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1 INTRODUKTION 
 

Barnet i förskolan kan vanligtvis inte läsa själv utan läraren spelar en stor roll när det 

gäller att framföra böckernas innehåll. Därför valde vi att i denna studie lägga fokus 

på förskollärarens reflektioner kring användningen av litteratur i förskolan. Intresset 

för detta ämne väcktes under en kurs vi hade under lärarutbildningen. Våra egna 

erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning säger oss att högläsning är något 

som används för att till exempel få en lugn stund efter maten eller vid fruktstund, 

men vi har ändå upplevt att böckerna finns tillgängliga för barnen att själva sitta och 

lekläsa ur. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi också varit med om 

att de mindre barnen ofta och mer än gärna bjuder in läraren till en lässtund. Detta är 

något som ska tas tillvara på. En språklig upplevelse delas under högläsning och den 

här gemensamma språkupplevelsen ger barnet en större kunskap om ord än vad det 

vardagliga samtalet gör (Dominković, 2006). 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) nämner inte begreppet högläsning men 

vi tycker ändå att det finns strävansmål som innehåller högläsning, bilderböcker och 

boksamtal. Genom att arbeta med högläsning, bilderböcker och boksamtal får barnen 

möjlighet att utvecklas. I tre av de strävansmål som tas upp i Lpfö (Skolverket, 2010) 

beskriver bland annat att läraren ska hjälpa barnet utveckla sitt ordförråd, intresse för 

skriftspråket, uttrycka tankar, ställa frågor, leka med ord, argumentera, uttrycka 

tankar och berätta. Vi tolkar att det handlar om att läsa böcker, att samtala om boken 

och även om det som lästs. Vi är intresserade av hur läraren tänker kring arbetet med 

litteratur eftersom det är deras tankar och hur de resonerar kring detta som är 

utgångspunkt för hur de arbetar med det i den verksamhet de är i. Ur 

forskningssynpunkt kan detta bidra till en större förståelse för hur lärare i 

verksamheten tänker om hur litteraturen används, varför den är viktig för barnens 

utveckling och varför litteraturen används för barnens utveckling. 

https://www.facebook.com/zoran.dominkovic
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Litteratur 

 

Friedrich Fröbel var en man som Simonsson (2004) beskriver som en frontfigur för 

de yngre barnens pedagogik då han såg att den hade en stödjande roll för barnens 

fantasi och deras spontana intresse för omvärlden. Fröbels synsätt gjorde att nya 

texter behövdes  då folksagorna var för svåra för de yngre barnen. 1844 gav Fröbel ut 

en bok som barn och vuxna kunde samtala om och sjunga ur tillsammans. Simonsson 

(2004) anser att Fröbel öppnade upp för de mindre barnens läsande, där barn 

tillsammans med en vuxen kan titta på bilder, läsa och samtala om boken. Även 

Björklund (2008) tar upp Fröbel och att det var när hans bok gavs ut som förskolans 

högläsning startade. I Simonssons (2004) avhandling kan man läsa om systrarna 

Moberg som startade en kindergartenverksamhet i Norrköping 1899. I den 

verksamheten hade läsning av sagor en självklar stund på schemat.  

En bilderbok är mycket mer än bara en bok med bilder. Boken kan innehålla både 

text och bild, de kan ha olika storlekar, former och material (Simonsson 2004). 

Björklund (2008) anser att en bok har många funktioner. Den kan lekas med, läsas, 

tittas i eller bara finnas med vid barnets sida. Boken kan trösta, uppröra eller göra 

barnet glad. Simonsson (2004) framhåller också att lärare antar att bilderna i 

böckerna är lätta för barnen att läsa av och förstå och att det krävs vissa erfarenheter 

för att förstå bilder i en bok, bland annat att känna igen enkla karaktäristiska drag 

som till exempel ilska, glädje och ledsamhet. Bilderboken har förmågan att berätta 

med både text och bild där bilden och texten kan beskriva olika saker men genom 

samspel förstärks upplevelsen (Simonsson 2004). Även Björklund (2008) tar upp att 

barnen genom böcker får komma i kontakt med både glädje, sorg och ilska och även 

olika sorters kunskaper som moral och hur det sociala livet fungerar. 

Den allmänna uppfattningen kring böcker är enligt Simonsson (2004) är att de har 

något att lära barnen. Barnen får tidigt lära sig hur en bok ska användas om de får 

ställa frågor om boken och förstå att boken har ett värde. De böcker som används i 

förskolan är oftast av bra kvalitét men läraren tänker inte på hur de använder dem, 

speciellt inte om läraren själv inte är intresserad av litteratur. Ju mer intresserad en 

lärare är desto större tyngd lägger de vid vad de läser och hur (Simonsson, 2004). 

När barnet får lyssna på en berättelse från en bok anser Björklund (2008) att barnet 

behöver kunna hantera både det talade språket såväl som bilderna i boken för att 

kunna få en helhetsbild och därigenom skapa mening. Boken kan väcka många 

tankar och funderingar för ett barn men boken kan också hjälpa barnet att bearbeta 

olika situationer. Nikolajeva (2000) anser att samspelet mellan text och bild i 

bilderbokens kan beskriva sinnesstämningar och känslor bättre än vad enbart ord 

kan. De flesta författare till bilderböcker tar i beaktande att boken ska användas av  

både vuxna och barn och därför har böckerna oftast ett budskap, något som barnet 

ska lära sig. Detta budskap kan till exempel vara hur barnet kan bearbeta olika 

händelser samt uppföra sig (Nikolajeva, 2000). 

Enligt Simonsson (2004) riktar sig bilderböcker till barn i förskoleåldern de har en 

självklar plats i förskolan. Läraren vill ge barnet ett rikt kulturarv genom att läsa och 

introducera böcker som lyfts fram som kulturella ikoner. Många lärare tycker att det 
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finns ett kulturarv där klassiska böcker ingår, böcker som läraren tycker barnet ska få 

ta del av vilket leder till att olika generationer kan prata om samma bok. Böckernas 

placering i förskolan är delvis beroende på personalens attityder till läsning och 

böckernas betydelse. Läraren har valmöjligheten att antingen placera böcker så att 

barnen når dem eller ställa böckerna högre upp och på sätt begränsa tillgången till 

dem. Något som barn tidigt får lära sig är att man ska vara rädd om och att det inte 

går att handskas hur som helst med böckerna som finns i förskolan (Simonsson 

2004).  

 

2.2 Högläsning  
 

Bibliotekarier började under 1940-talet och tidigt 1950-tal att erbjuda en form av 

sagotimme som var menar som en slags läsförberedelse (Albright, Delecki och 

Hinkle, 2009). Albright m.fl., (2009) beskriver att barn behövde bli förberedda för 

läsning genom att bli exponerade för litteratur innan de själva skulle börja använda 

en bok. De första tankarna med denna sagotimme var att barnen skulle få en chans att 

socialisera sig med andra barn, bekanta sig med böcker och genom detta ge dem en 

bättre inställning till användandet av böcker i skolan (Albright m.fl., 2009). 

Svensson (2011) framhåller att det finns studier som visar att läsning i förskolan inte 

är en sysselsättning som prioriteras. Hon tar upp en undersökning som handlar om 

förskollärarstudenters erfarenheter av högläsning när de har varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning. Undersökningen visar att ett litet antal studenter hade 

erfarenhet av högläsning dagligen och att en del av dem inte hade varit med om att 

någon högläsning förekommit alls (Svensson 2011).  

Enligt Svensson (2011) visar flera studier att de tillfällen i verksamheter då 

högläsning oftast förekommer är när barnen ska vila, lugna ner sig eller när de ska 

vänta på någonting. Domkinkovic (2006) beskriver att högläsning kan ske på 

bestämda tider eller vid spontana tillfällen. Många förskolor brukar göra lässtunden 

mysig genom att barnen får ligga ner på madrasser och lyssna, ibland med gosedjur 

som de tagit med sig hemifrån (Domkinkovic, 2006). Beauchat, Blamey och Walpole 

(2009) anser att högläsning är en avslappnande aktivitet för barnen samtidigt som de 

får känslan av att vara deltagande. Simonsson (2004) beskriver att lässituationen på 

en del förskolor är en rutin då de dagligen läser för barnen efter lunch. Aktiviten är 

lärarstyrd då läraren bestämmer var de ska sitta, vilka som ska vara med, när 

högläsningen ska ske och vad som ska läsas (Simonsson 2004).  

Flynn (2011) beskriver högläsning och enligt honom innebär högläsning att läraren 

läser en text för hela gruppen och ibland pekar ut ord. Barnen tar en mer passiv roll 

som lyssnare. Genom att läraren läser för barnet i förskolan minst en gång om dagen 

får barnen, oavsett om de möter böcker i hemmet eller inte, en grundläggande 

bokkompetens med sig till skolan. Litteratur ger barnet en möjlighet att se karaktärer 

visa både bättre och sämre egenskaper. Boken skapar även möjligheter till lek. Att 

låta barnen skapa en lek utifrån en bok som de precis lyssnat till och leken kan då 

fungera som en hjälp för att förstå boken (Simonsson, 2004).  
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2.3 Boksamtal 
 

Boksamtal skiljer sig enligt Flynn (2011) en aning från den typiska högläsningen. 

Boksamtal innebär att läraren läser med en mindre barngrupp och att läraren 

tillsammans med barnen har en konversation om berättelsen när de läst klart. I 

konversationen som äger rum ska den vuxna prata mindre och mindre och barnet ska 

istället få en chans att utveckla sitt eget sätt att uttrycka sig genom att tala mera 

(Flynn 2011). Albright m.fl., (2009) tar också upp boksamtal och framhåller att det 

är en av de bättre metoderna som kan användas för att göra barnet bekant med skriv 

och läsfärdigheter vid tidig ålder. Boksamtal kan innebära att en vuxen ställer frågor 

om vad barnen ser på en bild eller vad de tror att en karaktär i berättelsen ska göra 

sen. Enligt Björklund (2008) kan ett samtal utifrån en bok nå mycket längre än 

bokens ursprungliga betydelse och detta är något som oftast sker när en lärare är 

närvarande och kan hjälpa barnet framåt i samtalet. Albright m.fl., (2009) påpekar att 

denna form av aktiv läsning är en bra grund inför kommande läs- och 

skrivutveckling och de lyfter även fram forskning som visar att det inte är tillräckligt 

att enbart läsa för ett barn. Hur vuxna läser med barn är lika viktigt som att de läser 

eller hur ofta de läser med dem (Albright m.fl., 2009).  

Genom att efterarbeta det som lästs med barn tillåts den vuxna att förklara svåra ord 

för barn samt bearbeta historien och innehållet. När läraren under läsningen 

diskuterar svåra ord kan mötet med böcker ge barnet en ökad språklig medvetenhet 

och denna språkliga medvetenhet har betydelse inför den framtida läsinlärningen. 

(Dominković (2006). Även Chambers (1993) framhåller att boksamtalet har en 

betydande roll i koppling till högläsning. Genom att samtala om det som lästs samt 

att ha en dialog får barnet träna på att formulera sig utifrån sina egna erfarenheter 

och tankar (Chambers 1993). Björklund (2008) anser att boken inbjuder till samtal, 

där alla som deltar får ha en egen bild av både det skrivna och de visuella. Inget är 

vare sig rätt eller fel. En bok kan bjuda in till fortsatta tankar och funderingar som 

barnen vid senare tillfälle kan ta fram och utveckla vidare genom till exempel frågor. 

Björklund (2008) tar även upp att det vid samtal krävs att både lärare och barn 

lyssnar på varandras uppfattningar. 

 

Vikten av att samtala om boken och att dess budskap uppstår först när någon tolkar 

budskapet är något Simonsson (2004) belyser i sin avhandling. Böcker ger en stor 

variation på budskap som kan diskuteras, kommuniceras och tolkas tillsammans. 

Läraren får på ett lättare sätt fram sitt budskap när boken diskuteras (Simonsson 

2004). Björklund (2008) beskriver samspelet mellan bilder och text i en bok och att 

kommunikationen runt bilden och texten skapas i stunden. Det gäller då för läraren 

att vara lyhörd för barnens idéer och funderingar så att ett gynnsamt samtal kan ske. 

Björklund (2008) fortsätter att beskriva att barnet både behöver lyssna och prata om 

boken och att en större mening skapas när barnen får samtala tillsammans om en 

berättelse de lyssnat på. Barnen får inte bara lyssna och ta in vad de andra barnen 

säger, tycker och känner utan de får även utveckla sina tankar och känslor i ord. De 

får då en större förståelse för vad berättelsen handlade om (Björklund 2008). 
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2.4 Barns utveckling genom högläsning och boksamtal  
 

Att berätta något är en gammal pedagogisk metod och används i princip alla kulturer 

och genom berättelser kan den som lyssnar lära sig mycket om språket. När ett barn 

kommer till en vuxen, lämnar över en bok och vill ha den läst för sig har barnet 

förstått att symbolerna utgör något som kan vara roligt och intressant att lyssna till. 

(Fast, 2001).  

Vid val av text inför en högläsning menar Beauchat m.fl., (2009) att det är bra om 

läraren förstår potentialen med texten och hur den kan vara lämplig för att utveckla 

barnets läs, skriv och språkfärdigheter. Att tidigt läsa för barn låter dem bland annat 

se hur en bok ska hållas, att sidorna vänds från vänster till höger, hur en titel 

identifieras och barnen lär sig skilja på ord samt vad de betyder. Att barnen ska ha 

kunskap om detta kan tyckas mindre viktigt men forskning visar att dessa egenskaper 

senare haft intryck på barns läsframgång. Beauchat m.fl., (2009) framhåller att barnet 

genom högläsning kan få grepp om bokstäver och ord och med detta menas inte att 

kunna alfabetet eller att kunna läsa ord. Däremot handlar det om att barn har 

förståelsen för vad bokstäver används till, att utgöra ord och att ord är en del av en 

mening. Denna förståelse utvecklas bland annat när läraren följer med fingret på det 

ord som läses. Barnet får kunskap om alfabetet genom att läraren till exempel inriktar 

sig på en specifik bokstav i alfabetet före, under eller efter berättelsen. Att känna 

igen alfabetet underlättar vid barnets läs- och skrivutveckling (Beauchat m.fl., 2009). 

I läsforskningsprojektet Dominkovic (2006) deltog i framkom det att barnen får ett 

rikare ordförråd genom att få sagor berättade för sig. Enligt Beauchat m.fl., (2009) är 

det betydande att stanna upp vid det som blir läst och reflektera över detta leder det 

till att läraren utvecklar barnets språk. Under högläsning hjälper läraren till att bygga 

upp barnets ordförråd. Efter att läraren introducerat ordet kan det vara bra att låta 

barnet själv säga ordet för att på så sätt etablera en fonologisk bild av ordet. Detta 

hjälper dem även att memorera ordet. Förskolebarn som fått möjlighet att träna på sin 

fonologiska medvetenhet har i studier visat sig lära sig läsa fortare (Beauchat m.fl., 

2009). 

Både Fast (2001) och Simonsson (2004) framhåller att fantasin blir stimulerad och 

utveckas när barnen lyssnar till berättelser. Genom att lyssna lär sig barnen att 

föreställa och gestalta inre bilder. Barnen skapar scener i huvudet utefter det som 

sker i berättelsen. Att fantisera och föreställa sig inre bilder blir grunden till barnets 

egen kreativitet (Fast, 2001).  Enligt Simonsson (2004) ger läraren alltså barnen 

tillfällen i att träna sin fantasi genom bokens upplevelser och får då lättare att 

bearbeta upplevelser och händelser, fantasin är ett viktigt redskap när problem ska 

bearbetas. Fler egenskaper barn tränar på när läraren läser högt, är att sitta still, 

komma till ro, växla tempo samt att lyssna. Simonsson (2004) tar upp att lärarna 

menar att boken är ett bra pedagogiskt verktyg och att barnen även tränas i det 

sociala samspelet under läsningen. 

Enligt Simonsson (2004) ger litteratur många tillfällen till diskussion och tolkningar 

och barnen får en chans att själva fundera över vad figurerna gör i boken och på så 

sätt även skapa sig en egen bild över vad som är rätt och fel. Bilderna i böckerna kan 

ibland vara komplexa för barnen att förstå. De kan då behöva någon att diskutera 

med för att förstå bildernas betydelse. Det kan vara de andra barnen eller så kan de ta 

hjälp av läraren (Simonsson 2004). 
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3 SYFTE  
 

Syftet med studien är att belysa hur lärare i förskolan reflekterar kring litteraturens 

användande i verksamheten. Frågeställningarna studien utgår ifrån är:  

 

  Hur reflekterar lärare angående högläsning? 

  Hur reflekterar lärare angående boksamtal? 

  Hur reflekterar lärare angående användning av bilderböcker? 
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4 METOD 
 

4.1 Undersökningsinstrument 
 

Enkätundersökning ansågs vara ett passande undersökningsinstrument att använda 

eftersom lärarna då fick egen tid att reflektera över sina tankar och  svara på frågorna 

i lugn och ro. Stukát (2011) tar upp att enkätundersökning är ett bra 

undersökningsinstrument att använda när avsikten är att nå ut till fler människor och 

detta var även vår tanke vid val av undersökningsinstrument.  Enligt Trost (2001) 

påminner enkäter om intervju men det finns en grundläggande skillnad, att enkäter är 

mer självständigt då den medverkande besvarar och antecknar sina svar personligen. 

I studien användes en ostrukturerad enkätform då denna enligt Patel och Davidsson 

(2003) innebär att de som ger svar på enkäten har möjlighet att självständigt tänka ut 

ett svar och detta var något som tidigt fanns i tankarna vid val av 

undersökningsinstrument. Något som både Patel och Davidsson (2003) samt Stukát 

(2011) tar upp är vikten av hur frågorna formuleras och detta var något som fanns i 

åtanke vid utformningen av enkäten. Frågorna måste både begripas och tolkas på det 

sätt som undersökaren menar.  

 

 

4.2 Urval 
 

En förfrågan (bilaga 1) om intresse att medverka i en enkätundersökning skickades ut 

till tio förskolor i tre mellanstora städer i Sverige via mail. Till två förskolor i södra 

Sverige utfördes förfrågan muntligt då det fanns möjlighet till detta. Sammanlagt 

förfrågades 12 förskolor. Dimenäs (2007) beskriver hur ett urval görs utifrån det som 

ska besvaras och urvalet är väsentligt för slutsatserna i resultatet. Lärarna på de 

medverkande förskolorna fick själva utse vilken eller vilka lärare som var 

tillgängliga för att kunna besvara enkäten.  

Vid mailutskicket blev det ett visst bortfall. Av de förskolor som blev tillfrågade via 

mail ställde tre förskolor upp på att besvara frågorna. De förskolor som tackade nej 

till medverkan framhöll bland annat tidsbrist som orsak. De två förskolor som 

förfrågades muntligt svarade båda ja. Det blev totalt 5 förskolor som tackade ja till 

att delta i studien.  

 

4.3 Genomförande 
 

I den förfrågan som skickades ut till förskolorna förklarades syftet med 

undersökningen och om de ville delta i studien. Till de förskolor som sedan svarade 

ja till att medverka skickades enkäten (bilaga 2) ut. Innan enkäten skickades ut lästes 

den av en kurskamrat som kontrollerade att den gick att förstå och svara på. Till de 

två förskolor i södra Sverige gavs enkätundersökningen ut personligen då 

möjligheten till detta fanns. Vid utsatt datum samlades enkäterna i södra Sverige in 

och resterande samlades in via mail. 12 enkätsvar samlades in från de fem förskolor 

som valt att medverka i studien.  
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4.4 Databearbetning 
 

Efter att enkäterna samlats in sammanställdes de i datorn utifrån de svarsområden 

som enkäten bestod av: högläsning, boksamtal och bilderböcker. Efter att ha läst 

igenom detta sammanställda dokument togs det mest relevanta innehållet fram och 

skrevs ner för att senare kunna användas som ett stöd vid återgivningen av resultatet. 

Utefter områdena i enkäten söktes det efter likheter, skillnader och de eventuella 

mönster som kunde urskiljas.  

 

4.5 Etiska aspekter 
 

De krav som Vetenskapsrådet (2002) tar upp har vi tagit hänsyn till i studien. Det 

finns fyra krav att ta hänsyn till: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Det första kravet informationskravet innebär att samtliga som medverkar i studien 

ska bli informerade om vad syftet för studien är samt att deras deltagande är 

frivilligt. De medverkande ska även ha möjligheten att låta bli att delta och kunna 

avbryta när som helst under studiens gång. Detta krav togs hänsyn till när frågorna 

skrevs och skickades ut. Förskolorna fick välja om de ville medverka och de fick 

information om vad syftet med studien var.  

Samtyckeskravet innebär att samtycket från de medverkande ska samlas in. Genom 

mailet som skickades ut samt muntligen samlades samtycket in (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar ska vara anonyma och det ska 

inte gå att identifiera personen i studien. Detta krav innefattar också att information 

som samlas in ska förvaras på ett sätt så att inte utomstående inte kan få tag på den 

(Vetenskapsrådet, 2002). I studien nämns inga namn på varken lärare eller förskola 

att. Uppgifterna som samlats in har förvarats på en plats där inga utomstående haft 

tillgång till den.  

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att den som ansvarar för studien ska ge 

information till de medverkande om hur det insamlade materialet ska användas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes innan insamling av data via mailet 

som skickades ut.  

Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar att de som medverkar ska bli tillfrågade om 

de är intresserade av att få ta del av resultatet, genom att till exempel få ta del av en 

sammanfattning. (Vetenskapsrådet, 2002). I den förfrågan som skickades ut erbjöds 

de medverkande att få ta del av resultatet när studien färdigställts.  

 

4.6 Metoddiskussion 
 

I studien hade ett annat undersökningsinstrument kunnat användas som till exempel 

intervju. Att använda intervju hade gett möjligheter till att ställa följdfrågor och 

föräkra sig om att lärarna förstod vad som menades med frågorna. Vid 
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enkätundersökning kan det inte tas för givet att frågorna uppfattats korrekt av den 

som besvarar enkäten och det finns ingen möjlighet att kontrollera detta om den som 

medverkar ska vara anonym (Stukát, 2011). I studien hade en pilotstudie kunnat ge 

möjlighet att ta reda på hur frågorna uppfattades innan de skickades ut till de 

medverkande. En pilotstudie gjordes inte i denna studie dock lämnades en provenkät 

ut till en kurskamrat som gick igenom frågorna och såg över om de var lätta att förstå 

eller om de behövde arbetas mer med. 

Enkät som undersökningsinstrument var ett bra val i denna studie då målet var att få 

fram lärarnas reflektioner kring rubrikerna högläsning, boksamtal samt bilderböcker. 

Enkäten gav lärarna chansen att reflektera kring de frågor som ställdes eftersom de 

fick egen tid till att besvara dem på. 

I studien tillfrågades sammanlagt 12 förskolor om att medverka och bortfallet blev 

sju förskolor. Det kom in 12 enkätsvar från de fem förskolor som kvarstod efter 

bortfallet. Fler förfrågningar kunde ha skickats ut eftersom bortfallet blev större än 

förväntat. Ytterligare muntliga förfrågningar kunde med fördel använts då alla som 

blev tillfrågade på detta sätt tackade ja till medverkan. Mail kan ha en tendens att 

verka opersonlig och det kan vara svårt att få fram vad man menar och den 

tillfrågade har lättare att missa eller låta bli att svara på ett mail.  
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5 RESULTAT 
 

5.1 Lärares reflektioner angående litteratur 

 

Lärarna i studien valde oftast litteratur utefter vad som skedde i verksamheten. Det 

kunde vara temaarbete eller barnens aktuella intresse som blev utgångspunkt för 

valet av litteratur. En lärare lyfter fram att om det förekommit konflikter i 

barngruppen kan det bli vad som lägger grunden för litteraturvalet och då valdes 

möjligtvis en bok som handlade om till exempel konflikthantering.  

 

Jag jobbar med de äldre barnen och vi har lånat böcker på biblioteket. Vi har jobbat med 

lika-olika så då lånade vi pricken 

 

Några lärare beskrev att böckerna oftast valdes utifrån det som var aktuellt, 

exempelvis böcker som handlade om traditioner, årstider eller teman som de arbetade 

med just då. Flera lärare utgick ifrån barnens intresse när de valde litteratur.  

  

Vi har nog valt böcker utifrån barnens intressen mer. Flera barn tycker om bilar då lånar vi 

lite böcker om bilar.  

 

Litteraturen valdes utifrån vad lärarna såg att barnen tyckte om, lekte med eller 

pratade om.  

 

När vi har valt böcker på biblioteket har barnen ibland fått ge önskemål vad böckerna ska 

handla om och vi har tagit med oss önskemålen och försökt att hitta dessa, vi tar helst inte 

med oss hela gruppen till biblioteket utan väljer några.  

 

Lärarna beskriver i ovanstående citat hur de låter barnens inflytande ha påverkan för 

vilken litteratur som valdes. I sådana situationer får barnen öva på att framföra sina 

önskemål och att göra sin röst hörd. De ansåg att antalet barn i gruppen var för 

många för att alla barnen tillsammans skulle kunna följa med till biblioteket. De 

valde därför att dela upp gruppen men det viktiga var att alla skulle få möjlighet att 

någon gång följa med till biblioteket. 

Alla lärarna arbetade inte med litteratur i form av böcker. En del använde sig istället 

av exempelvis flanosagor som är bilder som sätts upp på en flanellograftavla. Till 

bilderna berättas en sagotext. 

 

Oftast använder vi oss av flanosagor för att kunna ha kontakt med barnen och det är lättare 

att vara engagerad och medryckande. 

 

Några lärare beskrev att de använde sig av flanosagor för att behålla flera barns 

intresse samtidigt. Dessa flanosagor användes till fördel med de yngre barnen.  
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De flesta förskolor har samlat på sig en hel del böcker genom årens lopp och kunde 

återanvända dessa i verksamheten. 

 

Vi tar ut nya böcker som finns på förskolan som varit undanlagda en stund för att det ska 

väckas nytt intresse för dem. 

 

På en förskola fanns det böcker som använts tidigare. De äldre böckerna som tas 

fram kan bli spännande igen och ett intresse för böckerna väcks. Gemensamt för alla 

verksamheter i studien var att de alla hade litteratur på sin förskola och det arbetades 

i olika grader med dessa.  

 

5.2 Lärares reflektioner angående högläsning 

 

Högläsning inträffade oftast efter maten då de yngre barnen sover och kunde ibland 

även förekomma vid fruktstund. En lärare svarade att det var svårt att samla de yngre 

barnen kring en och samma bok men att de brukade försöka göra detta efter vilan 

eftersom barnen då fortfarande var lite trötta. Att läsa ur en bok tillsammans var ett 

bra sätt för barnen att få vakna till.  

 

Jag tänker att det är viktigt att tidigt läsa för även de yngre barnen och väcka deras intresse 

för läsning. Man kan läsa med stor inlevelse, peka på bilderna och reflektera över innehållet 

tillsammans med barnen – för att få dem att behålla intresset. Med små barn kan man ju 

också hjälpa dem att behålla intresset med rekvisita, flanomaterial. 

 

Läraren menar att oavsett barnens ålder är det bra med högläsning och att det fanns 

många sätt att fånga upp barnens intresse på samt att behålla det även om de yngre 

barnen inte orkar sitta stilla lika länge finns det sätt att behålla deras intresse. En 

tanke några av de tillfrågade lärarna hade, var att tillfällen med högläsning kunde 

vara ett bra sätt för barnen att få varva ner och slappna av exempelvis efter att de 

hade lekt. En lärare ansåg att de på den avdelningen inte arbetade aktivt med 

högläsning utan att det vanligtvis skedde spontant när barnet själv visade intresse. 

Den spontana högläsningen lyfts fram hos fler lärare och de menar att de tar tillvara 

på de stunder barnet själv kommer med en bok som han eller hon vill ha läst för sig.  

 

Jag tycker högläsning är väldigt viktigt för barns utveckling och lärande men tyvärr så har 

barngrupperna blivit större och det finns inte lika mycket tid längre. 

 

Läraren kände att tiden till att sätta sig ner och läsa en bok med barnen hade 

försvunnit eftersom barngrupperna nu hade blivit större och det fanns andra 

prioriteringar som kom före en aktivitet som högläsning. Den spontana läsningen 

fanns det däremot oftast tid till och när läraren började läsa med ett barn ville gärna 

flera vara med och lyssna. Lärarnas gemensamma tanke kring högläsning var att det 

är viktigt för barnets utveckling eftersom de genom högläsning tidigt ges möjlighet 

att bland annat bli intresserade av det skrivna språket, utveckla ett nyanserat talspråk 

samt stimulera barnets fantasi.  
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Det är viktigt för barnens språkutveckling, koncentrationsförmåga och för att komma in i 

sagans mystiska värld.  

 

Barnen får genom högläsning öva på att sitta stilla, lyssna, höra nya ord och höra ord 

användas i olika sammanhang. Alla lärare var överens om att högläsning är en viktig 

del i barnens vardag och främjar utveckling. 

 

5.3 Lärares reflektioner angående boksamtal 

 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna arbetade inte med boksamtal. De lärare som 

arbetade med yngre barn uttryckte en svårighet i att få de yngre barnen intresserade 

och fokuserade på en bok samtidigt. De lärare som arbetade med boksamtal lyfter 

fram sina tankar och belyser att det är viktigt för barnen att få bearbeta det lästa och 

att barnen då får möjlighet att fundera över litteraturen. Att läraren och barnen 

tillsammans reflekterar över litteraturen kan ge nya tankar. En lärare lyfter fram 

vikten av att diskutera svåra ord med barn och ge dem möjlighet att ställa frågor om 

boken eftersom barn ofta funderar och reflekterar över saker som en vuxen kanske 

inte tänker på. Resultaten visar att barnen gärna ställer frågor om svåra ord eller om 

handlingen i berättelsen och detta är något som uppmuntras från lärarnas sida. En 

lärare beskriver att om de är medvetna att det är en svårare bok de läser, diskuterar 

och förklarar de mer för barnen för att på det sättet försäkra sig om att barnen förstår 

det som blir läst för dem. Det lyfts fram att boksamtalet oftast förekommer i den 

spontana läsningen, där barnet tar initiativ till att läraren ska läsa för barnet.  

 

Vi pratar oftast om boken innan vi läser, vad som är på framsidan och vad den kan handla 

om. När något barn bjuder in till bokläsning brukar i alla fall jag prata mer om boken, varför 

barnet valt boken, om den hört den förr, om det finns något speciellt de tycker om med 

boken. Men inte alltid. 

 

Enligt läraren diskuteras det mer i den spontana läsningen än vid den schemalagda 

läsningen. Vid spontana tillfällen är det lättare att diskutera och lyfta fram saker som 

är intressanta för både barnet och den vuxna.  

Flera lärare lyfte fram hur samtal om böcker stärker förmågan att lyssna, återberätta 

och låter barnen utveckla sin förmåga att prata inför andra människor. De tänker att 

vid ett fungerande boksamtal får barnen en god chans till läsutveckling och 

förståelsen för ord. Resultaten tyder på att lärarna skulle vilja arbeta mer med att 

samtala om böcker eftersom det enligt dem är utvecklande och lärorikt för barnen. 

Flera lärare framhåller vikten av att samtala om böcker och de har en önskan om att 

samtalen ska vara mer meningsfulla än vad de uppfattar dem som för tillfället. De 

menar att tiden till detta inte finns och boksamtal prioriteras inte i de förskolor som 

medverkat i studien. Flera lärare anser att det vanligaste är att de pratar om boken 

under läsning, där läraren förklarar svåra ord eller ställer frågor om boken. En lärare 

lyfter även fram att de brukar ha en diskussion om boken efter att läraren läst för 

barnen för att läraren på det sättet ska se hur barnen uppfattat den.  
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Märker man att det är en svår eller lite otäck bok pratar man om innehållet för att ta reda på 

om barnen förstått vad den handlar om och kan förklara budskapet. 

 

Ibland kan en bok vara svår att förstå eller skrämmande och för att barnen skulle få 

en bättre förståelse var det bra om läraren och barnen pratade om boken efter läraren 

läst klart boken.  
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6 DISKUSSION 
 

6.1.1 Litteratur 

 

Björklund (2008) tar upp att boken kan hjälpa barnet bearbeta olika situationer. En 

del av lärarna i studien beskriver att de väljer litteratur utifrån händelser som 

förekommer i verksamheten. Det kan till exempel vara böcker om mobbning. Genom 

att läsa sådana böcker får barnet en hjälp att bearbeta sådana situationer, precis som 

Björklund (2008) beskriver.    

Studien visar att några av lärarna väljer litteratur efter vad som händer i 

verksamheten, exempelvis efter årstid eller olika tema. Om böckerna tar upp det 

temat handlar om kan barnen få en större förståelse för både bokens innehåll och 

temat. Boken kan ibland ge barnen förklaringar som inte läraren tänkt på. Både 

Simonsson (2004) och Björklund (2008) anser att bilderboken har något att lära 

barnen. Barnen ges inte bara möjlighet till utveckling när de lyssnar till och 

diskuterar en bok utan de övar även upp färdigheter då de får sitta ensamma och 

lekläsa en bok.  

Resultatet i studien visar att lärarna på förskolorna väljer litteratur utefter barnens 

intressen. En lärare i studien är medveten om vad barnen leker med och vad de är 

intresserade av men de kan även låta det bli konkret genom att fråga barnen om detta. 

Läraren låter därigenom barnen ha inflytande över högläsningen vilket skiljer sig 

från det Simonsson (2004) anser då hon beskriver högläsning som en lärarstyrd 

aktivitet där läraren oftast bestämmer vilken bok som ska läsas.  

Simonsson (2004) beskriver kulturarvet och att många lärare anser att det finns 

många klassiska böcker som de vill att varje barngrupp ska få ta del av. En lärare 

beskrev att de har många böcker på förskolan från tidigare år och därför återanvänder 

de böcker som varit undanstoppade. Simonsson (2004) tar upp att bilderböcker riktar 

sig till barn i förskoleåldern och att de har en given plats på förskolan. De böcker 

som finns på förskolan är lästa av lärarna och de vet vad böckerna handlar om samt 

vilka budskap som framgår. Böcker har inget utgångsdatum. 

6.1.2 Högläsning 

 

Enligt resultaten som framkommit i studien är högläsning en viktig aktivitet på flera 

av de medverkande förskolorna och något som utförs varje dag vilket Svensson 

(2011) tar upp. Högläsningen är en stund där barnen får koppla av och varva ner. 

Högläsning sker oftast på rutin, något som ska bli gjort för att få en lugn stund innan 

en annan planerad aktivitet. Det inträffade även spontana lässtunder och både 

rutinmässiga och spontana tillfällena är något som kan kopplas till Domkinkovic 

(2006) då hon tar upp just detta. På en avdelning i studien arbetade inte lärarna med 

planerad högläsning utan den skedde enbart spontant när barnen själva visade 

intresse. Här väcks tanken att alla barn möjligtvis inte visar intresse för böcker eller 

högläsning och att de då kan gå miste om den grundläggande bokkompetens som 

Simonsson (2004) beskriver att barn får genom att medverka vid högläsning en gång 

om dagen.  
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Enligt Flynn (2011) har barnen under högläsning en mer passiv roll och läraren 

bestämmer vilka ord som ska förklaras eller inte. Resultaten från studien tyder dock 

på att barnen ställer frågor om svåra ord eller om handlingen i berättelsen och att 

detta är något som uppmuntras från lärarnas sida.  

Det framgår i studiens resultat att högläsning enligt lärarna är ett bra arbetssätt 

oavsett barnens ålder men högläsningen kan samtidigt anpassas beroende på barnens 

ålder. Till exempel användes rekvisita för att på bästa sätt behålla de yngre barnens 

intresse. I bakgrunden lyfts det positiva med att börja tidigt med högläsning fram, då 

den har möjlighet att främja barnens läs- och skrivkunskaper. Resultatet i studien 

visar dock att de yngre barnen på flera förskolor går miste om högläsning då den 

mestadels inträffar när de sover. 

Fantasin är en aspekt både lärarna i studien samt Simonsson (2004) tar upp  

utvecklas positivt vid högläsning. Eftersom fantasin enligt Simonsson (2004) 

används vid bearbetning av problem och upplevelser är det med fördel denna 

uppmuntras till utveckling på förskolan.  

6.1.3 Boksamtal 

 

Resultat från studien visar att lärarna tycker boksamtal är viktigt för barnens 

utveckling och de är medvetna att samtal om böcker kan hjälpa barnen att förstå 

olika situationer och sin omvärld. Flera lärare i studien önskar att de hade mer tid att 

samtala om boken efter att den är utläst och att samtalet ska vara mer givande för 

barnen än vad lärarna upplever att de är i dag. Flynn (2011) menar att i givande 

boksamtal ska den vuxna prata mindre och mindre och ge barnen större plats till 

diskussion men Björklund (2008) anser däremot att läraren behöver vara lyhörd men 

även hjälpa barnen framåt i diskussionen för att det ska finnas möjlighet till ett 

meningsfullt utbyte. För att kunna få denna meningsfulla diskussion behöver både 

lärare och barn träna upp sina färdigheter i att diskutera. Barnen känner sig 

förhoppningsvis bekvämare ju mer de får tränas i dessa situationer. 

Albright mfl., (2009) belyser att ett boksamtal kan vara när en vuxen ställer frågor 

till barnet om bokens bilder eller karaktärer. Vissa lärare i studien tog upp att när de 

samtalade om boken beskrevs framsidan och vad barnen tror boken ska handla om. 

En av lärarna i studien lyfte fram att de inte arbetade med boksamtal men att de 

pratade med barnen om framsidan och vad som ska hända i boken. Detta känns som 

en bra början till boksamtal som sedan kan tänkas utvecklas. Läraren kan efter boken 

är utläst knyta tillbaka till det barnen trodde skulle hända i boken innan läraren 

började läsa.  

Björklund (2008) anser att samtalet är ett bra sätt för läraren att se hur barnen tolkar 

det som blivit läst och vad de förstår av handlingen i boken. Detta är även något flera 

lärare i studien påpekar är bra. Att prata med barnen om boken efteråt för att se att 

barnen har förstått, boken kan vara skrämmande och det kan då vara bra att efteråt 

diskutera boken så att barnen får hjälp att hantera de känslor som kan ha uppstått.  

Något som i studiens resultat upplevs som ett problem med boksamtal är tiden och de 

stora barngrupperna. Det är inte lätt att ha boksamtal med så stora barngrupper som 

det vanligtvis är ute på förskolorna. Flynn (2011) menar att boksamtal med fördel 

sker i mindre barngrupper för att på så sätt låta varje barn få utveckla sitt eget sätt att 

uttrycka sig. Lärarna i studien berättar dock att boksamtal inträffar oftare vid spontan 

läsning och det kunde vid dessa tillfällen tillkomma fler barn och lärarna kände att 
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det vid dessa situationer, när färre barn medverkade, var det lättare att ha en 

konversation om boken och dess handling.   

6.2 Förslag till vidare studier 

 

I denna studie togs lärarens perspektiv men det finns andra perspektiv som kan 

belysas, exempelvis barnens perspektiv angående litteratur. Vad tycker barnen om 

högläsning, boksamtal och litteraturen som finns på förskolorna? För att ta reda på 

hur de yngre barnen tycker kan observation vara ett bra undersökningsinstrument att 

använda. Till de äldre barnen kan intervju fungera som ett bra 

undersökningsintrument för att ta reda på hur de tycker. Det skulle även vara 

intressant att se ur ett föräldraperspektiv hur litteraturen används i förskolan och det 

kan vara intressant att se hur samverkan mellan förskola och hemmet fungerar när 

det gäller litteratur.  
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BILAGA 1 

Förfrågan 

 

Hej!  

Vi är två elever från Västervik som läser till förskollärare vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar.  

Vi arbetar nu med vårt examensarbete där vi skriver om lärares tankar och 

upplevelser kring högläsning (läsa högt, boksamtal). 

Vi undrar nu om ni skulle vilja hjälpa oss genom att svara på några frågor som berör 

detta genom en enkät som vi skickar till er via mail?  

Inga namn eller förskolor kommer att nämnas i vårt arbete. När arbetet är färdigställt 

får ni självklart ta del av detta om ni vill.  

Vi hoppas ni tackar ja, men har förståelse om ni inte har tid. 

 

Tack på förhand. 

 

/Ramona Henningsson och Louise Johansson 

 

  



2 

 

 

BILAGA 2 

Enkät  
 

Barnens åldrar: 

 

Högläsning 

Hur jobbar du med högläsning?  

 

 

 

 

 

 

 

Varför jobbar du på det sättet?  

 

 

 

 

 

 

 

När läser ni för barnen och varför läser ni då? 
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Boksamtal 

Hur jobbar du med boksamtal? 

 

 

 

 

 

 

 

Varför jobbar du på det sättet? 

 

Beskriv hur du tänker om boksamtal: 
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Bilderböcker 

Hur presenterar ni boken för barnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka bakomliggande tankar har när ni väljer litteratur? T.ex den här veckan har det 

varit mycket konflikter och därför väljer vi en bok om konfliktlösning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur pratar ni om böckerna innan/under/efter läsning? 

 

 

Tack för att du tog dig tid och för din medverkan! 

/Louise Johansson & Ramona Henningsson 


