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I 

Sammanfattning 
Titel: ”För att det är kul att lyssna!”- en studie om barns uppfattningar och upplevelser kring 
högläsning i förskolan.  
Title: ”It’s fun to listen!”- a study of children’s experiences of  teachers’ reading aloud in 
preschool. 
Författare: Bianca Grönqvist. 
Den här studien berör barns uppfattningar och upplevelser om högläsning i förskolan. 
Tidigare forskning belyser högläsning och barnlitteratur ur ett pedagogiskt perspektiv. 
Däremot saknas studier som undersöker hur barn upplever högläsning i förskolan samt hur 
högläsning som aktivitet framhålls med hjälp av barn. I den här studien har högläsning ur ett 
barnperspektiv utifrån 4-5-åringars uttalanden undersökts. Studien innefattade barnintervjuer 
som sedan transkriberades och analyserades med hjälp av tematisk analys.  
Barnens uppfattningar och upplevelser gällande högläsning i förskolan varierade. Många av 
barnen saknade förståelse för vuxnas syfte eller det pedagogiska syftet med högläsningen, 
vilket i sin tur kan vara bakgrunden till att barnen saknade intresse för högläsning och 
barnlitteratur. Utfrån intervjuerna framgick det också att barn både gör medvetna och 
slumpmässiga bokval till högläsningsstunden. Slutsatsen av studien är att barns uttalanden om 
högläsning synliggör deras intresse för aktiviteten, samt hur det i sin tur påverkar hur de 
uppfattar och upplever bokvalen. 
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1. Inledning och problemformulering 
Att läsa högt för barn efter lunchen har blivit ett dagligt inslag i många svenska förskolor. 
Högläsning har kommit att bli en rutin (Damber, 2015). Från min egen barndom minns jag 
högläsningens magi där bilder och berättelse blev ett. Den mysiga stunden på dagen där 
samhörighet och närhet över en berättelse blev befriande. Jag minns också att läsning efter 
lunchen var en femårsaktivitet. På så sätt blev högläsningen ett kvitto på att jag blivit äldre 
och förtjänade den mysiga högläsningsstunden. Vi har alla minnen och föreställningar om vad 
högläsning innebär. Uppväxt, uppfostran, intressen och synen på barn och barndom är också 
aspekter som påverkar föreställningen av vad högläsning för barn innebär (Dahlberg, Moss & 
Pence, 2014).  
Riktas blicken mot förskolans läroplan Lpfö 98 kan det konstateras att högläsning inte framgår 
eller omnämns i styrdokumentet (Skolverket, 2010). Målen i läroplanen är formulerade som 
strävandemål, vilket innebär att kravet på att uppfylla målen inte existerar. Hur pedagoger ska 
gå tillväga för att sträva efter läroplansmålen är heller inget som framgår i styrdokumentet. 
Tolkningsföreträdet när det gäller tillvägagångssätt och utformning av verksamheten är 
därmed brett och ligger i pedagogernas händer. Damber (2015) framhåller att användandet av 
böcker och högläsning i förskolan framförallt syftar till att fostra och disciplinera barn i tidig 
ålder. Annan forskning framhåller högläsning som ett pedagogiskt verktyg som gynnar barns 
språkutveckling, identitetsutveckling och fantasi (Svensson, 2013). Högläsning framhålls 
också som en avslappnande aktivitet där omsorgen för barns kroppsliga välbefinnande står i 
centrum (Simonsson, 2004). På så sätt framstår högläsning som en pedagogstyrd aktivitet som 
av pedagogiska skäl och utifrån vuxnas föreställningar om aktiviteten används som verktyg 
för att gynna barnet.  
Jag finner det intressant att rikta uppmärksamheten mot barns uppfattningar och upplevelser 
om högläsningsstunden eftersom forskning om högläsning i förskolan ofta beskrivs utifrån 
vuxnas föreställningar. Hur skulle högläsning i förskolan formuleras ur ett barnperspektiv? 
Skulle högläsningen få en annan innebörd? Ett sådant perspektiv på högläsning blir också 
intressant med tanke på dagens barnsyn som innefattar det kompetenta barnet och barnet som 
medkonstruktör i samhället (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). En studie som kompletterar 
barns uppfattningar och föreställningar till vuxnas föreställningar om högläsning kan ses som 
ett värdefullt kunskapstillskott. På så sätt kan vuxnas föreställningar utmanas. 
Barnperspektivet kan bidra till att barns inflytande över verksamheten ökar, vilket ingår i 
förskolans uppdrag (Skolverket, 2010). Ett annat argument för betydelsen av att undersöka 
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barns uppfattningar kring högläsning är bristen inom tidigare forskning. Många forskare 
menar att sådan forskning behövs när det gäller högläsning i förskolan. På så sätt kan denna 
studie ses som ett bidrag till det befintliga forskningsfältet.  
1.1. Syfte och frågeställningar  
Studien syftar till att ur ett barnperspektiv undersöka 4-5 åringars uttalade upplevelser och 
uppfattningar om högläsning i förskolan.  
Utifrån syftet formulerades två frågeställningar:  

 Vilka uppfattningar och upplevelser har barn kring högläsning i förskolan? 
 Hur görs valet av bok till högläsningsstunden?  

1.2. Centrala begrepp 
Inledningsvis vill jag introducera innebörden av två begrepp som anses viktiga för den 
föreliggande studien. Barnlitteratur och barnsyn. Redogörelsen möjliggör för en bredare 
förståelse för vad jag menar med begreppen och hur de kommer att användas i studien. 
1.2.1. Barnlitteratur 
Högläsning och litteratur hänger oupplösligt samman. Av den anledningen finner jag det 
relevant att redogöra för vad som menas med barnlitteratur och dess funktion. Hellsing har 
engagerat sig mycket inom barnlitteraturen. I sin bok, Tankar om barnlitteraturen (1999), 
tidigare utgiven 1963, söker han efter kunskap om den svenska barnlitteraturens område. I 
boken redogör Hellsing för en egen definition av barnlitteraturens syfte i form av fyra 
kategorier, (1) att lära barnet att behärska språket, (2) att orientera barnet i tiden och rummet, 
(3) att orientera barnet socialt och (4) att påverka själva livskänslan. Den sistnämnda punkten 
medger Hellsing är svårtolkad, men kan ses som en relation till barns fantasi. När det gäller 
definitionen av barnlitteratur har jag valt att definiera begreppet enligt Nikolajevas (2004) 
beskrivning. Enligt Nikolajeva innebär barnlitteratur den litteratur som är skriven, publicerad 
och marknadsförd för barn.  
1.2.2. Barnsyn 
Likt barnlitteratur är barnsyn ett centralt begrepp för studien. Dahlberg, Moss och Pence 
(2014) menar att synen på barn har förändrats över tid, från det passiva barnet till dagens syn 
på barnet som en medkonstruktör av samhället. Med ett sådant synsätt ses barns talan och 
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uppfattningar som viktiga bidrag i konstruerandet. Med andra ord kan barn och pedagoger 
tillsammans påverka förskoleverksamheten och dess aktiviteter. I förskolans läroplan Lpfö 98 
(Skolverket, 2010) framhålls också strävan efter barns och pedagogers samarbete. Förskolan 
ska förhålla sig till en demokratisk värdegrund, där barns delaktighet och inflytande i 
verksamheten är en del av demokratin (Skolverket, 2010).  
Barnsyn är inget entydigt begrepp. Dahlberg (2014) et al. menar att barnsynen påverkas av 
hur vuxna tänker kring barn och barndom. Vuxnas tankar leder vidare till i vilken mån de låter 
barn vara delaktiga och få inflytande. Jag tänker att barnsyn blir relevant för studien eftersom 
den egna barnsynen genomsyrar hur jag tolkar barnens uttalande. Med andra ord påverkar den 
egna barnsynen hur jag definierar barnperspektiv och hur perspektivet används. Min egen 
barnsyn överensstämmer till stora delar med Dahlbergs et al. och Skolverkets beskrivningar 
av begreppet.  

2. Bakgrund och tidigare forskning  
Varför är det viktigt att undersöka barns uppfattningar och upplevelser av högläsning när det 
redan finns omfattad kunskap kring högläsning som pedagogiskt verktyg att förhålla sig till? 
Något som motiverar denna studie är att senare decenniers forskning har expanderat när det 
gäller barns delaktighet och inflytande i förskolan (Qvarsell, 2003). Den allmänna synen på 
barn har utvecklats från att se det som passivt till att se det som medkonstruktör i samhället 
(Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Med andra ord ses barns tankar och funderingar som 
betydelsefulla för förskoleverksamheten. Utifrån detta perspektiv är det intressant att lyfta 
fram barns tankar och funderingar kring högläsning. Likaså efterfrågas sådan kunskap inom 
tidigare forskning (se exempelvis Adolphson och Helgöstam, 2010). 
I den här delen redogörs för tidigare forskning främst om högläsning i förskolan. Skälen till 
detta är att även om det finns mycket forskning om högläsning i förskolan, är den 
innehållsmässigt begränsad. Det finns få studier som berör högläsning utifrån barns uttalade 
tankar om den. I redogörelsen för tidigare forskning som här följer, finns såväl nationell som 
internationell forskning representerad. Den internationella forskningen kommer från USA och 
Tyskland. Detta för att få en bredare bild av hur högläsningen i förskolan ser ut i andra länder. 
Forskning som belyser problematik inom högläsningsområdet i förskolan kommer också att 
redogöras för. Bakgrund och tidigare forskning kommer här att presenteras under följande 
rubriker: Barnperspektivet, Högläsning - ett pedagogiskt verktyg, Högläsning - ett 
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diskussionsfrämjade verktyg, Högläsning - ett lugnande och disciplinärt verktyg. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattning av den tidigare forskningen.   
2.1. Barnperspektivet  
Denna studie har en viktig utgångspunkt. Det är antagandet att barn bär på värdefulla tankar 
och kunskaper samt att barn har mänskliga rättigheter. Qvarsell (2003) menar att det över tid 
blivit pedagogiskt viktigt att inneha ett barnperspektiv. Enligt Sommer, Pramling Samuelsson 
och Hundeide (2011) är barnperspektiv ett svårdefinierat begrepp. I vardaglig term menar 
författarna att perspektivet innebär ”ett sätt att se på barn”. Detta, menar de vidare, blir 
problematiskt eftersom vuxna inte har tillgång till barns tankevärld. Med den problematiken 
föreslår författarna, att begreppet betonar vuxnas förståelse och inlevelse i barns syn på sin 
värld. Även Halldén (2003) lyfter fram barnperspektiv som ett mångtydigt begrepp. Hon 
menar att begreppets innebörd handlar om att fånga barns röster och tolka dem som ett uttryck 
av ett diskursivt sammanhang. Vidare menar Halldén, att begreppets innebörd påverkar vilken 
plats barn ges i samhället och vilka generella erfarenheter det ger barn, samt på vilket sätt 
barnen uttrycker dessa erfarenheter. På så sätt handlar barnperspektivet om något utöver att 
återge barns perspektiv på olika fenomen (Halldén, 2003). I denna studie har jag därför valt 
att utgå från ett barnperspektiv.  
2.2. Högläsning – ett pedagogiskt verktyg 
Thorson (1995) menar att högläsning ger barn tillfällen till litterära upplevelser innan de 
själva lärt sig att läsa. Vidare framhåller Thorson att högläsning också är ett tillfälle där barn 
får ta del av lyssnande och gemenskap. Berättandet i sig, menar författaren, framhålls av 
många forskare som grundläggande till det mänskliga medvetandet. Berättandet har också 
betydelse för identitetsprocessen. Kåreland och Lindh–Munther (2005) tar upp ytterligare ett 
perspektiv på högläsning när de konstaterar att barnet vid såväl högläsning som vid muntligt 
berättande får ta del av ett sammanhängande händelseförlopp.  
Simonsson (2004) genomförde en etnografisk studie som syftade till att komma åt bokens 
plats i förskolan. I studien undersökte hon barns sätt att använda bilderböcker samt 
pedagogers uttalade resonemang om bilderböcker. Simonsson följde två stycken 3-5 års- 
avdelningar i tretton veckor. Två fokusgrupper med förskolornas pedagoger användes också 
för att belysa pedagogernas möte med bilderboken. I studien fann Simonsson centrala 
aspekter gällande barns bilderboksanvändande. Dessa aspekter handlade om att bilderboken 
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används i barnens sociala samspelssituationer, bilderna i böckerna är centrala samt att 
bilderboken används i lässituationer, där tyngdpunkten ligger på läsandet. När det gäller 
pedagogers möte med bilderböcker diskuterades högläsningssituationerna i fokusgrupperna. 
Enligt Simonsson kan högläsningssituationen ses som en idé om att barn mycket tidigt ska 
komma i kontakt med böcker och utveckla läs-och kulturvanor. Vidare menade pedagogerna 
att högläsningen lägger grunden för det livslånga läsandet.  
Likt Simonsson (2004) har Fast (2007) i en etnografisk studie undersökt förskolebarns möte 
med text. Till skillnad från Simonsson har Fast följt sju förskolebarn i syfte att undersöka i 
vilka sociala och kulturella sammanhang förskolebarnen möter textorienterade aktiviteter. 
Syftet med studien var också att spåra vilka textorienterade aktiviteter barn medverkar i och 
utövar på egen hand. Enligt Fast har barnet förstått något viktigt när det lämnar över en bok 
till någon vuxen och vill få den läst för sig. Barnet har förstått att texten i boken kan förmedla 
något som är roligt att höra. Vidare konstaterar Fast att de sju barnen mötte högläsning både 
hemma och på förskolan. Hur högläsningsaktiviteterna gestaltade sig varierade bland de sju 
barnen. Enligt Fast visade studien också att populärkultur och media kan ses som 
textorienterade aktiviteter. Likt en berättelse eller en bok förmedlar en TV-serie ett 
sammanhängande händelseförlopp, vilket är till fördel för barns läs- och skrivutveckling. 
Björklund (2008) håller sig även hon inom det etnografiska området. Till skillnad från 
Simonsson (2004) och Fast (2007) fokuserade Björklund på de allra yngsta barnen i 
förskolan. Studien syftade till att undersöka hur de yngsta förskolebarnen erövrar skriftspråket 
samt hur skriftspråksutvecklingen kan förstås i en social, kulturell och historisk kontext. Det 
analyserade materialet visade att de yngsta barnen i förskolan erövrar skriftspråket i form av 
berättelser, eget berättande, läsning och ritande/skrivande. Detta, menar Björklund, kan ske 
barn sinsemellan men också genom planerade aktiviteter, som till exempel högläsning. Vidare 
anser författaren att studien belyser skriftspråksutveckling bland de yngre barnen som något 
de skapar i förskolan som social och kulturell miljö. I studien lyfter Björklund också fram de 
yngre barnens driv, nyfikenhet och intresse när det gäller deltagande i skriftspråk. Hon menar 
att dessa perspektiv kan hjälpa pedagoger att stödja barns utforskande av skriftspråket. 
Prior, Willson och Martinez (2012) har också fokuserat på barns möte med bilderböcker och 
högläsning. I en amerikansk studie undersökte Prior et al. vilka visuella medel barn använder 
för att förstå karaktärer i böcker. Ett antal barn från en andraklass deltog i studien. Studien 
visade att barn använder bilder och visuella illustrationer för att förstå karaktärer i böcker. 
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Enligt Prior et al. visade studien dessutom att barn inte uppmärksammade visuella ledtrådar 
som var inbäddade i illustrationerna. Vidare fann författarna att de deltagande barnen lutade 
sig mot avbildade ansiktsuttryck, kroppsposition och karaktärens handlingar i bilden för att 
förstå karaktären. Resultaten visade också vikten av barns medvetenhet när det gäller visuella 
medel vid högläsning. Flera av barnen svarade att bilderna hjälper dem att förstå bokens 
innehåll och dess karaktärer. På så sätt, menar författarna, belyser detta lärarnas viktiga arbete 
med att främja barns visuella förståelse under högläsning.  
Weih (2014) fokuserade istället på barns val av böcker. Syftet med studien var att undersöka 
relationen mellan nybörjarläsare och deras personliga litteraturval. I studien deltog arton barn 
från första klass i en amerikansk skola. Barnen ombads att välja litteratur fritt. Litteraturvalen 
redovisades senare av barnen. Studien visade att elevernas personliga litteraturval är en 
återspegling av vem de är som barn inom en viss familjestruktur. Den valda litteraturen ger 
också barnen stöd, underhållning och är en återspegling av deras inre önskan. På så sätt menar 
Weih att mening mellan text och läsare skapas, eftersom relationen mellan barnens 
personligheter och deras litteraturval var så tydlig.  
Svensson (2013) är ett exempel på en forskare som framhåller vikten av högläsning och 
böcker i förskolan och skolan. I en studie utvärderade Svensson litteraturprofilverksamheten i 
en förskola. Litteraturprofilen innebar samarbete mellan bibliotek, förskola och familje-
daghem. Införandet av profilen syftade till att utveckla det läsfrämjande arbetet i förskolan, 
lyfta fram barnbokens viktiga roll samt skapa ett arbete mellan förskola och bibliotek. Av den 
anledningen fann Svensson det intressant att undersöka vad litteraturprofilen inneburit för de 
medverkande. Svensson framhåller ytterligare ett syfte, vilket var att undersöka om 
litteraturprofilen påverkat barnens läsutveckling. Medverkande barn och pedagoger 
intervjuades. Svensson följde också upp resultat från nationella prov i årskurs tre för barn som 
gått på förskolan med litteraturprofil. Resultaten visade att litteraturprofilen påverkat såväl 
pedagoger som bibliotekaries inställning till användningen av litteratur i förskolan. Enligt 
Svensson visade barnen ett större intresse för litteratur och hade lärt sig hur man kan tänka 
och agera kring bokval. Svenssons slutsats är att litteraturprofilen positivt påverkat barns 
läsutveckling. Barn som medverkat hade dessutom högre resultat på nationella proven i 
svenska än de som inte medverkat. 
Dennis och Horn (2014) har i en amerikansk studie undersökt vilken inverkan förskollärares 
professionsutveckling har på deras undervisning samt barns engagemang under 
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högläsningssituationer. Studien baseras på ett digitalt återkopplingsprogram i form av email. 
Återkopplingsprogrammet innebär att pedagogerna via email kan ta del av konstruktiv kritik 
när det gäller undervisningsformer. Detta förutsätter att pedagogerna blivit observerade under 
lektioner och undervisning. Enligt Dennis och Horn är ett digitalt återkopplingsprogram att 
föredra framför praktiska workshops eftersom email går att ta del av när det önskas. I studien 
deltog tre förskollärare. Förskollärarna observerades och intervjuades innan de tagit del av 
återkopplingsprogrammet samt efteråt. Förskollärarna ombads att välja ut två barn var. De två 
barnen observerades extra noga för att se om deras beteende förändrades under studiens gång. 
Enligt Dennis och Horn visade studien att återkopplingsprogrammet positivt påverkade 
kvalitet och medvetenhet i förskollärarnas undervisning. Studien visar också att barns 
engagemang inte förändrades under högläsningssituationerna. Dennis och Horn menar dock 
att de två utvalda barnen inte kan stå för hela barngruppen.  
2.3. Högläsning - ett diskussionsfrämjande verktyg 
Hansen (2004) belyser vikten av att samtala kring böckerna som läses högt för yngre barn. I 
sin amerikanska studie dokumenterade Hansen tjugotvå förskolebarn mellan 5-6 år när de 
pratade om litteratur tillsammans med lärare. Samtalen, som skedde efter högläsning ur en 
bok, videofilmades. En kvalitativ analys av samtalen visade att lärarens frågor och respons 
uppmuntrade till boksamtal. Lärarens frågor och respons minskade allteftersom barnens 
förmåga att prata om böckerna ökade. På så sätt, menar Hansen, skapar lärares engagemang 
en miljö där barns litterära utveckling gynnas. Ping (2014) undersökte högläsningssituationer 
med yngre barn i en studie genomförd i Tyskland. Studien syftade till att undersöka om 
metoden dialogic book reading främjar processer för andraspråksinlärning. Metoden innebär 
att vuxen och barn samtalar kring böcker under högläsningssituationer. Den vuxne intar 
positionen som lyssnare och låter barnet berätta om boken. Fem tysktalande pedagoger 
videofilmades medan de läste högt för en liten grupp 3-6 åringar. De deltagande barnen hade 
tyska som andraspråk. Resultaten visar att högläsningssituationerna kunde bidra till att lära 
barn språk. Ping framhåller också att förskollärarna i studien tillämpade olika språkliga och 
kognitiva undervisningsstrategier, vilka skulle kunna användas inom lärarutbildningar. Ett 
annat resultat som Ping fann var att högläsningen som sker i mindre grupp uppmuntrar till 
interaktioner barnen emellan.  
Leech och Rowe (2014) har också fokuserat på boksamtal med yngre barn. Till skillnad från 
Hansen (2004) och Ping (2014) har författarna undersökt boksamtal mellan 5-åriga barn och 
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deras föräldrar i USA. Studien syftade till att undersöka om det fanns skillnader i 
diskussionerna beroende på vilken bokgenre de vuxna läste böcker ur. Ett annat syfte var 
också att undersöka barns förmåga att berätta och hur bokdiskussionerna kunde påverka detta. 
Föräldrarna läste först en bilderbok för sitt barn och sedan första kapitlet ur en kapitelbok. Det 
analyserade materialet visade främst på två resultat. Det första var att bilderböcker bidrar till 
en större variation av diskussioner bland barnen jämfört med kapitelböcker. Det andra 
resultatet visade att kapitelböcker tillåter barn med bättre berättandeförmåga att medverka mer 
i diskussionerna än barn med sämre berättandeförmåga. Enligt Leech och Rowe tror föräldrar 
att svårare texter främjar barns språkutveckling. Vidare menar författarna att den här studien 
belyser vikten av att föräldrar förstår sitt barns nuvarande språkliga förmåga. Förmågan är 
avgörande för vad barn kan ta till sig från de svåra texterna.  
Sayers Adomat (2010) undersökte boksamtal utifrån ett perspektiv som skiljer sig från andra 
studier. I en amerikansk studie undersökte hon barns spontana tolkningar med hjälp av 
kroppsrörelser och gester. Sayers Adomat menar att de här tolkningarna tenderar att förbises 
på grund av deras normöverskridande karaktär. Vidare, menar Sayers Adomat, kan detta sätt 
att uttrycka sig vara värdefullt för barn som kämpar med språkutvecklingen eller föredrar att 
visa förståelse med hela kroppen. I stället för att enbart fokusera på att analysera böckers 
textinnehåll går det tillämpa kroppsliga tolkningar för att skapa förståelse. Med andra ord kan 
barn med hjälp av drama skapa förståelse för böckers innehåll. Enligt Sayers Adomat visade 
studien att kroppsliga tolkningar öppnar upp för nya och fantasifulla sätt när det gäller att 
förstå böcker. Studien visade också att dessa spontana händelser kan likställas med barns 
rollek, där barnet genom att inta olika roller skapar mening och förståelse för omvärlden 
(Sayers Adomat, 2010).  
2.4. Högläsning - ett lugnande och disciplinärt verktyg 
I de tidigare nämnda studierna framhålls litteratur och högläsning som pedagogiska redskap 
som framförallt gynnar barns språkutveckling och läsutveckling. Det finns även forskning 
som lyfter fram andra aspekter av högläsning i förskolan. Ett sådant exempel är Ömans (1984) 
studie som kartlade läsvanor i förskolan. I studien fann Öman att mer än en tredjedel av alla 
lässtunder avbröts i förtid. Enligt Öman var anledningen att lässtunderna oftast var oplanerade 
och användes som tidsutfyllnad. Studien visade också att läsmiljön var oplanerad och på så 
sätt var det svårt för barnen att både höra och se den som läste. Enligt Öman saknades ett 
medvetet arbete kring högläsning. Vidare, konstaterar hon, saknades kunskaper om vikten av 
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vad böcker kan förmedla eller vikten av att bearbeta det lästa. Damber (2015) är inne på 
samma spår när hon beskriver en studie med syfte att undersöka hur ofta högläsning förekom i 
förskolan. Under en vecka observerades högläsningssituationer på svenska förskolor med 
hjälp av lärarstudenter. Studien visade att i de förskolor som ingick i studien, genomfördes 
högläsning i genomsnitt en gång per dag. Situationerna var sällan planerade eller inbäddade i 
en kontext. Böcker valdes ut slumpmässigt och uppföljning skedde endast i 27 % av 
högläsningssituationerna. På så sätt, menar Damber, har högläsning i förskolan främst ett 
disciplinärt fokus. 
Som en del i samma studie har Damber och Nilsson (2015) undersökt hur ett medvetet arbete 
med litteraturläsning i förskolan kan se ut. Som tidigare angivet visade Dambers (2015) studie 
att högläsning har en underordnad roll i svenska förskolor. På så sätt uppstod intresse för att 
framhålla ett medvetet arbete med litteraturläsning. Damber och Nilsson följde en förskole-
avdelning under ett temaarbete. Temat handlade om utanförskap och utgick från boken 
Grodan och främlingen. Studien visade att ett medvetet arbete med litteraturläsning kan ha en 
positiv inverkan på det sociala klimatet i en barngrupp. Det kan också påverka barnens 
förståelse av och kunskap om både sig själva, varandra och de egna vardagserfarenheterna. 
Enligt Damber och Nilsson påverkade också temaarbetet barns läs- och skrivutveckling 
eftersom arbetet gav barnen möjligheter att formulera sig i både tal och skrift.  
I en amerikansk studie framhåller Scheiner och Gorsetman (2009) - i samstämmighet med 
Damber (2015)- att det finns ett antal brister inom högläsningssituationerna i förskolan. I 
studien undersöker Scheiner och Gorsetman om lärare kände till de svårigheter barn kan ha 
när det gäller att dra slutsatser om litteraturens innehåll. Syftet var också att undersöka om 
pedagogerna uppmärksammade behov av slutsatsdragande eller om de var fokuserade på 
andra former av analyser angående planering av högläsningsstunden. De 31 deltagande 
förskollärarna ombads, utan vetskap om studiens faktiska syfte, att formulera frågor som de 
skulle ställa till 3-5-åringar under högläsningstillfällen. Förskollärarna ombads också att 
identifiera delar av en berättelse som kan vara svåra för barn att tolka. Tillfällena ljud-
inspelades och analyserades sedan utifrån teorier om barns kognitiva utveckling och 
språkutveckling. Studien visade att förskollärarna inte identifierade behovet av att dra 
slutsatser i delar av berättelsen som krävde förklaring. På så sätt, menar Scheiner och 
Gorsetman, går barn miste om berättelsens innehåll eftersom delar av innehållet är svårtolkat. 
Det kan i sin tur påverka språkutvecklingen.  



 

10 

2.5. Sammanfattning  
Sammanfattningsvis belyser tidigare forskning högläsning och böcker primärt som ett 
pedagogiskt verktyg. Ett verktyg som bidrar till barns språkutveckling, läs- och 
skrivutveckling samt identitetsutveckling. Genom högläsning skapas möjligheter för barn att 
möta text och berättelser i tidig ålder, vilket ses som en fördel inför skolgång och för 
grundläggandet av det livslånga läsandet. Forskningen belyser också att högläsning inte alltid 
genomförs i pedagogiskt syfte eller på ett önskvärt sätt. Detta på grund av pedagogernas 
kunskapsbrist när det gäller högläsning och böckers pedagogiska betydelse, men också 
bristande kunskap om pedagogiska tillvägagångssätt. Hur barn tar sig an text och 
bokaktiviteter har också lyfts fram i forskningen. Däremot saknas studier om högläsning 
utifrån ett barnperspektiv. 

3. Metod 
Med utgångspunkt i syfte och problemformulering fanns det metodologiska argument för att 
genomföra barnintervjuer. Detta med hänvisning till att barnintervjuer kan belysa barns olika 
upplevelser och syn på verkligheten och omvärlden (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2012). Därför valdes barnintervjuer som insamlingsmetod. I den här delen redogörs för valet 
av metod, hur jag praktiskt gått tillväga i studien samt eventuella problem som uppstod under 
studiens gång. Med hänvisning till materialets karaktär fanns det skäl att genomföra en 
tematisk analys. Metodernas starka respektive svaga sidor kommer också att diskuteras. 
Metodavsnittet presenteras under fem rubriker: Val av metod, Val av deltagare och deras 
samtycke, Genomförande, Analysmetod och Metoddiskussion.   
3.1. Val av metod 
Studiens syfte är att undersöka högläsning i förskolan ur ett barnperspektiv. Med hänvisning 
till syftet valdes barnintervju som datainsamlingsmetod. Jag valde att strukturera intervjuerna 
enligt Doverborg och Pramling Samuelssons (2012) beskrivning av strukturerade samtal. 
Metoden är anpassad till barnintervjuer och innebär flexibla samtal som i viss mån är i behov 
av struktur. Med andra ord liknar metoden ett vanligt samtal mellan vuxen och barn men är 
strukturerad eftersom den vuxne styr samtalet mot ett tänkt syfte. Vidare menar Doverborg 
och Pramling Samuelsson att metoden utmanar barn till att berätta och uttrycka sig om ett 
visst innehåll i förskolans verksamhet.  
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Intervjuerna följde en viss struktur eftersom jag skapade en intervjuguide (se bilaga 2) som 
innehöll en översikt med tänkta områden som intervjuerna skulle täcka. Intervjuguiden var 
formulerad utifrån mina frågeställningar och indelad i större delområden, enligt Brymans 
(2011) beskrivning. Vidare innehöll intervjuguiden olika frågetekniker som är bra att förhålla 
sig till vid barnintervjuer (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Det innebär att jag 
utifrån Doverborg och Pramling Samuelssons beskrivning av olika frågetekniker skrev ned 
dessa i intervjuguiden. Detta för att underlätta frågeformuleringarna under intervjuerna. 
Exempelvis framhåller Doverborg och Pramling Samuelsson fördelen med att ställa hur-
frågor. Frågan blir på så sätt öppen och ger utrymme för informantens svar. Intervjuguiden 
var tänkt att vara översiktlig och inte innehålla färdiga frågor. Det fanns ingen strikt 
ordningsföljd, utan tanken var att följa upp barnens svar och på så sätt formulera frågorna 
efter vad barnen svarade (Bryman, 2011). Denna intervjuform möjliggjorde att varje intervju 
blev unik samt gav mig tillåtelse att anpassa mig till intervjusituationerna som de utvecklades. 
3.2. Val av deltagare och deras samtycke 
När det gäller val av barngrupp anser Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) att det 
sociala kontraktet är till fördel. Detta innebär att samtalen blir bättre om forskaren skapat en 
relation som bygger på barnets förtroende. Av den anledningen tillfrågades en sedan tidigare 
bekant barngrupp. Eftersom barnen var minderåriga krävdes det samtycke från föräldrar. 
Enligt Vetenskapsrådets (2011) beskrivning av forskningsetiska principer (informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) formulerade jag ett 
samtyckesbrev till föräldrarna. Avdelningens personal hjälpte till att skicka ut breven till 
föräldrarna. De tog också emot det underskrivna samtycket när jag inte var på plats. Samtliga 
föräldrar samtyckte till sina barns deltagande. På grund av mina tidigare erfarenheter när det 
gällde barnens personligheter, språkliga förmågor och kapaciteten att föra samtal tillfrågades 
tio barn i ålder 4-5 år. Valet av barn påverkades också av hur många barn som var närvarande 
den dagen då intervjuerna genomfördes. Samtliga barn som tillfrågades samtyckte till 
deltagande. Utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer för konfidentialitetskravet, har jag i resultat-
delen ersatt de deltagande barnens riktiga namn med fingerade namn.  
Studien genomfördes på en liten förskola med sammanlagt trettiotvå barn och sju pedagoger. 
Förskolan ligger på landsbygden utanför en svensk medelstor stad. Pedagogerna ansåg att 
bostadsområdet kring förskolan tillhörde medelklass ur ett socioekonomiskt perspektiv. 
Avdelningen som de deltagande barnen tillhörde bestod av tjugotvå barn i åldrar 3-5 år. 
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Barngruppen hade sedan höstterminen 2015 en ny konstellation. Med andra ord hade inte alla 
i barngruppen tidigare gått tillsammans på samma avdelning. De här beskrivningarna ses mer 
som bakgrundsinformation och uppmärksammas inte specifikt i studien.     
3.3. Genomförande.  
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att barnintervjuer är en konst och att det 
behövs erfarenhet och träning. Av den anledningen genomförde jag två pilotintervjuer, såsom 
Byman (2011) förordar. Pilotintervjuerna sågs som ett tillfälle att utvärdera intervjuguiden 
samt undersöka praktiska aspekter som tid, rum, fungerande teknik, material och frågeteknik. 
Efter pilotintervjuerna justerades intervjuernas struktur. Detta eftersom jag från början inte 
funnit ett bra och intressant sätt att inleda intervjuerna. I pilotintervjuerna ombads de två 
barnen välja en bok som jag sedan läste högt ur. Detta var positivt eftersom barnet kunde 
relatera till något konkret när bokval och liknande frågor berördes. Däremot upplevde jag att 
barnen inte fann intervjuerna roliga och intressanta. Trots det bedömde jag att pilot-
intervjuerna var tillräckligt innehållsrika för att ingå i studiens material. 
Inför resterande intervjuer övervägde jag noga de praktiska detaljerna. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2012) menar att intervjuaren måste vara förtrogen med ljudinspelaren 
och eventuella praktiska material som behövs för att genomföra studien. Jag valde att ta med 
böcker, pennor och papper till intervjuerna för att skapa en trygg miljö för barnen, så som 
Doverborg och Pramling Samuelsson förordar. Liksom under pilotintervjuerna användes en 
mobiltelefon som ljudinspelare vid intervjutillfällena. Samtidigt som intervjuerna spelades in, 
antecknades sådant som jag tolkade som känslor hos barnen. Även barnens kroppsspråk, 
såsom deras gester och rörelser antecknades. Vidare valde jag ett rum som låg avskilt från 
avdelningen där intervjuerna kunde ske ostörda.  
Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson kan det underlätta för barn att svara på frågor om 
en handdocka eller annan rekvisita fungerar som medlare. Av den anledningen valde jag att ta 
med mig en vit gosedjursbjörn som jag döpte till ”Läsglada Hillevi”. Tanken var också att 
intervjutillfällena skulle vara roliga och tillfredställande för barnen. ”Läsglada Hillevi” låg 
gömd i en ryggsäck i inledningen av alla intervjuer utom den sista. Gosedjursbjörnen blev ett 
centralt samtalsämne bland barnen under dagen och på så sätt var ”Hillevi” redan avslöjad 
inför den sista intervjun. Jag inledde intervjuerna med att jag sa att jag hörde något pipa i 
väskan. ”Läsglada Hillevi” presenterades för barnen som en blyg björn som älskar att läsa 
böcker. Hon hade gömt sig i min väska för att hon visste att jag skulle åka till en förskola där 
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pedagogerna läser högt för barnen. ”Hillevi” var nyfiken på att fråga barnen hur det kommer 
sig att fröknarna läser för dem. Eftersom ”Hillevi” var blyg viskade hon i mitt öra varje gång 
hon ville ställa en fråga.  
Samtliga intervjuer förutom pilotintervjuerna genomfördes på en och samma dag. Barnen 
tillfrågades om deltagande under dagen. Sammanlagt genomfördes nio intervjuer med 
pilotintervjuerna medräknade. En av intervjuerna fick avbrytas på grund av att barnet blev 
blygt och inte ville svara på frågorna. Den intervjun valde jag att inte ha med i studien. Av 
den anledningen genomfördes två intervjuer där två barn intervjuades samtidigt, likt Brymans 
(2011) beskrivning av gruppintervju. Det barnet som avbröt sin intervju blev tillsammans med 
ett annat barn intervjuat senare under dagen. Det visade sig vara positivt eftersom barnet förde 
diskussioner och svarade på frågor under den senare intervjun. På så sätt resulterade det i 
sammanlagt åtta fullständiga intervjuer. Jag transkriberade alla intervjuer. Under intervjuerna 
tenderade emellertid barnen att komma ifrån ämnet genom att prata om andra saker eller 
genom att påverkas av saker i rummet. Dessa situationer valde jag att kort sammanfatta i 
transkriberingen. Med andra ord skrev jag inte ut dessa situationer ordagrant. Vidare valde jag 
att skriva ut skratt och i vissa fall rörelser som barnen gjorde. Exempelvis om barnet visade 
med gester för att beskriva föremål eller tillvägagångsätt.   
3.4. Analysmetod  
Efter transkribering övergick intervjuerna till att bli en textmassa. För att finna svar på 
studiens frågeställningar använde jag mig av tematisk analys, enligt Brauns och Clarkes 
(2006) beskrivning. I stora drag innebär analysmodellen att lokalisera teman eller mönster i 
den befintliga textmassan (Braun & Clarke, 2006). Bryman (2011) menar att författare eller 
forskare har olika synsätt när det gäller definitionen av tema. För vissa författare är tema mer 
eller mindre detsamma som en kod, medan ett tema för andra innebär mer än en kod och 
består av en grupp koder (Bryman, 2011). Under analyseringen av studiens material valde jag 
att se tema som något bestående av fler koder eller nyckelord. Jag fann det problematiskt att 
se en kod som ett tema då många av koderna gick in i varandra.  
I samstämmighet med Braun och Clarke (2006) började jag med att läsa igenom intervjuerna 
upprepade gånger medan jag skrev ned nyckelord för vad intervjun berör. I nästa steg sökte 
jag efter teman eller mönster i textmassan. Ett av tillvägagångssätten gick ut på att lokalisera 
språkliga kopplingar som kan belysa deltagarens medvetenhet (Bryman, 2011). Samtidigt som 
jag sökte efter teman skrev jag ned temaförslag på ett annat papper. I det tredje steget 
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sammanställdes befintliga koder till potentiella teman. Jag bestämde också en färg för varje 
potentiellt tema som jag sedan markerade tillhörande citat med. Citaten klipptes sedan ut och 
placerades i olika kuvert. Temats namn och definition skrevs ned på kuverten. Sedan gick jag 
igenom varje kuvert för att undersöka om citaten hörde samman samt om citaten beskrev 
olika aspekter av samma tema. Avslutningsvis letade jag efter mönster och samband mellan 
teman. Tidigare forskning, teoretiskt perspektiv och studiens syfte och problemformulering 
fungerade som ett stöd för att finna samband och variation mellan deltagarna. Genom 
analysmetoden urskildes tre tydliga teman: barnens uppfattningar om varför högläsning sker, 
barnens upplevelser av högläsning och aspekter av bokval. Dessa vidareutvecklas i studiens 
resultatdel.  
3.5. Metoddiskussion  
Jag fann valet av metod relevant för studiens syfte och problemformulering men också för 
studiens teoretiska perspektiv. Det hade självklart gått att använda sig av andra metoder och 
analysmodeller för att lyfta fram andra synvinklar.  
Under genomförandet av studien stötte jag på såväl framgångar som motgångar. När det 
gäller att intervjua barn krävs tid, intervjuteknik och erfarenhet (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2012). Jag upplevde inte pilotintervjuerna som tillräcklig träning inför resterande 
intervjuer. Samtidigt fanns inte tid för ytterligare pilotintervjuer. Tidsaspekten kan också 
diskuteras när det gäller de resterande intervjuerna. Ibland fanns det behov av att intervjua de 
deltagande barnen en gång till. Detta på grund av att intervjufrågorna i vissa fall visade sig 
vara för omfattande eller för djupa.  Barnen tenderade att svara ”jag vet inte” när de hade 
svårt att svara på frågorna. Genom att intervjua barnen igen kunde de tilldelats mer tid att 
tänka över intervjun och dess innehåll. Vidare hade det varit intressant att videoinspelat 
intervjuerna, eftersom barnen talade mycket med hela kroppen. Deras ansiktsuttryck och 
kroppsspråk säger mycket i kombination med tal. Det hade varit en fördel när det gäller 
tolkandet av barnens uttalanden.  
Det fanns vissa fördelar med det sociala kontraktet som Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2012) förespråkar. Jag vill tro att min tidigare relation till barngruppen var avgörande 
gällande barnens samtycke till deltagande. Den tidigare relationen kunde också vara bakgrund 
till att både föräldrar och pedagoger var tillmötesgående gällande samtycke. Andra positiva 
aspekter var att föräldrarna var snabba med att lämna in sitt samtycke och att intervjuerna 
kunde ske ostört i ett och samma rum. Transkriberingen samt tematiseringen av intervjuerna 
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upplevdes som viktiga delar av studien. Framförallt för att jag genom metoderna upptäckte 
aspekter som var viktiga för studien. På så sätt var metoden framgångsrik och ledde till 
intressanta intervjuer som var relevanta för studiens syfte och problemformulering.  

4. Resultat och analys  
I den här delen redogörs resultatet av det analyserade materialet. Analyserna består av utdrag 
från det transkriberade materialet med egna tolkningar som sätts i relation till tidigare 
forskning. Studiens syfte och frågeställningar grundar sig ur ett barnperspektiv där jag syftar 
till att undersöka barns resonemang och uppfattningar om högläsning. Barnperspektivet är på 
så sätt relevant i mina tolkningar av materialet. Resultatet vidareutvecklas i tre huvudrubriker: 
Barnens uppfattningar om varför högläsning sker, Barnens upplevelser av högläsning och 
Aspekter av bokval. Avsnittet avslutas med resultatsammanfattning.   
I analysarbetet urskildes olika teman när det gällde barns tankar och uppfattningar kring 
högläsning i förskolan. Innan jag i detalj går in på resultaten från intervjuerna, vill jag som 
bakgrund redogöra för hur högläsningsstunderna är strukturerade på den förskolan där studien 
genomfördes. Detta för att sätta in barnens uttalanden i en tydligare kontext. Barnens ålder 
anges inom parantes på följande sätt (5:10 år). Den första siffran anger år och den andra 
siffran anger månader.  
4.1. Hur högläsningsstunden är strukturerad 
På förskolan där de deltagande barnen gick fanns en struktur för högläsningsstunderna. 
Högläsning skedde minst en gång per dag. Barnen var indelade i mindre läsgrupper och hade 
bestämda läsrum. Vem som läste för barnen varierade. Läsgrupperna kunde också variera 
beroende på antal barn. Barnen hade utöver dessa tillfällen möjlighet att på eget initiativ läsa 
böcker under dagen, med eller utan pedagog. Förskolans böcker var placerade i lådor. Det 
fanns också samarbete med en bokbuss som med jämna mellanrum besökte förskolan. Genom 
bokbussen fick barnen tillfälle att låna böcker och träffa bokbussens personal. Detta går att 
kopplas till Svensson (2013) som talar om hur organisering av läsmiljö och högläsnings-
stunder kan påverka barns intresse för böcker. Organiseringen kan skapa nya kunskaper hos 
barn och pedagoger. Vidare framhåller hon att ett utökat basutbud av böcker påverkar 
organiseringen av läsmiljön i förskolan. Detta inkluderar att slänga trasiga böcker samt att 
placera böcker i hyllor med framsidan synlig för barnen. Svensson framhåller också värdet i 
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att samarbeta med bibliotek. Bibliotekets personal kan presentera och inspirera till nya böcker 
och på så sätt skapa intresse för böcker och läsning.  När det gäller läsning i mindre grupper 
framhåller Ping (2014) det positivt för barns lärande. Enligt Ping kan mindre läsgrupper leda 
till samspel mellan barn, vilket kan gynna deras språkutveckling. Även Kåreland och Lindh- 
Munther (2005) lyfter fram betydelsen av barns delaktighet när läsning sker i mindre grupp. 
Vidare menar författarna att barn och pedagoger i mindre grupper lättare kan diskutera kring 
bilder och innehåll. Dessutom får barnen ökade möjligheter att ställa frågor.   
4.2. Barnens uppfattningar om varför högläsning sker 
Bilden av högläsningens olika syften utifrån pedagogernas perspektiv framgår i den tidigare 
forskningen (se exempelvis Björklund, 2008; Fast, 2007; Simonsson, 2004; Svensson, 2013). 
Men hur ser barnen på högläsningen? Hur kommer det sig egentligen att vuxna och barn läser 
i förskolan? De deltagande barnen reflekterade olika över frågan. Agnes (5:8 år) lyfte fram 
lyssnandets betydelse samt barnlitteraturens värde som anledningar till varför högläsning sker 
i förskolan.  

Agnes- Hm… för att det är kul att lyssna eller att böcker är bra. Att böcker är bra 
liksom så att… Att en slags bok är riktigt bra, att man älskar den boken och 
tycker att den är jättebra. 

Agnes lyfte fram lyssnandet som en kul aktivitet, vilket kan tyda på att Agnes menade att 
högläsning sker eftersom barnen finner lyssnandet och böcker som roligt och positivt. Vidare 
lyfte Agnes fram värdet i böckerna, vilket kan tolkas som att lyssnandet blir bra om böckerna 
är bra. Det Agnes uttalande ger uttryck för är att högläsning äger rum eftersom barn vill få sin 
favoritbok läst. Detta går att relatera till Fast (2007) som menar att barn förstått något viktigt 
när de lämnar över en bok till någon vuxen och vill få den läst för sig, det vill säga att barnet 
har förstått att texten i boken kan förmedla något roligt att höra. Thorson (1995) talar om att 
högläsning ger barn möjligheter till lyssnande. Även Simonsson (2004) lyfter fram högläsning 
som ett tillfälle där barn får ta del av böcker och dess innehåll, vilket kan kopplas till Agens 
uttalande om lyssnandets betydelse.  
Många forskare belyser barns möte med böcker och berättelser som språk- och läsutvecklande 
(se exempelvis Björklund, 2008; Fast, 2007; Ping, 2014; Simonsson, 2004; Svensson, 2013). 
Tove (5:2 år) ger uttryck för detta när hon beskriver anledningarna till varför högläsning sker i 
förskolan.  
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Tove - för att vi barn kan inte läsa.  
Bianca- hm... Varför kan inte barn läsa för då? 
Tove- hm jag kan inte läsa.  
Bianca- berätta mera! 
Tove- för barn kan inte läsa, bara i skolan.  

Tove gav uttryck för synen av sig själv som en icke-läsande person. Likväl kan Toves 
uttalande tyda på att hon förstod att texten i böcker formar en berättelse, vilket endast vuxna 
och skolbarn kan tyda. Vidare kan det tolkas som att Tove uppfattade att pedagogerna läser 
högt för barnen för att de en gång själva ska lära sig att läsa. Det intressanta är att Tove senare 
under intervjun uttryckte att hon ibland brukade sitta själv och läsa. Det som är förvånande 
här är att hon tidigare uttryckte att hon inte kunde läsa. På frågan hur hon läser svarade Tove 
att nämen jag läser inte, jag bara tittar. Det kan tolkas som att bilderna i böckerna också 
förmedlar en berättelse, inte enbart texten. Prior et al. (2012) talar om att barn använder 
illustrationer för att förstå karaktärer i böcker. Vidare menar författarna att bilder hjälper barn 
att förstå bokens innehåll och på så sätt gynnar det barns läsutveckling.  
Ett återkommande tema i barnens svar var att högläsning skedde efter maten. Exempelvis 
framhöll Victor (5:10 år):  

Victor- för att vi har ätit mat. 
Bianca- aha, hur menar du då?  
Victor- för efter maten läser man bok. 
Bianca- aha okej, varför tror du att ni gör det då?  
Victor- för att det ska bli mysigt.  

Utifrån Victors uttalande kan det tolkas som att han har reflekterat kring högläsningens syfte 
och att han inte tänkte på högläsningen som ett pedagogiskt tillfälle. Som Damber (2015) 
konstaterar sker många gånger högläsningsstunderna på rutin, vilket gör att stunderna tilldelas 
ett disciplinärt fokus. I Victors uttalande kan det tolkas som att han finner sig i de ramar som 
är organiserade eller konstruerade för honom och de andra barnen. Kåreland och Lindh- 
Munther (2005) menar att lunchläsningen, det vill säga högläsningsstunden som sker efter 
maten, syftar till att få barnen att varva ner och vila. Simonsson (2004) likställer denna 
lunchläsning med omsorg eftersom aktiviteten är kopplad till kroppens välbefinnande. 



 

18 

Däremot konstaterar Öman (1984) att lunchläsning är en utfyllnadsaktivitet, som ett resultat 
av att det saknas kunskaper om högläsningens och barnlitteraturs pedagogiska aspekter.  
4.2.1. Om barnen fick bestämma 
I analysen från intervjuerna framgick att barnen hade delade uppfattningar gällande 
högläsningsstunderna som skedde efter maten. Barnen uttryckte olika viljor om hur det skulle 
genomföras om de fick bestämma. Anna (5:3 år) uttryckte att hon skulle bara läsa böcker 
ända upp i taket medan Per (5:3 år) menade ibland vill vi inte (läsa), bara leka. Det är svårt 
att tolka om Per får gå ifrån lässtunden om han känner för att leka istället eftersom jag inte 
ställde frågan. Däremot uttryckte en majoritet av barnen samma sak som Linus (4:7 år). Linus 
uttryckte till att börja med att man som barn får gå ifrån lässtunden om man finner det 
ointressant. Eftersom jag fann det intresseväckande, ledde detta till vidare frågor. 

Bianca- men säger inte fröknarna något om du går ifrån?  
Linus- de säger bara, vänta tills vi har läst den här boken  
Bianca- aha okej, hur känner du då?  
Linus- att det är tråkigt. 

Det är möjligt att även barn som svarar på detta sätt inte förstått vuxnas syfte med högläsning. 
Visserligen förespråkar Anna läsningen men det är inte tydligt om hon svarar allvarligt. 
Senare under intervjun med henne uttrycker även hon att det är påfrestandet att läsa många 
böcker. Som Thorson (1995) konstaterar kan barnens syn på högläsningsstunden och 
barnlitteratur bero på pedagogers inställningar och syften med högläsningen. Kåreland och 
Lindh-Munther (2005) menar att pedagogers föreställningar om högläsning kan skilja sig åt. 
Exempelvis varierar föreställningarna när det gäller barns samtalsdeltagande under läsningen 
eller bildvisningen. Författarna menar att detta beror på olika pedagogiska argument. 
Samtidigt framhåller Damber (2015) att det saknas kunskap bland pedagogerna om vikten av 
att möta böcker och bearbeta det lästa.   
Linus och Pers uttalande kan tyda på att deras viljor ibland krockar med pedagogernas viljor. 
Qvarsell (2003) menar att tänkta behov eller andra föreställningar om vad som är bra för barn 
kan komma i konflikt med barnets rätt att säga sin mening eller att ge sin uppfattning om en 
situation. Det är möjligt att Linus och Per inte får lämna högläsningsstunden eftersom 
pedagogerna anser aktiviteten som viktig. Vidare kan Linus och Pers uttalande tyda på att de 
finner den bestämda högläsningsstunden ointressant. Som Damber (2015) konstaterar tilldelas 
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rutinmässiga högläsningssituationer ett disciplinärt fokus. På så sätt är det möjligt att Linus 
och Per finner den bestämda högläsningen som ett krav. 
4.3. Barnens upplevelser av högläsning 
Under intervjuerna diskuterades hur en bra respektive mindre bra högläsningsstund ser ut. 
Dahlberg et al. (2014) framhåller barns tankar och uppfattningar som värdefulla gällande 
förskolan som verksamhet. Exempelvis kan barns uppfattningar om högläsningsstunden vara 
värdefull information inför planerandet av aktiviteten. De deltagande barnen framhöll olika 
aspekter och motiveringar kring högläsningens struktur och innehåll. Utifrån intervjuerna 
framkom ett återkommande tema där högläsningens längd och innehåll diskuterades. Linus 
(4:7 år) berättar om en gång när han upplevde att lässtunden var bra.  

Linus- när vi läste katt-boken!  
Bianca- varför tyckte du att katt-boken var bra?  
Linus- för att jag tycker om katter. 
Bianca- vad gör katterna i katt-boken då?  
Linus- eh… kastar sand /…/ det är kul när de kastar sand. 

Det finns en bok på förskolan som heter Snurran på dagis som handlar om en svart katt och 
en vit katt. Katterna är osams och kastar bland annat sand på varandra. Boken verkar vara 
populär i barngruppen eftersom de intervjuade barnen ofta refererade till boken, speciellt när 
jag bad dem berätta om en rolig lässtund. Linus uttalande kan tyda på att böckernas innehåll 
eller berättelse är avgörande för om högläsningsstunden kommer att vara rolig eller inte. Som 
Weih (2014) konstaterar kan böcker erbjuda barn underhållning. Likväl kan omtyckta eller 
valda böcker återspegla barnets personlighet samt hjälpa barnen att bearbeta händelser. På så 
sätt, menar Weih, kan barn relatera till böcker på olika sätt. Det är möjligt att Linus kan 
relatera till den omtalade kattboken. Dels för att han finner ett underhållningsvärde i bokens 
innehåll och att han gillar katter, men dels för att han kan relatera till det verkliga livet på 
förskolan. Liksom katterna i boken händer det att barn blir osams. Anna (5:3 år) uttryckte sig 
på ett liknande sätt angående en annan bok. Boken handlar om djur som slår sig, vilket leder 
till att det börjar blöda. Anna menade att hon tycker att det är kul när det blöder men det är 
inte kul när det blöder på oss, bara i boken. Damber och Nilsson (2015) är exempel på 
forskare som framhåller att temaarbete med böcker kan påverka barns förståelse av och 
kunskaper om sig själva, varandra och de egna vardagserfarenheterna. Vidare menar forskarna 
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att ett sådant arbetssätt kan påverka det sociala klimatet i barngruppen och öka barns intresse 
för böcker och läsning.  
När det gäller hur en mindre bra högläsningsstund gestaltar sig framgick det i intervjuerna att 
tidsaspekten var avgörande. Många av barnen menade att det var besvärligt att sitta stilla för 
länge. Det var också besvärligt att lyssna på mer än en bok. Victor (5:10 år) uttryckte: 

Bianca- berätta om någon gång lässtunden var tråkig.  
Victor- att läsa fyra böcker.  
Bianca- varför var det tråkigt då? 
Victor- att det var jobbigt att vänta och läsa fyra böcker. 

Efter högläsningen var det oftast ”fri lek” på förskolan där studien genomfördes. Det är 
möjligt att Victor väntade in den fria leken och därför inte ville läsa fyra böcker. Vidare kan 
det tolkas som att Victor inte upplevde högläsning tillräckligt intressant eftersom han inte 
uppskattade att läsa fler böcker än nödvändigt.  
Ivar (5:0 år) uttryckte liknande tankar. Under intervjun med honom framgick det att han fann 
filmer mer intressanta än böcker. När jag frågade honom hur det kom sig att filmer var bättre 
än böcker svarade han för det går inte lika snabbt att läsa. Detta kan kopplas till Fast (2007) 
som menar att filmer och TV-serier liksom böcker förmedlar ett sammanhängande 
händelseförlopp, vilket också kan vara en fördel i barns läsutveckling. Samtidigt förespråkar 
Svensson (2013) barnbokens viktiga roll och hur man som pedagog genom ett medvetet 
arbetssätt kan väcka intresse för böcker. Thorson (1995) är av åsikten att uppläsarens intresse 
och entusiasm för böcker eller läsupplevelser genererar nyfikenhet och intresse hos lyssnaren. 
Därmed kan läsningen ha motsatt effekt om intresset eller entusiasmen hos uppläsaren saknas. 
Talar pedagogen aldrig om böcker eller läsningens betydelse, riskerar barnens intresse för 
böcker och läsning att falla bort. Kåreland och Lindh-Munther (2005) tar också upp 
pedagogens betydelse för barns upplevelse av högläsningen och skriver att pedagoger 
upplever högläsning som lustfyllt för barn och lägger mer än gärna ner tid på litteratur-
aktiviteter. Det kan vara en anledning till att fler än en bok läses under högläsningsstunder. 
4.3.1. Sociala aspekter  
I analysen av intervjumaterialet framkom det att kamraterna kan påverka hur barn upplever 
lässtunden. Tove (5:2 år) berättade hur hon upplevde sina kamrater under högläsningsstunden.  
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Bianca- är dom bra kompisar att läsa med? 
Tove- ja, men det är mest Linda.  
Bianca- aha, men varför är det mest Linda för då? 
Tove- jo, för Filip tar alltid min filt och Robert försöker slita i den /…/ dom stör 
mig. 

Linda är en kamrat som Tove dagligen umgås med på förskolan. Toves uttalande kan å ena 
sidan tyda på att läskamraterna spelar stor roll för läsupplevelsen. Å andra sidan kan det hon 
berättade tolkas som att kamraten var viktigare än själva högläsningen. Det är möjligt att Tove 
hade nämnt Linda oavsett vilken aktivitet som varit i fokus. Flera av de andra barnen föredrog 
sina närmsta vänner som läskamrater. Likt Tove nämnde de också hur vissa kamrater störde 
under lässtunden. Simonsson (2004) tar upp den sociala aspekten på högläsning när hon 
skriver att barnens bokpraktiker visar att det är mycket viktigt för barnen vem man delar 
aktiviteten med. Thorson (1995) är ytterligare ett exempel på en forskare som nämner hur 
högläsningsstunder kan skapa gemenskap. Att samlas under en högläsningsstund skapar 
samspel mellan pedagog och barn men också barn emellan, skriver Thorson. Denna aspekt 
lyfter också Simonsson fram när hon konstaterar att barns gemensamma bokaktiviteter 
möjliggör interaktion samt meningsskapande kring böckerna.  
4.4. Aspekter av bokval 
Högläsning och böcker hänger oupplösligt tillsammans. I intervjuerna med barnen har det 
framgått att böcker påverkar hur högläsningsstunden upplevs. Björklund (2008) framhåller att 
barn genom tidigt möte med böcker tilldelas litterära upplevelser innan de själva behärskar 
läsning. Barnens utsagor om hur bokvalen gestaltas blev därför relevant att undersöka. Jag 
fann det även intressant att ta reda på om barnen valde självständigt och hur de påverkades av 
kamraters inflytande. 
4.4.1. Vem väljer böcker 
Vid analysen av studiens material framgick det att barnen väljer böcker till högläsnings-
stunden. Barnen menade också att pedagogerna ibland valde böcker om ingen annan gjorde 
det. Det fanns även barn som upplevde att endast pedagoger valde böcker till högläsnings-
stunden. John (4:9 år) berättade:  

John- fröknarna väljer.  
Bianca- fröknarna väljer, hur tycker du om det då John?  
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John- jag tycker det är kul för jag vill inte hela tiden gå och hämta böcker.  
Bianca- okej, varför vill du inte det då hela tiden?  
John- jag tycker att det är tråkigt. 

Johns svar skilde sig därmed från de övriga barnens. Det kan tolkas som att John inte brukade 
välja böcker med avsikt och hade därmed uppfattningen att det alltid var en pedagog som 
valde bok. Det kan också tyda på att vem som valde bok inte var viktigt för honom. Å andra 
sidan är det möjligt att han uppskattade vad som än lästes under högläsningsstunden. 
Svensson (2013) tar upp att pedagogers medvetna arbetssätt kan gynna barns kunskaper och 
tillvägagångssätt när det gäller att välja böcker. Genom att introducera litteraturen på ett 
medvetet sätt påverkar det barnens syn på litteratur, skriver Svensson. Även Hansen (2004) 
lyfter fram pedagogernas viktiga roll i att samtala om böcker med barnen och lyfta fram 
böckers värde. På så sätt, menar Hansen, ökar det förståelse hos barnen samt intresse och 
nyfikenhet för böcker. Som Damber (2015) visar, sker dock ofta bokvalen slumpmässigt.  
4.4.2. Resonemang kring bokval  
Har barn någon tanke bakom varför de väljer en viss bok? Som tidigare nämnts kan det tolkas 
som att John nöjde sig med att pedagoger valde böcker. Jag frågade de deltagande barnen hur 
de gick tillväga vid bokval inför högläsningsstunden. Majoriteten av de intervjuade barnen 
berättade att de tog en bok utan vidare tanke. Tove (5:2 år) berättade att hon tog till medel för 
att välja bok. 

Tove- Jag gör Ole Dole Doff. (en ramsa) /…/ ibland tar jag en bok och när jag 
”läsit” klart den tar jag en annan bok. 

Utifrån Toves uttalande kan det tolkas som att det var slumpen som avgjorde vilken bok Tove 
valde. Likaså kan det tyda på att Tove inte hade reflekterat över bokens innehåll eller bilder 
vid bokval. Det är också möjligt att hon upplevde, liksom John, bokvalet som oviktigt. Det 
viktiga var istället att ta med sig en bok till högläsningsstunden. Victor (5:10 år) framhöll 
andra tillvägagångssätt vid val av bok.  

 Victor- jag bara tittar i dom (böckerna) och lämnar tillbaks den om den är dålig.  
Bianca- aha, hur vet du om dom är dåliga då? 
Victor- för att om du ser någon dålig bild.  

Victors uttalande om dåliga bilder väckte mitt intresse. Jag frågade honom vad dåliga bilder 
innebar. Victor pekade på en bok som fanns tillgänglig under intervjun och framhöll den här 
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bilden är bra, för jag har läst den boken och den är bra. Det kan tyda på att Victor relaterade 
bokens innehåll med bilders kvalitet. Om bilden var bra var boken automatiskt bra och 
tvärtom. Även vid val av bok använder barn illustrationer som medel, för att förstå och 
komma ihåg böckers innehåll (Prior, Willson & Martinez, 2012).  
4.4.3. Röstning om böcker 
I intervjuerna framgick det att barnen oftast valde böcker till högläsningsstunden men att 
ibland också pedagogerna fick välja.  Många böcker valdes ut av barnen till varje lästillfälle. 
På så sätt behövdes en slags överenskommelse om vilken bok som skulle läsas under 
högläsningsstunden. Alexandra (4:9 år) hade en förklaring till hur det gick till.  

Alexandra- vi bara… vi får rösta (om böckerna). 
Bianca- ni får rösta, hur går röstningen till?  
Alexandra- såhär, (Alexandra tar upp en av böckerna som ligger framför henne 
och visar hur en röstning går till medan hon förklarar) om man räcker upp en 
hand så tar man den (boken) /…/ typ om den här blir mest (pekar på en bok) så 
tar vi den. 

Alexandra beskrev omröstningen som ett obligatoriskt moment innan högläsningsstunderna. 
Ett sådant tillvägagångssätt kan tolkas som att pedagogerna i förskolan hade infört ett 
demokratiskt förhållningssätt inför högläsningsstunden. Qvarsell (2003) menar att barn i 
dagens svenska samhälle har demokratiska rättigheter. Detta kan också kopplas till förskolans 
uppdrag som framhåller en demokratisk värdegrund och barns inflytande över verksamheten 
(Skolverket, 2010).  Alexandra var väl införstådd med hur röstningen gick till och verkade ha 
en positiv inställning till den. De flesta barnen svarade att det skedde en omröstning om 
böckerna som skulle läsas.  
4.4.4. Kamraters påverkan 
De intervjuade barnen var eniga om att böcker valdes enskilt utan att kamrater påverkade 
deras val. Wilma (4:10 år) och Anna (5:3 år) intervjuades samtidigt. En intressant diskussion 
uppstod dem emellan gällande kamraters påverkan vid bokval. 

Anna- men tänk om jag tar Snurran på dagis då? 
Wilma- nej, haha du får ta din bok!  
Anna- men om jag tar den före dig då? 
Wilma- nej, det kommer du inte, 
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Anna- men jag tog den före dig idag. 
Wilma- men det kommer du inte imorgon.  

Innan diskussionen uppstod var båda flickorna övertygade om att ingen kamrat påverkade 
deras bokval. På så sätt var det spännande när Anna började diskutera om hur det skulle vara 
om båda ville ha samma bok. Utifrån barnens diskussion var det möjligt att Anna ställde en 
hypotetisk fråga medan Wilma tog frågan mer allvarligt. Wilma gav vid ett tidigare tillfälle 
uttryck för att hon ville ha en viss bok, och att hon hade fått argumentera för den önskvärda 
boken. Barnens diskussion gav intryck av att kamraters bokval påverkar det egna valet, det 
vill säga om båda parterna har samma bok i åtanke. Detta går att kopplas till Simonsson 
(2004)  som konstaterar att bilderboken används i samspelssituationer i barns kamratgrupp. 
Enligt Simonsson förekommer det situationer där barn vill åt samma bok. Under dessa 
situationer handlar det om att hålla boken i handen. Simonsson skriver att detta medför en 
position där barnet kontrollerar både boken, medläsarna och aktiviteten. Vidare framhåller 
hon att turtagning och argumentering är vanligare än att fysiskt lösa sådana situationer.  
4.5. Resultatsammanfattning  
Ur de analyserade intervjuerna framkom det att barnen hade olika uppfattningar och 
resonemang kring högläsning i förskolan. Exempelvis framhölls resonemang kring att 
högläsning syftade till en mysig stund, medan andra barn framhöll att högläsningsstunden 
syftade till att lyssna och ta del av bra berättelser. Barnens uttalanden visade också att deras 
upplevelser av högläsningsstunderna kunde påverkas av tidslängd, struktur, sociala aspekter 
samt bokval.  
Vidare framgick det av analysen att barnen oftast valde böckerna till högläsningsstunderna. 
Majoriteten av de intervjuade barnen berättade att de tog en bok utan vidare tanke bakom 
valet. Några av barnen använde sig av ramsor medan andra baserade sina val på böckernas 
bilder. Enligt barnen förekom det vad som kunde tolkas som en obligatorisk omröstning om 
vilken bok som skulle läsas. Avslutningsvis framhöll barnen att de inte lät sig påverkas av 
kamrater vid bokval även om de analyserade intervjuerna visade att så inte alltid var fallet. 

5. Diskussion  
I den här delen kommer jag att redogöra för diskussion av studiens centrala fynd med 
kopplingar till studiens syfte, tidigare forskning och resultat. Studien syftade till att undersöka 
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4-5-åringars resonemang och uppfattningar om högläsning i förskolan. Detta ur ett 
barnperspektiv.  
Förskolan vilar på en demokratisk värdegrund, vilket bland annat innefattar barns delaktighet 
och inflytande över förskoleverksamheten (Skolverket, 2010). Detta styrker Dahlberg et al. 
(2014) som menar att barns tankar, uppfattningar och deras rätt att säga sin mening är 
värdefulla för förskollärarens arbete och förskolan som helhet. Tidigare forskning (se 
exempelvis Halldén, 2003; Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011) lyfter fram 
barnperspektiv som ett mångtydigt begrepp, med innebörder om att vuxna tolkar barns 
utsagor utifrån deras egen barnsyn. Barnperspektivet innebär också att belysa vilken plats 
barn ges i samhället och vilka generella erfarenheter det ger barn (Halldén, 2003).  
Med utgångspunkt i ovanstående beskrivning av barnperspektivet, intervjuades tio barn på en 
förskola. Två intervjuer skedde parvis medan resterande intervjuer skedde enskilt. Resultaten 
visade att de intervjuade barnen föredrog andra aktiviteter före högläsningen. Barnen hade 
olika uppfattningar och resonemang kring högläsningens syfte, tidslängd, struktur, sociala 
aspekter och bokval. Bokvalet sågs som en egen aktivitet i sig, där olika strategier framgick i 
studiens resultat. Studiens resultat kommer här att presenteras och diskuteras utifrån följande 
rubriker: Högläsningens syfte, Upplevelser av högläsning, Det medvetna bokvalet och det 
slumpmässiga bokvalet samt Sociala aspekter. Avsnittet avslutas med reflektioner och förslag 
till vidare forskning.   
5.1. Högläsningens syfte 
Tidigare studier visar att pedagogerna i förskolan har en bild av hur högläsningen ska gå till 
samt hur högläsningen gynnar barnen (se Kåreland & Lindh- Munther, 2005). Intervjuerna 
visade att barn kan ha andra uppfattningar om högläsningens syfte. Det förekom resonemang 
om att högläsning syftar till att lära barnen att läsa. Likaså förekom det resonemang om att 
högläsning syftade till att lyssna på bra böcker. Vanligare var uppfattningar om att hög-
läsningen inte hade ett pedagogiskt syfte, utan skedde rutinmässigt efter lunchen. En slutsats 
är att en majoritet av de intervjuade barnen inte förstod de vuxnas syfte med högläsning, men 
att de ändå fann sig i förskolans rutiner. Därför hade de heller inte reflekterat över varför 
högläsning ägde rum i förskolan. 
Detta skulle kunna kopplas till pedagogers uppdrag att klargöra syftet för barnen. Genom att 
visa intresse och entusiasm för böcker och läsning kan pedagoger skapa nyfikenhet hos barn, 
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men även det motsatta, det vill säga att brist på intresse och entusiasm hos pedagogen kan 
minska barnens intresse för högläsning (Thorson, 1995). Det är möjligt att pedagogerna på de 
intervjuade barnens förskola liksom barnen fann sig i högläsningsstundens rutin utan att 
reflektera, och därför inte funderade över aktiviteten och dess syfte (Damber, 2015).  
5.2. Upplevelser av högläsning 
När det gällde hur barnen upplevde högläsningsstunderna, framgick att tid och antal böcker 
hade stor påverkan. Att sitta still och läsa många böcker påverkade högläsningsupplevelsen 
negativt. Barnen framhöll att högläsning skedde direkt efter maten. Likaså uttryckte många av 
barnen att de hellre ville leka än läsa. En slutsats är att barnen inväntade den ”fria leken” som 
skedde efter högläsningsstunden. Det kan ha berott på att högläsningen upplevdes som oviktig 
eller inte tillräckligt intressant. En annan tanke är att högläsningsstundens tidpunkt orsakade 
en stillasittande aktivitet efter en annan, med lunch följd av högläsning. Att högläsning ägde 
rum efter maten kan ha berott på ett omsorgssyfte att få barnen att varva ned (Simonsson, 
2004). På så sätt kunde tänkta behov eller andra föreställningar om vad som är bra för barn 
komma i konflikt med barnets rätt att säga sin mening eller uppfattning om en situation 
(Qvarsell, 2003).  
Även om högläsningsstunderna upplevdes som långa och besvärliga, framgick det i 
intervjuerna ett intresse för böcker och deras innehåll. Barnen i studien uttryckte att bra och 
roliga böcker gjorde att högläsningsstunden upplevdes som bra. Under intervjuerna framgick 
det också att barnen på olika sätt kunde relatera till böckernas berättelser och karaktärer, 
vilket avgjorde om böckernas ansågs vara bra eller inte. Detta bekräftar tidigare forskning 
som framhåller att böcker kan vara kunskapsförmedlare, stöd för bearbetning av verkliga 
händelser, återspegla jaget, underhålla, främja språkutveckling och läsutveckling samt 
förmedla ett sammanhängande händelseförlopp (Fast, 2007; Simonsson, 2004; Thorson, 1995; 
Weih, 2014). Böcker kan också vara diskussionsfrämjande som i sin tur gynnar barns 
språkutveckling och läsutveckling (Hansen, 2004; Leech & Rowe, 2014; Ping, 2014; Sayers 
Adomat, 2010).  
5.3. Det medvetna bokvalet och det slumpmässiga bokvalet 
Angående hur själva bokvalen gick till, framgick det att barnen oftast valde böcker till 
högläsningsstunderna. Endast ett barn påstod att fröknarna brukade välja böcker. Strategierna 
för bokvalen varierade mellan barnen och det förekom både medvetna och slumpmässiga val. 
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Ett medvetet val var att använda böckernas illustrationer som urvalsinstrument. Tidigare 
studier (se Prior, Willson & Martinez, 2012) menar att barn tar hjälp av böckers illustrationer 
för att förstå bokens innehåll och karaktärer. Genom strategin blir bokvalet medvetet eftersom 
barnen utgår från bokens bilder. Intervjuerna med barnen visade att det skedde omröstning om 
böckerna till högläsningsstunden. Det kan förstås ses som ett medvetet bokval på initiativ av 
pedagogerna. Omröstningen är en demokratisk handling, vilket kan ses som en strävan efter 
förskolans demokratiska värdegrund (Qvarsell, 2003; Skolverket, 2010). Genom 
omröstningen tilldelades barn delaktighet och inflytande över högläsningsstunden, vilket 
också ingår i förskolans uppdrag.  
Många av de intervjuade barnen påstod att de tog en bok utan vidare tanke eller tog till medel 
som ramsor vid bokval. Strategierna kan ses som slumpmässiga eftersom barnen inte gav 
anledningar till valen. De slumpmässiga valen kan vara en återspegling av att barnen 
upplevde högläsning och bokvalen som oviktiga. Samtidigt framkom det inte i intervjuerna 
hur barn tänkte kring bokvalen. Ur ett barnperspektiv är det möjligt att barnen drar impulsiva 
slutsatser vid sitt bokval. Exempelvis kan färgen på en bok tilltala barnet här och nu, vilket 
leder till att den boken väljs. På så sätt förvandlas bokvalet från slumpmässigt till medvetet. 
Detta kan komma i konflikt med ett pedagogiskt perspektiv som syftar till att barn gör ett 
aktivt bokval utifrån böckernas innehåll (Svensson, 2013). På så sätt kan också det 
slumpmässiga valet vara en strategi som bör undvikas (Damber, 2015).  
5.4. Det sociala samspelet  
De intervjuade barnen lät sig inte påverkas av sina kamrater vid bokvalen. Likväl visar 
intervjuerna att dilemman och diskussioner kunde uppstå barn emellan vid bokval. Detta kan 
kopplas till Simonsson (2004) som menar att val av bok kan handla om status och positioner 
mellan barn. Därmed kan det tyda på att det sociala samspelet i barngruppen påverkar bok-
valet. Sociala aspekter uttrycktes också i barnens intervjuer gällande kamrater i läsgrupperna. 
Barnen påtalade att högläsningen upplevdes som bra om den närmsta vännen medverkade. 
Det kan tyda på att högläsningen inte är det viktigaste i det avseendet. Med andra ord 
upplevdes vänner och sociala aspekter som viktigare än själva högläsningen.  
5.5. Avslutande reflektioner  
Sett ur ett barnperspektiv framställdes högläsning som en rutinmässig aktivitet där intresset 
för aktiviteten varierade mellan barnen. Dessa kunskaper skulle inte enbart kunna ligga till 
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grund för diskussioner mellan pedagoger, utan även diskussioner om högläsning med barnen. 
På så sätt tilldelas också barn delaktighet och inflytande över verksamheten. Genom att tala 
med barn kan pedagoger uppmärksamma vad som behöver vidareutvecklas. Sett till hur 
högläsningen var organiserad på barnens förskola, skulle barnen exempelvis kunna ha åsikter 
om vilken tid på dagen högläsningen borde ske. Vidare skulle barnen också kunna ha åsikter 
om läsgruppernas struktur samt tillsammans med pedagogerna hitta en mer inbjudande plats 
för förskolans böcker. Barnens uppfattningar och upplevelser av högläsning kan också bidra 
till pedagogisk medvetenhet och hur pedagogerna kan bidra till att lägga grunden för ett 
livslångt läsande.  
Avslutningsvis visar intervjuerna att en majoritet av barnen genomförde slumpmässiga 
bokval. Detta ledde till vidare reflektioner om att barn ändå gör medvetna val fast de framstår 
som slumpmässiga. Jag menar att barn, liksom vuxna gör impulsiva val som sker i stunden, 
vilket inte alltid går att redogöra för. Detta blir också en fråga om hur pedagoger kan ta till 
vara barns impulsiva val, och vad det är i böcker som tilltalar barn.  
5.6. Förslag till vidare forskning och undersökningar 
I studien valde jag att inte intervjua pedagoger. Av den anledningen framgår inte deras 
uppfattningar kring högläsning i förskolan. Ett förslag till vidare forskning är därför att både 
intervjua pedagoger och barn. På så sätt kan högläsning diskuteras utifrån ett såväl 
pedagogiskt perspektiv som ett barnperspektiv.   
Ett annat undersökningsområde som kan vara intressant är barns bokval. I studien framgick 
det att barnen inte uppger bakomliggande orsaker till deras bokval. De val som barn gör kan 
tolkas som slumpmässiga, men det skulle lika gärna kunna vara så att barnen gör ett medvetet 
val. På så sätt skulle det vara spännande att observera hur barn går tillväga när de väljer 
böcker. En sådan studie skulle också vara intressant att genomföra utifrån ett genusperspektiv. 
Vilka böcker väljer flickor? Vilka väljer pojkar? Finns det några skillnader? Vad är kriterierna 
och motiven bakom bokvalen?  
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Bilaga 1 

 

Hej! 
Jag heter Bianca Grönqvist och läser på förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. 
Nu är jag inne på min sista termin och det är dags för mig att skriva examensarbete.  
Examensarbetet kommer att fokusera på barns uppfattningar när det gäller högläsning i 
förskolan. Det innebär att jag som student kommer att intervjua barn i åldrarna 4-5 år 
angående högläsning i förskolan. Era barn kommer att få svara på ett antal frågor som spelas 
in i from av ljudinspelning. Ta kontakt med mig om ni är intresserade av att ta del av 
intervjufrågorna. 
Att delta i studien är frivilligt. Det vill säga att du som förälder ger samtycke om ditt barns 
deltagande till studien. Sedan tillfrågas barnet om deltagande. Ingen kommer att tvingas delta. 
Studiens deltagare kommer att vara anonyma och ingen annan än jag kommer att ta del av 
ljudinspelningarna. Information som lämnas under intervjuerna kommer inte att föras vidare 
utan kommer endast användas till studien.   
Kontakta gärna mig om frågor uppstår!  
Bianca Grönqvist  
Mob: 076- 111 39 72  
Mailadress: biagr059@student.liu.se 
Fyll i blanketten och lämna in till mig eller annan pedagog vid xxxx förskola senast måndag 
den 2/11-15. Skriv under med ditt namn och ange ditt barns namn.  
Tack! 
8< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >8 
Jag godkänner att mitt barn eventuellt intervjuas i studien. 
[  ] – Ja [  ] – Nej  
 
Barnets namn: _____________________ Underskrift: _______________________
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Intervjuguide för barnintervjuer  
Inledning  
Det kommer att gå till så att jag frågar om barnets namn och hur gammalt barnet är. Sedan är 
det tänkt att intervjun är strukturerad i form av ett samtal där jag som student förberett med 
verktyg så som pennor, papper, bilder och böcker och videoklipp för att skapa en spännande 
men ändå trygg miljö. Beroende på vilket barn som intervjuas kommer olika verktyg att 
användas. Jag informerar barnet om att jag kommer spela in nu eller bjuda in barnet att sätta 
igång ljudinspelningen.  
Områden (ej i ordningsföljd).   

 På vems initiativ sker högläsningen? (vem bestämmer att ni ska läsa bok?)  
 Vad säger barnen om högläsningens innehåll?  

- Var är en bra plats att läsa bok?  
- Sker högläsning hemma hos barnen? 
- Spelar det roll om vem/ vilka som deltar i högläsningen och vem som läser?  
- Vad innebär en bra respektive dålig högläsningsstund?  

 Vad säger barnen om bokval?  
- Vem väljer böcker till högläsningen? 
- Påverkas barnen av vänner eller pedagoger när det gäller bokval? 
- Om barnet väljer bok, vilka typ av böcker väljs?   
-  Påverkar bokvalet högläsningen som helhet?  

Att tänka på  
Tanken är att vara lyhörd inför vad barnen säger. På så sätt kan fler frågor formuleras utöver 
de ovanstående. Att be barnen ”berätta” något kan underlätta för barnen när de svarar på 
frågor. ”Berätta om någon gång när du lyssnade på en riktigt bra bok”. Att använda ordet hur 
och berätta mer kan leda till vidare reflektion. Tänk också på att ge barnet tid att tänka och 
fyll inte i barnets svar. Efter intervjun tänker jag fråga barnet om hen vill lyssna på 
ljudinspelningen.  
 
 


