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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka begrepp förskollärare har om högläsning och 

hur de reflekterar kring de didaktiska val de gör i samband med högläsning i förskola. För att 

uppnå syftet användes samtalsintervjuer som metod. I studien medverkade tio förskollärare, 

där fem förskollärare arbetade med barn i åldern 1-2:11 år och de andra fem med 

åldersgruppen 4-5:11 år.  

I studien framkom det att företeelsen högläsning är svår att definiera då några förskollärare 

kort förklarade att högläsning är när man läser högt ur en bok. En del förskollärare 

vidareutvecklade sitt svar till att förklara begreppet högläsning som ett vidgat begrepp som 

innefattar att barn ska få ta del av olika litteraturhändelser. I studiens resultat framkom det 

även att förskollärarna högläser för att stimulera barnens språkutveckling. Även om samtliga 

förskollärare hade medvetenhet om varför de högläser för barn så fanns det skillnader i vilken 

utsträckning högläsningen genomfördes. Förskollärarna reflekterade kring hur de genomförde 

sin högläsning då många beskrev att de använder sig av till exempel av åskådningsmaterial 

samt av samtal och berättande för att göra barnen delaktiga i högläsningsstunden. Dessutom 

beskrev förskollärarna att de gör barnen delaktiga i bokvalen genom biblioteksbesök men att 

förskollärarna även reflekterar didaktiskt kring vilka böcker som ska lånas. Förskollärarna 

förklarar att de försöker erbjuda barnen litteratur i olika genrer och utgå från barnens behov 

och intresse när de väljer bok till högläsningen. 

 

 

Nyckelord: Didaktik, förskola, samtalsintervju, högläsning.  
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Inledning 

 

Redan som barn fick vi uppleva förtrollande högläsningsstunder som vi idag hoppas att alla 

barn ska få vara med om. Känslan att sitta nära en vuxen med en bok, oavsett om den var 

nyinköpt eller sönderläst, var för oss en magisk stund fylld med nyfikenhet och intresse över 

vad som skulle hända på nästa sida i boken. Dessa stunder, tror vi, gjorde att vårt intresse för 

litteratur och läsning väcktes redan tidigt i vår barndom. Detta har gjort att vi idag, i vår 

blivande roll som förskollärare/lärare, vill ge alla barn en magisk högläsningsstund. Under vår 

utbildning har vi fått mer insikt vad dessa högläsningsstunder kan göra för barn, förutom att 

skapa magi. Vi tror att högläsning, till exempel, kan bidra till att barn får möjlighet att 

utveckla sitt språk, sin förmåga att skapa inre bilder, sin fantasi samt sin läsförståelse.  

Den erfarenhet vi har av högläsning i förskola, från verksamhetsförlagd utbildning och 

tidigare arbete inom förskolan, är av blandat slag. Vi har båda upplevt positiva och negativa 

högläsningsstunder under den tid vi varit på förskola. Å ena sidan har vi mött pedagoger som 

med glädje och entusiasm, läst böcker för barn och funnit högläsningsstunden värdefull. Å 

andra sidan har vi även stött på pedagoger som av olika anledningar valt bort att högläsa för 

barn. Utifrån dessa erfarenheter vill vi med detta arbete få en inblick i hur förskollärare 

reflekterar kring högläsning i förskolan. 
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Bakgrund 

Sagoläsning för barn är ett fenomen som endast ägt rum under de senaste tvåhundra åren 

menar Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993). Innan dess var det muntliga berättandet som 

var i fokus, och som till stor del endast förekom mellan de vuxna. Under 1800 – talet då 

tankesättet kring barn och deras behov förändrades, började barnberättelser spridas till 

hemmen. Högläsningen flyttade delvis, under senare delen av 1900 – talet, även ut i skola och 

förskola och har sedan dess haft en självklar plats i verksamheten (Pramling m.fl. s 27-29). 

Även om pedagoger är införstådda i högläsningens betydelse för barns utveckling, har de 

svårigheter med att förvandla teori till praktik (Ibid., s. 32).  

Granberg (1996) menar att högläsning ofta ses som en självklar del i förskolans 

verksamhet, dock oftast utan pedagogisk tanke. Högläsningsaktiviteten blir därmed endast ett 

tidsfördriv istället för en del av den pedagogiska verksamheten. Vidare menar Granberg att 

högläsning kan användas av pedagoger för att tillfälligt samla och lugna barngruppen. 

Dessutom genomförs högläsning ofta i samband med vila, vilket kan resultera i att 

högläsningen blir en aktivitet som gör barnen passiva och tysta (Granberg, 1996, s.37-38). För 

att barnen ska få en meningsfull högläsningsstund bör den enligt Granberg genomföras 

kontinuerligt i verksamheten. Den planerade högläsningsstunden bör förläggas vid en tidpunkt 

då barnen är pigga och kan koncentrera sig samt på en plats där barnen inte störs av andra 

intryck (Granberg, 1996, s. 50).  

I samband med barns läs- och skrivutveckling är literacy ett begrepp som ofta nämns. 

Enligt Fast (2001) är den engelska termen literacy svår att ge en svensk översättning till. 

Dock menar Fast att alla aktiviteter som barn är delaktiga i och där det sker någon form av 

läsning och skrivning refererar till sådant som omfattas av literacy- begreppet. Literacy är 

något som barn socialiseras in i, dels genom familjen men även genom pedagoger på 

förskolan eftersom sammanhanget som barnen ingår i är av stor vikt för att barnen ska få 

möjlighet att delta i läs och skriv världen. I detta literacy-begrepp ingår det olika sorters 

symboler och texter som finns i till exempel bilder, böcker, tidningar samt tryck och symboler 

på till exempel tröjor. Barn kan på detta sätt göra upptäckten att symboler och tecken har en 

mening och har en betydelse (Fast, 2001, s. 20-21).  

 I en förskolekontext kan pedagogerna, enligt Fast, bidra till barnens literacyutveckling 

genom att utveckla det muntliga berättandet, men även genom högläsning samt genom 
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diskussion kring det lästa. Barnen får genom högläsning ta del av språkets uppbyggnad, 

ordens betydelse samt sagornas innehåll och utformning (Ibid., s. 22).  

Fast (2011) betonar att det under högläsningsstunden ska det finnas tid för samtal mellan 

barn och pedagog kring det lästa, så att barnen får en möjlighet till att bygga upp en förståelse 

för det som de hör i sagan. Dessa samtal under högläsningen är enligt Fast lika betydelsefulla 

som själva läsningen av boken, eftersom barnen när de blir äldre kan dra nytta av detta i 

utvecklingen av sin blivande läsförmåga (Fast, 2011, s. 188-189). 

I Simonssons avhandling från 2004 ”Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för 

samspel” diskuteras pedagogers val av bok, då de tillfrågade pedagogerna menar att barnen 

bör få möjligheten till att ta del av böcker från olika genrer (Simonsson, 2004, s. 96). I 

Simonsson resultat kan man läsa att pedagogerna väljer böcker utifrån barnens ålder och 

utveckling, för att barnen på bästa sätt ska kunna tillägna sig innehållet i boken (Ibid., s. 94- 

95). Även Granberg (1996) menar att utbudet av böcker på förskolan ska vara lämpade efter 

barnens mognad och utveckling, därför bör allt ifrån pekböcker för de allra yngsta till 

bilderböcker för de lite äldre barnen finnas på förskolan (Granberg, 1996, s. 24). 

Thuresson (2013) menar att det i läroplanen för förskolan läggs stor vikt vid att 

förskollärare ska stödja och stimulera barnen i deras utveckling i att kommunicera och i deras 

skriftspråksutveckling. Thuresson menar att revideringen av läroplanen som skedde 2010, kan 

ha utformats för att läroplanen skulle bli mer anpassad för den vardag som barn lever i idag 

(Thuresson, 2013, s.107). Vid revideringen av förskolans läroplan 2010 tillkom och 

förtydligades vissa mål som personal på förskola ska sträva mot. Ett mål som lades till i 

Läroplan för förskolan Lpfö 98/10, var att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

intresse för bilder, texter och olika medier”. Dessutom förtydligades målen kring barns 

språkliga utveckling där det till exempel tydliggjordes att barn ska få möjlighet till att 

utveckla ”sin förmåga att lyssna, reflektera, argumentera, uttrycka tankar och ställa frågor” 

(Lpfö 98/10, s.10). Hur arbetar då pedagoger i förskolan kring dessa strävansmål, för att 

möjliggöra för barn att utveckla sin språk-, läs- och skrivförmåga? 

I denna studie kommer den pedagogiska inramningen av högläsningsaktiviter i förskolan 

studeras närmare genom att fråga tio förskollärare om deras didaktiska reflektioner kring 

högläsning. 
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Litterturöversikt 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning presenteras som på olika sätt aktualiserar de 

didaktiska val som förskollärare gör i samband med högläsning på förskola, samt ett teoretiskt 

perspektiv för intervjustudien. Delkapitlet tidigare forskning presenteras tematiskt utifrån de 

didaktiska frågorna varför, när, hur/med vem och vilka och vad. Detta innebär att delkapitlet 

innehåller fyra teman där resultat från olika forskares avhandlingar beskrivs. Delkapitlet 

inleds dock med ytterligare ett tema som utgör en sammanställning av, utifrån avhandlingar 

och litteratur, hur olika forskare definierar företeelsen högläsning.  

 

Tidigare forskning 

Högläsning som företeelse 

I avhandlingen Bilderboken. På väg på mot en teori beskriver Rhedin (2001) sitt 

tillvägagångssätt för att belysa frågan ”Vad är egentligen en ´bilderbok´?”. Rhedin reder ut 

bilderboken som begrepp samt redogör för bilderbokens historia. Hon har utgått från 

skönlitterära bilderböcker i att även beskriva bilderboken som medium (Rhedin, 2001, s. 12, 

15, 25). Rhedin har i sin avhandling även gett sin uppfattning kring vad som menas med 

högläsning. Hon menar att aktiviteten högläsning innefattar tre komponenter, det vill säga 

barnet, boken och den vuxne och att det är ett socialt samspel som sker mellan dessa tre. 

Rhedin menar även att när ett barn får en bok uppläst för sig, åskådliggörs berättelsen för 

barnen och blir som en föreställning för dem. Det är upplevelsen, det vill säga, närhet, 

samspel och tid tillsammans med en för barnet viktig person, som är av mer betydelse, snarare 

än valet av bok och dess innehåll. (Ibid., s. 143- 144).  

I sin avhandling har Björklund (2008) som syfte att undersöka hur barn i förskola erövrar 

litteracitet. Björklund fokuserar i sin studie på vad barns litteracitet kan innehålla, på vilka sätt 

barn visar detta och om förskolan som en sociokulturell plats har inflytande på detta 

(Björklund, 2008, s.29). Den etnografiska studien genomfördes under två år på en förskola 

med en avdelning med barn i åldrarna 1 ½ - 3 år. Metoder Björklund använde sig av var dels 

observationer men hon använde sig även av fältanteckningar (Ibid., s. 72-77). Björklund vill 

med sin studie öka förståelsen för vad litteracitet innehåller när man talar om små barn och 
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deras utveckling. Med sin studie vill hon bidra med att utöka begreppet litteracitet, från ett 

fokus på endast barns språkutveckling till att begreppet även ska innefatta till exempel 

bokbläddring och högläsning. Hon menar även att barns deltagande i berättande som till 

exempel innefattar åskådningsmaterial för att förtydliga sagans innehåll också är en del av 

begreppet litteracitet (Ibid., s.26-28, 194).  

En annan forskare, Fast (2007), har även hon dragit slutsatsen att högläsning är en del av 

barns litteracitet. I sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och 

populärkultur i möte med förskola och skola, har Fast genom observationer, intervjuer och 

fältanteckningar, både i barnens förskolor och i hemmen hos de sju barn hon följt under tre år, 

bland annat försökt att finna mönster i hur barn medverkar i textorienterade aktiviteter (Fast, 

2007, s.31). Utifrån sin empiri har Fast uppmärksammat att barnen i studien medverkade i 

många olika textorienterade aktiviteter, där högläsning var en av de aktiviteterna. Begreppet 

litteracitet är en vidgad syn på begreppet läsande- och skrivande där språkets muntliga del fått 

en större roll. I begreppet litteracitet ingår, förutom skrift, även bild samt samspel mellan bild 

och tryckt text (Ibid., s.33, 85).  

Pedagogers olika syften med högläsning 

Simonsson (2004) beskriver i sin avhandling, Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för 

samspel, de resultat hon fått fram angående bilderbokens användning på förskola. Syftet med 

hennes studie var bland annat att undersöka hur barn interagerar med bilderböcker, samt att se 

skillnader i barns användning av böcker. Dessutom undersökte hon vilka bokrelaterade 

aktiviteter pedagoger genomförde tillsammans med barn (Simonsson, 2004, s. 17). Under 13 

veckor, utspridda under vår och höstermin år 2000, genomförde Simonsson intervjuer och 

observationer på två kommunala förskolor. Dessa förskolor valdes eftersom många barn var i 

åldern 3-4 år vid studiens början och Simonsson ville få möjlighet att följa dem under en 

längre tid (Ibid., s. 68).  

I sin studie redogör Simonsson (2004) för pedagogernas didaktiska överväganden kring 

varför de väljer att läsa böcker för barnen. Några av de svar hon fått fram är att pedagogerna 

läser för att det är en möjlighet för barn att lära sig saker, samt att barnen ska få möjlighet att 

utveckla sitt språk. Med att lära sig saker, menar respondenterna i studien, att barnen genom 

böcker och dess handling kan leka sig till ny kunskap. Simonsson nämner även att 

förskollärarna läser därför att barnen ska få nya insikter och upplevelser, och att läsning är av 

betydelse för barnens framtid (Ibid., s. 98 – 102).  
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 Fast (2011) har i sin studie undersökt barns tidiga läs- och skrivutveckling, som är en del 

av barns litteracitet och har ställt sig frågan hur förskolan kan arbeta med barns erfarenheter 

för att skapa lärandesituationer. Dessutom undersökte Fast vad förskolan erbjöd för att barns 

intresse för skriftspråket skulle utvecklas. Fast valde att genomföra sin etnografiska studie på 

en förskola under 2 ½ år då hon observerade, samtalade och intervjuade barn och personal 

(Fast, 2011, s. 10-14).  

Fast beskriver i sin studie att hon uppmärksammat att barn som deltar i högläsningsstunder, 

får en förståelse för språket och hur det är uppbyggt, samt att barnen får möjlighet att lära sig 

nya ord och begrepp. Genom att få en förståelse för hur språket är uppbyggt får barnen 

möjlighet till att utveckla sitt muntliga och skriftliga berättande. En av pedagogerna i Fast 

studie nämner att ett syfte till att hon läser för barnen är de ska få känna samhörighet genom 

att sitta tillsammans och lyssna (Fast, 2011, s. 186-188).  

 

Pedagogers planering av högläsning 

I Simonssons studie (2004) är resultatet genomgående, för de två undersökta förskolorna, att 

högläsning sker efter maten som en sorts vila. Denna stund av högläsning är en fast rutin som 

förekommer på förskolorna, som planeras och utförs av pedagogerna. En annan stund av 

planerad högläsning som går att finna i Simonssons studie, är att den sker under samlingen 

och detta var något som försiggick på en av de två undersökta förskolorna (Simonsson, 2004, 

s. 106, 125, 174).  

Utöver de planerade högläsningsstunderna fann Simonsson att det även förekom spontana 

tillfällen då pedagogerna läste för barnen. Dessa högläsningsstunder var förlagda framförallt 

under morgonen eller under sen eftermiddag, då antalet barn var färre på förskolan. Dessutom 

förekom även spontana högläsningstillfällen under dagen när barnen hade fria aktiviteter. Vid 

dessa spontana tillfällen var det oftast barnen som tog initiativet till högläsningen, enligt 

resultatet i Simonssons studie (Ibid., s. 111, 138 – 139).  

 

Högläsningens utformning 

I Böcker inom oss – om boksamtal redogör Chambers (1993) hur han tillsammans med 

lärarkollegor ville få barn till att bli goda läsare, och hur de fann att samtal var av betydelse 
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för att få barn att förstå vad de läser. De utvecklade en modell för att genomföra boksamtal, 

som de kallade ”Jag undrar”-modellen. Enligt Chambers innebär denna modell, att pedagoger 

ställer frågor till barnen kring den lästa texten. Detta var utgångspunkten för Chambers 

fortsatta utveckling av modellen, då han genom att ta del av andra lärares, från förskola till 

högskola, erfarenheter av samtal kring böcker som de utförde i sin verksamhet (Chambers, 

1993, s. 11).  

För att samla erfarenhet av att använda modellen observerade Chambers lärare, men tog 

även del av lärares ljudupptagningar från deras verksamhet då de genomfört boksamtal. 

Utifrån det insamlade underlaget kunde Chambers urskilja ett mönster. Han såg att ju mer 

erfarenhet lärarna fick av ”Jag undrar”-modellen, desto mer anpassade lärarna frågorna, vilket 

medförde att samtalen kring böckerna, i större utsträckning, utgick från barnens synpunkter 

och tankar (Ibid., s.121).  

Vid boksamtal menar Chambers att det är betydelsefullt att pedagogerna lyssnar till barns 

upplevelser, tankar och minnen som framkallats genom att de tagit del av en läst text. Därmed 

är det viktigt att barn och pedagoger har ett samförstånd i att allt har ett värde att berättas. 

Med boksamtal menar Chambers att barn och pedagog till exempel kan utgå från en bilderbok 

där de under högläsningen samtalar kring händelser eller bilder ur boken. Om pedagoger vill 

åstadkomma boksamtal med utgångspunkt från ”Jag undrar”-modellen så bör pedagogerna ha 

frågor i beredskap att ställa, före eller under läsningen, som är kopplade till boken (Ibid., s. 

56, 96, 106). Denna modell för boksamtal var en av de första som modeller som spridits och 

använts av pedagoger i verksamheter, dock är Chambers modell inte baserad på någon 

forskningsstudie men är ändå värd att nämna i detta sammanhang. Andra forskare har gjort 

studier om hur pedagoger använder sig av olika former av boksamtal, till exempel Fast 

(2011). 

Fast (2011) undersöker i sin studie pedagoger och barns samtal kring böcker. Fast 

undersöker en annan form av boksamtal än den som Chambers talar om, då hon i sitt resultat 

beskriver hur pedagoger samtalar med barn kring bilderna i en bok. I dessa samtal, menar 

Fast, att pedagoger kopplar bilderna och innehållet i boken, till barnens livserfarenheter. 

Genom detta får barn möjlighet att tala om bilderna mer i detalj, eftersom både barn och 

pedagogen i denna stund är mer fokuserad på bilden än på texten (Fast, 2011, s. 185).  

Björklund (2008) har i sin studie undersökt hur pedagoger gick tillväga när de använde sig 

av läsning och berättande i verksamheten. Hon uppmärksammade att pedagoger till exempel 

använde sig av rösten, kroppsspråk och mimik när de berättade eller läste en saga. Dessutom 

beskriver Björklund hur pedagoger i sin användning av åskådningsmaterial, som kan bestå av 
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till exempel olika föremål som hör sagan till och som för sagan framåt, dramatiserar sagan så 

att den blir lättare för barnen att följa med i handlingen. Denna form av 

berättande/högläsning, som även ses som en del av barns litteracitet, inbjuder barnen till att 

medverka i berättandet, en form av samtal kring vad som berättas, där barnen är delaktiga i 

sagan (Ibid., s. 194- 195).  

 

Pedagogers och barns bokval och tillgång till böcker 

Pedagoger anser att barnen ska uppleva att det är av värde att sitta och lyssna på en bok, 

därmed är valet av bok betydelsefullt, beskriver Fast (2011) utifrån sin studie. När barn väljer 

bok, anser pedagogerna, att de ofta väljer en bok de läst tidigare och som de känner igen. Vid 

vissa tillfällen sker valet slentrianmässigt av barnen och detta kan resultera i att barnen lätt 

tappar fokus under läsningen. När valet av bok görs av pedagogerna, upplever de att det 

stundtals är problematiskt att välja bok som passar alla barns utvecklingsnivå. Dock menar 

pedagogerna att ibland utmanar de barnen till att delta i högläsningsstunder där böckerna som 

blir lästa ligger över deras utvecklingsnivå (Fast, 2011, s. 188).  

Resultatet i Simonssons (2004) studie visar att pedagogerna väljer högläsningsbok utifrån 

barnens intresse, samt ur en pedagogisk synvinkel. Då pedagogerna väljer bok utifrån barnens 

intresse utgår de ifrån de behov som de sett barnen visat, till exempel böcker om bokstäver 

och siffror (Simonsson, 2004, s. 128). När valet av bok sker ur en pedagogisk synvinkel 

menar pedagogerna att de väljer böcker som används i arbete för att uppnå de mål som de har 

satt upp för verksamheten. Ett sådant arbete kan vara att, med hjälp av en väl vald bok belysa 

situationer eller problem som finns i barnens vardag, och att bokens innehåll kan visa sig vara 

ett hjälpmedel för barnen. Dessutom framkom det från Simonssons resultat att pedagogerna 

bestämde böcker utifrån vilket tema de arbetade med på förskolan. Pedagogerna valde då 

både faktaböcker samt bilderböcker att läsa för barnen under temaarbetet (Ibid., s. 102,105, 

179).  

Folkeryd W och af Geijerstam (2013) har gjort en studie kring vilket läromedel och 

material som används i svenska ämnet i årskurs 4-6. I studien har 100 lektionstips från 

webbsidan lektion.se analyserats utifrån tre dimensioner varav arbetsform är en av dessa. 

Under dimensionen arbetsformer analyseras bland annat om det finns en förekomst av 

progression i undervisningen (Folkeryd W & af Geijerstam, 2013, s. 213-214). Det resultat de 
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bland annat fick fram angående progression var, utifrån de 100 undersökta lektionstipsen, att 

materialet inte innehöll många uppgifter som utgjorde någon större form av progression för 

eleverna. Om det ska ske en progression hos eleverna, behövs det material som kräver mer 

bearbetning eller uppföljning än vad som fanns i de undersökta materialen. Vidare nämner 

Folkeryd W och af Geijerstam att om aktiviteten ska bli utvecklande för barnen och om det 

ska ske en progression, bör aktiviteten även ingå i ett meningsfullt sammanhang samt att de 

läromedel som används ska vara utformade så att det blir en utveckling i barnens lärande 

(Ibid., s. 220). Ser man detta i ett högläsningssammanhang så kan det betyda att de böcker 

som pedagoger väljer att läsa för barnen, på något sätt ska utgöra en progression i barnens 

utveckling. 

Tillgång och utbud av böcker är något Simonsson (2004) belyser i sin studie. Pedagogerna 

i studien uttryckte att det var svårt att, på biblioteken, finna de böcker de ville låna då många 

ofta var utlånade. Vidare menade pedagogerna att en annan svårighet var att få tid till att 

besöka biblioteken, vilket resulterade i att barnen inte fick besöka biblioteken så ofta. Några 

av pedagogerna uttryckte en önskan om att förskolan skulle köpa in böcker så att barnen 

skulle få tillgång till ett basutbud av böcker (Simonsson, 2004, s. 199). De utbud av böcker 

som pedagogerna på de undersökta förskolorna ansåg att barnen skulle ha tillgång var, bland 

annat poesi, rim och klassiker så som till exempel Astrid Lindgren och Elsa Beskow. Att få ta 

del av de klassiska böckerna var enligt pedagogerna ett kulturarv som de ville föra vidare till 

barnen (Ibid., s. 196, 179).  

Teoretiskt perspektiv 

Denna studie genomförs utifrån ett didaktiskt perspektiv som avser att belysa de didaktiska 

frågorna vad, hur, varför, när och för vem/vilka. En svårighet var dock att finna litteratur som 

behandlade de didaktiska frågorna i förskolan, då litteraturen som finns fokuserar mestadels 

på undervisningen som sker i grundskolan. Vi har därmed gjort ett försök till att omvandla de 

didaktiska frågorna gällande skolan så att de anpassas i en förskolekontext.  

Enligt Lindström och Pennlert (2009) betyder ordet didaktik läran om undervisning. 

Didaktik är ett begrepp som hör ihop med undervisning och lärande (Lindström & Pennlert, 

2009, s.18). Långström och Viklund (2005) menar att när pedagoger planerar sin verksamhet 

ska de alltid utgå från de didaktiska frågorna. Vad, hur och varför frågorna var tidigare de 

frågeställningar som den planerade verksamheten utgick ifrån. Dock har det idag lagts till 
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ytterligare två didaktiska frågor som pedagoger ska utgå ifrån, dessa är när och för vem/vilka 

(Långström & Viklund, 2005, s. 21).  

Enligt Lindström och Pennlert (2009) aktualiserar pedagogerna syftet med innehållet i 

verksamheten genom att beakta frågan varför. Med detta menas vilken avsikt pedagogerna har 

och motiv till innehåll i sin planering kring en specifik aktivitet (Lindström & Pennlert, 2009, 

s.28). Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) hävdar att om inte pedagogerna begrundar den 

didaktiska frågan varför, finns det en risk att aktiviteten blir meningslös och otydlig för 

barnen (Herrlin m.fl., 2012, s. 52). Därför menar Selander (2010) att det krävs en djupare 

eftertanke hos pedagoger då frågan varför kräver att de måste tänka igenom varför de väljer 

en viss aktivitet med ett visst innehåll (Selander, 2010, s.206). Ur ett högläsningsperspektiv är 

den didaktiska frågan varför viktig för pedagoger att reflektera över. Med detta menas att 

pedagogerna bör ha en pedagogisk tanke om varför de läser och vad syftet är med 

högläsningsaktiviteten, för att ge barn förutsättningar till att utvecklas.  

Den didaktiska frågan när besvaras enligt Långström och Viklund (2005) genom att 

pedagogerna bör tänka igenom hur aktiviteterna planeras tidsmässigt i verksamheten samt 

aktivitetens form (Långström & Viklund, 2005, s. 21). Pedagoger i förskolans verksamhet 

behöver ha en väl genomtänkt didaktisk tanke kring när de väljer att en aktivitet ska förläggas 

för att barnen ska få ett samband mellan aktivitet och innehåll, menar Sheridan (2013). Vidare 

poängterar Sheridan att det är betydelsefullt att pedagoger i sin behandling av frågan när, är 

medvetna om barns utveckling och hur de lär sig, för att skapa bra lärandesituationer 

(Sheridan, 2013, s. 7). Pedagogers tankar i den didaktiska frågan när, i samband med 

planering av högläsning på förskolan är av stor vikt, eftersom det är betydelsefullt att skapa 

goda förutsättningar för barns lärande.  

Den didaktiska frågan hur härstammar enligt Selander (2010) bland annat från Isokrates tid 

såväl som från Deweys tid då de båda hade idéer om det mest fördelaktiga sättet att lära ut på. 

Selander menar att de ansåg att den som ska lära ut ”ska utgå från det kända, man ska bygga 

på, eller väcka intresse, man ska undervisa varierat” (Selander, 2010, s. 205). Lindström och 

Pennlert (2009) menar även de att den didaktiska frågan hur besvaras genom att pedagogerna 

planerar hur de ska väcka intresse för en aktivitet samt hur de ska skapa en lust hos barn att 

erövra kunskaper (Lindström & Pennlert, 2009, s. 32). När det gäller den didaktiska frågan 

hur i samband med högläsning på förskolan kan det för pedagogen vara möjligt att utforma 

aktiviteten på olika sätt. Därför är det betydelsefullt att reflektera över hur frågan så att 

pedagogerna kan ge barnen möjlighet till att skapa en lust och intresse för högläsning. 
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Förutom varför, när och hur, bör pedagogerna tänka igenom vem/vilka den planerade 

pedagogiska aktiviteten ska innefatta (Långström & Viklund, 2005, s.21). Herrlin, Frank och 

Ackesjö (2012) framhäver att pedagoger ska se barns olikheter som en fördel i planeringen, så 

att barnen kan utvecklas och lära av varandra. Genom att barnen lär av varandra förbättras 

deras kunskaper, men även interaktion mellan pedagog och barn gör att förståelsen och 

kunskapen utvecklas (Herrlin m.fl., 2012, s. 50). I den didaktiska planeringen i frågan 

vem/vilka när det gäller högläsningen på förskolan är det viktigt att tänka igenom vilka barn 

som finns i barngruppen, samt hur man kan utforma grupper så att de kan integrera med 

varandra och med pedagogen. I denna interaktion kan då barnen lära och utvecklas 

tillsammans.  

Lindström och Pennlert (2009) menar att den didaktiska frågan vad besvaras av 

pedagogerna genom att de reflekterar över vad de vill att barnen ska uppmärksammas på och 

vad de ska få möjlighet att öva på (Lindström & Pennlert, 2009, s. 30). Enligt Herrlin, Frank 

och Ackesjö (2012) bör pedagoger utgå från barnens förkunskaper och erfarenheter då de 

planerar vad som ska arbetas med i verksamheten (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012, s.47). I en 

förskolekontext behöver pedagoger tänka igenom vad barnen ska få ta del av i 

högläsningsaktiviteten, och vilket innehåll i de valda böckerna man vill förmedla till barnen.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt förskollärare som arbetar med barn i 

åldrarna 1-2:11 år respektive 4-5:11 år reflekterar över högläsning. För att besvara det 

övergripande syftet har följande delfrågor formulerats:  

 

 

• Vad är högläsning och i vilket syfte används högläsning på förskolan? 

 

• På vilka sätt reflekterar förskollärarna kring vad som är lämpligt att läsa, hur 

högläsningen bör genomföras samt när högläsning sker på förskolan?  

 

• Hur skiljer sig förskollärares sätt att reflektera didaktiskt beroende på om de 

arbetar med yngre respektive äldre åldersgrupper på förskolan? 
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Metod 

 

Metod för datainsamling 

I denna studie valdes samtalsintervju som datainsamlingsmetod. Valet av datainsamlings-

metod grundades på att vi ville undersöka pedagogers uppfattningar och reflektioner om de 

didaktiska frågorna kring högläsning i förskolan. En fördel med att samtalsintervjuer 

genomfördes var att den gav oss möjlighet att ställa följdfrågor för att tydliggöra 

resonemangen i samtalen, vilket även Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012 s. 

251) nämner. Genom att studien hade samtalsintervju som metod, där pedagogers tankar och 

reflektioner undersöktes, så var detta en form av respondentundersökning. Enligt Esaiasson 

m.fl. (2012) är en respondentundersökning en typ av studie då forskare vill samla reflektioner 

och tankar från de utvalda svarspersonerna kring ett visst ämne (Ibid., s. 228).  

Den valda metoden, samtalsintervju, innebar att vi som intervjuade hade en intervjuguide 

där teman med underfrågor fanns att följa under intervjun. Esaiasson m.fl. (2012) menar att 

om det finns färdiga teman med frågor att utgå ifrån, kan ordningen på frågorna ändras 

beroende på vilka svar respondenten ger (Ibid., s. 228). Detta var något som vi använde oss av 

i samtalsintervjuerna, vilket resulterade i att intervjuerna till viss del såg olika ut. Frågorna i 

intervjuguiden var dock samma till alla intervjupersoner som var delaktiga i studien. Enligt 

Esaiasson m.fl. (2012) bör intervjufrågor vara utformade med två riktlinjer i fokus – frågorna 

bör vara lättförståliga och relativt korta (Ibid., s. 264).   

Urval 

Samtalsintervjuerna genomfördes med tio förskollärare. Urvalet av intervjupersoner 

fördelades beroende på vilken åldersgrupp förskollärarna arbetade med, varav fem 

förskollärare arbetade på avdelningar med barn i åldrarna 1–2:11 år. De övriga fem 

förskollärare arbetade på avdelningar med barn i åldrarna 4–5:11 år. Indelningen gjordes med 

anledning av vår intention att jämföra förskollärarnas didaktiska reflektioner kopplat till 

åldersgrupperna. Samtliga respondenter var utbildade förskollärare men hade gått olika 

inriktningar inom sin utbildning. Sju av förskollärarna hade en utbildning som var riktad mot 
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förskola, de övriga tre förskollärarna hade en utbildning som sträckte sig från förskola till de 

yngre åldrarna i skolan.  

Erfarenheten av att arbeta på förskola skiljde sig mellan de utvalda respondenterna, vissa 

förskollärare hade arbetat på förskola i femton år medan vissa endast hade en erfarenhet på 

cirka åtta månader. Detta gjorde att studien fick en spridning i erfarenheter bland 

respondenterna, som eventuellt skulle kunna resultera i att förskollärarna skulle ge varierande 

svar på grund av deras olika arbetslivserfarenheter.  

Genomförande och material 

Tid för intervju bokades via telefon då intervjupersonerna även blev informerade om syftet 

med studien, tillfrågades om de ville delta, samt om de accepterade ljudupptagning av 

intervjun. Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats och i den mån det gick, i ett 

avskilt rum på förskolan. Det förekom vissa störningsmoment under intervjuerna, som kan ha 

påverkat respondenternas svar. Vi genomförde fem intervjuer vardera då den ena av oss, 

Jeanette Johansson, intervjuade de förskollärare som arbetade på 1 - 2:11 årsavdelningarna. 

Den andra, Jenny Bogren, intervjuade förskollärare som arbetade med de äldre barnen, det vill 

säga på 4 - 5:11 årsavdelningarna.  

Varje intervju utgick från den intervjuguide som vi hade förberett (se bilaga 1) och 

inleddes med uppvärmningsfrågor för att respondenten skulle känna sig bekväm, samt för att 

skapa en kontakt mellan respondenten och intervjuaren. Därefter övergick intervjuaren till att 

ställa de tematiska ordnade frågorna, med eventuella uppföljningsfrågor. Esaiasson m.fl. 

(2012) beskriver att uppföljningsfrågor kan ge respondenten möjlighet till att utveckla sina 

svar så att de blir mer innehållsrika (Esaiasson m.fl., 2012 s. 265). Intervjuerna spelades in via 

mobiltelefon och överfördes sedan på USB minne för säker förvaring. Övrigt material som 

medfördes under intervjuerna var papper och penna, för att göra eventuella 

minnesanteckningar.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Varje intervju spelades in via mobiltelefon för att därefter transkriberas. I transkriberingen 

valdes de mest relevanta svaren ut, för att belysa våra frågeställningar. Svaren från 

intervjuerna samanställdes under olika teman, dessa teman följde samma struktur som i 

tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. I resultatsammanställningen skrevs citat in för att 
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belysa vissa delar av svaren som förskollärarna gav. Vi har valt att skriftspråksnormera citaten 

vilket inneburit att vi valt att ta bort till exempel felsägningar, pauser och repetitioner med 

mera. Vi valde att göra detta för att citaten skulle bli lättlästa och inte för långa. Den tematiska 

organisationen av intervjusvaren gjordes för att skapa ett samband mellan respondenternas 

svar och resultat från tidigare forskning. I våra sammanställningar av resultat och analys från 

de två delstudierna, har vi även valt att skriva utifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga att vi 

valt att sammanställa svaren utifrån gruppnivå, inte var förskollärares svar för sig.  

Vi har i vår analys valt att utgå från vårt didaktiska perspektiv för att finna mönster i 

respondenternas svar kring hur de reflekterar didaktiskt i samband med högläsning. I analysen 

har vi även använt oss av begreppen socialt samspel, litteracitet, samtal och berättande samt 

progression som blivit presenterat i delkapitlet tidigare forskning. Begreppet socialt samspel 

som Rhedin (2001) presenterat i sin avhandling kommer vi använda oss av i vår analys. 

Rhedin använder detta begrepp då hon förklarar att i högläsningsstunden ingår barnet, boken 

och den vuxne. Dock kommer vi i vår analys vidga detta begrepp, socialt samspel, till att 

innefatta fler komponenter.  

I våra analyser avser vi att lyfta begreppet litteracitet i den bemärkelse som Björklund 

(2008) och Fast (2007, 2011) har presenterat i sina studier. Med litteracitet menas i detta 

sammanhang att barn får möjligheter till att i olika aktiviteter möta olika slags texter. 

Ytterligare ett begrepp vi kommer att använda oss av i våra analyser är samtal och berättande. 

Här refererar vi till Chambers (1993) arbetsmodell att ställa frågor kring texten för att öka 

barnens förståelse för det lästa, och att samtala kring bilderna i boken. Även Fasts (2011) 

definition av samtal, att pedagoger samtalar kring bokens bilder och innehåll utifrån barns 

erfarenheter, kommer att användas som begrepp i våra analyser. I samband med begreppet 

samtal och berättande kommer vi att använda oss av Björklunds (2008) uppfattning om hur 

samtal och berättande används i förskolan. I detta begrepp ingår till exempel pedagogers 

kroppsspråk, mimik samt användning av åskådningsmaterial och dramatisering av sagor.  

Begreppet progression används för att belysa hur pedagoger går tillväga för att det ska ske 

en utveckling i barnens lärande. Vi utgår från den formen av progression som Folkeryd W 

och af Geijerstam (2013) beskriver i sin studie om läromedelsmaterial. Vi kommer att 

använda begreppet progression, som i detta sammanhang menas aktiviteter som för barnens 

utveckling framåt. Utifrån detta begrepp avser vi att belysa förskollärarnas användning av 

böcker.   
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Reflektion över intervju som metod 

Vid intervjuerna utgick vi från en intervjuguide med teman och underteman. Detta val 

grundade sig på att vi ville att intervjun skulle följa ett visst mönster för att belysa studiens 

frågeställningar. Eftersom vi inte har någon erfarenhet av att leda intervjuer valde vi att skriva 

ner frågor under varje tema för att kunna föra intervjun vidare. En svårighet uppstod vid 

resultatsammanställningen av intervjuerna, eftersom våra egna tolkningar och reflektioner inte 

fick förekomma där. Detta resulterade i att sammanställningen var tidskrävande eftersom vi 

ville få fram ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Ytterligare en svårighet var att avgöra 

om de intervjuade svarade ärligt på våra frågor, och inte svarade så som de trodde att vi ville 

att de skulle svara. I vår undersökning beslutade vi dock att ta varje respondents svar på 

allvar, att de gav en utsaga av sina egna reflektioner kring högläsning och sina didaktiska val 

kring detta. Eftersom denna studie endast innehåller tio förskollärares reflektioner kring 

högläsning resulterar det i att studien inte kan representera förskollärares reflektioner kring 

högläsning generellt.  

 

Etiska aspekter 

I studien har etiska aspekter tagits hänsyn till utifrån Forskningsetiska principer inom 

humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning utgiven av Vetenskapsrådet (2002). Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra krav att ta hänsyn till i en studie vilka är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet och samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien informeras om 

studiens syfte och att de deltar frivilligt. Dessutom innebär dessa två krav att deltagarna kan 

välja att avstå från sin medverkan, när helst under studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7 - 10). I 

denna studie innebar det att intervjupersonerna informerades innan sin medverkan om detta, 

och att de därmed kunde välja mellan att medverka i studien eller att avstå.   

Med konfidentialitetskravet menas att de som deltar i studien är anonyma och inte ska 

kunna identifieras i den publicerade studien. Dessutom innebär konfidentialitetskravet att den 

information som tas emot förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt den 

(Ibid., s. 12). Detta krav uppfylls i denna studie genom att vi varken benämner förskollärare 

eller förskola vid namn. Dessutom förvaras den insamlade empirin på säkert ställe där inga 

obehöriga har tillträde.  
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Dessutom informerade vi deltagarna att det insamlade materialet endast kommer att 

användas i denna studie och att vi är de enda som kommer att lyssna på det inspelade 

intervjumaterialet. På detta sätt uppfylldes även nyttjandekravet i denna studie (Ibid., s.14).  
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Resultat och analys 

Delstudie 1 – förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 1-2:11 år 

 

Förskollärarnas reflektioner om högläsning 

 

Under detta tema presenteras de olika reflektioner förskollärarna har kring företeelsen 

högläsning. 

På frågan vad högläsning är svarar en av förskollärare att det är en mysig stund med barnen 

då man tillsammans läser en bilderbok. En annan förskollärare förklarar att hon menar att 

högläsning är ett möte kring olika slags litteratur, då barnen med en vuxen eller andra barn 

kan få samtala, titta, och reflektera kring boken. Hon förklarar i samband med detta att: 

[…] jag tycker det kan vara ganska mycket som ingår i det, jag har nog svårt att 

utesluta någonting. Det är nog vi vuxna som styr vad vi erbjuder egentligen, det är vi 

som sätter de gränserna på vad vi ser till att erbjuda och kanske hitta den mångfalden 

att det ska vara varierat.  

Tre förskollärare svarar kort och gott att högläsning är när man läser högt ur en bok. En av 

dessa förskollärare svarar också, vid vidare eftertanke, att hon anser att högläsning även kan 

vara när man läser högt ur en katalog. Hon förklarar även att hon ser högläsningen som en 

chans för barnet att få närhet och samspel med en vuxen. Av de övriga två så svarar en av 

dessa förskollärare att högläsning är en gemenskap där man delar en upplevelse kring en bok. 

Hon förklarar vidare att hon menar att det är ett samspel som sker under högläsningen och att 

i denna stund finns det tillfälle att fånga upp det barnen ser i bilderna och kunna samtala om 

det barnen ser. Förskolläraren som sa att högläsning är när man läser högt ur en bok utvecklar 

därefter sitt svar. Hon menar att för henne är flanosagor (en saga där man samtidigt som man 

läser sätter upp illustrerande bilder på en tavla, min anm.), berättelser med illustrerande 

material, cd saga och tidningar även ingår i aktiviteten högläsning. 
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Analys: En central aspekt som respondenterna ger uttryck för i denna intervju är att 

högläsning är en form av delad gemenskap, närhet, samspel och en mysig stund tillsammans 

med barnen då man läser ur en bok.  Fokus i denna centrala aspekt ligger på det sociala 

samspel som involverar barnen, den vuxne och boken. Detta kan jämföras med Rhedins 

samspelsbegrepp (2001) då hon menar att den sociala närheten till en vuxen är av större vikt 

än vilken sorts litteratur som används.  

Några förskollärare ger även uttryck för att högläsning är en form av muntligt berättande 

och ett gemensamt samtal.  Ett exempel på detta är när en förskollärare beskriver högläsning 

som ett tillfälle för den vuxne och barnet att kunna samtala och reflektera kring innehållet i 

boken. En annan förskollärare ger en beskriver högläsning som en chans för den vuxne att 

fånga upp det barnet ser i bilderna och samtala fritt utifrån det barnen ser i bilderna. Bilderna i 

boken ger även en möjlighet för förskollärarna att fånga upp barnens frågor, men också att 

förskolläraren kan ställa frågor till barnen med bilden som utgångspunkt. Båda förskollärarna 

uttrycker att högläsning är en form av ett muntligt berättande i likhet med det samtal och 

berättande Chambers (1993) och Fast (2011) talar om. Chambers och Fast menar att utifrån 

bokens innehåll och bilder kan frågor ställas till barnen, och dessutom föra samtal om vad 

barnen ser i bilderna.  

Vissa av förskollärarna beskriver att i högläsning ingår även aktiviteter så som berättande 

med åskådningsmaterial, flanosagor, tidningar och olika litteratur vilket kan kopplas till ett 

vidgat textbegrepp. Dessa beskrivningar kan jämföras med det litteracitet - begrepp som Fast 

(2007, 2011) och Björklund (2008) talar om, det vill säga en vidgad syn på vad läsning 

innebär, där bild och text samspelar.  

 

Förskollärarnas syften med högläsning 

På frågan varför förskollärarna läser högt för barn svarar samtliga fem förskollärare, som 

arbetar med barn i åldrarna 1 - 2 år, att syftet med högläsning är för att stimulera barnens 

språkutveckling. En av dessa fem respondenter förklarar detta med att hon arbetar med små 

barn som är i det stadiet då de börjar tala: ”[…] vi har ju märkt att mycket sagor och ramsor 

hjälper dem i språkutvecklingen”. En annan förskollärare som arbetar med barn i samma 

åldersgrupp menade även hon att syftet med högläsningen är att barnen ska få lära sig nya ord, 

då hon anser att högläsningen är ett bra redskap för detta. Hon tillägger också att hon iakttagit 

hur de äldsta barnen på hennes avdelning låtsasläser för de yngsta barnen. Samma 
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förskollärare tillägger även att hon läser för att det är roligt och att det uppskattas av de yngre 

barnen hon arbetar med.  

Detta svar, att förskolläraren läser för att det är roligt, ger också en annan av förskollärarna 

samt gör ett tillägg om att det är ett tillfälle för barnen att få varva ner efter lekaktivitet. Hon 

menar även att syftet med högläsning också är att hon vill förmedla ett visst innehåll till 

barnen så som begrepp, färger eller något annat som är aktuellt på förskolan. Samma 

förskollärare känner även att barnen blir inspirerade till att hämta en bok och sitta och 

låtsasläsa för varandra. Hon säger att det är många barn på hennes småbarnsavdelning som 

börjar gå på pottan och att hon då upptäckt att de äldre barnen på avdelningen kan sitta och 

läsa för de yngre barnen medan de sitter på pottan. 

En förskollärare beskriver att syftet med högläsningen är för att barnen ska få ett intresse 

för böcker. Hon vill även skapa ett intresse för bokstäver och det skrivna ordet, då detta är 

betydelsefullt för den kommande läs- och skrivutvecklingen. Hon förklarar dessutom att 

genom högläsningen vill hon få fram det magiska i en bok och visa att allt kan hända när man 

vänder blad i boken, vilket är ett syfte med högläsning som hon vill förmedla.  

Förutom språkutveckling, som samtliga fem förskollärare menade är en viktig aspekt av 

högläsning, tar en förskollärare upp läroplanen i detta sammanhang. Hon utvecklar sitt svar 

om syftet med högläsning och menar att läroplanen tar upp att barn ska få öva sig i att lyssna, 

reflektera, ge uttryck och utveckla intresse för sitt skriftspråk. Barnen ska även få möjlighet 

att utveckla sitt intresse i texter och bilder och genom högläsning så får barnen möjlighet till 

detta som läroplanen tar upp, anser hon. Hon tillägger att hon läst att det finns forskning som 

visar att genom högläsning så får små barn möjlighet till att öva sig i sin läsförståelse och 

bygga upp sitt ordförråd. Samma förskollärare säger att i högläsningsstunden finns det tillfälle 

till samspel och kommunikation, samt att delge barnen fakta och kunskap utifrån litteratur. 

Förutom detta anser hon även att de högläser för att det kan vara ett tillfälle för barnen som de 

har på avdelningen, 1 - 2:11 år, att få bli bekräftade genom att få närhet och sitta i knäet på en 

vuxen. En annan förskollärare menar att de högläser för att barn ska få kunskap, och säger 

dessutom att barn genom att lyssna till en bok kan få uppleva en annan persons tankar och 

känslor och kunna relatera detta till sig själva. 

 

Analys: En central tanke som uppvisas utifrån samtliga svar från förskollärarna är att de har 

reflekterar kring den didaktiska frågan varför, eftersom de alla förklarar att de läser för att 

göra det möjligt för barnen att öva sig i sin språkutveckling. En förskollärare tar också upp 

läroplanen i detta sammanhang då vi samtalar om orsakerna till att högläsning förekommer på 
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avdelningen. Hon belyser många av de utvecklingsområden barnen får möjlighet att öva sig i 

igenom högläsning, vilket är en viktig aspekt som ingår i den didaktiska reflektionen kring 

varför högläsning ska utgöra en del av de pedagogiska aktiviteterna på förskolan.  

En central aspekt som går att urskilja i de svar kring varför förskollärarna högläser för 

barnen, är att de vill skapa möjlighet för barnens språk att utvecklas under den tid som de 

vistas i förskolan. Förskollärarna ger uttryck för medvetenhet kring högläsningens betydelse 

för barnens språkutveckling för att lära barnen nya ord och begrepp. Men också för att de vill 

skapa ett intresse för böcker, bokstäver, texter och bilder. Detta i likhet med det litteracitet 

begrepp Fast (2007, 2011) använder för att en beskriva en utökad syn på barns 

språkutveckling som innefattar olika textorienterade aktiviteter.  

 

Tillfällen av högläsning  

Under detta tema presenteras svaren på frågorna om hur ofta det förekommer högläsning på 

avdelningen, om det finns tid till att läsa för barnen samt om högläsningen är planerad eller 

om den sker spontant.  

Samtliga förskollärare menar att det förekommer fler spontana stunder av högläsning på 

förskolan än vad det förekommer planerade tillfällen av högläsning. De svar som 

respondenterna ger är att högläsningen sker flera gånger under dagen, mer eller mindre, när 

tillfälle och tid ges. Det som gör att det inte skulle finnas tid är att vanligt förekommande 

rutiner på förskolan går före, men flera av respondenterna beskriver att de ändå upplever att 

tiden oftast finns när de spontana tillfällena uppstår.  

En av de fem tillfrågade förskollärarna svarar att varje morgon sker det högläsning samt att 

de en dag i veckan har olika läsgrupper då barnen, i åldrarna 1 - 2:11år, delas in efter ålder. 

En annan respondent berättar att det inte förekommer planerade högläsningsstunder men 

säger: ”[…] innan maten har vi alltid språksamling som vi kallar det och då är de ju ramsor, 

sånger och sagor, så det kan man väl säga är en fast punkt då men inte direkt läsning ur en 

bok.”  En annan förskollärare som arbetar med barn i den aktuella åldersgruppen, förklarar att 

den så gott som fasta planerade högläsningsstunden som finns är förlagd efter barnens vila då 

barnen precis vaknat. Men hon tillägger att den högläsningsstunden kan utebli beroende på 

vilket barn som kommer upp först. Hon menar att om det är ett av de äldre barnen som vaknar 

först, så kanske det barnet vill passa på att ta fram pärlor, som är mindre passande för de 

yngsta barnen, istället för att lyssna till en bok. 
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Analys: I samband frågan när högläsningen sker på förskolan svarar samtliga förskollärare att 

det förekommer fler spontana tillfällen av högläsning, än vad det finns planerade tillfällen av 

högläsning. En intressant fråga i relation till denna respons från förskollärarna är i vilken mån 

de spontana högläsningstillfällena bygger på en medveten didaktisk reflektion kring när 

högläsning bör ske i verksamheten. Dock berättar en förskollärare att även om de flesta 

tillfällena av högläsning är spontana, så förekommer det en dag i veckan planerad högläsning 

då barnen delas in i grupper efter ålder. Ytterligare en förskollärare förklarar att det finns, en 

så gott som planerad, högläsningsstund varje dag. Men hon tillägger att det kan ändras om 

barnen vill göra något annat. En annan respondent som förklarar att det inte sker någon 

planerad högläsningsstund, förklarar dock att det förekommer språksamling som innefattar 

sånger och ramsor. Detta kan tolkas som att det stundtals förekommer en reflektion kring 

frågan när högläsning eller någon annan form av språkstimulerande aktivitet ska förekomma, 

trots att de flesta stunder av högläsning är spontana.   

 

Genomförandet av högläsning 

Under detta tema beskriver förskollärarna hur de utformar sin högläsning, om de väljer att 

endast samtala kring bilderna i en bok istället för att läsa, om förskolläraren låter de yngsta 

barnen, efter sin förmåga, ställa frågor omkring innehållet i boken, samt om högläsningen 

sker både i grupp och enskilt samt hur indelningen sker vid högläsning.  

Samtliga förskollärare beskriver att de tänker på sin röst när de läser samt arbetar med 

rösten under högläsningsstunden för att involvera barnen i de yngre åldrarna. Det 

framkommer att de läser med inlevelse, mimik, gör pauser samt att de läser med närvaro, 

engagemang och intresse. En förskollärare menar att det är betydelsefullt att kunna arbeta 

med sin röst då hon menar att: ”[…] ibland får man ju ändra sig hur man läser när barnen helt 

plötsligt bara försvinner. Då är det uppenbarligen någonting som kanske inte riktigt fångar 

dem.”  Två av förskollärarna berättar även att de även kan utforma sin högläsning av bok med 

hjälp av åskådningsmaterial. Här berättar en av dessa att de ibland använder sig av en 

illustrerad saga, till exempel flanosaga. Den andra förskolläraren berättar att hon även efter de 

läst bok valde att dramatisera, dessutom berättar hon att de fört in högläsning av olika böcker 

då de talat om barnens olika gosedjur. 
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Samtliga förskollärare beskriver även att de vid vissa tillfällen väljer att utesluta texten i 

boken och endast samtala kring bilderna. En av dessa förskollärare berättar att de haft många 

samtal kring bilderna med barnen. Hon tillägger att de gjort egna böcker där alla barnen varit 

med på bilderna och utifrån dessa bilder har de talat om vem som finns på bilden. En annan 

förskollärare som arbetar med de yngsta barnen på förskolan, förklarar att mötet mellan bilden 

och barnet är särskild betydelsefull för de små barnen. En annan av de fem respondenterna 

förklarar att hon måste kunna anpassa i situationen och kunna korta ner texten i boken, detta 

med anledning av att det stundtals kan vara svårt för ett barn i åldern 1 - 2:11 år att hålla fokus 

under en längre stund. Detta, att kunna anpassa texten genom att korta ner, berättar även en 

annan förskollärare att hon gör. Hon menar dessutom att man kan arbeta med barns tidiga 

språkutveckling och i förlängningen även den skriftliga utveckling, fast man inte läser texten i 

boken och bara utgår från bilderna.  

Samtliga förskollärare redogör för att de under högläsningen kan stanna upp i sin läsning 

för att ta emot barnens frågor och funderingar. Av de fem tillfrågade förskollärarna menar en 

av dessa att hon upplever att det är roligt om barnen ställer frågor eftersom det inspirerar 

henne till att själv ställa frågor till barnen. Ytterligare en annan förskollärare beskriver att hon 

ställer frågor kring boken och bilden, och menar även att barnens funderingar kan man arbeta 

vidare med. Hon förklarar att hon är intresserad av matematik och brukar därmed ställa frågor 

kring detta ämne med utgångspunkt från bilderna. En av de fem tillfrågade förskollärarna 

menar att:  

[…] om det är ett ord som kanske inte är självklart vad det betyder, om det står violett 

och man sitter med små barn […] då tycker jag det är självklart att jag stannar upp för 

att ge dem sammanhanget[...]. 

Hon tillägger även att det är betydelsefullt som förskollärare att ha barnfokus vilket man har 

om man tar emot barnens frågor menar hon. Tre av de tillfrågade förskollärarna uttrycker 

även att det är viktigt att känna in hur ofta man kan stanna upp för barnens frågor eftersom en 

del barn kan tappa fokus om man avbryter läsningen för ofta.  

Samtliga respondenter som arbetar med barn i åldern 1 - 2:11 år beskriver att högläsningen 

förekommer mer i helgrupp än enskilt. Men en förskollärare förklarar att när de en gång i 

veckan har läsgrupp så delas barnen in i mindre grupper efter ålder, då de yngsta och de lite 

äldre på avdelningen bildar olika grupper. En annan av de fem tillfrågade förskollärare 

förklarar att eftersom det inte finns någon fast högläsningsstund så finns det heller ingen fast 
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gruppindelning. Men hon tillägger att om gruppindelning skulle förekomma så är det intresse 

eller ålder som styr.  

En annan förskollärare berättar att den indelning av barngruppen som förekommer är vid 

samlingen där deras intresse och utvecklingsnivå styr, endast högläsningsstund med 

gruppindelning av barn förekommer inte. Hon beskriver även att vid samlingarna som sker 

med gruppindelning så förekommer det i ena gruppen sångsamling och i den andra gruppen 

någon form av högläsning. En av de fem respondenterna berättar att det inte förekommer 

någon medveten indelning av den aktuella barngruppen hon arbetar med, eftersom det inte 

existerar någon fast planerad högläsningsstund. Dock tillägger hon att det stundtals kan 

förekomma en indelning av barnen utvecklingsmässigt, så att man kan ha lite mer avancerade 

sagor till de barn som klarar detta. En sista förskollärare berättar att ingen medveten indelning 

av barnen görs när det förekommer högläsning på avdelningen.  

 

Analys: Samtliga respondenter visar i sina svar upp att de har reflekterat över den didaktiska 

frågan hur högläsning ska ske. Alla beskriver hur de medvetet arbetar med pauser, mimik, 

tonfall, och att de läser med inlevelse och engagemang för att fånga barnen och väcka deras 

intresse. Genom högläsning utvecklas barnets framtida skriftliga utveckling genom den 

kunskap de har kring hur en berättelse rent tekniskt är uppbyggd, vilka mönster de följer samt 

hur intonation och variation i språk används som berättarteknik. Utifrån två av förskollärarnas 

svar går det också tolka att de har reflekterat över frågan hur, då de berättar att de ibland 

väljer att utforma högläsningen med någon form av åskådningsmaterial eller dramatisering.  

En central aspekt som framkommer ur förskollärarnas svar är att de stundtals utesluter 

texten för att endast utgå från bilderna i boken för att samtala och ställa frågor kring. 

Dessutom redogör alla förskollärare hur de under högläsningen kan stanna upp för att ta emot 

barnens frågor och funderingar. Genom att samtala kring bild och text skapas en levande 

samtalsaktivitet där alla deltagarna är aktiva på mer jämlika villkor, i likhet med det 

Chambers (1993) och Fast (2011) talar om i sina undersökningar. 

Samtliga respondenter beskriver att högläsningen sker mer i helgrupp än vad det 

förekommer enskilt. Därmed kan detta uppfattas som att det inte sker någon större reflektion 

över hur och för vem/vilka högläsningen planeras. Dock beskriver en förskollärare att de delar 

in barnen efter ålder när de har läsgrupp en dag i veckan. Ytterligare en förskollärare berättar 

att barnen delas in vid samlingen då barnens utvecklingsnivå och intresse styr. Utifrån dessa 

svar tolkas det som att förskollärarna tagit hänsyn till de didaktiska frågorna hur och med 

vem/vilka.  
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Bokval 

Under detta tema presenteras förskollärarnas svar angående de yngsta barnens delaktighet i 

det val av vilken bok som ska läsas, vilka val förskolläraren gör när denne väljer bok, om 

böckerna finns tillgängliga för de yngsta barnen, samt hur och om barnen får vara med i det 

val av böcker som lånas eller inhandlas till förskolan.  

Samtliga fem förskollärare som arbetar med barn i åldern 1 - 2:11 år svarar att det i första 

hand är barnen som väljer de böcker som ska läsas. En av dessa förskollärare berättar att hon 

brukar ta böcker från förskolans bokpåsar (en väska med utvalda böcker av biblioteket, min 

anm.) och visa barnen dessa och sedan låta barnen välja bland de böckerna. En annan 

förskollärare beskriver att hon brukar ta fram två böcker och låta barnen välja en av dessa. En 

av de fem respondenterna säger att när det handlar om val av bok som görs av de små barnen 

hon arbetar med, 1 - 2:11 år, så väljer de ofta en sådan bok de känner igen och hört ett flertal 

gånger. Detta svar ger även en annan förskollärare och menar även att barnen väljer en bok 

som på något sätt har fängslat dem. En annan av de intervjuade förskollärarna berättar att det 

är vanligt att barnen ofta slumpmässigt väljer en bok som ska läsas. Detta resulterar i att 

många barn samtidigt väljer en bok de vill höra, vilket gör att de får vänta och turas om med 

att få höra sin utvalda bok.  

De gånger förskolläraren väljer böckerna som ska läsas säger samtliga förskollärare att de 

grundar sitt val på vad barnen är intresserade av. En respondent menar att valet av bok styrs 

av tiden och det praktiska runt om högläsningsstunden, hon menar att hon inte en väljer en 

bok som hon bedömer att hon inte hinner läsa klart. En annan förskollärare menar att ibland 

väljer hon enklare bilderböcker till de minsta barnen på hennes avdelning (1 åringarna) och 

lite mer avancerade bilderböcker till de äldre på avdelningen (2 åringarna). 

Samtliga respondenter förklarar att böckerna som finns på avdelningen finns tillgängliga 

för barnen i en boklåda eller liknande. En av förskollärarna tillägger att de böcker som de är 

mer rädda om förvaras så att barnen inte kan komma åt dem och plockas då fram vid behov. 

En annan förskollärare förklarar att på en hennes avdelning där det finns små barn slits 

böckerna hårt och de försöker lära barnen att vara rädda om böckerna. 

Tre av förskollärarna berättar att de lånar böcker på biblioteket då barnen får vara delaktiga 

i de val av böcker som ska lånas. En av dessa förskollärare förklarar att:  
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[…] det är ju jätteroligt om man har kanske två eller max tre barn med sig, man kan 

titta lite i böcker där och så kan de få vara med och bestämma. Men det är viktigt att vi 

också är med och bestämmer så att det blir lite blandning. 

Ytterligare en förskollärare, som också besöker biblioteket med barnen, beskriver att det är 

både barnen och den vuxne som väljer de böcker som ska lånas. Hon tillägger att där 

biblioteket upplyser om att det finns böcker för små barn där brukar de försöka välja böcker. 

En annan förskollärare, som också arbetar med barn i åldern 1 - 2:11 år säger att barnen får 

turas om att gå med till biblioteket och tillägger att: ” Oftast är det de äldre inte de allra 

yngsta, 1 åringarna, upplever vi har inte riktigt samma utbyte av att vara med där […]”. I 

samband med detta berättar hon att både barnen och förskollärarna bestämmer vilka böcker 

som ska lånas. 

En av de fem respondenterna berättar att förskolan får besök av bokbussen en gång i 

månaden, då två barn åt gången får vara med och gå dit. Hon tillägger att det finns så mycket 

för barnen att titta på i bussen som gör att de endast väljer ut några böcker, vilket gör att 

förskolläraren också är med i valen av böckerna som ska lånas. En annan förskollärare 

berättar att de inte besöker biblioteket med barnen men att de lånar böcker av de andra 

avdelningarna på förskolan för att få förnyelse.  

På frågan om barnen i den aktuella barngruppen har tillgång till olika slags genrer så 

förklarar tre förskollärare att det har de mer eller mindre. När förskollärarna förklarar vilka 

klassiker som finns till förfogande för barnen nämns bland annat Guldlock och Bockarna 

Bruse. En av dessa förskollärare nämner även att den genre som det finns minst av är 

faktaböcker. En annan förskollärare berättar att för tillfället finns det mycket rim, ramsor och 

sagor men att de tidigare även haft faktaböcker. En annan förskollärare förklarar att de skulle 

kunna bli bättre på att erbjuda olika genrer till barnen, och att utbudet idag inte är helt 

tillfredsställande. Det som finns idag för barnen, förklarar hon, är mest bilderböcker. 

 

Analys: Förskollärarna gör ett första litterärt urval, genom att välja böcker baserat på barnens 

ålder, intresse och utvecklingsnivå, vilket innebär en didaktisk reflektion kring frågan vad. 

Respondenterna anger att barnens val främst styr vilka böcker som ska läsas vid 

högläsningstillfällena, dock har förskollärarna redan gjort det primära litterära urvalet av 

böcker, utifrån det utbud av böcker som sedan valts gör barnen sina val. 

En annan förskollärare beskriver att valet av bok styrs av tiden och det praktiska runtikring 

högläsningsstunden. Svaret denna förskollärare ger kan tolkas som att förskolläraren belyser 



31 

 

frågan vad i denna stund då hon väljer en bok som hon bedömer att hinna läsa färdigt. Det går 

även att tolka att merparten av förskollärarna reflekterar över den didaktiska frågan vad i 

samband med bokval på bibliotek/bokbuss då barnen får vara delaktiga i bokvalen, dock med 

hjälp av de vuxna. Detta för att det ska finnas en blandning av litteratur som barnen har 

tillgång till.  

Merparten av respondenterna beskriver att barnen har, mer eller mindre, tillgång till 

litteratur i olika slags genrer, till exempel klassiska sagor, rim, ramsor och bilderböcker. Detta 

kan tolkas som att förskollärarna vill kunna erbjuda barnen olika slags litteratur för att utmana 

barnen så att det sker en progression (jfr Folkeryd W och af Geijerstam 2013) i deras 

språkutveckling. 

 

 

Arbetslaget diskussion kring högläsning  

Under detta tema besvaras frågor om förskollärarna diskuterar högläsning samt reflekterar 

kring varför det förekommer högläsning på avdelningen. En av förskollärarna berättar att det 

inte förekommer någon diskussion på avdelningen. Hon förklarar vidare att det är något hon 

saknar eftersom det är betydelsefullt att reflektera över det man gör i arbetsgruppen, så att 

man kan komma vidare i sitt arbete. 

En annan förskollärare anser att de har en gemensam syn på avdelningen att högläsning är 

viktig för barnens tidiga språkutveckling, men att de inte diskuterar det i någon större 

utsträckning. Av de övriga tre förskollärarna så berättar en att de diskuterar hur de ska arbeta 

med barns språkutveckling men att inte just ämnet högläsning tas upp. En annan förskollärare 

förklarar att det inte förekommer några diskussioner eller reflektioner kring högläsningen, och 

menar att det är mer hur de ska skapa en miljö där barnen har tillgång till böcker. En av de 

fem respondenterna säger att de diskussioner som förekommer handlar mest om vilka böcker 

som ska finnas på avdelningen.  

 

Analys: Utifrån dessa svar som respondenterna ger kan det tolkas som att det inte förekommer 

någon didaktiskt reflektion över just högläsningen på avdelningen. Dock beskriver tre 

förskollärare hur de samtalar om på vilket sätt de ska arbeta med barns språkutveckling, men 

att just högläsning inte tas upp. Detta svar kan tolkas som att de val och reflektioner 
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förskollärarna gör i samband med högläsningen, är något som man gör individuellt och inte 

tillsammans i arbetsgruppen. 

 

Delstudie 2- förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 4-5:11 år 

 

Förskollärarnas reflektioner om högläsning 

Under detta tema beskrivs vilka olika reflektioner förskollärarna har kring företeelsen 

högläsning. 

Tre av de intervjuade förskollärarna svarar kort och gott att högläsning för dem är att läsa 

en bok för en grupp med barn. En av dessa tre menar även att det är böcker man läser, gärna 

bilderböcker och att det är den sorts litteratur som används till högläsning. En annan menar att 

vid högläsning utgår de från en bok och att om barnen har tillverkat egna böcker så används 

de inte till att läsas högt ur, utan de böckerna får barnen istället visa upp i samlingen, om de 

vill, och sedan ta hem dem. Den sista av dessa tre anser att det egentligen inte spelar någon 

större roll vad man läser utan menar att även tidningar och barnens egentillverkade böcker 

kan ingå i högläsning, bara det är någon som läser högt för barnen.  

Ytterligare en förskollärare menar att högläsning är att få ta del av litteratur och att man 

ska tolka ordet litteratur som ett vidare begrepp. Om litteratur som vidare begrepp förklarar 

hon: ”[…] vi har både böcker, vi har sånger, vi har rim och ramsor och allt det där är ju ett sätt 

att leka med språket. […] och att leka med språket är ju en viktig del i barnens 

språkutveckling. ” 

En annan förskollärare svarar att högläsning för henne innebär att det är en mysig stund 

med barnen och att man under den stunden kan knyta an till de barn som för tillfället har det 

behovet. Förskolläraren beskriver att det kan ha hänt något hemma hos barnet och som man 

under högläsningen kan samtala kring, utifrån boken och på så sätt ge barnen en stund av 

närhet.  

 

Analys: Företeelsen högläsning upplevdes av förskollärarna som svår att definiera. En central 

aspekt som framkom var dock att samtliga förskollärare ansåg att högläsning var att läsa ur en 

skönlitterär bok. 
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Några av respondenterna definierade dock högläsning som någonting mer än att bara läsa 

ur en skönlitterär bok. Två av respondenterna definierade högläsning som en del av en bredare 

läs- och skrivkompetens, till exempel då de gav uttryck för att det inte spelar någon större roll 

vad de läser, utan att i högläsning ingår det olika slags former av texter så som böcker, 

tidningar och barnens egentillverkade böcker. En av de respondenterna menade att högläsning 

är att få ta del av litteratur som ett vidgat begrepp, att högläsning innefattar allt som har med 

språk och språkutveckling att göra och att barn behöver få leka sig till ett språk. Dessa 

förskollärares begrepp om högläsning kan kopplas till en vidgad syn på text och läs och 

skrivutveckling, den litteracitet-utveckling som Fast (2007, 2011) och även Björklund (2008) 

talar om, att barn behöver få möjligheter till att möta språket, muntligt och skriftligt i olika 

sammanhang. 

En av respondenterna ser högläsning som en mysig stund och inte uttryckligen som en 

pedagogisk aktivitet. Denna reflektion om företeelsen högläsning som förskolläraren ger kan 

kopplas till Rhedins (2001) fokus på högläsning som ett socialt samspel mellan boken, barnet 

och den vuxne, där syftet med högläsningen är att få uppleva en nära stund med en vuxen.  

 

Förskollärarnas syfte med högläsning 

Under detta tema efterfrågades förskollärarnas syfte med att läsa högt för barnen.  

På frågan om varför de läser högt för barnen gav fyra av de tillfrågade förskollärarna ett 

enhälligt svar, att högläsning gynnar barnens språkutveckling. En av dessa fyra förskollärarna 

utvecklade svaret genom att tala om att hon anser att högläsning ger barn en chans att höra ett 

annat språk än det talade. Hon menade dessutom att barnen genom högläsning, kan få 

tillfällen att höra okända ord som de sedan kan försöka att använda rätt i sitt eget tal. 

En annan förskollärare förklarade att hennes syfte med att läsa var om hon märker att det är 

något barn som har behov av det, för att utveckla sitt språk. Hon menar även att högläsning 

stimulerar barnens språkutveckling genom att barnen får, under högläsningsstunden, ett bättre 

ordförråd. Detta genom att barnen under högläsningen ibland får höra svåra ord som hon, i 

samband med läsningen, förklarar vad det ordet betyder. 

De andra två förskollärarna som uttryckte att de läser högt för barnen för att det gynnar 

deras språkutveckling, hade en samstämmighet i att högläsning, med tanke på 

språkutveckling, ger barnen tillfällen att höra melodin i språket. Genom att få höra rytmen och 

språket lär sig barnen till exempel att ett ord kan betyda olika saker i olika situationer, ansåg 
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de. Dessutom menade en av dessa att det är viktigt att barn får förståelse för att det finns olika 

sätt som språket kan pågå och uttrycker: ”[…] det är ju viktigt att barnen får höra ett annat 

språk än det man talar, och försöka fånga upp ord som de sedan kan försöka använda när de 

talar”. 

En annan förskollärare ansåg att högläsning var något som gynnade skiftspråksutveckling 

och att barnen genom högläsning, kan få kännedom om att bild och språk hör ihop. Hon 

förklarar detta: ”[…] att det är ju ett sätt för barnen att bli bekanta med skriftspråket och se att 

text och bild hör ihop och att det finns en mening med det skrivna […]” Hon menar även att 

genom att många barn gärna vill höra samma bok flera gånger, så lär sig vissa barn ordbilder 

som utvecklar deras skriftspråk, och det ansåg hon är en viktig del utav syftet med 

högläsningen.  

 

Analys: De svar som respondenterna ger angående varför de läser för barnen, kan tolkas som 

att samtliga reflekterar didaktiskt över sin högläsning för barnen. Detta genom till exempel att 

respondenterna ger en samlad bild över syftet med sin högläsning, att de läser för att det 

gynnar barnens språk- och skriftspråksutveckling. Detta kan kopplas till ett didaktiskt 

perspektiv då pedagoger ha en genomtänkt tanke kring varför de väljer en 

högläsningsaktivitet och varför de väljer ett visst innehåll. 

Några förskollärare talar om hur språkutvecklingen gynnas genom att barnen, utifrån 

högläsningen, får ett utökat ordförråd till exempel genom att förskollärarna under 

högläsningen stannar upp och förklarar svåra ord i texten. En av dessa förskollärare menar 

även att högläsning bidrar till att barnen får en förståelse om att den skrivna texten också är ett 

språk. Detta kan kopplas till det litteracitet begrepp Fast (2007, 2011) beskriver då hon menar 

att barn utvecklar sitt språk genom att de får ta del av olika texthändelser och att de bygger 

upp sin förståelse kring ord och begrepp i samspel med andra. 

En annan förskollärares reflektion, angående syftet med sin högläsning, är att hon läser för 

att ge barnen en förståelse för att det finns ett samband mellan bild och text, och hon menar att 

vissa barn lär sig ordbilder genom att få lyssna på samma saga många gånger. Detta svar kan 

relateras till det Fast (2011) menar, utifrån sin undersökning om barns skriftspråksutveckling, 

att barn genom att ta del av olika textrelaterade aktiviteter ges tillfällen att utveckla sin 

muntliga och skriftliga kommunikation.  
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Tillfällen av högläsning 

Under detta tema får förskollärarna beskriva hur ofta högläsning sker på avdelningen. De får 

också frågan om de anser att det finns tid för högläsning, om de planerar in det i 

verksamheten, eller om högläsningen sker spontant.  

På frågan hur ofta högläsning sker på avdelningen så svarar samtliga utom en förskollärare 

att det sker varje dag. Den förskollärare som svarade att det inte sker varje dag förklarade att 

oftast sker den planerade högläsningen innan maten för att samla ihop barnen. Dock sker detta 

inte varje dag utan det beror på vilken pedagog som håller samlingen, det kan lika gärna vara 

sånger eller rim och ramsor. Hon känner att det inte finns tillräckligt med tid för planerade 

högläsningsstunder, utan att det vid tillfällen sker spontant. Hon säger sedan att hon skulle 

vilja ha mer tid för att läsa, men att det är en prioriteringsfråga och om man tyckte att det var 

jätteviktigt så skulle man nog göra det oftare. De tillfällen då högläsning sker är oftast då 

något barn är i extra behov för detta, för sin språkutveckling. 

De övriga förskollärarna svarade att högläsning sker varje dag, dock i olika utsträckning. 

Två av förskollärarna förklarar att den planerade högläsningen sker varje dag efter maten i en 

så kallad läsvila, och att ingen annan planerad högläsning förekommer. Anledningen till detta 

säger de beror på tidsbrist ofta i kombination med personalbrist. Dessa två ovan nämnda 

förskollärare skiljer sig i hur de anser att det finns tid för spontana högläsningsstunder. En av 

förskollärarna svarar att spontana lässtunder knappt förekommer medan den andra svarar att 

det sker spontana högläsningsstunder varje dag.  

En förskollärare berättar att den planerade högläsningen sker tre dagar i veckan, dock 

förekommer spontana högläsningsstunder varje dag tillsammans med barnen. Den planerade 

högläsningen sker efter maten som en sorts läsvila. Två dagar i veckan byter dock 

förskollärarna ut läsvilan mot vad de kallar för tv-vila då barnen får se barnprogram på 

storbildsteven. Detta för att alla i personalen ska hinna få rast de dagarna, förklarar 

förskolläraren.  

Den sista av de fyra förskollärarna som svarade att högläsning sker varje dag, menade att 

även om det hände varje dag att hon högläste, var det skillnad i vilken utsträckning det 

skedde. Dock menar hon att det finns tid för spontana lässtunder. Vidare förklarar hon att de 

planerade högläsningsstunderna förläggs under den tid som barnen arbetar i projekt, som sker 

tre gånger i veckan. Hon anser att det är bättre att förlägga stunder av högläsning i mindre 

grupper, där hon som pedagog kan planera innehållet utifrån barnens utvecklingsnivå, vilket 
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sker då hon arbetar med barnen i projektgrupperna. Detta eftersom barnen i projekt grupperna 

är indelade efter vilka behov de har utifrån utvecklingsnivå.  

 

Analys: En aspekt som kan urskiljas ur svaren från respondenterna är att de inte reflekterar så 

mycket över den didaktiska frågan när, när det kommer till tidsplaneringen av högläsning i 

förskolan. Alla respondenter utom en svarar dock att högläsning är något som sker varje dag, 

planerat eller spontant. Flera av respondenterna menar att den planerade högläsningen sker i 

samband med matsituationen, men att det kan ändras beroende på hur personaltätheten eller 

tidsaspekten ser ut. Detta kan tolkas som att förskollärarna inte ser högläsning som en 

aktivitet som kräver planering och eftertanke när det gäller den didaktiska frågan när, utan att 

högläsning sker om tid och personal finns.  

En förskollärare menar att där hon arbetar sker det många spontana högläsningsstunder 

varje dag, och att den planerade högläsningen sker när barnen arbetar i projekt. Förskolläraren 

anser att det är bättre att planera in fasta stunder av när högläsning sker, så att även syftet med 

högläsningen blir genomtänkt. Utifrån detta svar kan det tolkas som att denna förskollärare 

reflekterar didaktiskt kring när hon ska planera in sin högläsning, eftersom hon utgår från 

barngruppens behov när hon gör sin planering.  

 

Genomförandet av högläsning 

Under detta tema får förskollärarna beskriva hur de tänker kring sin utformning av 

högläsningsstunden, om de samtalar kring böcker eller inte, samt om hur de förhåller sig till 

att barn ställer frågor kring texten under läsningen. Dessutom kommer förskollärarna delge 

om, och i sådant fall hur, de delar in barnen under högläsningsstunden, och om det sker någon 

högläsning individuellt för något barn.  

Något som samtliga förskollärare anser är viktigt när de arbetar med högläsning är att 

arbeta med sin röst, det vill säga att variera tonläge, rytm och gärna använda olika röster till 

de karaktärer som det berättas om i boken. Gör man detta tror förskollärarna att barnen 

engageras mer i högläsningsstunden, och att barnen finner det mer intressant, än om man bara 

skulle läsa en bok med enformig, entonig röst.  

Tre av förskollärarna berättade att de ibland använde sig av olika material för att 

åskådliggöra en berättelse. Materialet kan då bestå av till exempel flanobilder eller av dockor 

för att få barnen mer engagerade i läsningen eller i berättandet. En av förskollärarna berättade 
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att hon även använder sig av ritsagor, vilket innebär att hon läser en saga och ritar samtidigt. 

Detta är något som barnen verkligen uppskattar, enligt förskolläraren.  

Alla respondenter, utom en, brukar i samband med högläsning välja att samtala kring 

bilderna i boken, istället för att läsa den. Dock förklarar den förskollärare som inte använder 

sig av att samtala kring bilderna, att om barnen har frågor kring texten eller bilderna så 

besvarar hon dem.  

De övriga förskollärarna som säger att de brukar samtala kring bilderna och texten, klargör 

att de samtalar kring bilderna utifrån barnens frågor och erfarenheter. En av dessa 

förskollärare förklarar att hon anser att det är viktigt att barnen, i sina diskussioner, håller sig 

till boken så att dialogen inte blir ett störmoment i högläsningen. Hon menar: ”[…] det beror 

sig på om de håller sig till handlingen i boken, börjar någon att prata om vad de och farmor 

gjorde igår, då kan det ju bli ett störningsmoment”. Hon menar även att om dialogen blir för 

lång och utbredd kan barnen tappa fokus på handlingen och därmed tappa intresse på den 

fortsatta högläsningen.  

En av de förskollärare som arbetar medvetet med att samtala kring boken och texten, 

förklarar att hon även har börjat med att ställa frågor till barnen under högläsningen, för att 

öka barnens förståelse av innehållet i boken. Hon väljer ibland att ställa frågor innan hon 

börjar läsa en bok, och frågar då barnen vad de tror att det är för sorts bok, vad de tror att den 

kommer att handla om med mera. Denna metod är något hon börjat arbeta med sedan hon 

varit på en föreläsning som handlade om skolbarns bristande läsförståelse, och hon menar att 

om man ger barnen frågor innan man läser en bok så har de något att lyssna efter och hänga 

upp innehållet på. Hon förklarar: ”[…] att om man ger barnen några frågor så kan de lättare 

komma ihåg vad det handlar om, det vi har läst, och då tror jag att barnen övar upp sin 

förståelse kring texten […]”. Hon låter även barnen få ställa frågor kring bilderna och texten, 

men påpekar att om det blir för många frågor så anser hon att upplevelsen kring att få höra en 

berättelse blir förstörd. Därför väljer hon ibland att låta barnen ställa sina frågor efter att hon 

läst boken färdigt.  

Vid frågan om, och i sådant fall hur, förskollärarna delar in barnen vid 

högläsningsstunderna ger de olika svar. Två av de tillfrågade förskollärarna menar att den 

enda indelning av barnen som sker vid högläsning, är vid vilan. Då delas barnen in i olika 

grupper, en grupp som har läsvila och en grupp som har annan form av vila.  

En annan förskollärare förklarar att det i hennes fall inte går att göra en gruppindelning vid 

vila, utan att på grund av den låga personaltätheten är alla barn med på samma vila. Därmed 

anser hon det gäller att utforma den högläsningsstunden på ett sätt som gör att alla barn kan 
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hänga med i berättelsen, oavsett ålder eller språklig utvecklingsnivå. Dock finns det tillfällen i 

verksamheten då barnen delas in i grupp vid högläsning. Ett sådant tillfälle är när 

”sagomormor” (pensionär som frivilligt kommer till förskolan och läser för barn, min anm.) 

kommer till förskolan, då de barn som har extra behov av språklig stimulans blir indelade i 

grupp och får en extra stund med högläsning. 

De övriga två förskollärarna förklarar att de delar in barngruppen i olika aktiviteter, och då 

kan en aktivitet vara att barnen delas in i läsgrupper. Denna indelning är då beroende på 

vilken språklig nivå barnen ligger på, samt vilka olika behov de har. De båda förskollärarna 

påvisar vikten av att dela in barnen efter behov, inte ålder. En av förskollärarna menar: ”[…] 

det är ju viktigare att dela in barnen efter behov än efter ålder, för fastän de är i samma ålder 

så har de ju inte alltid samma behov.” 

 

Analys: Något som samtliga respondenter har gemensamt i sina svar är att de reflekterar 

didaktiskt kring hur de utformar sin högläsning. Detta tolkas utifrån att alla förskollärare 

nämner att de försöker skapa en högläsningsstund som engagerar barnen och där barnen på ett 

eller annat sätt blir delaktiga i aktiviteten. Detta kan ske på olika sätt till exempel genom att 

de använder sig av sin röst, tonläge och mimik. En central aspekt i förskollärarnas reflektioner 

är att merparten av respondenterna även använder sig av åskådningsmaterial, samtal och 

frågor för att få barnen mer delaktiga i högläsningsstunden (jfr Björklund 2008, Fast 2011 och 

Chambers 1993).  

En annan central aspekt som går att tyda ur respondenternas svar är att alla i någon form 

använder sig av att ställa frågor eller av att ta tillvara på barnens egna frågor när de högläser. 

Många av respondenterna utgår från barnens erfarenheter för att samtala kring texten (jfr 

Chambers 1993 samt Fast 2011). En respondent tydliggör att hon använder sig av att ställa 

frågor kring texten för att medvetet öka barnens förståelse av texten. Detta kan liknas med 

tillvägagångssättet med att genomföra textsamtal, där Chambers (1993) modell är ett exempel 

på ett sådant samtal.  

När det gäller utformningen av grupper vid högläsningen reflekterar de intervjuade 

förskollärarna lite olika. Ett mindre antal av förskollärarna menar att de, vid gruppindelning 

av barnen, delar in barnen efter vilka behov de har utifrån deras utvecklingsnivå. Utifrån detta 

svar kan det tolkas som att dessa förskollärare reflekterar kring vem/vilka som ingår i 

aktiviteten, för att göra aktiviteten till något som gör att varje barn genom att integrera med 

varandra, kan utvecklas. Här kan det tolkas som att den didaktiska frågan hur tas i beaktande 

av dessa förskollärare, eftersom de genom att reflektera kring vem/vilka som ska vara med på 
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aktiviteten även reflekterar kring hur de ska utforma sin högläsningsstund. Övriga 

respondenter reflekterar möjligtvis kring vem/vilka som ska vara med på högläsnings-

aktiviteterna, dock har de av olika anledningar ingen praktisk möjlighet att dela in barnen i 

mindre grupper.  

 

Bokval 

Under detta tema beskriver förskollärarna hur valet av bok som ska lånas till förskolan eller 

som ska läsas på avdelningen sker, om det är barnen som väljer bok eller om det är 

förskollärarna som väljer bok. Om det är förskollärarna själva som väljer så får de även 

förklara vad de grundar sitt val av bok på.  

Samtliga respondenter svarar att barnen har inflytande över vilka böcker som ska lånas till 

förskolan från bibliotek eller bokbuss, eftersom barnen i den aktuella åldersgruppen alltid är 

med och lånar. En förskollärare menar dock att hon tycker att pedagoger bör ha viss censur 

när det gäller barns bokval. Hon förklarar:  

 […] barnen är ju med på biblioteket och lånar böcker, och ibland väljer de böcker 

som jag kan känna att de inte är redo eller mogna för, och då brukar jag välja att ta 

bort vissa av böckerna. En viss censur måste vi pedagoger få ha tycker jag. 

Valet av bok som ska läsas högt styrs både av barnen och av förskollärarna, menar de 

tillfrågade förskollärarna. Ibland får barnen välja vad som ska läsas under vilan eller i 

verksamheten, och ibland väljer förskollärarna. På samtliga förskolor finns böckerna, i olika 

genrer, tillgängliga för barnen. Samtliga respondenter anser, att när barnen väljer bok så 

grundar barnen sitt val efter intresse. 

Vid frågan hur förskollärarna gör sitt val av bok när de ska högläsa, förklarar två av 

respondenterna att valet grundar sig mycket på vad de själva vill läsa, med vilken bok de 

känner sig bekväma med att läsa. Dessutom menar en av dessa att skälet till att hon, som 

pedagog, oftast väljer bok till läsvilan är för att undvika konflikter bland barnen. Med detta 

menar hon, att om barnen tillsammans ska välja bok till vilan, så kan det bli konflikter kring 

att den enes bok inte blir läst medan kompisens bok blev det, och så vidare. Vidare menar 

hon, att när hon väljer bok till högläsning så väljer hon utifrån hur texten i boken är 

uppbyggd. Hon anser att om det är för mycket text i boken så tappar barnen lättare fokus. Hon 

menar även att hon väljer bok utifrån vilket intresse hon kan se att barnen i gruppen har: ” 
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[…] om jag ser att barnen har ett visst intresse, att de är intresserade av monster, dinosaurier 

så väljer jag ju ibland att läsa en sådan bok”. 

De övriga tre förskollärarna förklarar att de väljer bok genom att de ser till barngruppen, 

vad barnen är i behov av eller vilket temaarbete de arbetar med för tillfället. En av dessa tre 

förskollärare utvecklar sitt svar med att förtydliga att hon anser att det är viktigt att känna till 

vad boken hon ska läsa handlar om så att den inte handlar om, för ett eller flera barn, ett för 

känsligt område utan att man som pedagog utgår från barnens behov och ålder.  

Samtliga förskollärare anser att böckerna på avdelningen innehåller många olika genrer för 

att tillgodose alla barns behov, allt från den lättaste bilderbok, klassiker, faktaböcker till lite 

svårare litteratur i form av kapitelböcker. Två av respondenterna använder sig av 

kapitelböcker för att utmana barnen till att lyssna på något mer avancerat än bilderböcker. En 

av förskollärarna förklarar: ”[…] det är viktigt att barnen får lära sig göra egna bilder i 

huvudet, när man läser, så att de ska kunna ta till sig en saga, inte vara så låsta vid bilderna i 

boken”. Hon förklarar även att hon på höstterminen, när de yngsta barnen på avdelningen är 

fyra år, börjar hon använda sig av bilderböcker för att sedan på vårterminen övergå till att 

använda sig av kapitelböcker. Detta gör hon för att det ska ske en progression i barnens 

utveckling och hon gör sitt bokval efter hur hon vill att progressionen ska ske.  

 

Analys: Samtliga respondenter anser barnen har inflytande över vilka böcker som ska lånas 

till förskolan genom att vara med på bibliotek eller på bokbuss. Detta kan tolkas som att 

pedagogerna reflekterar över den didaktiska frågan vad, att de har en medvetenhet kring att 

barn behöver ha tillgång till olika sorters litteratur. En förskollärare anser dock att en viss 

censur av de böcker som är tillgängliga för barnen behövs och att förskollärare bör avgöra 

vilken litteratur som ska finnas tillgänglig för barnen. Detta svar kan tolkas som att hon 

reflekterar vidare över vad som är lämpligt för barn i denna ålder att ta del av, och att hon har 

en didaktisk tanke kring vad för sorts litteratur hon anser att barnen är i behov av.  

Merparten av förskollärarna förklarar att de, i sitt val av bok vid högläsning, utgår ifrån 

barngruppens behov eller vilket temaarbete de arbetar med på förskolan. Respondenternas 

svar ger utryck för att de, i sina val av böcker reflekterar kring vad de anser barnen är redo 

för.  

Några av respondenterna svarar att de använder sig av kapitelböcker i verksamheten, och 

att de gör det för att utmana barnen i deras kognitiva förmåga och skapande av inre bilder. 

Respondenternas svar kan tolkas som att de dels tänker ur ett didaktiskt vad- perspektiv och 

dels på att de vill att det ska ske en progression i barnens utveckling genom litteratur som 
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medel för att utveckla barnens skapande av inre bilder. Detta kopplas ihop med Folkeryd W 

och af Geijerstams (2013) begrepp progression där en stegring av svårighetsnivån sker 

kontinuerligt. 

Samtliga förskollärare uttrycker att utbudet av böcker som finns på förskolan är en 

blandning av olika genrer för att tillgodose alla barns behov. Detta svar kan även det tolkas 

som att förskollärarna vill att det ska ske en progression (jfr Folkeryd W & af Geijerstam 

2013) i barnens utveckling genom att de erbjuder barnen litteratur av olika slag som kan 

utmana barnen i deras utveckling.  

 

Arbetslagets diskussion kring högläsning  

Under detta tema ger förskollärarna svar kring om de, tillsammans i arbetslaget, diskuterar 

och reflekterar didaktiskt kring högläsning.  

Generellt så förekommer ingen diskussion i arbetslaget på de utvalda förskolorna kring 

högläsning. Tre av respondenterna konstaterar att den diskussion som förekommer då böcker 

nämns, är då de diskuterar vilka böcker de ska ha med i sitt temaarbete.  En förskollärare 

menar att: ” […] den enda diskussion som vi har är kring vilka böcker som vi ska ha, om vi 

har något boktips, till tema eller till läsvilan. Någon annan diskussion har vi inte”. Övriga 

respondenter menar att diskussioner kring böcker och högläsning inte prioriteras på 

avdelningen.  

 

Analys: Utifrån respondenternas svar kan det tolkas som, att de didaktiska val som 

förskollärarna gör kring högläsning, är individuella eftersom ingen diskussion kring 

högläsning sker inom arbetslaget. Dock har några respondenter gett till svar att, i samband 

med till exempel temaarbete, förekommer det en viss reflektion kring vilka böcker som de ska 

välja. Detta kan tolkas som att förskollärarna tillsammans i arbetslaget, reflekterar kring den 

didaktiska frågan vad, men att ingen annan diskussion sker kring didaktik i samband 

högläsning. De övriga förskollärarna menar att ingen didaktisk reflektion sker kring 

högläsning. 
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En kort jämförelse mellan de två delstudierna 

I denna jämförelse kommer vi kortfattat att beskriva de likheter och skillnader som går att 

urskilja från de två delstudierna.  

De likheter vi funnit mellan de två delstudierna är att merparten av förskollärarna anser att 

högläsning är när man läser högt ur en bok för en grupp barn. Dock förekommer vissa 

individuella svar från respondenterna där uppfattningen om högläsning skiljer sig åt. Här 

beskriver två förskollärare som arbetar med varsin åldersgrupp att högläsning är att möta och 

få ta del av olika slags litteratur, och där ingår det även att leka med språket och kunna 

samtala om det man läser.  

Ytterligare likheter mellan de två delstudierna är att samtliga respondenter högläser för 

barnen i syfte att utveckla barnens språk samt skriftspråk. Därmed kan det tolkas som att 

förskollärarnas syfte med högläsningen inte förändras i takt med barnen blir äldre, utan att 

syftet är det samma oberoende med vilken åldersgrupp de arbetar med.  

De flesta av förskollärarna använder sig av någon form av samtal kring bilderna och texten 

i samband med högläsningsaktiviteten, då de utgår från barnens erfarenheter och frågor. 

Dessutom använder många av respondenterna sig av någon form av åskådningsmaterial då 

barnen får ta del av en annan form av läsning och berättande. Ytterligare en likhet som går att 

finna är att samtliga förskollärare försöker att engagera barnen i högläsningsstunden genom 

använda mimik, olika tonfall och röstlägen. Det som kan utläsas av detta är att oavsett 

åldersgrupp använder förskollärarna liknande arbetsformer för att göra barnen delaktiga i 

högläsningsstunden. En sista likhet som går att finna är att alla förskollärare, utom en, delger 

att barnen är delaktiga i de val av böcker som ska finnas på förskolan. Detta genom att barnen 

är med och lånar böckerna på bibliotek eller bokbuss.  

De tydliga skillnader som vi har funnit mellan delstudierna är i när de planerar 

högläsningsstunder samt hur och om de delar in barnen i grupper. De flesta förskollärarna 

som arbetar med åldersgruppen 4-5:11 år har planerade stunder av högläsning, dock inte varje 

dag. Utav förskollärarna som arbetar med åldersgruppen 1-2:11 år är det endast en som har 

planerad högläsning en dag i veckan. Dock framkommer det att det förekommer många 

spontanta högläsningsstunder oberoende vilken åldersgrupp som förskollärarna arbetar med. 

Utöver detta finns det även en skillnad i hur gruppindelningen sker. De flesta av 

förskollärarna som arbetar med barn i åldern 4-5:11 år beskriver att när indelning av barn sker 

så delas barnen in efter vilket behov de har, inte efter ålder. Däremot berättar en förskollärare, 
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som arbetar med barn i åldern 1-2:11 år, att de delar in barngruppen efter ålder då de en dag i 

veckan har läsgrupper.  

Det som framkommit ur resultat och analys är att det inte sker någon större reflektioner i 

arbetslagen om högläsning. Det som kan utläsas är dock att några diskuterar vilka böcker de 

väljer att använda i verksamheten, vilka böcker de vill att barnen ska ha tillgång till. Därmed 

kan det tolkas som att de reflektioner som görs av förskollärarna sker individuellt, inte 

tillsammans med arbetslaget. 
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Diskussion 

I denna diskussion kommer det resultat som framkommit ur intervjuerna att diskuteras utifrån 

studiens bakgrundsavsnitt, tidigare forskning samt teoretiskt perspektiv. För att tydliggöra 

strukturen i diskussionen har den delats upp i en tematisk ordning med utgångspunkt från våra 

frågeställningar. Frågeställningarna kommer att belysas med hjälp av den tidigare forskning 

och teoretiskt perspektiv som tidigare nämnts i studien.  

Reflektioner om företeelsen högläsning 

Ur de två delstudiernas analyser går det att uttyda en gemensam förklaring av att högläsning 

är när man läser högt ur en bok tillsammans med barn. Detta i likhet med Rhedins (2001) 

uppfattning av högläsning, att det kan beskrivas som ett socialt samspel som innefattar tre 

komponenter. Dessa tre komponenter menar Rhedin är barnet, boken och den vuxne vilket 

respondenterna i studien ger uttryck för.  

Dock finns det några respondenter som reflekterar djupare, då det i analyserna kan tolkas 

som att respondenterna har en vidgad syn på högläsning, att högläsning innefattar både samtal 

och berättande samt att det är en del av barns litteracitet-utveckling. Detta går att återfinna i 

Fasts (2011) undersökning om barns läs- och skrivutveckling. I Fast resultat framkommer det 

att samtal och berättande är av stor betydelse för barns blivande läsförmåga. En annan central 

aspekt som går att urskilja ur förskollärarnas reflektioner kring företeelsen högläsning är att 

det är en del av barns litteracitet som kan liknas vid de olika textorienterade aktiviteterna Fast 

(2007) talar om utifrån sitt resultat i sin undersökning. 

Den tolkning som gjorts av respondenternas reflektioner kring högläsning, kan tydas som 

att de har en medvetenhet om de strävansmål som finns i Lpfö 98/10. Detta eftersom i Lpfö 

98/10 uttrycks det att barn ska få möjlighet till att ”utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera, 

argumentera, uttrycka tankar och ställa frågor” (Lpfö 98/10, s. 10) vilket kan kopplas till det 

samtal och berättande som framkommit ur analyserna.  
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Syfte med högläsning 

Resultatet i Simonssons (2004) studie visar att pedagoger läser för barn för att ge dem en 

möjlighet till språkutveckling, vilket kan kopplas till en central aspekt som framkommit ur 

denna studies två analyser. Den centrala aspekt som framkommer ur delstudiernas analyser, är 

att samtliga respondenter ger uttryck för att de högläser med syftet att gynna barnens 

språkutveckling. Genom högläsning vill de att barnen ska få ett intresse för böcker, texter, ord 

och bilder, vilket är en form av textorienterad aktivitet. Detta kan kopplas till det litteracitet 

begrepp Fast (2007, 2011) talar om, då hon menar att en sådan aktivitet utvecklar barns 

muntliga och skriftliga kommunikation.  

Samtliga förskollärare har ett tydligt syfte med sin högläsning, vilket kan tolkas som att de 

reflekterar didaktiskt kring varför de högläser för barnen. Detta tolkas utifrån studiens 

teoretiska perspektiv där Lindström och Pennlert (2009) beskriver att pedagogerna behöver ha 

ett tydligt motiv och avsikt då de planerar innehållet i en specifik aktivitet. Här kan även 

förskollärarnas reflektioner över sitt syfte med högläsning kopplas till Lpfö 98/10, där det 

finns tydliga strävansmål kring barns språkutveckling för förskollärare att sträva mot. Dessa 

strävansmål beskriver att förskollärare ska göra det möjligt för barn att till exempel få 

utveckla sin förmåga i att lyssna, reflektera, argumentera, uttrycka tankar och ställa frågor.  

 

Förskollärarnas didaktiska val - när, hur och vad 

Utifrån studiens två analyser framkommer det att det finns skillnader kring när förskollärarna 

läser för barnen. En central aspekt som kommer fram ur analysen i delstudie 1 är att det 

förekommer många spontana tillfällen av högläsning under dagen hos barnen i åldrarna 1 år – 

2:11 år. Detta kan kopplas till ett resultat Simonsson (2004) kommit fram till i sin studie, där 

det beskrivs att spontana högläsningsstunder kan ske när barnen har fria aktiviteter. En annan 

del av Simonssons resultat visar att högläsning även sker som en fast planerad aktivitet i form 

av en läsvila. Här kan en koppling tydas till det resultat som delstudie 2, kommit fram till i 

analysen, då ett några av respondenterna som arbetar med barn i åldrarna 4 – 5:11 år, 

beskriver att högläsning genomförs vid vilan.  

En tanke som har väckts utifrån delstudiernas skillnader är om detta beror på att 

förskollärarna arbetar med barn i olika åldersgrupper. En tolkning som vi gör är att det till 

exempel kan bero på att de små barnen (1 -2:11 år) behöver sova efter lunchen och därför 
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förekommer det ingen planerad högläsning, så som det sker hos de äldre barnen (4 -5:11 år). 

Om denna tolkning skulle visa sig stämma ställer vi oss frågan: varför förekommer det så 

sällan planerade högläsningsstunder hos de yngre barnen?  

Dock finns det ett fåtal respondenter i delstudierna som ger uttryck för att det förekommer 

planerad högläsning, och att högläsningen används som en pedagogisk aktivitet och inte som 

vila. Detta tolkar vi utifrån det Granberg (1996) talar om, då Granberg menar att om 

högläsningsstunden ska bli meningsfull, bör den planeras till en tidpunkt då barnen kan vara 

fokuserade.  

En central aspekt i respondenternas svar är att de har en tydlig didaktisk tanke kring hur de 

utformar högläsningen, eftersom de ger uttryck för att de vill få barnen engagerade och 

delaktiga i högläsningen, till exempel genom samtal och berättande i den betydelse som Fast 

(2011) och Björklund (2008) talar om. Fast menar att samtal kring bilderna är lika 

betydelsefullt som att läsa texten, eftersom pedagogerna då har möjlighet att koppla bilderna 

till barnens erfarenheter och därmed involvera dem i högläsningsstunden. Många av 

respondenterna i båda delstudierna lägger även fokus på att använda sig av 

åskådningsmaterial i samband med att de arbetar med högläsning, för att få barnen 

involverade i sagan. Denna aspekt uppmärksammas även i Björklunds (2008) studie där 

pedagogerna när de högläser även använde sig av åskådningsmaterial för att få mer barnen 

delaktiga. En annan aspekt som kan tydas ur respondenternas svar är att merparten av 

respondenterna också använder sig att ställa frågor till barnen om vad de läst, vilket är 

betydelsefullt för att öka barnens förståelse kring vad de läser. Detta är något som kan 

relateras olika typer av modeller för textsamtal till exempel de sorts samtal Fast (2011) och 

Chambers (1993) beskriver.  

Något som går att tyda ur merparten av respondenternas reflektioner kring den didaktiska 

frågan vad, är att denna fråga har synliggjorts i samband med att förskollärarna berättar om de 

biblioteksbesök som de gör med barnen på förskolan. Respondenterna visar tydligt att de har 

en medvetenhet kring vilken litteratur som lånas, då de vill att barnen ska ha tillgång till olika 

slags litterära genrer. Ytterligare något som går att tyda utifrån de flesta av respondenternas 

svar är att när de väljer högläsningsbok utgår de från barnens intresse och behov. Denna 

aspekt kan vi även urskilja i Simonssons (2004) studie där det också framgår att pedagogers 

bokval även grundas på vilket temaarbete som var aktuellt på förskolan. Att välja bok utifrån 

temaarbete är något som några respondenter ger uttryck för i denna studie.  
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka reflektioner om högläsning som förskollärare 

ger uttryck för samt hur förskollärare reflekterar kring de didaktiska frågorna varför, när, hur 

och vad, i samband med högläsning i förskolan. De förskollärare som har medverkat i vår 

studie arbetar med barn i åldrarna 1-2:11 år och 4-5:11 år.  

Studiens resultat visar att förskollärare har svårt att definiera företeelsen högläsning, då 

många kortfattat svarar att det är när man läser högt ur en bok. Då förskollärare reflekterar 

kring de didaktiska val de gör i samband med högläsning, framkommer det att samtliga 

förskollärare har ett syfte med varför de högläser. Det gemensamma syftet som uttrycks är att 

de högläser för att gynna barns språkutveckling, dock skiljer sig det åt i vilken utsträckning 

högläsningen genomförs. Det vi tolkar utifrån våra resultat är att det läggs mer fokus på en 

planerad högläsning i verksamheten för barn i åldrarna 4-5:11 år, medan det i åldersgruppen 

1-2:11 år förekommer mer spontana tillfällen av högläsning än planerade. Varför är det så 

ställer vi oss frågande till? Vi tror att en anledning till detta kan vara att hos de yngre barnen 

förekommer det många praktiska rutiner i verksamheten som kanske kan göra att det inte 

finns tid till planerade högläsningsstunder.  

Oavsett om högläsningsstunderna är planerade eller inte så visar resultatet att 

förskollärarna reflekterar kring hur de läser och hur de ska involvera barnen i 

högläsningsstunden. Något som tydligt framkommit i vår studie är att många förskollärare 

använder sig av samtal och någon form av åskådningsmaterial under högläsningen. Denna 

utformning av högläsning tror vi är betydelsefull för barnens språk och läsförståelse för att de 

i skolans värld ska kunna samtala om och förstå texter.  

Resultatet i vår studie visar även att barnen involveras i bokvalen genom biblioteksbesök 

då barnen får vara med och välja de böcker som ska lånas och läsas. I förskollärarnas 

reflektioner kring sina egna bokval i samband med högläsningsstunderna visar det sig att de 

grundar sina val utifrån barnens behov och intresse. Dessutom framkommer det att 

förskollärarna försöker erbjuda barnen litteratur i olika slags genrer, vilket vi kopplar till att 

förskollärana vill åstadkomma en progression i barnens utveckling utifrån litteratur.  

Genom att vi har tagit del av förskollärares reflektioner kring högläsning vore det 

intressant att bedriva vidare forskning kring om lärare i grundskolan tidigare år tillvaratar och 

utvecklar de arbetsformer förskollärare arbetar med. Detta för att undersöka om barnen får ett 
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samband mellan förskola och skolans arbetsformer kring högläsning, eller om det 

förekommer en mer ”skolinriktad” läsning när barnen börjar grundskolan. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

Huvudtema 1: Förskollärarens bakgrund. 

Undertema 1: Utbildning. 

Vilken utbildning har du? Utbildningens inriktning? Vidareutbildning? 

Undertema 2: Arbete. 

     Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande arbete? Vilka erfarenheter har du av tidigare    

 arbete som pedagog? Arbetar du/ni inom någon särskild pedagogisk profil?  

 

Huvudtema 2: Förskollärarens begrepp om högläsning.  

Undertema 1: Begrepp om högläsning. 

Vad är högläsning enligt dig? Vad ingår i aktiviteten högläsning (till exempel ”storbok”,  

tidningar, cd saga, barnens egentillverkade böcker, barns läsning för varandra)? 

 

Huvudtema 3: Förskollärarens syften med högläsning.  

Undertema 1: Högläsning på förskola.  

Varför läser ni högt för barnen? Vad tror du högläsning gör för barn? Upplever du att 

barnen blir inspirerade av högläsningen till att läsa själva eller för varandra? Används 

högläsning för avkoppling efter lekaktiviteter? Används högläsning för att fylla ut mellan 

andra planerade aktiviteter? Används högläsning för att skapa mysiga stunder tillsammans 

med barnen?  

 

Huvudtema 4: När genomförs högläsning på avdelningen.   

Undertema 1: Tid till att läsa högt för barnen. 

När förekommer högläsning på avdelningen? Anser du att det finns tid till att läsa för 

barnen i verksamheten? Planerar du in högläsning i verksamheten eller sker högläsningen 

spontant?  

 

Huvudtema 5: Hur genomför förskollärarna högläsningen på förskolan.  

Undertema 1: Förskollärarnas utformning av högläsningen.  

På vilka olika sätt utformar du din högläsning? Har du tankar om hur man läser så att 

barnen engageras i högläsningsstunden? Vad fokuserar du på under högläsningen? Väljer 
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du någon gång att bara samtala kring bilderna i en bok? Låter du barnen ställa frågor kring 

texten eller bilderna som barnen har utifrån sin egen erfarenhet? 

Undertema 2: Olika gruppkonstellationer. 

Genomför du högläsning både i grupp och individuellt? Hur delar du in barnen när 

högläsning ska ske? Delar du in barnen olika beroende på när på dagen högläsningen 

förläggs? 

 

Huvudtema 6: Bokval. 

Undertema 1: Barnens delaktighet. 

Får barnen välja de böcker som ska läsas högt? Turas barnen om att välja böcker eller är 

det slumpmässigt? Finns böckerna tillgängliga för barnen? Får barnen vara med och välja 

ut de böcker som lånas/köpas in till förskolan?  

Undertema 2: Valet av bok av förskolläraren.  

Hur väljer du de böcker som du ska läsa högt för barnen? Vad grundar du ditt val av bok 

på? Väljer du bok utifrån barnens ålder? Intresse? Önskemål? Ett ämne som är aktuellt på 

förskolan? Gruppstorlek/konstellation? Tidsaspekt? Har barnen tillgång till böcker ur olika 

genrer (skönlitterära: bilderböcker, klassiker, äventyr, folksagor, deckarserier, hästserier; 

Faktaböcker; Hur funkar det? Om djur, med mera)? Hur ofta lånar ni eller köper in nya 

böcker till förskolan? 

 

Huvudtema 7: Arbetslagets diskussion kring högläsning. 

Undertema 1: Diskussion kring högläsning. 

Diskuteras högläsning i arbetslaget? Reflekterar ni tillsammans kring varför högläsning 

sker på avdelningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


