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I 

Abstract 

The purpose with the study is to examine pre-school educator’s perceptions about 

how the reading environment should be organized. In the study therefore, the 

perceptions of the pre-school educators are examined. To seek answers to the above I 

have done eight qualitative interviews with a total of ten pre-school teachers with 

groups of mixed ages. My theoretical point of this study is the sociocultural 

perspective, where learning is seen as a collective act and the pre-school teacher plays 

a central role. The result shows that the sofa plays a central role in the reading and 

that at the kindergarten there is a lot of work around its reading aloud  environment. 

It also turned out to be the educational atmosphere were similarly the pre-school 

teachers in the labor law did the same way in the work of reading aloud.  

Keywords: Read Aloud, Literacy, Educational atmosphere   



 

 

II 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att undersöka förskolepersonals uppfattningar om hur 

läsmiljön bör organiseras i förskolans verksamhet. I studien undersöks därför 

förskollärares uppfattning om högläsningens organisering och deras uppfattningar 

om vad förskollärarna anser viktigt att tänka på omkring läsmiljön. För att få svar på 

ovanstående frågor har jag utfört kvalitativa intervjuer med totalt tio förskollärare 

med olika åldersinriktningar på åtta kommunala förskolor i Mellansverige. Det 

grundläggande perspektiv och analysverktyg som studien utgår ifrån är sociokulturell 

teori, där lärandet ses som en kollektiv akt och förskolläraren spelar en central roll. 

Resultatet visar att soffan spelar en central roll i högläsningen och att personalen ute 

på förskolorna fokuserar olika mycket på sin högläsningsmiljö. Det visade sig även att 

den pedagogiska atmosfären organiserades på liknade sätt som arbetet kring 

högläsningen av förskollärarna i arbetslagen.  

 

Nyckelord: högläsning, litteracitet, pedagogisk atmosfär 
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Inledning 

 

Varför är den pedagogiska miljön så betydelsefull för högläsning? Detta är något som 

har intresserat mig länge. Något som också är intressant att titta djupare på är hur 

miljön samspelar tillsammans med barnen och förskolepersonalen. 

Pedagogikforskaren Eva Johansson (2011 s. 25) menar att människor lär tillsammans 

i en samspelande atmosfär. Detta begrepp använder hon och det kommer att 

förklaras närmare i mitt arbete.  

 

Men varför är det då så väsentligt att utforska detta ämne? Den pedagogiska 

atmosfären påverkar barn även senare i livet efter att de lämnat oss på förskolan. Att 

läsa en bok behöver nödvändigtvis inte vara något som görs under vilostunden. Det 

behöver inte heller betyda att läsa boken från pärm till pärm utan att låta barnen vara 

med och avbryta vilket blir ett spontant samtal som utvecklar stunden för barnen. 

Detta ämne är viktigt att som förskolepersonal reflektera över då barnen men också 

personalen vistas långa dagar tillsammans på förskolan. 

 

Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka några förskolepersonals uppfattningar om hur 

arbetetet omkring organiseringen av högläsningsmiljön i förskolans verksamhet ser 

ut. För att söka svar på detta kommer jag att använda frågeställningarna här 

nedanför: 

 Hur utformar förskolepersonalen den pedagogiska atmosfären runt 

högläsningsstunden? 

 Hur väljer förskolepersonalen att sitta tillsammans med barnen i samband 

med högläsningen?  

 Hur utformas miljön för barnlitteratur ute på förskolan?  

 När på dagen väljer förskolepersonalen att högläsa för barnen?  
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Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I denna del kommer tidigare forskning som berör begreppen högläsning, pedagogisk 

atmosfär att behandlas. Dessutom belyser jag begreppet litteracitet. I denna del 

berörs även läroplanens skrivningar om barns språkutveckling och förskolan som 

språkstimulerande miljö.  

 

 Högläsning 

Litteraturvetaren Björn Sundmark beskriver två högläsningsideal. Det handlar om att 

det finns två olika förhållningssätt till högläsning för barn. Det ena riktar sig mot 

berättandet och det andra mot läsandet. Enligt Sundmark väljer den vuxna 

högläsaren att antingen vara förmedlare (mediator) eller analytiker (monitor). I detta 

sätt att se är en förmedlare av en text mer verkorienterad. Läsaren försöker här vara 

ett så neutralt språkrör som möjligt och återge texten i så stor utsträckning som 

möjligt. En analytiker ändrar i stället i texten. Den omtolkar texten så den 

överensstämmer med den egna uppfattningen om berättelsen och barnet som 

lyssnar. Detta förhållningssätt är vanligare när det kommer till högläsning för små 

barn (2014, s. 134-151). Litteraturforskaren och litteraturkritikern Ingeborg Mjør 

redogör för skillnader mellan högläsning och (muntligt) berättande (storytelling) och 

menar att läsning för små barn är lite mer som berättande eftersom det sker en 

kontinuerlig anpassning till det fysiskt närvarande barnet. Det hör till kontexten att 

detta mestadels sker i en hemsituation, eller en situation som påminner om hemmet, 

där olika saker runt barnet kan distrahera dem från att lyssna på det som högläses. 

Högläsning representeras av givna ramar, som barnet känner till och känner igen. En 

viktig aspekt är också att barnet många gånger känner igen texten/sagan som läses 

från förr och känner i och med det igen de ramarna från de tillfällena. Under 

högläsningen är barnet mottagare av information som senare kan användas vid andra 

lästillfällen(2009, s. 3). 

 

Sundmark menar att högläsningsstunden ger människor tolkningsgemenskap och 

trygghet. Men den vidgar också våra sammanhang och tar oss bortom verklighetens 

värld. Att barn ska få försätta sig i fantasins värld under högläsningen och få fundera 

och reflektera över bokens handling är en viktig del för att knyta an till det barnet hör 

under högläsningen. Det spelar ingen roll vilken högläsningsstil den vuxne använder 
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sig av för att barnet ska få en modell för läsande. Det handlar istället mer om varför 

man högläser, vilket innefattar gemenskap och upplevelse men det handlar också om 

hur läsningen görs. När det kommer till barn som är vana vid högläsning, eftersträvar 

de en meningsinriktad läsning när de läser högt själva. Barn som däremot är ovana 

vid högläsning hamnar ofta i ett meningslöst ljudande och textande när de försöker 

läsa på egen hand (2014, s. 142-143). Litteraturpedagogen och författaren Aidan 

Chambers betonar att det är svårt att läsa sådant som inte först hörts. Genom att 

härma lär sig barnen att läsa genom att steg för steg till slut kunna ta över och till slut 

läsa helt och hållet själva på egen hand (2011, s. 62). 

 

Pedagogikforskaren Roger Säljö menar att om lärare ”lånar ut” sin kunskap till 

eleverna ger det en förutsättning för att Vygotskilj´s teori om ”den proximala 

utvecklingszonen” ska kunna fungera. Med ”den proximala utvecklingszonen” menas 

att det du inte kan idag klarar du imorgon med stöttning. En suggestiv tanke som 

finns i Vygotskijs idévärld är nämligen att människor är i ständig utveckling och 

förändring och de vill i den möjliga stunden kunna göra ett utbyte av erfarenheter och 

kunskap tillsammans med sina medmänniskor i samspelssituationer. Det sker en 

appropriering. Insikter fås också genom att se nya mönster och möjligheter i de 

intellektuella och praktiska redskap som individen behärskar. Människor ses inte 

enbart eller ens i huvudsak som bärare av ett helt förråd med kunskap eller 

förfogande över den kognitiva strukturen. Individen ses snarare vara på väg mot en 

appropriering av nya redskapsformer med stöd av vad de redan har för kunskaper 

(2014, s. 119-120).  

 

Ett mer dynamiskt sätt att se på människors utveckling och lärande är att återigen 

använda sig av begreppet proximala utvecklingszonen. Vygotskij beskriver denna 

utvecklingszon som ”avståndet” mellan det en individ kan prestera på egen hand och 

utan stöd kontra vad individen kan prestera med hjälp och stöttning. Högläsning för 

barn är av största vikt för att de ska kunna bli läsare menar Chambers (2011, s. 64). 

Han betonar att det är ett stort misstag att tro att högläsningen enbart behövs i de 

lägre klasserna vilket är den ålder då det talas mycket kring läsinlärning. Vid varje 

högläsningstillfälle då barnet lyssnar till en berättelse, dikt eller någon annan form av 

text, skapar det nya förutsättningar för en förståelse av hur det fungerar att läsa en 

text, hur texten är uppbyggd, vad läsaren kan förvänta sig av den med mera. Under 
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högläsningen förbereder sig barnet med andra ord på vad han eller hon kommer att 

möta och vad han eller hon ska vara beredd på när det bli dags för den svåra 

uppgiften, nämligen att läsa på egen hand. Under högläsningstillfället så vänjer 

barnet sig vid att lyssna till texten- inte de tryckta orden i sig utan själva upplevelsen 

av berättelsen, så som det känns inombords anser Chambers (2011, s. 65-66), och att 

senare när barnet ska ta steget att läsa själv har barnet en förförståelse för vad texten 

vill ge för budskap. En av de viktigaste aspekterna av högläsningen är just dess socialt 

sammansvetsade funktion betonar Chambers. När läsningen sker tillsammans blir 

det en del i en gemenskap. Ingenting blir så starkt mellan människor som en 

gemensam upplevelse. Men det handlar även om den rent fysiska gemenskapen. 

Högläsning som aktivitet har sitt ursprung i familjekretsen och passar enligt 

Chambers (2011, s. 71) i en liten, intim grupp. Alla som läser för mindre barn kan 

känna igen sig i det han säger genom att barnen ofta sitter tätt ihop, praktiskt taget i 

knät på läsaren. Medan barnen lyssnar är de avspända och låter sig omfamnas av 

berättelsen och rycks med i den. Genom att sitta nära och tätt så känner barnet denna 

trygghet som Chambers beskriver.  

 

Lea Ann Christenson beskriver i artikeln Class interactive reading aloud- A holistic 

lens on interactive reading aloud session in kindergarten att 5-6 åringars 

högläsningsstund i USA är en viktig del i ett program som de utgår ifrån. Ett 

litteracitetsprogram helt enkelt. Men Christenson betonar att hon kollar närmare på 

individuellt komponerade högläsningsstunder som exempelvis lärarledda aktiviteter, 

elevaktiviteter och textrelaterade aktiviteter. Christenson menar att det saknas här en 

modell för en holistisk tillgång för denna viktiga studie. Högläsning introduceras för 

små barn. Engagerade lärare till små barn har förmågan att högläsa så att redan de 

små lär sig koderna vid högläsningen (2016, s. 1). 

 

Pedagogisk Atmosfär 

Pedagogikforskaren Eva Johansson betonar att genom ett gott arbetsklimat så 

kommer en framgångsrik arbetsplats, inte minst när det kommer till de pedagogiska 

sammanhangen. Hon menar att det är de professionellas ansvar att barnen upplever 

många olika vitala och utvecklande atmosfärer i förskolan. Hon poängterar också att 

det är anmärkningsvärt att det i förskolans styrdokument inte finns formulerat 

någonting om den pedagogiska atmosfären (2011, s. 22). I läroplanen för förskolan 
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står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ” utvecklar sin nyfikenhet och sin 

lust samt förmåga att leka och lära” samt ” utvecklar självständighet och tillit till sin 

egen förmåga”. I riktlinjerna i styrdokumenten står det att förskolläraren ska ansvara 

för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ” upplever att det är roligt och 

meningsfullt att lära sig nya saker”, ” ställs inför nya utmaningar som stimulerar 

lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper” (Skolverket, 2016 a, s. 

9- 11).  

 

För barn är ett möte som karaktäriseras av en god atmosfär extra viktigt menar 

Johansson (2011, s. 23). Dels för barnens upplevelser här och nu men också i ett 

längre perspektiv. Barnen är inte bara deltagare utan medskapare utav atmosfären. I 

den dagliga förskoleverksamheten kommunicerar, tolkar och förhåller sig barnen och 

vuxna till nya intryck, sinneserfarenheter och emotioner. Den atmosfär som skapas 

har också att göra med vilken mening platsen har, de sammanhang, aktiviteter och 

möten som sker mellan människor där och då. För att kunna förändra och skapa goda 

atmosfärer behöver barnen få uppleva många olika intersubjektiva möten i en vital 

och utvecklande atmosfär anser Johansson. Förhållningsätt vuxna avspeglar spelar 

självfallet en viktig roll i det pedagogiska klimatet betonar hon. Frågor som bör 

ställas menar Johansson är:  

 

- Hur talas det om och till barnen? 

- I vilka sammanhang och på vilket sätt är vuxna tillåtande respektive 

begränsande i förhållande till barnens intentioner? 

- Hur framträder det emotionella engagemang de vuxna visar sitt arbete och 

barnen? I vilken utsträckning och på vad sätt deltar de vuxna i och möter 

barnens världar?  

 

I en samspelande atmosfär är lyhördhet för barnet, närvaro i dess livsvärld och en 

avspändhet för överträdelser av de gränser som finns viktiga delar. 

Förskolepersonalen bör uttrycka en undran och nyfikenhet till vad barnet gör och ett 

intresse för vad barnet upplever i situationen. För att få en bra stämning behövs 

acceptans, uppmuntran och närvaro i barnens världar. Det finns både en fysisk och 

psykisk närvaro i det barnen gör. Att ha ögonkontakt och vara nära i kroppshållning 

och samspel inger en trygghet hos barnen. Den glädje som personalen visar i att ha 
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roligt tillsammans med barnen är viktig. En emotionell och lekfull närhet är viktiga 

pusselbitar i samspelet tillsammans mellan förskolepersonalen och barnen. Denna 

lekfullhet bidrar till öppnare dialoger mellan parterna anser Johansson (2011, s. 25) 

 

Förskolläraren och ateljeristan Linda Linder (2016, s. 21) beskriver att när hon 

började arrangera pedagogiska miljöer utgick hon från vad som lockade ögat och 

vilken känsla som infann sig i skapandet. Det var svårt att förstår hur olika material 

kunde användas men tillsammans med barnen provade sig förskolepersonalen på 

hennes avdelning fram och fick ett varierat resultat. Agneta Edwards, 

litteraturpedagog och barnbokskritiker tar upp bok stundens när, var och hur. Hon 

beskriver att det är bra att börja i personalgruppen för att gemensamt ta ställning till 

hur ofta barnen ska samlas för att läsa en bok. Ska det vara varje dag? Edwards 

menar att det bör vara varje dag på grund av att barnen behöver rutiner och 

kontinuitet. Det är oftast det regelbundna och återkommande som förändrar. Det 

skapar oftast den positiva spiralen som är detta suget efter bokliga upplevelser vilket 

leder till lyssningsvana och slutligen en höjd språkribba (2008, s. 34-130). Edwards 

anser det bättre att göra någonting än ingenting alls. Hur länge ska bokstunden vara 

då? Detta menar hon beror på barnens lyssningvana, men också på hur läsningen 

genomförs. Genom att arbeta parallellt med muntligt berättande och via olika 

bearbetningar av sagor och böcker och nyttja de tänkbara tricksen för att skapa en 

förförståelse har du vunnit mycket menar Edwards, en bokstund kan innefatta flera 

titlar, samtal och andra aktiviteter (2008, s. 34). 

Litteracitet 

Didaktikforskaren Elisabeth Björklund använder sig av begreppet litteracitet i sin 

beskrivning av begreppet literacy, som Björklund menar handlar om läsning och om 

skrivning, men hon betonar även att det innefattar bilder, tecken och symboler. Hon 

anser att litteracitet sker i sociala sammanhang, att det sker tillsammans med andra i 

barnets omgivning. När barnet kommer i kontakt med någon slags text i sin vardag så 

sker en så kallad litteracitetshändelse (2011, s. 21- 24). 

 

Pedagogikforskaren Carin Fast nämner tidigare forskning som visar på att barns läs-

och skrivinlärning börjar i tidig ålder i deras liv. Inlärningen sker gradvis och den 

kännetecknas av samspelet mellan individer. Den inlärning som sker är inte förlagd 

till något specifikt område utan kan ske var som helst exempelvis lekparken, i 
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hemmet eller på ett varuhus. Miljön som barnen växer upp i är betydelsefull för 

barnets väg in i skriftspråkligheten. Läsandet behöver heller inte betyda att en bok 

måste vara involverad utan kan ske med andra sammanhang som exempelvis 

symboler, bilder med mera. Den kulturella miljön spelar en stor betydande roll när 

det kommer till vilken text barnen möter och hur denna text tolkas (2008, s. 38). 

Läroplanen för Förskolan 

Björklund nämner att läroplanen för förskolan lägger fokus på att barnen i 

verksamheten ska ges möjlighet att vara en del i skriftspråkets värld, och det är inte 

bara språkutvecklingen som betonas i läroplanen för förskolan utan också att barnen 

ses som kompetenta och förmögna att kunna bli en del den skriftspråkliga världen 

(2011, s. 26). 

 

Skolverket (2016 a, s. 11) tar upp att arbetslaget ska ” samarbeta för att erbjuda en 

god miljö för utveckling, lek och lärande”. Förskolläraren ska dessutom ansvara för 

att arbetet i barngruppen genomför på så sätt att barnen ” stimuleras och utmanas i 

sin språk- och kommunikationsutveckling”. När det kommer till hur läroplanen 

skriver fram miljö står det bland annat att förskolans uppdrag är att ” Förskolan ska 

lägga grunden till ett livslångt lärande”. Det står också att ”Verksamheten ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” och ”Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande”, Skolverket (2016 a, s. 5). Detta är relevant att koppla till 

miljön då den är viktig för att bygga för ett livslångt lärande. Om barnet inte känner 

sig trygg och säker så skapar det en oro hos barnet och det blir svårt att ta in ny 

information och känna sig trygg i den miljön det vistas i och genom det sker inget 

lärande för barnet. När det kommer till att stimulera utvecklingen spelar miljön en 

betydande roll i om det blir stimulerande eller inte. För att miljön ska bli 

stimulerande krävs en rad faktorer så som en bra pedagogisk atmosfär, ett bra 

material och ett varierande material. I riktlinjerna för läroplanen står det att 

arbetslaget ska ” samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande”, (2016 a, s. 11). Detta är nog den viktigaste punkten att fundera på då det 

fallerar om inte det pedagogiska klimatet är samspelande. Om det dras åt olika håll i 

ett arbetslag blir det motigt att arbeta tillsammans och det smittar av sig på 

barngruppen. Sedan handlar det även här om en trygghet för barnen med att alla i 

personalen gör lika. 



 

 

8 

 

Teoretisk utgångspunkt: Sociokulturellt perspektiv 
Denna studie kommer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv för att belysa 

samspelet mellan människor och artefakter vilket är det detta examensarbete inriktar 

sig på. Tillsammans med omgivningen så sker ett lärande, och att kommunikation 

sker med hjälp av språket och att förståelse skapas med hjälp av språket som redskap. 

 

Björklund beskriver det sociokulturella perspektivet och att lärande är något som 

äger rum i ett sammanhang och i ett samspel med omgivningen. Björklund hänvisar 

till Vygotskij, som anser att språkets grundläggande funktion är att vara  

Kommunikativ (2011, s. 33). Säljö menar att lärande är en naturlig och en nödvändig 

aspekt av mänskliga verksamheter, människor har alltid lärt och delat med oss av 

kunskap till varandra. Vår samvaro bygger på just detta. Den vardagliga dialogen som 

är en viktig komponent i vår kunskapsbildning ger upphov till insikter och kunskaper 

som individen tar med sig och formas av. Det går inte att undvika att lära i ett 

sociokulturellt perspektiv menar han (2014, s. 41, 47). I styrdokument läroplanen 

(2016a, s. 7) står det att det är viktigt att förskolan stimulerar varje barns 

språkutveckling, samt att som personal uppmuntrar barnens nyfikenhet och intresse 

för skriftspråket och att det tas tillvara på. Varför är detta då så viktigt att forska om?  

Därför att det i dagens samhälle ställs mer och mer krav på en god läsförståelse och 

förståelse för skriftspråket. Det är också en förutsättning för att förstå och värna om 

de demokratiska värderingar och värdegrunden vårt samhälle bygger på. För att 

kunna vara med och ta beslut där det krävs kunskap i att kunna uttrycka sig, att få 

andra att lyssna till dig och att kritiskt kunna granska olika texter (Skolverket 2016b, 

s. 3). 

Val av metod 
I denna del kommer valet av metod för denna studie, urvalet av personer för 

intervjuerna och fokusgruppen, genomförande av intervjuerna och fokusgruppen, 

och sist hur materialet har bearbetats presenteras.  

 

Metoderna som valt för detta examensarbete är just fokusgrupp och individuella 

intervjuer eftersom syftet med undersökningen är att få del av förskollärarnas 
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uppfattningar om hur förskolepersonalen organiserar högläsningsstunden i 

förskolans verksamhet. Victoria Wibeck, verksam vid tema Kommunikation, 

Linköpings Universitet tar upp att metoden fokusgrupp och menar att den används 

dels för att kunna studera innehåll, dvs. medlemmar i fokusgruppens åsikter, 

attityder, tankar, uppfattningar och argumentationer, men även för att studera själva 

interaktionen. Användandet av fokusgrupper ger forskaren en möjlighet till inblick i 

hur bland annat kunskap och idéer utvecklas och används i vissa kulturella kontexter 

(2000, s. 20-28).  

 

I förberedelserna av mina intervjufrågor var Steinar Kvale, professor i pedagogik och 

föreståndare för center för kvalitativ metodutveckling och Svend Brinkmann, 

professor i allmän psykologi och kvalitativa intervjuer vid Aarhus Universitet ett stöd 

i deras mall för intervjufrågor (2014, s. 146- 152). Då jag valt att utgå från ett 

sociokulturellt perspektiv beslutade jag att formulera mina frågor strukturerade så att 

jag skulle komma åt hur förskolepersonalen arbetar och deras syn på högläsningens 

organisering. Innan intervjutillfällena valde jag att mejla ut intervjuunderlaget för att 

förskollärarna skulle få en chans att förbereda sig på vad frågorna skulle handla om 

och de gavs även ut på plats en stund innan intervjun eller fokusgruppen sattes igång. 

Ansåg att genom att göra på detta sätt skulle det ge mig mer välgrundade och 

genomtänkta svar som gav mig ett rikare underlag att bearbeta.  Precis i början av 

denna studie tog jag kontakt med förskolechefer enligt Löfdahls (2014, s 35) 

rekommendationer, för att informerar om studien, studiens syfte och få samtycke till 

att jag tog kontakt med deras personal. Därefter kontaktade jag förskollärarna för att 

fråga om intresse fanns att delta och vilken dag och tid som fungerade bäst för dem 

utifrån hur verksamheten bedrivs. Validiteten i mina intervjufrågor ökade efter lite 

omformuleringar under bearbetningen av frågorna vilket Bjereld et al (2009, s. 112- 

113) benämner.  

 

Jag kontaktade totalt ca 30 förskolechefer i 4 kommuner. Valde att göra ett så stort 

förfrågningsspann som möjligt för att öka chansen till godkännande av 

undersökningen. Utifrån gensvaren jag fick blev det totalt 8 kommunala förskolor 

med åldersindelningen 1-3 och 1-5 på avdelningarna. Några av förskollärarna 

arbetade på samma avdelning medan andra arbetade på olika avdelningar. Dessa 

förskolor är belägna i olika bostadsområden i och runtom centrum och 
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grannkommuner av en medelstor kommun i mellan-Sverige. På så vis har jag ändå 

fått en spridning på informanter vilket ökar chansen till ett rättvisande resultat enligt 

Johansson & Svedner (2010, s. 17- 18). Informanterna består av tio kvinnliga 

yrkesverksamma förskollärare som är mellan 28-60 år och som varit verksamma i 

förskolan i mellan 2-25 års tid. Eftersom studien är av jämförande karaktär hade inte 

färre än fem informanter varit möjligt för att kunna säkerställa reliabiliteten. Den 

tidsaspekt som funnits för denna studie gjorde det dessvärre svårt att få till mina två 

tänkta fokusgrupper med sex förskollärare, men tillslut fick jag ändå ihop en 

fokusgrupp med 4 förskollärare i. Vid utförandet av de individuella intervjuer ansåg 

jag att detta medförde att informanterna fick större chans till att svara sanningsenligt 

och utefter egna erfarenheter, än när intervjun gjordes i grupp. I de individuella 

intervjuerna kände några av informanterna till mig sen innan vilket gjorde att de 

förskollärarna hade redan ett förtroende för mig. Det bidrog till att de hade lättare att 

delge mig deras personliga åsikter och ställningstaganden vilket Johansson och 

Svedner (2010, s. 34- 35) också nämner. Jag menar att samtliga nämnda faktorer 

bidrog till att reliabiliteten för intervjuerna blev hög.  

 

Johansson & Svedner (2010, s. 35- 37) tar upp att vid kvalitativa intervjuer är det 

mycket vanligt att ljudinspelning sker vilket jag också gjorde via en diktafon för att 

lättare kunna närvara i samtalet och aktivt lyssna på informanten under intervjun. 

Under intervjun var jag noga med att förhålla mig på ett neutralt sätt och enbart fråga 

de frågor jag hade för att inte påverka informanten åt något håll och i fokusgrupperna 

agerade jag som moderator och fångade upp dem om de kom för långt från ämnet. 

Att transkribera menar Kvale innebär att som forskare göra en översätter från 

talspråk till skriftspråk vilket oundvikligen innebär att forskaren under 

transkribenten tolkar informantens muntliga uttalanden (2009, s. 200- 203). Detta 

är något jag har varit medveten om och försökt förhålla mig så objektivt till som 

möjligt. Genom att jag gjort intervju och transkribering själv senast dagarna efter 

intervjuerna har chansen ökat att informantens uttalanden blivit så korrekt 

återberättat som möjligt och därför menar jag att reliabiliteten för transkriberingen 

är hög.  
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Etiska överväganden 

Det handlar inom forskning och dess relevans att vinna ny kunskap. Vid forskning 

inom förskolan handlar det om att bidra med ny kunskap för att skapa bättre 

arbetsplatsförhållanden för förskolepersonalen och en trivsam miljö för barnen att 

vistas i.  
Under studien har respondenterna när som helst kunnat avbryta och ställt frågor som 

besvarats sanningsenligt enligt det Johansson och Svedner benämner (2010, s. 22). 

När det kommer till studiens utförande har jag förhållit mig till förskolans 

sekretesspolicy. Förskolechef och förskolepersonal har kontaktas för att förankrat för 

att få tillstånd att använda mig av personalen samt att jag då förklarat mitt syfte med 

själva studien enligt Löfdahl (2014, s. 32- 43).   

Resultat och analys 

I detta kapitel kommer det att redogöras för de resultat som erhållits från 

intervjusvaren sammanvävt i en analys. Detta kommer att kopplas till tidigare 

forskning. Arbetet kring högläsning visade sig vara lite olika organiserat ute på 

förskolorna. Dock beskriver följande resultat i första hand att högläsningen fanns på 

ett eller annat sätt i verksamheten men var ofta initierad och planerad av 

förskolepersonalen. Eftersom det är vid de högläsningstillfällena som förskollärarna 

främst förklarade hur de resonerade kring hur de planerade och såg på 

högläsningstillfällena och högläsningsmiljöns betydelse. Kommer att redogöra för 

informanternas svar genom fingerade namn för att de ska kunna behålla sin 

anonymitet.  

 

Respondenterna förde fram: 

Platsen för högläsningsstunden och varför dessa platser hade valts:  

Förskollärarna Karin och Lotta som arbetar på en avdelning med 3-5 åriga barn 

beskrev att de oftast sitter i soffan som finns i ett rum med andra föremål i. De sitter 

också ibland i ”lugna rummet” med madrasser och på mattan i stora rummet. Dessa 

platser är valda därför att efter lunchen är det tre vilostunder och då sitter de på 

dessa tre platser. De delar upp barnen då barngruppen är stor och lite spretig. De 

största barnen läser i det ”lugna rummet” då de kommer till ro bättre där. De ligger 
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gärna ner och tycker att det är väldigt mysigt. Förskolepersonalen har fått tagit bort 

de minsta barnen ifrån det rummet så de inte ska somna. När det kommer till andra 

platser de kunde sitta vid nämndes ingen annan utan det var dessa tre platser de satt 

på. Varje personal arbetade på liknande sätt när det handlade om spontanläsningen. 

förskolepersonalen valde ofta att sitta i soffrummet eftersom det finns en dörr som 

går att stänga till om sig då det finns ett rum där alla barnen leker och det blir rörigt 

och det lätt blir ett störningsmoment i och med det menade Lotta att de hade tänkt 

till där. Om barnen fick vara med och välja var högläsningsstunden skulle äga rum 

fick jag inget riktigt svar från Lotta men hennes kollega Karin svarade att barnen inte 

har så mycket inflytande över det. De har bara de här tre platserna som tidigare 

nämnts men om något barn kommer och vill sitta med en bok i ”lugna rummet” så får 

de det. 

 

Victoria som även hon arbetar som förskollärare på en avdelning med 3-5 åringar 

menade att det är jätte olika på hennes avdelning. Men de har tre fasta platser där de 

sitter minst en gång varje dag. Det är en plats i varje rum de har utom ett då det är ett 

genomfartsrum och då inte kan användas för detta ändamål. De här platserna är 

valda därför att de vill dela upp gruppen då personalen vill ha en liten färre 

barngrupp vid varje läsning och vid maten så sitter de en förskolepersonal vid varje 

bord i just dessa rum och då stannar de kvar där efter maten och läser. På frågan om 

det fanns andra platser som hon som förskolepersonal kan sätta sig på så svarar hon 

att vid matbordet. Victoria ansåg att de inte var så olika i sitt förhållningssätt till val 

av plats för lässtunden utan de arbetar ganska lika i det arbetslaget. Men hon 

betonade också att det kan hända att de hamnar på andra ställen än dessa under 

dagen: Om barnet kommer och vill höra saga just då och de sitter på golvet under ett 

bord så hamnar gärna personalen där också då. 

 

Förskolläraren Caroline arbetar med 3- 5 åringar. Hon berättade att de har två platser 

de läser på för det mesta och dessa är soffan och sedan inne i deras samlingsrum. 

Men hon var noga med att betona att det beror på om den lässtunden är planerad 

eller om den är spontan. Är den planerad så sitter de på dessa två platser men om den 

är spontan kan det ske vart som helst. Är de ute berättade Caroline att hon kan ta 

med pixiböcker ut och sitta i gräset och läsa. Vid den planerade högläsningsstunden 

så har de dessa två platser för att samla barngruppen innan maten och då blir det 
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soffan och på en madrass inne i samlingsrummet. När jag frågad henne om det fanns 

andra platser hon kan sitta på svarade hon att: Ja, det är som sagt lite vart jag 

befinner mig om man säger, och vilken miljö som är omkring mig, vilket barn som 

ska läsa. För vissa barn klarar av att sitta vart som helst och läsa medan andra barn 

inte klarar om det exempelvis blir mycket intryck omkring dem menade Caroline. När 

det kom till om personalen gjorde olika i arbetslaget vart de sitter och läser så ansåg 

hon att det gjorde de faktiskt då hon tänker mycket även på hur hon sitter. När 

Caroline läser för barnen sitter hon gärna framför barnen men läser hon tillsammans 

med barnen då sitter Caroline gärna i soffan berättar hon beroende på hur många 

barn som vill läsa och vad syftet är med själva lässtunden. ”Men det är klar att det 

kan se lite olika ut med hur vi sitter, vissa av oss sitter på golvet, vissa av oss sitter på 

stolar så det är nog väldigt individuellt”. 

 

Förskolläraren Susanna arbetar tillsammans med 1-3 åringarna och beskriver att de 

väljer och sitta i en speciell del som de har gjort i ordning inne på avdelningen. Den 

platsen har de för att skapa ett lugnt för barnen att kunna komma och sätta sig där i 

och med att det finns skärmar där som skärmar av lite från det andra så de får det här 

lugnet och möjligheten till att få välja vilken bok de vill ha eller vart de vill sitta. När 

det kom till andra platser så poängterade Susanna att de alltid utgår från barnen men 

att de oftast sätter sig i den delen som är iordninggjord men om personalen skulle 

sitta på barnens nivå på knä och barnet kommer med en bok till tillexempel 

byggrummet, i dansrummet eller i hemvrån blir det såklart att det går att läsa en bok 

där de befinner sig för stunden. I och med att Susanna arbetar med yngre barn blir 

det mycket att barnen gillar och titta på bilderna och om pesonalen börjar läsa en bok 

kanske barnen är mer intresserade av att bläddra i böckerna än att läsa. Hon 

berättade också att hon inte arbetat mer än en månad på denna avdelning. Och på 

frågan om hon ansåg att det var olika från personal till personal vart de väljer att sitta 

vid lässtunden blev svaret att hon inte tyckte det såg annorlunda ut mellan dem utan 

att de försöker arbeta med att de är på den iordninggjorda delen där böckerna finns 

och detta för att barnen ska få den här möjligheten att sitta lugnt och som efter vilan 

vakna upp i lugn och ro och kanske läsa en bok. 

 

Förskolläraren Stina redogjorde för att de sitter i soffan eller på mattan framför 

soffan. Ibland så läser de boken via projektorn som tar upp storbild på väggen ute i 
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rörelserummet också. De har gjort en koja och suttit och läst i eller bara på golvet. De 

väljer dessa platser oftast för att det är där böckerna är. Kojan gjordes mest för att 

introducera en ny bok och göra det lite mer spännande kring den. Projektorn används 

framförallt av en kollega menar Stina, då det blir mycket barn eller att det är tänkt av 

personalen att presentera något, men vid den spontana läsningen blir det oftast 

soffan eller där barnen befinner sig för stunden. På om det såg olika ut från personal 

till personal vart de valde att sitta vid lässtunden så skrattade Stina och sa att: Det var 

ju lite roligt i och med att jag ställde den frågan till mina kollegor och det visade sig 

att vi gör olika. Den lite äldre kollega sitter gärna i soffan vilket är enkelt när barnen 

kommer så sätter de sig i soffan vilket blir när de vaknar efter vilan också så det blir 

naturligt för dem att höra en saga där. Medan för Stina så halkar hon ofta ner på 

golvet framför soffan och det har för henne betydelse av att fler får plats runt henne 

då hon kan ha barn både bakom och runt sig menar hon. Den sista kollegan kan sätta 

sig precis vart som helst när barnen kommer med en bok i handen. Är hon i köket och 

grejer och det kommer ett barn och vill höra en bok så sätter hon sig bara rätt ner där 

hon är liksom, och är det många som vill höra den sagan just då så tar den kollegan 

med sig boken in och tar upp den på projektorn i stället.  

 

I fokusgruppen förklarade förskolläraren Alice som arbetar på en 1-3 årsavdelning att 

de läser på platsen de befinner sig på för stunden, men för det mesta blir det i soffan 

som de kryper upp i för att höra en saga. Men betonar att de har böcker i alla rum så 

är det något barn som tar en bok i ”huset” läser de så klart där. Birgitta som arbetar 

som förskollärare med en 1-5 års grupp, beskrev att de också har böcker i nästan alla 

rum men att de har två särskilda ställen de läser på vilket är en madrass då de 

slängde ut deras soffa och behöll madrassen. Sedan har de ett ställe till och det är ute 

i köket där de har en bänk som de ofta sitter vid men hon anser även att det går att 

sitta vart som helst men att de sitter oftast på dessa två ställen. Hos förskolläraren 

Camilla som även hon arbetar i en 1-5 års grupp har de inte heller någon soffa. Hon 

beskrev att de har böcker i nästan alla rum och då finns det böcker som är anpassade 

för rummets ändamål. Hon sa precis som Alice att de läser också där de befinner sig 

för stunden. Diana som arbetar med 1- 5 åringar beskrev att de har böckerna vid 

deras soffa där som det mestadels sitts i och läser, de kan även sitta i stora rummet 

och inne på toaletten med en bok. De har mycket spontanläsning som sker under hela 

dagen i hela lokalen. När det kom till varför de väljer dessa platser svarade Diana att 
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hon inte kunde sticka under stolen men att hon ansåg att soffan är väldigt skönt att 

läsa i för då kan personalen sitta bredvid barnen och det är praktiskt anser hon. Men 

det går att sitta på en madrass också betonade hon. Camilla beskrev att de verkligen 

försökt att väcka lusten för läsandet hos barnen och i hennes fall då de arbetar på en 

1-5 års avdelning så menade hon att: 

de äldsta barnen behöver verkligen inspireras för att hålla i denna sista motivation 
den sista terminen för att orka hänga kvar, så de får ta med böcker ut och så sitter 
de och läser i en sol vägg eller under ett träd. Ibland tar de med böcker till skogen. 

Hon betonade också vikten av att lyssna in barnen och att ha öppensinnad för att 

kunna variera sig. Diana förklarade att de haft på detta sätter förut också med att ta 

ut böckerna på gården var populärt. Birgitta menade att soffan i köket är ett val som 

blir ofta då de har en överblick över större delar av lokalen samtidigt som läsningen 

kan ta plats då personalen behöver kunna ha lite uppsikt om en kollega kanske är 

borta på möte eller att det är något annat och det behövs ha koll på resterande 

barngrupp också. Alice beskrev att de alltid försöker vara med barnen och ha en 

personal i varje rum vilket i deras fall blir att stänga vissa rum om det saknas en 

förskolepersonal på avdelningen för stunden. Birgitta menade att: ja och sätter man 

sig som i vårt fall i soffan i köket och börjar läsa har man troligen fler runt sig snart 

ändå. 

 

På frågan om det såg olika ut från personal till personal i arbetslaget svarade Alice att 

hos dem såg det inte annorlunda ut utan de läser på platsen barnen vill vilket kan bli 

på golvet eller i någon vrå. Birgitta sa att de gör så hos dem med.  

 

Camilla svarar: 

 I arbetslaget försöker vi ha gemensam värdegrund och överblick kring vår 
verksamhet. Vi gör lika all personal för att barnen inte ska bli oroliga för vad som 

gäller för just den förskolepersonalen. Barnen ska inte känna oro för vad som 
förväntas av barnet i just den situationen beroende på vilken personal som 

närvarar. 

Därför har de kommit överens om att när tillfälle ges och en kollega ser att just den 

kollegan är upptagen med att läsa och det betyder att de i arbetslaget som inte läser 

för stunden får göra allt det runt i ring. 

 för det tråkigaste som finns är att avbryta en läsning: jag kommer strax, då 
har du redan tappat boken och barngruppen för länge sedan. 
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Eller som Birgitta lade till, att telefonen ringer och den som läser behöver svara. Hos 

Diana blir det som tidigare sagts mer spontanläsning men de har ju de fasta tiderna 

också och då gör de lika allihop.  

 

Här var det mycket intressant att titta på soffan kontra madrassen och det kom fram 

att majoriteten använde soffan oavsett om barnen var 1-3 år eller 3-5 år. De allra 

minsta sov så klar i vagn men det var inget som nämndes då detta är ganska 

uppenbart. Vissa av avdelningarna hade både soffa och madrass medan det fanns 

någon som bara hade soffa eller bara hade madrass, vilket två avdelningar i 

fokusgruppen hade. Men det fanns även många andra platser de satt på vid 

exempelvis mattan, ute på en filt i gräset eller i skogen och många andra platser vid 

spontanläsnigen.  

 

Edwards (2008, s. 36) betonar att genom lite vackra tyger, målade väggar och läckra 

tak som är mörkblått målade och självlysande stjärnor upp satta kan ge en otrolig 

stämning. Här är kojan som de gjort på denna avdelning en sådan stämningshöjare. 

Detta med att bara kunna släppa det som hålls på med och sätta sig på den plats 

förskolepersonalen befinner sig på om ett barn kommer och vill läsa är en otrolig 

egenskap och en bra inte bara för barnet som vill läsa men utan för en själv, att kunna 

ha den disciplinen och våga släppa det som måste fixas för stunden och kunna ta 

stunden med det barnet som vill läsa. Ur det pedagogiska atmosfär perspektivet så 

det en fördel att de arbetar lika emellan personalen enligt Johansson för annars blir 

det en mer explicit instabil atmosfär och då råder det obalans och motsägelser vilket 

lätt kan bli om det växlas förhållningssätt mellan förskolepersonalen (2011, s. 41). 

Edwards betonar att det är bättre att göra något än ingenting alls, och detta är att de 

har skapat en lite hörna då det inte funnits tillgång till något bättre rum för detta 

ändamål (2008 s. 34). Susanna beskrev att de yngsta barnen gärna tittar på bilderna 

mer än de vill höra texten som hör till och då kom den dialogiska högläsningen som 

Mjør beskriver (2009) och tidigare i texten nämnts, då de yngre barnen oftast vill 

titta på bilderna mer än att höra själva texten vilket överensstämmer med det 

förskolläraren beskrev. I en sådan situation är det kanske mer passande att före en 

dialog med barnen om vad de ser på bilderna än att läsa själva boken. 
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I styrdokumenten för förskolan står det att förskolan ska ansvara för ”att varje barn 

får sina behov tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Skolverket 2016, s. 8). 

Detta gör de genom att ta hänsyn till att alla barn inte klarar av att sitta precis vart 

som helst och läsa utan kanske behöver en lite mer avskildplats för att finna lugn och 

ro till läsningen. Risken finns att det ibland glöms bort ute på förskolorna och hela 

gruppen sätts ihop för en lässtund eller att det barnet som har det jobbigt med detta 

ändå måste delta i en exempelvis stor högläsningssituation på ett ställe där det finns 

för mycket distraktion och störningsmoment för just detta barn. Chambers anser att 

den bästa platsen för läsning är koncentrationen lättast infinner sig. Om det 

förekommer livliga kringaktiviteter kan det innebära ett störningsmoment som gör 

det svårare att läsa. Han benämner att hans förhoppning är att det är lättare att 

påverka miljön i hemmet kring läsningen, men att det är i skolans institution där 

många vistas under samma väggar blir det viktigt och ta i beaktning att som 

förskolepersonal försäkra sig om att alla barn regelbundet får tid till läsning där deras 

koncentration inte störs (2011, s. 20). Detta är en otroligt viktig tanke han framför 

och som bekymmersamt nu med dessa stora barngrupper och det ansvar 

förskolepersonalen har att hinna med på en hel dag. När Lotta och Karin berättade 

om rummet med soffan vilket kan kopplas till det Edwards (2008 s. 36) benämner 

när platsen för läsningen ska bestämmas och hon anser att det bästa är just om det är 

ett rum där det går att stänga dörren till vilket det gick att göra till detta rum  

 

När Lotta nämnde att de delar upp barngruppen på grund av att den är stor och 

spretig började jag fundera på det Johansson (2011, s. 21) benämner som 

pedagogiska atmosfären. Ibland så funderar jag på om personalen ibland har en lite 

förmåga att gå in och styra upp lite för mycket. Lotta beskriver att för en förändring i 

atmosfären behöver barnen få uppleva många olika möten med en vital och 

utvecklande atmosfär vilket får mig att fundera på när de väljer att ta ut de små 

barnen ur rummet med de andra kompisarna. De minsta missar ju i just denna stund 

på dagen mötet och interaktionen med de äldre barnen. Detta vill jag också förankra i 

Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen då små barn lär av äldre barn 

och vuxna. Det var intressant det Birgitta berättad att de på hennes avdelning slängt 

ut soffan. Linder (2016, s. 24) tar upp just detta med om soffan ska eller inte på 

förskolan. Hon beskriver att den på hennes avdelning kom att bli en slags symbol 

eller en skiljevägg mellan de kollegor som började fundera kring den pedagogiska 
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miljön på avdelningen och som vill utveckla den på lite nya sätt och de som inte 

riktigt kommit dit i sin tanke än. Enligt henne blev soffan en snuttefilt som det satt 

gamla värderingar i som hade innebörden av att barnen skulle sitta i den tillsammans 

med en vuxen och mysa. När de i arbetslaget problematiserade soffans vara eller icke 

vara blev dem diskurser som är dominerande i förskolans väggar synliggjorda vilket 

blev en symbol för en så kallad motdiskurs som Hillevi Lez Taguchi (2005, s. 27- 44) 

tar upp. Hon beskriver att diskurser handlar om att diskutera förskolan som praktik. 

Det som är redan ” allmänt känt” eller ” Sunt förnuft”, alltså sådant som inte är i 

ifrågasatt utan redan är en självklarhet. När Linder och hennes arbetslag började 

problematisera soffan så skapade dem en motdiskurs. De valde att göra motstånd 

mot en förskole praktik där soffan var en självklarhet och inte en i ifrågasatt möbel. 

Efter ett antal diskussioner så omprioriterade de och soffan åkte ut. Men de skapade 

andra platserna för barnen att ligga och läsa böcker i stället. Detta gjorde de också på 

Birgittas avdelning genom att skapa andra platser som kökssoffan och madrasserna 

istället för den traditionella soffan. Sedan när jag analyserar Camillas svar med att de 

kommit överens i arbetslaget med att när en förskolepersonal läser tar de andra det 

runt omkring funderar jag på om det är så på alla förskolor att som personal i ett 

arbetslag i förskolan stå på sig om vikten av att inte bli störd just när det kommer till 

läsningen.  

Utformningen av miljön för barnlitteratur inne på avdelningen: 

När det kom till utformningen av miljön kring litteraturen ansåg Lotta och Karin att 

de tänkt på den då de gjort ”det lugna rummet”. Detta rum kom till då de anser att 

läsning är väldigt viktigt och de gör det mycket på avdelningen. De vill inspirera till 

att barnen ska ta eget initiativ till att läsa själva. De använder sig av QR koder med in 

scannade sagor, sånger, rim och ramsor berättade Lotta. Barnen kan få låna paddan 

för att gå och scannar koden, sedan sätter sig barnet på en madrass för att tittar och 

lyssnar på en saga, en sång eller till rim och ramsor, vilket de i arbetslaget medvetet 

ville få med. Om Lotta och Karin ansåg om något bör tänka på vid utformningen av 

litteraturmiljön så berättade Lotta att barnet visat ett sådant stort intresse för 

bokstäver nu därför har förskolepersonalen satt upp bilder på bokstäver. De arbetar 

med tecken som stöd som finns uppsatt på lite olika platser på avdelningen för att 

barnen bara ska kunna gå och hämta och då speciellt för de barnen som inte har lärt 

sig bokstäverna riktigt än. Barnen kan då gå och hämta pappret med dem på och titta 

på dem hur de ska skriva och så skriver de av. Sedan såg de att barnen gillar att sitta 



 

 

19 

med paddan och då tog de in detta med QR koderna. Personalen har inte känt att de 

hittat några bra appar och därför kör de rim, ramsor och sagor på QR i stället för att 

få språket, ljuden och bokstäverna i stället. På min fråga om barnen fick möjlighet till 

att välja vilken bok som skulle läsas vid högläsningsstunden eller om personalen 

gjorde detta svarade Lotta att barnen får välja bok vid spontanläsningen men oftast 

när de läser på läsvilan efter lunchen då har personalen tagit fram en bok vilket hon 

ärligt inte visste varför de gjorde på detta sätt, men att det förmodligen hängde ihop 

med att de ansåg att det lätt kunde bli konflikter om barnen skulle välja om till 

exempel vem som ska välja, vilka som har fått välja och därför har de gjort på detta 

sätt. För de äldre barnen så läste de även följetångsböcker nu när de blivit lite äldre 

berättade Lotta. Men vid spontanläsningen så kommer barnen och ber om och få 

lyssna på saga. Karin hävdade vidare att de har böckerna på en plats men att det var 

tillåtet att ta med sig en bok till ” Tysta rummet”. Karin beskrev att de har en soffa vid 

ett fönster som de sitter i och berättade att några barn hade lite svårare att sitta stilla 

i soffan och då kan de få sitta med en bok på golvet och bläddra i den och 

poängterade att de alltid erbjuder en lässtund oavsett om barnet väljer att delta eller 

inte. Karin menade att när de fick det här ”tysta rummet” ville personalen få till ett 

lite mysigare rum, mer ombonat där det går att finna ro. Hon beskrev även att hon 

anser soffan som en bra plats då den sväljer mycket barn. 

 

Victoria berättade att de har gjort ganska mycket men att det har varit olika genom 

åren men nu så har de sett till att ha böcker i varje rum och boklådor. De har även 

ställt böcker i fönstren, hängt böcker från grenar i taket och tagit med böckerna in i 

aktiviteterna till exempel finns det böcker på bordet där det finns koppar och fat, 

böcker om mat vid spisen. Där bilarna finns har de böcker om bilar. När 

förskolepersonalen hittar en bok som passar in i miljön ställer de in den där. Victoria 

är noga med att påpeka att böckerna inte står med ryggen utåt utan framsidan ska 

visas så barnen kan se bilderna på framsidan, titeln, författaren och bli intresserade 

och detta är de noga med i varje rum. När det kommer till om det är något speciellt 

bör tänkas på vid utformningen så svarar hon att visa boken är något av det viktigaste 

så att böckerna inte står som de gör hemma i en bokhylla utan att barnen just kan se 

framsidan och bli lockade. Sedan ska böckerna vara tillgängliga, inte högt uppe utan 

långt ner så barnen kan ta dem själva. Victoria berättar också att det ser väldigt olika 

ut om barnen får välja bok vid högläsningsstunden. Oftast väljer barnen och då 
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brukar de gå laget runt och varje gång efter maten så brukar något barn få välja en 

eller två böcker, och vill de höra flera så kan fler barn få möjlighet till att välja bok 

den dagen. Men ibland: ”har jag som personal tänkt till själv på något som vi ska göra 

och vill komma igång med det”. Detta kan till exempel vara att de ska på en utflykt 

och då kan personalen säga ”Vet ni idag har jag hittat en bra bok som jag tänkte att vi 

skulle läsa inför vår utflykt som vi ska på”. Och detta är helt okej för barnen för de vet 

att i morgon får han eller hon välja eller kompisen, de tycker det är lite spännande 

och se vad förskolepersonalen väljer att läsa, det är alltså helt olika vem som väljer 

bok för stunden men har pesonalen valt en bok och barnen säger att: ”men jag vill 

höra på Karlsson på taket”. Då är det klar de läser den i stället. På frågan om barnen 

har något inflytande vart de ska sitta och läsa så svarar Victoria att: ”Det har de 

faktiskt inte fått utan vi har ställt möblerna där de får plats och passar i dessa tre rum 

vi har”, men betonar också att vid spontanläsningen så kan den ske vart som helst till 

exempel om de sitter i bil hörnan eller under ett bord och vill att personalen ska läsa 

för dem så gör förskolepersonalen det, men efter maten då det är den fasta punkten 

som de alltid läser och då har barnen inget inflytande då den sker på de platser som 

möblerna finns. När det är lunch kan det bli så att de börjar läsa redan vid bordet. Vid 

lunchen till exempel kan pesonalen när den ätit upp hämta en bok och börjar läsa vid 

bordet när barnen inte är färdiga och sedan förflyttar de sig till den plats de ska sitta 

på som ligger en meter därifrån. Detta gör de för att de barn som inte har ätit färdigt 

ska få lyssna på saga och de som redan är färdiga inte ska behöva känna sig stressade 

att de andra inte är färdiga och att de som inte är färdiga ska känna samma sak. Och 

genom detta kan de redan vid bordet bygga upp en stämning menat Victoria. ”Barnen 

kan ha med egen bok hemifrån” 

 

Caroline beskrev att det finns en hel låda med väldig mycket böcker i som 

förskolepersonalen försöker se till att ha ordning i men det är inte alltid så lätt. 

Bokbussen kommer en gång varannan månad till dem och då får barnen följa med 

några stycken varje gång, och då får de vara med och välja böcker och så försöker de 

ha dessa i en särskild låda men nu har förskolepersonalen lagt märke till att dessa 

böcker har beblandats med de övriga böckerna. De använder sig av QR koder berättar 

Caroline. Det finns in scannade barnböcker så att barnen kan scanna koden och läsa 

boken på plattan och då är det någon som läser upp boken och genom detta kan 

barnen läsa själva. De har bokhyllor och de har även hängt bokstäver från taket. På 
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frågan om Caroline ansåg att det fanns något som bör tänkas på vid utformningen av 

litteraturmiljön svarar hon så här: ”Tillgänglighet tycker jag och att det även ska vara 

i samband med någonstans att sitta och läsa”. Hon menade att de har sitt material 

väldigt centrerat genom att ha materialet framme och hon poängterar att böckerna är 

placerade väldigt centralt hos dem.  

 

När det kom till om barnen fick välja bok vid högläsningsstunden eller om personalen 

gjorde det svarade Caroline att: 

 Ja det är både och där, när de kommer in utifrån och har tvättat sina händer, 
då tar de sen en bok och sätter sig och läser och då kan det se olika ut om de redan 

läser eller så kommer någon och ber om att få läsa denna bok, och då kan det bli att 
vi läser den men sedan så kan jag som personal ha ett tänk med det också om 

barnen exempelvis har pratat mycket om någonting och så har jag letat fram en 
bok som passar bra till det ämnet och då hänvisar jag till att de pratat mycket om 

detta och då tänkte jag att vi skulle läsa denna nu. 

På om barnen fick vara med och ha inflytande om vart de skulle sitta vid 

högläsningsstunden svarade Caroline att de nog inte hade så mycket av detta förutom 

när det kom till spontanläsningen. 

 

Susanna berättade om att dem har gjort i ordning en del i det stora rummet med en 

kuddhörna, böcker som är lätt att komma åt för barnen. I avdelningen finns en soffa, 

en mjukmatta i den delen och så har de gjort som en sänghimmel över en liten stol 

som barnen kan krypa in och sätta sig i med en liten bok. Susanna ansåg att det var 

klart tänka på att hittar ett område där det är lite stilla, inte så centralt i ett rum utan i 

så fall i något hörn just för att barnen ska veta att här kan jag sitta och ta det lugnt 

och att de vet att de kan ta vilken bok de. Det finns lådor i barnens nivå där böckerna 

finns att hämta. Om barnen får välja bok vid högläsningsstunden svarade hon att det 

får barnen men att ibland som på samlingstillfällena kan personalen använda sig av 

böcker och då får barnen inte välja bok vid det tillfället. Men annars är det fritt fram 

för barnen att välja bok för som Susanna sa: ”För det är ju deras inflytande liksom, 

det är inte vi som bara, Nu ska vi läsa Pettson, fast barnen vill läsa Pippi”.  

 

På Susannas avdelning beskrev hon att barnen har stort inflytande var de ska sitta 

och läsa och hon sa klart och tydligt att: ”Man är ju här för barnen, man är ju inte här 

för oss utan vi är ju här för barnen annars tror jag inte att man skulle vara 

förskollärare”. Barnen får vara med och välja böcker när bokbussen kommer en gång 
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i månaden, då tar förskolepersonalen med sig 2-3 barn till den och då får de 

möjlighet att välja vilket ger dem inflytande. De får då välja vilka böcker de vill och 

som intresserar dem för stunden, men som personal är det svårt att veta vad barnen 

tänker, kanske väljer de en bok för den fina bilden eller för att det kanske är just Pippi 

eller Pettsson eller Mamma Mu men att de får fortfarande ta med den boken som de 

väljer vilket blir en igenkänning när böckerna väl kommer in på avdelningen. 

 

Stina tog upp tyger här och menade att det lugnar och tar upp mycket ljud och så blir 

det behagligt ansåg hon. De har även en rund matta där de kan sitta också och för att 

ringa in området så har de hängt tyger på sidorna och ställt hyllor att ställa böcker i. 

Läshörnan hos dem är ganska liten poängterar Stina. Det de har sett mycket är när 

barnen lekt spontant tidigare då de inte har haft en läshörna så hamnade de gärna 

under ett bord eller någonting för att själva läsa och vill ha det där lite trygga omkring 

sig. Det finns även bokstäver hängda i någon gren i taket och bokhyllor runt omkring 

som inspirerar barnen till att ta böcker och det viktigaste av allt är att de finns i 

barnens nivå annars fallerar alltihop menar Stina. På om det finns något som bör 

tänkas på när man utformar miljön kring litteraturen så hänvisar hon tillbaka till det 

hon tidigare sagt med att böckerna ska finnas i barnens nivå så de kan ta själva. Hon 

hänvisar till att: ”Sen är det vi som lånar böckerna även om barnen tar böckerna från 

bokhyllan, är det ändå vi som har valt ut dom lite medvetet”. 

 

Stina ansåg att det är bra att tänka på att miljön är inspirerande och mysig. På 

avdelningen har barnen gjort en egen bok ” Min bok ”med lite text till varje bild som 

hänger i den läshörnan och som enligt henne drar barnen dit, det är som hon kallar 

det en ”samlingsplats” och en lite fredad plats då det inte finns mycket andra leksaker 

just där. Det är inget röj där som hon uttryckte det. På frågan om barnen får välja bok 

vid högläsningsstunden svarade Stina att barnen på den avdelningen nästan alltid får 

välja böcker om det inte finns ett syfte från mig som förskolepersonal eller att det är 

kopplat till temat då tillexempel. Högläsningen sker nästan alltid på barnens initiativ 

betonade Stina.  

 

När det kom till hur mycket inflytande barnen har i vart de ska läsa svarade Stina: 

Jag tror, alltså vi behöver ju få plats där de ska läsa, men jag tror att barnen 
 själva, det kanske är en sådan här vanegrej att de vet att vi oftast läser i soffan
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  så de säger inte så mycket annat, de har aldrig frågat mig: Å kan vi ta det på 
 projektorn, utan det är ju i så fall på vårt initiativ. 

Hos Alice har de som tidigare nämnts en soffa och dem har böcker i varje rum och 

barnen kan komma och ta böckerna när de vill. De har en bokhylla. Böckerna 

försöker personalen att byta ut kontinuerligt och de får en bokpåse som oftast är 

färdigpackad av bibblan en gång i månaden men de kan önska böcker också. Sedan 

har de ett litet bibliotek iordninggjort i ett av förråden med lite böcker som hela huset 

kan gå och låna om det är precis i ett byte av påse men det dröjer någon dag till eller 

att det inte kommit några böcker. Birgitta förklarar att de har böcker på många olika 

platser och att de är lättillgängliga. De har boklådor som det försökt hållas ordning i 

så att det ser trevligt och inbjudande ut. Hon beskriver att de använder gärna sig utav 

konkret material.  

 

På Camillas avdelning försöker de också att tänka på att ha böcker i alla rum och i 

anpassad höjd: 

de är ju inte så stora dem här barnen och det kan vara lite svårt att gå och peka och sen 
 få hjälp med att ta ner just den boken utan personalen utgår från ett barns perspektiv 
 och tänker: Jag vill läsa och jag vill läsa nu och där är boken. 

 
Sedan försöker de ha böcker på avdelningen som fångar upp det som arbetas kring 

just nu exempelvis ett tema för att kunna komma vidare i tänkandet. Böckerna finns 

tillgängliga överallt på avdelningen för att skapa inspiration exempelvis vid degbordet 

finns det böcker om byggen där det bland annat finns hur det går till att bygga en 

sockerkaka till exempel och när barnen tittar i den boken kan kreativiteten växa. I 

Dianas beskrivning så berättade hon att de har böcker på en hylla vid soffan vilket är i 

barnens höjd för att de lätt ska kunna ta en bok, det är lättillgängligt poängterar hon 

och det är viktigt att inte ställa undan böckerna utan de ska var framme så barnen lätt 

kan ta dem och på så sätt skapa en respekt till böckerna och deras värde. Här 

använde de sig utav konkretmaterial mycket också. Dels i lådor och med handdockor. 

När frågan om barnen får välja bok kom upp svarade Alice att barnen fick det hos 

dem men att det ibland var många som ville välja olika böcker och då lägger 

förskolepersonalen dem i en hög och förklarar: ”Nu börjar vi med denna och efter den 

tar vi nästa” Det handlar om att träna på detta med turtagning också i det fallet. 

Birgitta berättar att de gör både och, alltså i spontana stunder så väljer oftast barnen 

men kan personal ibland ha ett speciellt syfte med en bok de väljer exempelvis ett 

tema som de nu arbetar med, eller när förskolepersonalen känner att nu behöver de 
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få in lite värdegrund igen som de arbetar mycket med. Hos Camilla är det också både 

och då de stora barnen går de i väg på sin grupptid och träffar andra jämngamla som 

också ska börja skolan. Syftet är alltså skolförberedande och här får barnen inte välja 

bok utan den är förutbestämd och i denna grupp lär sig barnen att respektera att de 

sitter tillsammans och läser, att lyssna och att efteråt diskutera och återkoppla det de 

läst genom att rita exempelvis i en egengjord bok. När de kommer till mellan barnen 

och de minsta berättar hon att de ofta kan få höra ” nej inte den boken, men vad 

tråkigt!”, då den ofta sker efter maten då barnen fyllt på med energi och vill leka men 

då har personalen känt att de fått tagit till knepet att barnen får ta med en bok 

hemifrån och visat de andra barnen, de har alltså att barnen presenterar ” Dagens 

bok” och om det är exempelvis 15 stycken barn i barngruppen blir det lika många 

individuella böcker som presenteras och efter att dessa har presenterats går 

förskolepersonalen tillbaka till sin boklåda på avdelningen och förhoppningsvis är 

dessa böcker lite intressanta igen efter det. Hon anser att det handlar om att vidga 

perspektivet i arbetet på en 1- 5 års avdelning för att alla barn ska få sina behov 

tillgodosedda.  

 

Camilla berättade om en situation hon varit med om: Barnet hade fått med sig boken, 

Sjörövare Rakel och Kapten snorfinger, detta barn var mycket inne på sjörövare och 

pirater och då frågade hon honom: ”hur vill du att vi läser den här boken? Vi ska sitta 

i ett skepp svarade han” Aha vi ska sitta i ett skepp, då hade de inne på avdelningen 

två soffor som stod mitt emot varandra som förskolepersonalen satte emot varandra i 

ett V format perspektiv, och i där la de en massa kuddar och pojken hade med sig en 

piratflagga som de satte längst fram sedan låg de i där och läste hon och pojken och 

de skrattade och fnissade och dessa saker förstärkte upplevelsen för denna pojke och 

det blev så lyckat berättade hon. 

 

I styrdokumenten står det att: ”Verksamheten ska ge utrymme för barns egna planer, 

fantasier, och kreativitet i lek och lärande” (Skolverket, 2016, s. 7). Detta anser jag att 

de på Stinas avdelning lyckats med då barnen har fått skapa en egen bok som de 

senare dras till att kolla i. Tycker detta är ett otroligt bra sätt att fånga barnen och ta 

vara på deras intresse och skapa något som är kopplat till dem som blir en 

igenkänningsfaktor och som även blir en del i att träna sin kunskap i bokstäver, ord 

och till slut att barnet kan högläsa ur den förhoppningsvis. Och att möjligheten finna 
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att välja ”sin” bok i stället för en annan bok som de kanske vanligen läser. När 

Susanna beskrev att de gjort i ordning en särskild höra som är lättillgänglig för 

barnen och att barnen har stort inflytande kring sin litteraturmiljö och vardag tycker 

jag Linder (2016, s. 21) och hennes beskrivning av att det är vår uppgift som 

förskollärare att ge barnen tillgång till material som både fungerar ihop men också 

fungerar i relation till barnen och det de håller på att utforska. Hon anser att barn, 

personal och miljö hänger ihop. Det är en förbindelse mellan alla våra önskningar att 

skapa en mening utifrån våra olika perspektiv. Detta anser jag att de gjort här i och 

med att de skapat dels den här ytan i ett stort rum med massa andra artefakter och 

att de gjort den här sänghimmelen med stolen i som barnen kan krypa in i och sätta 

sig i lugn och ro med en bok exempelvis. Som ett mål i styrdokumentet står det att 

förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar intresse för skriftspråket samt 

förståelse för symboler och deras kommunikativa funktion” (Skolverket 2016, s. 10). 

Detta skapar Caroline och hennes arbetslag genom att i deras miljö i ett utav rummen 

hänga bokstäver i taket men tänker också att det skapas genom högläsningen. När 

Victoria berättar att de redan vid matbordet börjar läsa känner jag att denna 

avdelning har tänkt ett steg längre än de andra förskolorna i denna studie genom att 

de redan vid matbordet börjar läsa och att de tänker på detta med ryggarna på 

böckerna men det har börjat synas på fler och fler förskolor då det ställer upp böcker i 

fönster och så vidare vilket är en superbra sak att göra för att locka barnen till 

böckerna än om de ligger i en låda. Att Lotta och Karin tog upp initiativet med QR 

koder och att barnen då erbjuds att utforska multimedia och informationstekniken 

genom att använda paddan vilket det klar och tydligt står klart och tydligt i 

Skolverket (2016, s. 7) Detta är ett väldigt kul sätt att kunna variera läsande på även 

om jag tycker om att kunna ha en bok i papper och bläddra i, men tycker det är bra 

med variation. De har ju verkligen tagit vara på barnens intresse med bokstäver då de 

gjort i ordning material kring detta vilket det står också i styrdokumenten att: 

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskap” (Skolverket, 2016, s. 6). 

 

Det blev det intressant när Alice berättade om deras egna lilla bibliotek som de skapat 

i ett förråd. Hon beskriver att de kan gå och ta böcker där om de inte fått böcker eller 

är emellan en bokpåse. Funderingen hos mig blev om barnen får möjlighet att gå till 

detta egengjorda bibliotek eller om det bara är personalen som hämtar böcker där. 



 

 

26 

Det står i styrdokumenten att förskolan ” ska inspirera barnen att utforska 

omvärlden” (Skolverket 2016, s. 6) vilket skulle kunna bli att barnen bli intresserade 

för bibliotek om de ser detta egengjorda bibliotek. Diana berättade om stunden med 

pojken och piratboken. Detta värmde i mitt förskollärarhjärta när hon berättade för 

det står i läroplanen att ” Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktiviteter. Denna stund gjorde faktiskt det genom att 

förskolepersonalen dels utmanade honom i att fundera på hur han ville sitta när de 

läste och sedan att det blev en mysig och trygg plats att läsa på och sedan blev det lek 

utav detta. Här får pojken verkligen en bearbetningstid med boken tillsammans med 

förskolläraren. Och här syns Vygotskijs proximala utvecklingszon (Säljö 2014, s. 120) 

tydligt genom att vuxen skapar ett lär tillfälle med barnet och att hon även bjuder in 

barnet att lära henne om pirater och piratskepp men också hur de kan sitta när de 

läser denna bok. Vygotskij betonar även detta med mediering och artefakter (Säljö 

2014, s. 80) då tänker jag främst på piratflaggan pojken hade med sig men också på 

sofforna som blev ett piratskepp. 

När på dagen sker högläsningsstunden:  

Den kan ske före lunch då de kommer in från att ha varit ute och personalen vill 

samla ihop barngruppen igen berättade Lotta, och då samlas dem i soffrummet där 

de antingen läser eller sjunger någon sång. På den här avdelningen har de tre 

vilostunder efter lunch berättade Lotta och där är de på de tre tidigare nämnda 

platserna och då delar de upp barngruppen. Lotta berättade även att de kunde samla 

barngruppen innan och efter mellanmål då det ska röjas på avdelningen, men hon 

poängterade att de har många fasta lässtunder. Karin lägger till att de har dessa tre 

tillfällen för att få en nedvarvning som är huvudsyftet. Ja det ska vara mysigt, och 

kunna sitta nära varandra och lyssna på en bok för att få lite lugn och ro efter maten 

påstår Karin. När frågan om personalen ansåg någon tid på dagen som var bäst att 

läsa utifrån verksamhetsutformningen så svarade hon att efter lunchen var en bra tid 

då det är:  

Fantastiskt skönt för då kommer de ner i varv har vi sett och vi har ju haft barn som inte 

orkat höra på saga och det barnet ligger nu gärna ner på madrass nu och lyssnar med ett 

täcke över sig. 

 

Victoria berättade att de har den fasta tidpunkten som är efter lunchen och sen är det 

på morgonen när barnen anländer till förskolan. Halv åtta brukar en av personalen gå 
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in och sätta sig i det så kallade ”sagorummet” eller ”berättarrummet” kan det kallas 

också, där soffan är beskrev Victoria. 

Soffan är stor och därför får de flesta plats i den när de kommer på morgonen 
 och har vinkat av vårdnadshavaren och då kan det vara några som behöver en 
 vuxen jämte sig för en del är lite trötta. 

Och då har de lagt märke till att barnen tycker det är skönt att få sätta sig och lyssna 

till en bok för att komma in i dagen, och eftersom de arbetar två personal på 

morgonen då en måste göra frukost passar det väldigt bra att läsa menar Victoria. 

Dessa tider är valda dels för att de anser att det är ganska härligt att börja dagen med 

att läsa och barnen vet att: 

de alltid blir omhändertagna och personalen flänger inte omkring och de inte 
 vet vart de har oss, för ibland kan det vara jobbigt för ett barn att lämna 
 mamma eller pappa. 

Med detta sätt att arbete menade Victoria att barnen vet när de kommer på 

morgonen finns det alltid har en trygg famn och röst att landa hos. De har märkt att 

barnen tycker det är skönt att börja dagen på detta sätt. Sedan tycker 

förskolepersonalen att det är skönt att läsa efter maten för då vet personalen att: 

alla barnen som vistas hos oss varje dag får höra en saga, annars om barnet 
 kommer halv nio och går 15 timmar, och läser vi inte på en speciell tid då 
 kanske dessa barn missar en saga på hela dagen för att det inte blir av denna 
 specifika tid på dagen och vi anser att detta är jätteviktigt. 

På frågan om det var någon speciell tid som var mer lämplig att läsa svarade Victoria 

att det är de tider hon tidigare nämnt men att: 

det finns säkert andra tider som är superbra som vi inte riktigt har tänkt på, 
 men just nu är det morgonen när de vinkat av, efter maten för att alla ska få 
 en chans att höra en saga på dagen om de går hem tidigt eller sent på dagen. 

Och det är ganska skönt att när barnen precis har ätit klart inte direkt sätta igång 

med någon fartfylld lek utan att maten på något sätt får hamna i magen som Victoria 

uttryckte det. De kallar ju inte dessa stunder för vila poängterar hon utan det är en 

”sagostund” och att det finns barn som bara sitter och lutar sig emot personalen en 

stund och får en stunds återhämtning och på grund av detta har de valt dessa tider. 

Caroline beskrev att de läser innan lunchen men inte alltid, det beror på vad som 

händer för stunden, om det till exempel hänt någonting ute som de behöver prata om, 

eller om barnen är uppslukade i böcker som de tar när de tvättat händerna. Ibland 

börjar förskolepersonalen som sitter där för stunden att läsa, det kan bli att 
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personalen läser men inte för alla barn om några kommit in i en bok. De barn som 

kommer in lite senare vill kanske inte just läsa den boken och då får de läsa en annan 

bok fast på egen hand. Det är ju inget tvång att sitta och lyssna utan vill barnet sitta 

och bläddra i en bok är det helt okej menar Caroline. Men läsningen innan maten 

handlar om nedvarvning och liksom samla ihop barngruppen berättade Caroline och 

samma sak är det efter maten: ”Att hålla dem liksom, just till att maten har börjat 

landat i magen”. Spontanläsningen förekommer också under hela dagen. När det 

kommer till om hon ansåg att någon tid är bättre att läsa på än någon annan svara 

hon att det är dessa tider då de delat upp dagen efter rutiner, men sen har de väldigt 

mycket ” go with the flow”, alltså att de ser vart barnen är här och nu. Men hon 

specificerar den stunden efter maten som den hon tycker bäst om då barnen går 

direkt från maten utan att påbörja en ny aktivitet och blodsockret är ändå högt just 

efter maten och barnen orkar hålla fokus bättre då. 

 

Susanna menade att högläsningsstunden oftast sker när barnen börjar vakna efter 

vilan. Men även på morgonen innan frukost då en personal gör frukosten. Då kan den 

andra personalen sitta i soffan och läsa eller bara prata med barnen för att få det här 

lugnet och få möjlighet att starta dagen på ett bra sätt. Att läsa efter vilan gör 

pedagogerna för att barnen ska få ett lugnt uppvaknande då de vet att soffan med en 

förskolepersonal som läser finns där. Men annars sker högläsningen hela tiden under 

dagen beroende på om barnen visar intresse eller inte. Susanna ansåg att det inte 

fanns någon speciell tid som är bäst att läsa på utifrån verksamheten utan när barnen 

vill och är intresserade. Stina redogör för att dem läser alltid före frukost som ett litet 

samlingstillfälle då en personal står med frukosten och då läser i stort sett alltid den 

andra personalen, och då kommer barnen in allt eftersom de anländer till förskolan. 

Efter frukost är det oftast någon gruppverksamhet som involverar böcker om inte 

själva temat berör högläsning. Stina betonade ändå att stunden innan frukosten är 

frivillig men att det är ett högt intresse, vilket hon kan känna är så tacksamt på en 

småbarnsavdelning i jämförelse med storbarns avdelning där de kommer inte på 

samma sätt och vill läsa anser hon.  

Det är väldigt språkutvecklande så det är det här vi gör liksom, vi sjunger och 
 vi läser. Ute har jag inte läst något nu på ett tag, det brukar jag göra på 
 sommaren, inte när det är ruskigt väder.  
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Då brukar hon bre ut en filt och sitta utanför och läsa bara. Efter vilan brukar de läsa i 

soffan när barnen börjar vakna upp, det är en liten lugnande effekt på hela 

barngruppen och alla är ju inte vakna samtidigt vilket gör att förskolepersonalen kan 

läsa för de barn som är vakna, men återigen är det frivilligt att delta. Efter mellanmål 

brukar de även läsa. Stina anser att dessa tider är valda mycket på grund av rutiner. 

På frågan om det finns någon tid som är bättre att läsa svarar Stina att nej men det är 

ju dessa tre tillfällen som tagits upp men hon betonar även att: ”Den bästa är ju när 

barnet kommer med boken, för då är den intresserad”. 

 

Alice berättade att det är några barn hos dem som inte ska sova men det kanske är 

två, tre stycken och då högläser de för dem efter maten men annars sker läsningen 

när som helst på dagen. Hos Birgitta är det också när som helst på dagen men till 

största delen är det på barnens initiativ, då de kommer fram med en bok och vill läsa. 

Sedan har de en stund efter lunch då det är liggvila och sittvila, men den brukar de 

inte högläsa på utan oftast visar personalen någonting från projektorn upp på väggen 

och detta har blivit en rutin för både barn och personal då de känt att det har varit 

svårt att finna böcker som passar alla i barngruppen. Förskolepersonalen har när det 

kommer till högläsning fokuserat den till de spontana stunderna. Alice flikar in här 

och säger: ”Då får dem språket ändå där”, Birgitta fortsatte här med att poängtera att 

de får ett lugn ändå genom detta sätt, men som hon påtalar, att det har att göra med 

vilket syfte personalen har med stunden efter maten. Camilla svarade att de också har 

vila efter maten och nu har de inga barn som sover men en personal kan inte läsa för 

hela barngruppen så de har valt att dela upp gruppen i två halvor med blandade 

åldrar faktiskt därför att då får de minsta vara tillsammans med de lite äldre vilket de 

anser berikar dem och att de får delta i en diskussion på olika nivåer beroende vilken 

ålder de har och dela erfarenheter kring böcker. Men själv tycker hon att bästa 

tillfället till at läsa är: ”när barnet själv kommer och vill läsa”. Hon anser också att en 

bra tid att läsa kan vara när det känns som att det är lite för mycket spring och stoj, 

och då plocka med sig några stycken: Vet ni vad, vi går och läser en bok, den här vet 

jag att ni gillar, Kom vi sätter oss här borta en stund. Detta kan vara för att skapa nya 

konstellationer och nya lekar menar hon. Det kan vara att i boken bygger de en koja, 

kom vi bygger en koja och då har det hänt någonting genom bokens idéer och tankar. 

Detta med att använda böckerna för att skapa fantasier och kreativitet hos barnen 

anser hon är nyckeln med böcker, inte att de ska användas för att bryta någonting. 
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Diana ansåg att det är trevligt att läsa när som helst under dagen när tillfälle ges men 

de har några speciella tider för att samla ihop barngruppen och de är innan frukost då 

personalen anser att det är en mysig stund att samlas i soffan och läsa en bok 

tillsammans. Sedan läser de efter lunchen för de äldsta barnen då i soffan innan de 

har grupptid, mellan barnen har liggvila då och de minsta har vagnvila. Sedan innan 

mellanmål samlas de i soffan tillsammans allihop för lite verksamhet men då kan det 

bli en flanosaga, vilket fångar upp barnen på ett helt annat sätt. Alice beskrev att de 

läser dessa tider lite på grund av rutiner då de exempelvis har varit ute på 

förmiddagen och kommer in innan lunch och barnen samlas i soffan för vid den tiden 

ska det bytas blöjor och så vidare och då passar det bra att sitta i soffan och läsa en 

bok under den tiden.  

 

När det kom till om förskolepersonalen tyckte någon tid var bättre att läsa på utifrån 

verksamhetsutformning svara Diana att hon anser att stunden innan frukost är 

mysigast och bäst då barnen kommer och droppar in på morgonen och sätter sig i 

soffan och just att det är en lite mindre grupp just då. Birgitta svarade att även hon 

gillar stunden på morgonen eller om de tar läsningen precis efter frukost innan alla 

har hunnit i gång med aktiviteter. Camilla ansåg också att stunden innan frukost är 

mysigast men lägger till att hon ser att det finns en personal som kan ta emot barnen 

så att läsningen inte blir avbruten med att ta emot barn också och tillägger: ”För det 

är inte kul att bli avbruten i läsandet” och säger det är svårt på morgonen då det 

oftast är två personal och den ena ska göra frukost och då måste den andra ta emot 

barnen, så därför blir det för det mesta att den tiden går bort. När det kom till Alice så 

föredrog hon tiden efter lunchen för att få ner ett lugn och då kunde hon ibland 

använda sig utav projektorn. 

 

Det som Victoria beskrev om att de läser innan frukost för att ge barnen en lugn, 

trygg och skön start på dagen är en del i arbetet utifrån läroplansmålet ” 

verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnens behov och utformas 

så att omsorg, utveckling och lärande bilder en helhet” (Skolverket 2016, s. 5). Det 

första som slog mig när de berättade att personalen ofta läster efter lunch är, att detta 

är en väldigt rutinstyrd tid och vanlig på de flesta förskolor vilket Edwards (2008, s. 

35) också intygar. Hon menar att traditionen är att läsa före eller efter maten för att 

samla barngruppen efter en lek eller någon fysisk aktivitet och boken blir då ett 
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lugnande medel vilket blir fel om syftet är att väcka tankar hos barnen och stimulera 

för just samtal och barnen behöver vara fokuserade för detta är denna tid kanske inte 

den bästa att läsa då barnen antingen är uppskruvade, trötta eller hungriga. Detta 

kan jag hålla med till fullt och fasta av egna erfarenheter utav att ha varit ute och 

arbetat en del på förskolorna att det läses mycket vid denna tid och barnen är oftast 

inte mest motiverade då tyvärr, men det är som Edwards (2008, s. 35) uttrycker det 

lätt att kanske blir hemmablinda till slut och glömmer fråga oss ”varför gör vi det 

här?”, är det för vår eller barnens skull. På Carolines avdelning när de kommer in och 

har varit ute då barnen tar en egen bok och sätter sig för att läsa blir detta arbetssätt 

litegrann att utifrån läroplanen få in de grundläggande värden som förskollärarna ska 

arbeta utefter. Dessa är bland annat som i detta fall att ”var och en som verkar inom 

förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö” (Skolverket 2016, s. 4). Detta ska även undervisas till barnen 

som vistas i vår verksamhet enligt mig. Sedan står det även i läroplanen att 

”Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 

handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs” (Skolverket 

2016, s. 4). Allt detta hör ihop med att barnen får möjlighet att sitta tillsammans och 

läsa en egenvald bok medan de väntar på att alla kompisar och personalen kommer 

in. Här får barnen träna dels på att ta ansvar för sitt eget närvarande och sina 

handlingar i just det rummet men också sin ansvarskänsla emot sina kamrater som 

ska försöka läsa en bok. Susanna beskrev att de sitter en personal och läser när 

barnen börjar vakan i soffan tycker jag känns väldigt bra att höra då jag märker att de 

i arbetslaget arbetar med uppdraget att ” förskolan ska erbjuda barnen en i 

förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl 

omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett 

balanserat sätt”, vilket de gör då barnen har vila och få vakna till på ett tryggt och 

behagligt sätt med en tröstande famn och en trygg röst som sitter och läser för dem i 

soffhörnan när de vaknar. 

Diskussion: 

I följande kapitel kommer en fördjupning av min analys utav studiens resultat samt 

återkopplar till studiens forskningsbakgrund, förskolans styrdokument och studiens 
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teoretiska perspektiv. Avslutningsvis granskar jag studiens metod och ger förslag på 

fortsatt forskning kring ämnet. 

Förskollärarna angående Utformningen av miljön för barnlitteratur inne 

på avdelningen och tidpunkt för högläsning: 

De kommentarer som hälften av de intervjuade förskollärarna gav var att de 

mestadels läste i soffan och att de läste efter lunchen vilket överensstämmer med det 

Edwards (2008, s. 35). Detta tolkar jag som att det handlar mer om att det är i soffan 

läsning sker då det blir bekvämast och lättast att göra för att få barnens fokus på 

bästa vis. Jag anser därför att förskollärarna skulle vinna mycket på att ställa sig 

frågan varför soffan är den plats som de faktiskt läser mest på, varför de har den 

åsikten och vad de baserar den på, är det för personalens eller barnens skull de läser i 

soffan. Det är ett högt tempo under en dag på förskolan och det är mycket som ska 

hinnas med. I och med det går vissa saker oreflekterat förbi, bearbetning av 

högläsningsmiljön skulle kunna vara en sådan sak. Jag hoppas och tror dock att 

genom denna studie har riktat ljuset på varför högläsningsmiljön är viktig för barns 

språkutveckling och därigenom fått igång förskollärarens tankar och medvetenhet 

kring sin miljö på avdelningen. Alla avdelningar arbetar kring sin miljö i olika stor 

omfattning. På de tre avdelningarna arbetar de i högre utsträckning när det kommer 

till sin miljö. Det som kännetecknar dessa är deras sätt att arbeta med sin miljö 

genom att hänga upp bokstäver i taket, tänka på belysning, tyger, avskärmningar, 

kunna stänga dörren, läsa utomhus med mera. Sedan så var det en fråga i om barnen 

eller personalen valde bok och här kännetecknas arbetet med att det ofta är 

förskolepersonalen som väljer liksom ut en bok att läsa för barnen vid exempelvis 

temaarbete vilket förskollärarna också gjorde i Dambers et al. (2013, s. 45) men att 

barnen ibland får välja men det kom mer när det handlade om spontanläsningen. En 

slutsats är därför att personalen enligt styrdokumenten strävar efter att 

språkstimulera alla barn på förskolan oavsett ålder. Om högläsningsaktiviteten ska 

bidra till det bör förskolläraren ha det som syfte. De får inte nöja sig med att enbart 

läsa boken utan också bedriva ett uppföljningsarbete till den lästa litteraturen.  

 

Att förskollärare från de åtta avdelningarna gav så lika svar på arbetet kring 

utformningen samt att de arbetar så olika mycket med arbetet kring 

högläsningsmiljön funderar jag på om det kan bero på okunskap om 
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högläsningsmiljöns väsentliga funktion för barns språkutveckling, eftersom samtliga 

förskollärare dagligen läste för barnen och ansåg att det var viktigt men ändå inte 

prioriterade arbetet med den i någon större utsträckning, kopplar jag till att de inte är 

lika fullt medvetna om vad en bra högläsningsmiljö lika kan åstadkomma som de 

förskollärare som la mycket tid och fokus på just detta.  

 

Särskilt intressant är det att koppla det Linder (2016) betonar med att det är västligt 

och fundera kring förskolemiljön och vad den gör för barns språkutveckling. Vår 

läroplan vilar på antagandet om att språk är viktig för barns utveckling och lärande 

vilket är intressant om det kopplas ihop med miljön. Även på fler ställen i läroplanen 

påpekas lekens betydelse för barnens utveckling samt att både verksamheten och 

miljön ska locka till lek. Därför blir det märkligt att alla förskollärarna i studien inte 

framhäver att miljön och leken är viktiga för barnens språkinlärning. Samtliga 

förskolepersonal lägger istället först och främst vikt vid att de läser, samtalar och för 

en dialog tillsammans med barnen. Läroplanen (Skolverket 2016, s. 6- 7) menar att 

de sociala samspelen har en centrala del i barns sätt att lära sig. Denna fråga är 

intressant, och mitt insamlande datamaterial visar på att förskollärarna anser att 

högläsningsstunderna är kopplade till samspel, dialog, samtal och reflektion. Detta 

blir enligt mig en medvetenhet hos förskollärarna. Det jag reagerade på var att ingen 

förskollärare kopplade samman deras arbete med det sociokulturella perspektivet 

vilket kan tyda på en okunskap om det sociokulturella perspektivet eller att de ansåg 

att det var självskrivet för mig som är insatt i pedagogiken.  

 

Förskolepersonalens syfte med högläsningen påverkar resultatet och det syns 

tydligast beskrivet främst i de planerade högläsningsaktiviteter som är initierade av 

personalen. Dock förekommer även högläsning på barnens initiativ men i form av 

spontanläsning. Detta tänker jag precis som Simonsson, att det inte får ett 

språkstimulerande syfte utan här ligger det mer fokus på omsorg (2004, s. 196). Det 

kan även vara att vid den spontana läsningen finns det av praktiska skäl inte mer tid 

till att arbeta kring litteraturen, medan det i den planerade läsningen då 

förskolläraren avsatt tid och eventuellt förberett en uppföljningsaktivitet. Mitt 

resultat visade att det förekom mycket pedagoginitierad högläsning på morgonen och 

efter lunchen. För vissa av avdelningarna var syftet med läsningen efter lunchen att 

dt skulle förmedlas lugn, ro och nedvarvning men även för att personalen vill skapa 
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en omsorgssituation som Simonsson (2004, s 196) beskriver. Dambers et al menar att 

dessa sammanhang av lunchläsningar har ett disciplinärt högläsningssyfte (2013, s. 

44, 82). Om syftet med högläsningen från förskolepersonalens sida är att under tiden 

eller efter få till en språkstimulerande aktivitet och få barnen att lyssna, delta i 

läsning, samtal och andra bearbetningsformer bör högläsningsaktiviteten läggas på 

en annan tidpunkt än efter maten då barnen kan vara trötta Edwards (2008, s. 35), i 

relation till Dambers et al. (2013). De resultat jag fick i studien visar att högläsning 

lika ofta förekom på andra tidpunkter på dagen då barnen möjligtvis är piggare och 

de yngre barnen som annars brukar sova är vakna jfr Björklund (2008, s. 196, 234). 

De slutsatser jag dragit av denna studie är att det ser olika ut hur de arbetar kring sin 

högläsningsmiljö ute på förskolorna. På de flesta avdelningar gör de lika mellan 

personalen när det kom till organiseringen av högläsningsstunden. Tiderna för 

högläsningen såg också väldigt lika ut vilket var före frukost och efter lunch. Den 

pedagogiska atmosfären är något som jag fastnade för tidigt under utbildningen och 

som gjort mig nyfiken på vad miljön faktiskt gör med oss människor och framförallt 

vad den kan göra med vårt lärande.  

 

Jag anser att en kvalitativ intervjumetod kunnat ge mig svar på mina frågeställningar 

och studiens syfte. Eftersom resultat från denna studie innehåller delar som stämmer 

med resultat från tidigare forskning menar jag att reliabiliteten av min studie är hög.  

Fortsatta forskningsområden: 

Jag tänker att här skulle ett fortsatt forskningsområde vara den ekonomiska biten. 

Troligen är svårt att som förskolepersonal få bygga upp den perfekta miljön med 

artefakter och möbler som personalen önskar att de kunde och detta på grund av att 

det finns en begränsad budget varje år och den ska räcka till mycket olika material. 
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IV 

Bilagor  

Bilaga 1: Till förskolechef 

 

Hej Förskolechefens namn  

Jag har precis börjat på mitt examensarbete inom Förskollärarprogrammet och har tänkt skriva om 

förskolepersonalens uppfattningar om hur läsmiljön bör organiseras i förskolans verksamhet. 

Frågeställningar som kommer diskuteras är: 

 

- Vart sitter man vid lässtunden?- 

- Hur utformas miljön för barnlitteratur ut på förskolan? 

- När på dagen väljer personalen att högläsa för barnen? 

 

Min tanke är att genom intervju/fokusgrupper med personal från förskolans verksamhet få svar på 

dessa frågor. 

Och min fråga nu till dig som förskolechef är om du tycker att det kan vara okej att utföra denna 

intervju/fokusgrupp på …. förskola? I så fall vilka avdelningar skulle passa?  

Tanken är att fokusgruppen ska utföras den 2 maj på … förskola 19:00 och intervjuerna när möjlighet 

finns. 

Min handledare på universitetet menar att jag behöver ha minst fem förskolepersonal från olika 

förskolor med så därför kommer fler förskolechefer kontaktas för att få en bredd i studien. Men frågan 

är om du tycker att det är okej att jag kontaktar förskolepersonalen på avdelningarna och gör upp om 

tid för detta eller om du önskar styra upp detta? 

 

Med vänlig hälsning Linda Eriksson 

Förskollärarstudent, termin 6, vid Karlstads universitet. 

Kontakta mig gärna för mer information 

 (XXXXXXXXXX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 

Bilaga 2: Hej förskolepersonal!  

Jag studerar till förskollärare och läser nu termin 6 av 7. Det sista vi ska göra i termin 6, nu innan 

sommaren, är våra examensarbeten. Och därför vänder jag mig nu till dig. Jag planerar en 

undersökning om Högläsning i förskolan - Förskolepersonals uppfattningar om högläsningens 

organisering. Nu önskar jag få intervju just dig som verksam förskollärare i förskolans verksamhet. Jag 

har haft kontakt med din förskolechef och fått klartecken på att jag får använda dig till detta. Innan 

intervju kommer jag att dela ut ett samtyckesbrev där du som respondent får godkänna att du 

medverkar och där det kommer att stå att informationen endast ska användas till mitt examensarbete. 

Medverkar du i undersökningen kommer du att vara helt anonym. Är detta något du kan tänka dig?  

Nedan finner du mitt syfte och några frågeställningar jag ämnar utgå från.   

 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om hur läsmiljön bör 

organiseras i förskolans verksamhet. För att söka svar på detta kommer jag att använda 

frågeställningarna här nedanför: 

Exempel på frågor i intervjun är: 

 Vart väljer ni i personalen att sitta vid lässtunden?  

 Varför just denna plats? 

 Finns det andra platser du väljer att sitta på? 

 Ser det olika ut från personal till personal i arbetslaget vart man väljer att sitta vid lässtunden? 

 

 Hur utformar man miljön för barnlitteratur inne på avdelningen?  

 Anser du att det är något speciellt man bör tänka på vid utformningen av litteraturmiljön? 

 Får barnen välja bok vid högläsningsstunden eller är det du som personal som gör det? I 

så fall varför är det på det ena eller andra sättet?  

 Hur mycket inflytande får barnen i att välja vart ni ska ha lässtunden? 

 

 När på dagen väljer personalen att högläsa för barnen?  

 Varför väljer ni just denna tid på dagen? 

 Anser du att det är någon speciell tid som är bäst att läsa på utifrån hur verksamheten är 

utformad? 

 

 

 Med vänlig hälsning  

Linda Eriksson, Förskollärarstudent vid Karlstads universitet.  

XXXXXXXXXX  

E-post:  

 

 

 

 



 

 

VI 

Bilaga 3 Samtyckesblankett 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i fokusgruppsdeltagande 

kopplat till examensarbete där syftet är att undersöka Högläsning i förskolan 

- Förskolepersonals uppfattningar om högläsningens organisering 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen kommer att samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när jag vill kan 

avbryta min medverkan i studien utan att behöva ange orsak. Den information som uppges under 

intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt att min identitet inte röjs. Information och 

uppgifter kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information 

jag lämnar kommer endast att användas till detta examensarbete, men jag är medveten om att 

slutversionen är offentlig.  

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om att undersöka 

högläsning i förskolan – Förskolepersonals uppfattningar om högläsningens organisering. 

 

 

Ort/Datum 

 

 

Namnunderskrift  

 

 

Nanmförtydligande  
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