationer, där vi agerade fullständiga observatörer, samt nio 
semi-strukturerade intervjuer. Vi ansåg att studiens syfte och frågeställningar enbart 
kunde uppnås genom att använda båda metoderna. Om vi enbart hade använt oss av 
observationer hade vi inte kunnat ta del av förskollärarnas tankar om ämnet och hade 
vi enbart använt oss av intervjuer hade vi inte fått se hur högläsningen går till i 
verkligheten. 
       Under våra strukturerade observationer använder vi oss av ett 
observationsschema som vi gjort utifrån Damber et al. (2013). Genom att fylla i 
observationsscheman på alla förskolor fick vi ett bra utgångsläge när det kom till att 
jämföra de olika förskolornas högläsningssituationer. Vi upplevde dock att alla 
punkter på observationsschemat inte gick att fylla i på alla förskolor, men det 
berodde på hur mycket de olika högläsningssituationerna innehöll. Inga av 
förskolorna utnyttjade den tiden på 30 minuter som de hade blivit tilldelad sig, vilket 
gjorde att inga av observationerna fick den längden som vi hade tänkt. Att vi valde att 
observera högläsning i max 30 minuter, och gav dem direktiven till förskollärarna, 
grundades i att vi ville ha ett jämlikt resultat från de studerade förskolorna. Vi ville 
inte att en förskollärare skulle läsa i fem minuter och en annan i femtio, utan ville ha 
en gemensam tidsram som alla berörda förskollärare skulle kunna förhålla sig till. Vi 
känner i efterhand att förskollärarna kanske inte läste i 30 minuter, för att de ansåg 
att det inte var möjligt, och anpassade sig därför utifrån sin barngrupp och deras 
behov. Om studien hade gjorts om idag, hade vi inte suttit någon tidsgräns, utan 
istället låtit förskollärarna själva bestämma hur lång en högläsning borde vara. 
I efterhand känner vi att vi hade kunnat strukturera våra observationsscheman på ett 
annat sätt för att göra det enklare och tydligare att fylla i dem. Vi tolkar det dock som 
att det inte är något som skulle ha påverkat vårt slutresultat utan bara gjort processen 
enklare.  
       Vid våra semi-strukturerade intervjuer ställde vi intervjufrågor som vi förbestämt 
sedan tidigare. Vi både antecknade förskollärarnas svar samt spelade in intervjuerna 
som vi sedan transkriberade för att inte missa eller glömma något som förskollärarna 
tog upp. Vi upplevde att vi genom intervjuerna kunde ställa frågor som var kopplade 
till studiens ämne men även följdfrågor till förskollärarnas agerande utifrån 
observationerna. Det var dock svårt att ställa följdfrågor på vissa intervjusvar då vi 
ville att alla intervjuer skulle innefatta samma saker och vi ville inte riskera att hamna 
i sidospår. Det var även svårigheter att få förskollärarna att uttrycka sina tankar och 
åsikter. Till viss del upplevde vi även att det var en av orsakerna till att inte heller 
någon intervju uppfyllde den tänka tiden på 30 minuter som vi hade planerat. Även 
vår roll vid intervjuerna kan ha påverkat detta då vi hade svårigheter att lyckas följa 
upp vissa av förskollärarnas svar genom att ställa relevanta följdfrågor.  
       Vi genomförde våra observationer och intervjuer på nio olika förskolor. Sju av 
dessa förskolor slumpade vi fram och de resterande två hade vi kontakter på, vilket 
gjorde att de blev valda ur ett icke-sannolikhetsurval. Innan vi besökte de två 
förskolorna kände vi en viss oro för att vårt resultat där skulle påverkas av våra 
tidigare erfarenheter och kontakter där. Den oron visade sig dock vara helt obefogad, 
då detta inte var något som någon av oss hade en tanke på under besöken. 
       Studiens teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet, kändes 
kompatibelt med både metodval och resultatet under hela forskningsprocessen. Både 
observationer och intervjuer kunde analyseras och tolkas utifrån perspektivet. Hur 
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det hade blivit om studien utgått från ett annat perspektiv har vi för bristande 
kunskaper om. 

5.2 Resultatdiskussion 

I vårt resultat framkom det att det var förskollärarna i studien som bestämde antalet 
barn och vilka barn som fick delta i högläsning. Svensson (2009) anser att 
förskollärarna behöver tänka utifrån dels barns ålder men även kön när de ska dela in 
läsgrupper. De barn som valdes ut inför våra studier ansågs vara de som var mogna, 
hade åldern inne och som förskollärarna vet kan koncentrera sig under en hel bok. 
Westerlund (2009) belyser att koncentration är något som barn lär sig med tiden. Det 
borde förskollärarna ha en medvetenhet om och istället utmana sig själva i 
högläsningssituationer genom att även välja ut de barn som enligt dem ännu inte har 
anpassat sig efter alla de ramar och regler som finns på förskolor. Hur blir det annars 
med de barn som inte anses klara av en högläsning? Får de böcker lästa för sig mer 
sällan än de andra? Eller anpassas situationerna och valet av böcker alltid utefter 
ifrån vilka barn som deltar vid det aktuella tillfället?  
       Förskollärarnas planering för högläsning är inte alltid synlig i studien. Orsaken 
tycks vara att de ser sig som erfarna och pålästa, och därför behöver ingen planering 
ske, samtidigt som tiden inte alltid räcker till för att förskollärarna ska hinna göra en 
planering. Högläsning sker alltså på ett sätt ganska oreflekterat och spontant, då det 
inte förekommer ett förarbete innan högläsningen sker. Både Damber et al. (2013) 
och Lindö (2005) skriver att förskollärarna måste kunna sin bok för att kunna läsa 
den bra, men även för att både kunna ta till sig den och skapa en god planering 
utifrån den. Att förskollärarna kan sina böcker är alltså att föredra, men det innebär 
inte att de kan läsa utan planering. Kan de sina böcker borde det istället innebära att 
de kan skapa en djupare planering då de vet vad boken innehåller och då kan planera 
vilka frågor som kan ställas, hur diskussionerna kan arta sig samt hur bilderna kan 
användas. När förskollärarna läser i praktiken, framkommer det att om de kan boken 
förekommer det få eller inga övriga inslag utöver läsandet. I de fall då förskollärarna 
väljer nya böcker att läsa, eller när barn får vara med och påverka och således gör 
förskollärarna lite mindre förberedda, upplevs förskollärarna anstränga sig mer 
under läsningens gång. Frågan är, om det då är bättre att förskollärarna kan boken 
utan och innan, men står utan planering på grund av sin bekvämlighet, eller att de 
inte kan boken men anstränger sin läsning mer? Förskollärarna kan inte alltid förlita 
sig på att de har arbetat länge, och läst många böcker genom åren, utan måste 
ständigt göra aktiva val för att högläsningen ska vara så gynnsam som möjligt för de 
deltagande barnen, menar Lindö.  
       Högläsning i de studerade förskolorna sker på platser där det är lugnt och 
ingenting kan störa barnen. Det bidrar till att platserna väljs utifrån var det för 
stunden finns lediga utrymmen och platsen kan då vara både välkänd för barnen eller 
en helt okänd. Damber et al. (2013) och Chambers (2014) tar båda upp att högläsning 
gärna ska förekomma på en plats där det är lugnt och där inga störningsmoment 
finns. Damber et al. (2013) skriver även att platsen för högläsning är minst lika 
viktigt som själva läsningen, vilket kan kopplas till att en planering för platsen borde 
ha skett istället för den spontanitet förskollärarna har till platsen. Simonsson (2004) 
menar att den miljö som förskollärarna väljer att genomföra sin högläsning på kan 
visa på vilken åsikt och känsla som förskollärarna har både när det kommer till att 
läsa högt men även sin syn på barnen som deltar.  
       Under de studerade högläsningstillfällena placeras barn, utifrån förskollärarnas 
önskemål, antingen bredvid förskollärarna eller mittemot. Det upplevs som att 
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barnen som sitter närmast förskollärarna får en bättre kontakt med denne, och att 
barnen som sitter på kanten har svårare att ta sig in i gemenskapen. Dominkovic et 
al. (2006) skriver att barn behöver närhet för att bli trygga, och när barnet är tryggt 
skapas bättre förutsättningar för inlärning. Förskollärarna i studien tycks värna mer 
om dem som sitter närmast, samtalar mer med dem och har inte riktigt samma koll 
på de barn som sitter ute på kanterna. Förskollärarna behöver skapa en större 
medvetenhet om vilken effekt placeringen av barnen kan få för barnets känsla av 
gemenskap, och se över hur olika placeringar gynnar eller hämmar barnens inlärning. 
Oavsett hur barnen placeras är det dock vanligt att boken hålls på ett sätt så att alla 
närvarande barn får en chans att se bilderna samtidigt som den tillhörande texten 
läses. Damber et al. (2013) anser att bilder är lika viktiga som texten under 
högläsning, och kan till och med förtydliga eller komplettera texten. Barn ska få 
chans att analysera bilderna för att skapa en djupare kunskap. Trots att bilderna 
används under de observerade högläsningstillfällena i studien, upplevs användandet 
vara relativt oreflekterat och främst bero på att det är så det brukar vara. Barnen får 
inte alltid chans att diskutera, tolka och analysera bilderna, utan det tycks vara så att 
bilderna visas för alla barn samtidigt för att det inte ska vara orättvist. Förskollärarna 
behöver få fler verktyg för hur användandet av bilder under högläsningen kan ske, 
och att barn ska få mer tid till att studera bilderna och uttrycka sig om dem för att 
skapa djupare förståelse. 
       När den planerade högläsningen på förskolorna genomförs i studien, är det 
främst förskollärarna som väljer vilka böcker som ska läsas. Förskollärarna väljer 
böcker bland annat genom att ha observerat barnens lek och på det sättet sett vilka 
intressen de har, genom interaktion med barnen men även utan att ha ett syfte med 
bokvalet. Damber et al. (2013) menar att oavsett vem som väljer boken, barn eller 
förskollärare, sker det ofta utan något egentligt syfte med den valda boken. Bokvalen 
på förskolorna sker ofta utifrån förskollärarnas behov av att ha kontroll över 
situationen i stort. Lindö (2005) anser att förskollärarna har ett ansvar gentemot 
barnen att välja böcker som de vet ger barnen något tillbaka i deras lärande och 
vidare utveckling. De bokval som sker i samband med högläsning på förskolorna har 
sällan någon anknytning till andra aktiviteter eller teman. Förskollärarna läser boken 
högt för barnen och efter att högläsningen tagit slut lämnas boken och dess innehåll 
bakom sig. 
       Förskollärarna i studien har en tendens att välja böcker som de själva gillar. De 
läser också de böcker som barnen väljer men, enligt förskollärarna, med mindre 
entusiasm än om de hade läst en bok de själva föredragit. Förskollärarna i studien 
kan inte alltid lämna sin trygghetszon och väljer istället ett säkert kort för att kunna 
läsa bättre. Lindö (2005) anser att det är viktigt att förskollärarna tycker om boken 
som de läser. Det har dock framkommit i studien, att förskollärarna anstränger sig 
mer om de inte kan boken, och inte nödvändigtvis tillhandahåller en mer givande 
högläsning för att de tycker om den valda boken. Enligt Fast (2014) behöver barn få 
möta olika typer av texter för att vidga sin förståelse, sitt intresse och sin inspiration. 
Det innebär att det inte skadar att barn ibland får lyssna till böcker som 
förskollärarna föredrar, men att det är viktigt att förskollärarna också väljer böcker 
som kanske inte är lika självklara för dem själva, för att kunna erbjuda barnen ett 
bredare sortiment. 
       I de studerade förskolorna sker högläsningen oftast utan rekvisita eller andra 
inslag. Förskollärarna i studien läser både med och utan inlevelse, vissa förställer 
rösten, vissa ändrar tonläge, andra gör ljudeffekter och andra använder kroppsspråk 
och gester. Det finns ingen gemensam nämnare för hur förskollärarna läser, utan allt 
tycks ske individuellt. Medan några av de studerade förskollärarna lägger krut på att 
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använda kroppsspråket är det samtidigt några som istället lägger fokus på att göra 
ljudeffekter. Det finns därav inga rätt eller fel för hur högläsning bör gå till, då 
människor är och tänker olika och således även förhåller sig till högläsning olika. 
Enligt Svensson (2014) bör dock förskollärarna utstråla intresse när de läser så att 
barn får en positiv koppling till läsning och böcker, och även Lindö (2005) anser att 
röst och kropp är viktiga att utnyttja och variera under högläsningen för att göra 
situationen lustfylld, intressant och mer levande. Det är okej att inte utnyttja alla 
resurser som finns när högläsning genomförs, men det är viktigt att förskollärarna är 
medvetna om och kan granska hur de själva läser för att synliggöra vilken påverkan 
deras lässtil kan ha på barnens upplevelse av och relation till läsning. Märker de 
reflekterande förskollärarna att sättet de läser på inte stimulerar barnen, att de får 
svårt att koncentrera sig eller helt enkelt inte bryr sig, bör förskollärarna tänka om 
kring användandet av till exempel sin röst, kropp eller rekvisita för att lyckas fånga 
barnen.  
       Under högläsningen på förskolorna i studien uppkommer det många frågor om 
det som läses. Både ifrån barnens sida men även ifrån den berörda förskolläraren. 
När förskollärarna ställer frågor om det som har lästs ifrån boken handlar det ofta om 
kontrollerade frågor. Förskollärarna verkar vilja ha ett svar på en fråga för att 
kontrollera att barnen har lyssnat och följt med i det som lästs. Chambers (2014) tar 
upp vikten av att förskollärarna ställer frågor som bjuder in till att prata och där 
barnen inte känner att de måste svara något som kan tolkas som rätt eller fel. Kindle 
(2013) menar även att genom att ställa öppna frågor, istället för de kontrollerade, blir 
barnens svar på frågorna mer utvecklade då de känner att de vågar prata. 
       Diskussioner och samtal sker ofta i anslutning till högläsningen under de 
observerade tillfällena i studien, och sker både på barnens och förskollärarnas 
initiativ. Damber et al. (2013) anser att barns lärande gynnas genom att de deltar i 
dialoger och interagerar med andra. Författarna förespråkar effektiv högläsning, där 
barn får möjlighet att reflektera kring det lästa genom samtal före, under och efter 
högläsningen, för att få en djupare förståelse. I studien är det vanligt att 
förskollärarna inte alltid bekräftar, svarar på eller följer upp barns kommentarer och 
funderingar under högläsningen. Det är viktigt att de är medvetna om det, för att det 
inte ska råka bli så att vissa barns kommentarer aldrig blir bekräftade. Däremot 
skadar det inte att bekräfta allt alla barn har att säga, för att barnen ska kunna känna 
tillit till sig själva och känna att det de säger också är värdefullt och intressant. 
Chambers (2014) skriver att barn vill uttrycka sig om förskollärarna skapar tillåtande 
klimat där allas åsikter och tankar är värda att uttryckas. Förskollärarna har också en 
tendens att inte alltid låta barnen diskutera, vilket kanske beror på den tidsbrist som 
råder i förskolorna. De bör ställa didaktiska frågor till sig själva för att se hur de kan 
förbättras, då det är på grund av deras agerande som barnen förmodligen inte velat 
eller kunnat diskutera. Genom att reflektera kring sitt eget agerande torde 
förskollärarna kunna synliggöra hur de påverkat situationen och förhoppningsvis 
försöker de göra annorlunda nästa gång. 
       När förskollärarna ställer en fråga under högläsningssituationerna i studien är 
det sällan som barnen vill ge ett svar. Barnen blir tillbakadragna, tysta och uttrycker 
ingen vilja till att prata. Vid dessa tillfällen är det inte alltid som förskollärarna 
försöker stötta barnen och hjälpa dem till att ge ett svar. Istället tolkas tystnaden som 
att barnen inte vet och alltså inte har lyssnat tillräckligt mycket. Fast (2014) belyser 
vikten av att förskollärarna bemöter barnen stöttande vid dessa tillfällen, att som den 
vuxna i situationen försöker hjälpa att bjuda in barnen till att prata. Förskollärarnas 
syn på att läsa högt för barn på förskolan är att det är viktigt. Även då förskollärarna i 
studien anser att högläsning är viktigt är det också en av de saker som bortprioriteras 
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mest i förskolan. Detta sägs bero på tidsbrist och att barngrupperna i förskolan bara 
blir större och större. När förskollärarna väl får tid avsatt till att enbart genomföra 
högläsning med ett fåtal barn är det inget som tas tillvara på. De läser en bok och 
avslutar sedan situationen och hänvisar till att det inte går att läsa i 30 minuter för 
barn och att barnen inte kan koncentrera sig så pass länge. Om förskollärarna fångar 
barnen, de är uppslukade och vill höra mer, varför tar då inte förskollärarna vara på 
dessa chanser och läser mer? I studiens observationer verkade barnen vara 
intresserade och verkade inte vilja gå därifrån, och vid alla observerade tillfällen var 
det förskollärarna som avbröt högläsningen och inte barnen.  Beror det på att 
förskollärarna egentligen inte har en förståelse för hur viktig högläsning är, handlar 
det om ett ointresse för läsning och böcker eller handlar det helt enkelt bara om att 
förskollärarna inte ges tid och möjligheter till högläsning? Damber et al. (2013) 
belyser att det är förskollärarnas ansvar under högläsningen att se till att de lyckas 
fånga barnens intresse till bokens innehåll. Författaren menar även att förskollärarna 
inte får ge barnen skulden till om högläsningen inte fick det resultat som var tänkt, 
utan att det är sig själv och sin insats under högläsningen som det ska reflekteras 
över. För många av förskollärarna är högläsning något som enbart ska ske i 
situationer då barnen ska vila och varva ner. Detta leder kanske till att barnen inte 
utvecklar ett intresse och en vilja till att få böcker lästa för sig då det bara förknippas 
med en situation då de ska sitta och vara tysta. Simonsson (2004) tar upp att för 
många barn är förskolan den enda platsen där de får möta en bok, vilket gör 
förskolan och dess roll i barnens liv ännu viktigare, då det är just förskollärarna som 
får rollen i att barnen ska utveckla ett intresse för böcker och läsningen genom hela 
livet. 
       Efter att en högläsning ägt rum, sker det inte alltid någon vidare reflektion ifrån 
förskollärarnas sida i studien. När boken är slut och har ställts undan börjar barnen 
leka och även förskollärarna går iväg för att göra annat. Det som framkommit i våra 
resultat är dock att högläsningen anses ha gått bra när barnen har varit tysta, när 
barnen har lyssnat samt när barnen har kunnat svara på frågor och kunnat diskutera 
det som skett efter att förskollärarna frågat. Förskollärarna anser alltså att barnen 
ska vara tysta men barnen bjuds ändå in till och får föra diskussioner. Chambers 
(2014) skriver om att förskollärarna måste tänka på vilka förutsättningar de ger till 
barnen vid olika aktiviteter. Ges barnen de bästa förutsättningar till diskussion om 
förskollärarna anser att det även är bra när de är tysta och enbart pratar när de fått 
klartecken? I och med att få förskollärare i studien uttrycker självkritik efter att ha 
genomfört högläsning tror vi att det inte alltid är så lätt att se sina eventuella brister. 
Ofta handlar förskollärarnas reflektioner kring hur barnen agerade och inte alltid om 
hur de själva läste och bemötte barnen under dessa tillfällen. En annan vanligt 
förekommande reflektion som framkom i vårt resultat var att det borde skett mer 
planering ifrån förskollärarnas sida inför högläsningen men att det trots bristande 
planering hade varit en lyckad högläsningssituation. Den uteblivna planeringen tycks 
bero på att förskollärarna i studien inte får den tid som behövs för att kunna 
genomföra en didaktisk högläsning. Damber et al. (2013) belyser det faktum att det är 
viktigt för förskollärarna att våga reflektera över sin genomförda högläsning och hur 
högläsningstillfället blev. 
       Barns lärandeprocesser är inte alltid synligt i högläsningssituationer i de 
observerade förskolorna. Förskollärarna anser att barn lär sig både språk, att utveckla 
sin fantasi, att diskutera och utveckla sitt bildseende, men Damber et al. (2013) 
menar att lärande endast kan uppstå om högläsningen inte sker solitärt eller utan 
didaktisk planering. Författarna menar att det krävs ett mer genomtänkt förarbete för 
att barns lärande ska kunna gynnas under högläsningen. Nilsson och Damber (2014) 
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skriver också att barns lärande främst uppkommer under högläsningen om det 
förekommer samtal om boken och dess innehåll men även där det kopplas till barns 
tankar och erfarenheter. Förskollärarna i studien genomför inte alltid effektiv 
högläsning, då de inte alltid får tid för att planera och inte heller är särskilt delaktiga i 
de diskussioner och samtal som uppstår på grund av att de har tidspress. 
Högläsningen sker dessutom ofta fristående från övriga aktiviteter i verksamheten, 
vilket gör att det lärande förskollärarna anser att barn uppnår genom högläsning inte 
alltid kan ske. Förskollärarna behöver få ökad kompetens om hur de kan arbeta med 
högläsning i förskolan för att det ska kunna gynna barns lärande mer än vad det gör 
nu, och ökad förståelse för att det inte räcker med att läsa boken högt för att barnen 
ska lära sig allt om dess innehåll och språkets uppbyggnad. Vanligtvis sker 
högläsningen dessutom under korta stunder, och det finns därigenom väldigt lite tid 
för förskollärarna att genom en högläsningssituation gynna barns lärande och 
utveckling.  
       I studiens resultat framkom det att förskollärarna anser att barn inte alltid blir 
delaktiga eller får inflytande över högläsningen. Den delaktighet barnen får i 
samband med högläsningen handlar ofta om att de får rösta om vilken bok de vill ha 
läst för sig eller att de kan uttrycka sig kommunikativt på plats. Engdahl och 
Pramling Samuelsson (2009) belyser att förskollärarna ska respektera barnens 
åsikter. Barn har rätt att vara delaktiga i de beslut som ska tas och de ska också få ha 
inflytande över det som sker. Det är förskollärarnas ansvar att se till att detta uppfylls 
på ett pedagogiskt sätt. I och med att förskollärarna i studien ofta vill ha kontroll över 
vilka böcker de läser ses röstningen mellan ett visst utvalt antal böcker då som ett sätt 
där barnen ges delaktighet, men under kontroll av förskollärarna. Förskollärarna 
säger sig vara medvetna om att barns delaktighet och inflytande är lågt under dessa 
tillfällen men säger sig inte veta på vilket sätt det skulle kunna förändras. När barnen 
kommer vid andra tillfällen än vid de planerade högläsningstillfällena och vill ha en 
bok läst för sig vill förskollärarna läsa men ofta finns inte tiden och barnen hänvisas 
till att sätta sig och själva titta i boken istället. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2009) samt Hamerslag (2013) lyfter att det är viktigt att förskollärarna ser och 
bemöter barnens behov och på det sättet gör dem delaktiga i sin vardag på förskolan. 
Om barnen känner att deras möjlighet till delaktighet och inflytande inte alltid 
bemöts av förskollärarna, på grund av det pressade tidsschemat, hur blir då deras syn 
på sig själva och sina möjligheter att påverka sin situation? Om barnen känner att de 
inte får vara delaktiga eller ha inflytande över vad som ska läsas, när det ska läsas 
eller hur det ska läsas, hur blir då deras syn på högläsning?  

5.3 Slutsats 

Det som blev synligt om högläsning på de studerade förskolorna var att det till stor del 
skedde utan att de berörda förskollärarna hade en planering för tillfället. Barnen som fick 
delta vid de studerade högläsningstillfällena var barn som förskollärarna visste att de 
kunde lita på under tillfället. De studerade förskollärarna har antingen inte fått en kunskap 
från start om hur högläsningen kan ske utifrån ett didaktiskt tankesätt eller så har det 
tappats bort under årens gång då olika yttre påverkansfaktorer tagit större plats på de 
berörda förskolorna. I och med detta hade de studerade förskollärarna svårt att se hur de 
skulle kunna göra högläsningen annorlunda vid nästa tillfälle. Det kan i sin tur leda till att 
högläsningen på de berörda förskolorna med tiden tappar det roliga och intressanta för 
barnen, och på sikt, i värsta fall, leda till att de tappar sitt naturliga intresse för böcker och 
läsning.  
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5.4 Egna reflektioner 

Under studiens gång kunde vi inte lämna tanken om hur förskollärarnas val hade sett ut 
om vi inte hade varit närvarande. Hade de fortfarande valt de lugna, duktiga barnen, läst 
de böcker de läste på de platser vi såg? Eller påverkade vår närvaro situationen, så att de 
kände sig obekväma och inte kunde genomföra allt de ville göra? 
       Vi funderar också kring hur resultatet hade blivit om de inte gjort de val de gjorde. Hur 
hade det blivit om de inte enbart valde duktiga, tysta barn utan faktiskt även valde barn 
som de inte anser orkar lyssna på samma sätt? Hur hade det varit om de inte valt böcker 
som de är lika bekväma med? Och hur hade resultatet artat sig om de inte hade valt att läsa 
på ostörda platser? 

5.5 Arbetets betydelse 

Studiens ämne, om hur högläsnings bedrivs i förskolan, hur förskollärarna ser på 
högläsning samt om och hur barn får delaktighet och inflytande i högläsningen, 
känns relevant för förskolläraryrket. Studiens resultat har visat att det råder 
meningsskiljaktigheter kring ämnet, att högläsning inte tas tillvara på grund av 
tidsbrist i förskolorna samt att barns delaktighet inom högläsning inte prioriteras. 
Genom att redovisa ett sådant resultat är förhoppningen att de förskollärare som 
läser studien börjar reflektera kring hur högläsning går till i deras verksamhet samt 
skapar en gemensam grundsyn för hur det kan gå till på bästa möjliga sätt för den 
aktuella barngruppen.  

5.6 Fortsatt forskning 

Att fortsätta forska inom området är oerhört viktigt, då våra exempel visade på 
bristande kvalitet.  
       Forskning kan både bedrivas på ett likvärdigt sätt som i den här studien, men kan 
utvecklas till att både undersöka fler förskolor för att se om resultatet även känns igen 
där men det kan också fokusera på att undersöka samma förskolor flera gånger under 
en längre tidsperiod för att se om resultatet är bestående.  
       Forskning inom området skulle även kunna fokusera på att ge förskollärare och 
förskolor ett och samma material som de får arbeta utifrån i sin högläsning, för att 
undersöka hur de tar sig an det men också för att ge dem verktyg för att öka 
kvaliteten på innehållet. 
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Bilaga 1 – Observationsschema 
 

 Datum 

 När påbörjades lässtunden? 

 När avslutades lässtunden? 

 Lästidens längd: 

 Vad hände just innan lässtunden? 

 Titel på boken: 

 Författare: 

 Vem/vilka valde boken? 

 Vem/vilka tog initiativ till lässtunden? 

 Hur och var genomförs lässtunden? 

 Vilken ålder är det på barnen? 

 Hur många barn deltar? 

 Hur förhåller sig barnen under lässtunden? 

 Förekommer det ett pågående samtal om texten medan boken läses? 

 Hur läser förskolläraren boken (röst, kroppsspråk) 

 Använder förskolläraren rekvisita (bordssaga, flanosaga) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du jobbat med den aktuella barngruppen? Hur länge har du 
jobbat i förskola? 

 Hur såg planeringen ut för din högläsningssituation?  

 Hur tyckte du själv att högläsningen gick? Vad gick bra/mindre bra? 

 Hur ser du på högläsning i stort? Vad anser du att barn får eller bör få med sig 
av högläsning? 

 På vilket sätt tycker du att högläsning kan höra ihop med barns delaktighet 
och inflytande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 – Missivbrev till förskolorna 

Information om undersökning av högläsning 
Hej. 

Vi heter Elin Källberg och Sarah Jakobsson och vi läser nu vår sista termin på 

förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola. Från den 9 november och 10 

veckor framåt kommer vi skriva vårt examensarbete/C-uppsats, och vi har valt att 

studera och skriva om högläsning i förskolan. 

 

Vår tanke är att komma ut till 9 förskolor runt om i Västerås kommun, och observera 

förskollärare och barn under en högläsningssituation, samt intervjua förskollärare 

om ämnet. Vi har slumpvis valt ut de medverkande förskolorna och hoppas på att er 

förskola vill delta i vår studie. Syftet med studien är att kunna synliggöra hur 

högläsning sker i förskolan. Vi vill också ta reda på hur förskollärare ser på 

högläsning i stort, samt i samband med barns delaktighet och inflytande. Vi tycker att 

det är viktigt att studien genomförs då vi sett att högläsning bortprioriteras i 

förskolan, och barn missar därav bland annat viktiga textmöten, chans till 

språkstimulans och till ökad läslust.   

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 
Vi vill att förskolläraren/arbetslaget ska ha planerat högläsningen i förväg, och 

avsätter max 30 minuter för högläsningssituationen. Även intervjun tänker vi ska ta 

max 30 minuter. Vi kommer alltså besöka er under totalt 1 timme. Åldern på barnen 

eller antalet barn spelar ingen roll för vår del.  

 

I vår studie kommer vi förhålla oss till de forskningsetiska principerna, vilket innebär 

att vi nu informerar er om och förhåller oss till nedanstående;  

 

- Syftet med studien är att undersöka hur högläsning går till i förskolans verksamhet, 

och se hur både barn och förskollärare förhåller sig till det. Syftet är att få ta del av 

förskollärares syn på högläsning i stort, men även i samband med barns delaktighet 

och inflytande. 

- Varken förskolan eller de medverkande personerna kommer nämnas vid namn i 

studien. Fiktiva namn kan förekomma.  

- Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. 

- Den data som samlas in kommer användas för att skriva vår C-uppsats, och vi 

kommer inte spara eller använda det till något annat. Den insamlade informationen 

kommer enbart vi (Elin och Sarah) ta del av. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 

ut på databasen Diva. 

 



 

Eftersom att barn medverkar i studien vill vi att deras föräldrar ska få möjlighet att 

bestämma om barnen ska delta eller ej, samt även få ta del av informationen ovan. Vi 

kommer ge er en lapp att ge till föräldrarna, innan vi kommer ut för att de ska få en 

chans att bestämma över sitt barns deltagande.  

Vi hoppas så klart att ni vill delta för att hjälpa oss med den här studien. Vi vill gärna 

ha ett besked så snart det går för att kunna schemalägga besöken på alla berörda 

förskolor samt om vi behöver hitta nya att besöka. Vill ni delta hör vi snart av oss om 

en tid då vi kommer besöka er. Vi kan redan nu garantera att det kommer behöva äga 

rum under vecka 48, alternativt vecka 49. 

 

Ha det bra och tack på förhand! 

Elin Källberg 
enn11003@student.mdh.se 
Västerås, 2015-11-12 
 
Sarah Jakobsson 
sjn12006@student.mdh.se 
Västerås, 2015-11-12 
 
Handledare: Linda Jonsson 
Linda.jonsson@mdh.se 
Västerås, 2015-11-12 
 

 

 

 

 

 

 

 


