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1. Inledning 

Under de år som jag har arbetat i förskolan har jag alltid fascinerats av att tillsammans med 

barnen läsa en bok och förundras av det magiska som utspelar sig i sagans värld.  Då man 

läser och samtalar om böcker och sagor på förskolan, så är det inte bara ett tidsfördriv utan 

det är en betydelsefull aktivitet som är viktig att ta tillvara på. Att inte heller bara läsa och 

sedan släppa boken för att hämta en ny utan att faktiskt samtala om boken som lästs är 

enligt Lundberg (2010) viktigt eftersom det har en betydelsefull del i barns språkutveckling. 

Dominković, Eriksson & Fellenius (2006) hävdar att många vuxna läser högt för barn utan 

att ha insikt om hur mycket det påverkar barnens språkutveckling. Det görs mer av tradition 

och vana. Lindö (2009) betonar att det inte räcker med att bara läsa böcker utan att det är 

viktigt att också samtala om dem. I samtalet utmanas barnens tankar och föreställningar 

kring boken, detta bidrar till en fördjupning av upplevelsen men också förståelsen för det 

som lästs eller berättats. Om man kan samtala om det man läst, så kan man också uttrycka 

sig om annat i livet (Chambers, 2011). I förskolans läroplan står det att språk och lärande 

hänger oupplösligt samman samt att stor vikt ska läggas på att stimulera barn 

språkutveckling och uppmuntra. Vidare står det att man ska ta tillvara barns nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 2016).  

Genom att använda sig av olika former av barnböcker som lärare, kan man bjuda in och 

låta barnen aktivt delta i samtal kring boken. Min erfarenhet är att man som pedagog väljer 

att läsa en bok i syfte att få barnen lugna och att de ska få varva ned lite, då boken ska ha 

en lugnande inverkan hos barnen. Detta kan i och för sig vara bra i syfte att barnen får en 

möjlighet till en avkopplande stund, men jag menar att böcker kan användas till andra 

ändamål som bland annat utvecklar och utmanar barnens fantasi och språkliga förmåga. 

Det finns begränsat med forskning som inriktar sig på högläsning av olika former av böcker 

för förskolebarn, vilket fick mig att vilja bidra med det. Detta påpekar även Jönsson (2007) 

då hon menar att den forskning som har gjorts i Sverige främst fokuserar på tonåringar och 

mellanårens barn.  

Intresset för högläsningens och boksamtalets betydelse väcktes hos mig under ett reportage 

(urskolan.se) där Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling, ville belysa vikten av 

att i förskolor där man på ett medvetet sätt arbetar med muntliga strategier och ställer frågor 

kring en text eller låter barnet ställa frågor bidrar till att de får goda fördelar när de ska lära 
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sig läsa. Bergöö & Jönsson (2012) menar att boksamtal mellan förskollärare och barn bland 

annat är utvecklande för barns språk och därför av vikt i barns läs- och skrivförståelse. 

Även Bruce (2014) anser att barn som får ett positivt och glädjefyllt möte med böcker och 

läsning, får ökade möjligheter att ta till sig skönlitteratur och facklitteratur senare i livet. 

Detta arbete belyser högläsningens roll i förskoleverksamheten, med fokus på de yngre 

åldrarna i förskolan. I en kvalitativ studie har jag undersökt hur förskollärare använder sig 

av högläsning avseende språkutveckling. 

  1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur förskollärare arbetar med högläsning i 

barngrupper avseende språkutveckling och läsförståelse. Detta för att ta reda på hur 

förskollärarna kopplar högläsningen och boksamtalet till arbetet med barns 

språkutveckling. 

  1.2 Frågeställning 

Utifrån detta ställs följande forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver förskollärarna arbetet med högläsning i verksamheten? 

2. Hur uppfattar förskollärare högläsningens betydelse för språkutvecklingen? 

 

2. Litteraturbakgrund 

Då denna undersökning handlar om frågor i ett specifikt ämne så har sökningar gjorts efter 

relevant forskning och litteratur utifrån de olika aspekterna språkutveckling, högläsning 

och boksamtal vilka beskrivs i varsitt avsnitt. 

 

  2.1 Språkutveckling   

Ett av de områden som lyfts fram i läroplanen är språk och kommunikation (Skolverket, 

2016). Språk är människans främsta redskap för att lära, kommunicera och tänka. Genom 

språket utvecklar människan sin identitet och uttrycker sina tankar och känslor. Då den 
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vuxne vägleder och stimulerar barnen så kan barnen genom sin egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att 

olika språk- och kunskapsformer samt olika sätt att lära, balanseras och bildar en helhet.  

Sagoläsning och berättande visar sig ha stor betydelse för barns läs- och skrivinlärning 

enligt Westerlund (2009). Ett sätt som gynnar språkutvecklingen är genom att höra samma 

bok om och om igen. Barnet lär sig då sekvensering vilket innebär att kunna hålla tråden i 

ett händelseförlopp. Det är av stor betydelse för språkutvecklingen att kunna tänka i 

sekvenser, både för att själv kunna berätta på ett begripligt sätt men också för att kunna 

bygga meningar (Westerlund, 2009). Dominkovic´ et al. (2006)  menar att högläsning har 

en god effekt på barns framtida talspråk. De lär sig hur språket låter samt hur det är 

uppbyggt. Högläsning för barn där man samtalar om texten anses ha starkare effekt på 

språkutvecklingen än om man läser utan att diskutera innehållet. Då ett barn tar initiativ 

och hämtar en bok som barnet vill läsa har det skett en viktig förändring i barnets lärprocess, 

barnet har förstått att tecknen på sidorna i boken betyder något (ibid.).  

Lundberg (2010) betonar den personliga närvarons magi i samband med högläsningen, att 

det är i samspelet mellan människor som utvecklingen sker. För att barnen ska kunna 

utvecklas och mogna språkligt, socialt och emotionellt krävs närvaro och samspel med 

andra människor. Westerlund (2009) menar att genom läsning lär sig det lilla barnet inte 

bara hur man beter sig när man läser, utan också vad det innebär att läsa. Den mest positiva 

inverkan på barnets språkutveckling utvecklas genom en tidig samvaro kring böcker. Den 

vuxne erbjuder en mer utvecklad språkmodell vid sagoläsningen än vid exempelvis lek och 

vårdande aktiviteter (ibid.) De barn som inte själva tar initiativ till att utforska språket 

behöver pedagoger som kan välja aktiviteter som utmanar och stimulerar deras nyfikenhet 

på språk de möter. På en förskoleavdelning som karaktäriseras av ett språkstimulerande 

arbetssätt och där språkbruket är utvecklande förekommer ofta äkta och öppna frågor, 

upprepningar och bekräftande av barnens utsagor, utveckling och utvidgning av ämnen och 

personalen använder ett varierat ordförråd (Svensson, 2012).  

Pankey (2000) belyser sambandet mellan högläsning vid tidig ålder och nyfikenhet hos 

barnet för bokens specifika innehåll, genom att barnet är nyfiket medför det att barn som 

ofta får höra skönlitterära texter utvecklar en nyfikenhet och ställer frågor som gör att deras 

ordförråd utvecklas och deras möjligheter att lära sig läsa ökar. Vidare skriver Snow och 
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Filmore (2003) att språkutveckling sker utifrån en kontext som relaterar till det enskilda 

barnets intressen. Med detta i åtanke är det pedagogens ansvar att låta barn få ta del av ett 

utvidgat språk samt ge dem tillgång till läsmaterial som de intresserar sig för.  

Att bygga på ordförrådet är en väsentlig del av språkutvecklingen då det avgör vad man 

kan uttrycka och hur precist man kan formulera sig samt vad och hur man förstår andras 

utsagor. Det tar tid att utveckla ett stort ordförråd och därför behöver barn tidigt möta ett 

variationsrikt språk (Svensson, 2012).  

 

  2.2 Högläsning 

När man läser högt för barnen innebär det att de får höra språket i en överartikulerad form, 

detta bidrar till att barnens inre föreställningar skärps om hur orden är uppbyggda. Orden i 

boken har en tydlig uppbyggnad som bjuder och inspirerar den som läser för barnen att 

uttala orden tydligare än i ett vanligt samtal (Lundberg, 2010). Barnen får träna upp sin 

koncentration på att lyssna samt att de får en gemensam läsupplevelse som kan inbjuda till 

samtal. Genom att aktivt samspela med barnen vid högläsning och samtala om det som lästs 

så stimuleras utvecklingen av språk och olika begrepp betydligt mer än om den vuxne 

enbart skulle läst och inte följt upp berättelsen med samtal (ibid). 

I en högläsningssituation i en grupp får barnen gemensamt uppleva något som fantasin styr 

över och av bokens innehåll lär de sig att förflytta sig i tid och rum. De kommer i kontakt 

med andra människor och lär om livet och samhället (Fast, 2015). Den fysiska miljön kan 

påminna om en hemmiljö, en liten grupp som samlats och sitter tätt tillsammans och pratar 

i lugn och ro. Genom högläsning skapas en sorts kontakt mellan barnet och den vuxne, både 

mentalt och fysiskt, vilket i sin tur skapar en trygghetskänsla för båda parterna. Trygghet 

är avgörande för en god lärandesituation. Dominkovic´ et al. (2006) menar att den vuxnes 

och barnets samspel runt boken föder en givande dialog som medverkar till att utveckla 

deras förmåga att kommunicera.  

Enligt Chambers (2011) fungerar den vuxne som en förebild, för barnet, som kan visa hur 

roligt det är att läsa.  Genom att börja högläsningen tidigt i barnens liv stimuleras deras 

talspråksutveckling. De flesta barn tycker att det är kul med högläsning och varje barn 

kommer texten till mötes på sitt sätt och utifrån sina egna erfarenheter (Fast, 2015). Genom 
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bokens innehåll lär sig barnen att förflytta sig i tid och rum och deras kontakt med 

skönlitterära texter har länge framhållits som betydelsefulla för barns läs-, språk- och 

skrivutveckling. De tillfällen där läraren stannar upp och belyser vissa ord har visat sig varit 

gynnsamma för barns ordförståelse, i samtalet får de en förklaring om ordets betydelse. 

Genom högläsning lär sig barnen mycket om själva språket, de lär sig nya ord och lär sig 

meningsbyggnader (ibid.). Kindle (2010) menar att när pedagogen bearbetar texter med 

barnen så berikas barnen inte enbart språkligt, utan det kan även bidra till minskade klyftor 

mellan barn som inte har lika stort ordförråd. Författaren skriver också att alla barn drar 

nytta av att få en text uppläst för sig och samtidigt få prata om textens innehåll (ibid.) 

Chambers (2011) menar att för att få ett givande samtal där man lyfter bokens innehåll så 

är det viktigt att fundera på vilka frågor man ställer till barnen kring texten. Vidare menar 

han att man bör undvika att ställa varför-frågor då de ofta har en negativ klang, de kan 

också framstå som ett förhör när varför-frågor ställs. Istället förespråkar han ”jag-undrar” 

frågor som bjuder in till samverkan och en öppen dialog. ”Var utspelade sig berättelsen i 

boken? Var tror ni att han ska gå nu?” (ibid.). Det är viktigt skriver Lundberg och Herrlin 

(2003) att ställa frågor både före, under och efter. 

Den som läser en bok högt för någon har ett stort inflytande på hur fokuserad och 

koncentrerad den som lyssnar är, men också hur innehållet i boken tolkas. Om den vuxne 

läser med inlevelse och på ett mer berättandeorienterande sätt så kan det hjälpa de yngre 

barnen att koncentrera sig snarare än när röstmelodin är densamma och man läser ordagrant 

ur boken (Svensson, 2009). 

 

  2.3 Boksamtal 

Med boksamtal menas att man pratar om boken innan, under och efter högläsningen. 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att man efter sagans slut bör 

samtala om det som hände i sagan och att det är av yttersta vikt. Samtal och diskussioner 

som sätter böckernas innehåll i relation till barnets egna upplevelser gör läsningen till en 

personlig upplevelse. Det hjälper det enskilda barnet att upptäcka språkets makt att skapa 

och utforska olika världar (Svensson, 2009). Med hjälp av litteratur kan barnen bli 

medvetna om skriftspråket och därigenom bli inspirerade till att använda det. Språket i 

böcker brukar vara tydligt och detaljrikt, vilket ger förskolläraren möjlighet att lyfta 
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innehållet ur olika perspektiv. De samtal som sker i samband med högläsning är inte bara 

betydelsefulla för barnets egen känsla av sammanhang och värde, utan också för ett 

långsiktigt demokratiskt perspektiv. När barnen alltigenom får ta emot och höra andras 

åsikter, men även uttrycka sina egna läggs grund för ett demokratiskt förhållningssätt 

(Ekelund, 2007). 

Samtalet kring en bok är viktig för att kunna få en djupare förståelse för bokens innehåll, 

skriver Maine (2014), som även menar att interaktionen med andra barn i samband med 

boksamtal ger barnen möjligheter till öppna diskussioner, där de får syn på andras 

perspektiv och tolkningar av den lästa texten. Dessa tolkningar väcker i sin tur känslor och 

tankar som på så sätt ger form till ett boksamtal. Boksamtal handlar om att argumentera, 

diskutera, reflektera och inte bara berätta saker för varandra skriver Chambers (2011). När 

man upptäcker stilmedel, strukturer och berättarkonventioner så bidrar det till utveckling 

och påverkan av läsförståelsen. Vid boksamtal så bidrar både barn och vuxna med sina egna 

tankar och intryck, detta gör att de tillsammans skapar något större än vad som sker i den 

enskilda läsningen. Tillsammans skapar de en rikare innebörd, större förståelse och nya 

insikter av boken som lästs, vilket inte skulle skett på egen hand (Brink, 2009). 

Lindö (2011) hävdar att det är i samtalet kring den gemensamma läsupplevelsen som 

läraren har möjlighet att utmana barnens olika föreställningar och tankar och fördjupa 

upplevelsen och förståelsen av den lästa texten. Om läraren vill ta reda på vad och hur ett 

barn förstår ett innehåll, måste de ställa barnen inför situationer där de måste reflektera, tala 

och uttrycka sig (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2015). I ett boksamtal kan läraren få 

en uppfattning om barnen är uppmärksamma, om de lyssnar, ställer frågor, vilket ordförråd 

de har och hur de återberättar eller beskriver det de hört. Grunden för ett inspirerande 

boksamtal ligger i valet av saga (Mellgren & Gustavsson, 2009). När man samtalar kring 

en bok kan barnen komma tills tals och vuxna får möjlighet att se saker ur barns perspektiv. 

Det kan man göra genom att välja böcker med ett särskilt budskap som gör att barnen 

känner igen sig i (Lindö, 2011).  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I studien kommer jag att fokusera på högläsning och beskriva hur förskollärare arbetar med 

högläsning i barngrupper avseende språkutveckling. Svensson (2009) menar att då 

högläsning ses som en social aktivitet där den vuxna interagerar och samtalar med barnen 

blir det sociokulturella perspektivet viktig och gynnsam för barnets förståelse och 

språkutveckling. Utifrån studiens syfte har Lev Vygotskiijs sociokulturella perspektiv valts 

som teoretiskt perspektiv. Utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet bygger på 

att lärandet hos det enskilda barnet lär i samspel och interaktion med andra människor. När 

barnen får möjlighet att vistas i en grupp kan de genom samspel och interaktion ta del av 

vuxnas och andra barns kunskaper, för att sedan efterlikna och på så vis få en förförståelse 

av vad det är som ska läras. Då förskolan erbjuder det enskilda barnet att vara en del i ett 

sammanhang och ett socialt nätverk så ökar också möjligheterna att barnets lärande 

utvecklas. Förskolan spelar en viktig roll då kommunikationen är central i lärandet. 

Westlund (2009) menar att ingenting kan läras utan en social kontext. 

 

Nedan beskrivs det sociokulturella perspektivet samt den närmaste utvecklingszonen.   

 

3.1.1 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet anses ha sin utgångspunkt i den sovjetiske psykologen Lev 

Vygotskijs teorier och företräds i dagens Sverige framför allt av Roger Säljö, professor i 

pedagogik. I det sociokulturella perspektivet är interaktionen mellan människor grunden i 

lärandet. Människor kommer till världen och utvecklas inom ramen för samspel med andra 

människor. Från det att vi ser dagens ljus så gör vi våra erfarenheter med andra. Dessa 

medaktörer hjälper till att förstå hur världen fungerar och ska förstås (Säljö, 2000). Vi lär 

oss genom det sätt som vår omvärld uppmuntrar och tillåter oss till. Lärandet och tänkandet 

sker inom varje individ men samtidigt i en social kontext. Det är den som är mer kunnig 

som lär ut kunskaper och vägleder den som är mindre kunnig. Den som inhämtar kunskap 

blir därmed beroende av den som är kunnig. Så småningom tar denne allt mer ansvar och 

klarar sedan handlingen på egen hand (ibid.). 
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Inom det sociokulturella perspektivet, sker inlärningen i ett socialt sammanhang vilket är 

det som är relevant för arbetet.  

 

Ordet mediering är ett begrepp som man kopplar ihop med det sociokulturella perspektivet.   

Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna 

ur, och därmed färgad av, kultur och dess intellektuella och fysiska redskap 

(Säljö, 2000). 

 

Begreppet förklarar samverkan mellan människor och de kulturella artefakter som 

människor använder för att förstå och kunna agera i omvärlden. Den viktigaste kulturella 

artefakten är språket som är avgörande för hur individen kan kommunicera och påverka 

andra (Säljö, 2000). En kulturell artefakt kan vara medierad vilket innebär att den förmedlar 

ett specifikt budskap till mottagaren. Detta kan jag relatera till i denna studie då språket och 

boken är kulturella artefakter. Säljö (2000) använder ordet artefakt för att beskriva verktyg 

och menar att om barnet har vetskap om hur artefakten ska användas sker en appropiering, 

vilket innebär att barnet tar till sig kunskapen till sin egen. Som tidigare nämnts är språket 

en artefakt som ger oss möjligheten att delge erfarenheter med andra samt ta till sig och 

bevara information. Med boken som ytterligare en artefakt kan den skriftliga och verbala 

kommunikationen tillsammans med andra utveckla tankeverksamhet samt inhämtning av 

kunskap.  

 

  3.1.2 Den proximala utvecklingszonen 

Upphovsmannen till begreppet den proximala utvecklingszonen anses vara Lev Vygotskij, 

som definierade denna utvecklingszon som avståndet mellan vad en individ kan klara 

ensam och vad man kan prestera med hjälp av en vuxen eller genom interaktion med mer 

kapabla vänner (Säljö, 2000). Vidare skriver Säljö att det Vygotskij förmedlar i detta känns 

som väl känt, med lite hjälp och stöttning kan vi klara problem som vi annars inte skulle ha 

klarat ensamma. Om barnet inte får möjlighet att interagera med någon med mer kunskap 

inom ämnet, leder det till att barnet inte befinner sig i den närmaste utvecklingszonen och 
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utveckling och lärande står still.  Det är i den närmaste utvecklingszonen som lärandet sker 

(Säljö, 2000).   

Barnen kan följa med i böcker och samtala om innehållet tillsammans med en vuxen, men 

det kommer att dröja innan barnen själva kan genomföra detta. För att en rörelse inom 

ramen av utvecklingszonen ska ske, menar Säljö (2000), så krävs det en ojämlikhet i de 

båda aktörernas kunskaper och förutsättningar. Den mer kunniga leder den som är mindre 

kompetent. Genom utvecklingszonen vill Vygotskij belysa att det intressanta är inte enbart 

den kompetens som barnet redan har, utan också vad som är potentialen i barnets insikt och 

handlande (Säljö, 2000). 

 

4. Metod  

Då jag vill studera både hur förskollärarna beskriver att de arbetar med högläsning i 

barngrupp samt hur förskolläraren beskriver att denne arbetar med detta i syfte att utveckla 

språkutveckling kommer valet av vetenskaplig metod bestå av kvalitativa intervjuer. 

Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer kan man få omfattande svar (Patel & 

Davidsson, 2003). Den intervjuform som har valts är semistrukturerade intervjuer. 

 

  4.1 Vald metod 

När något ska undersökas på ett djupare och personligare plan så kan tillämpning av 

intervjuer vara en fördelaktig metod, då en intervju kan bli mer som ett samtal. Valet av 

metod är semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod. Denna metod innebär att 

den som intervjuar har frågor som ska besvaras. Den som blir intervjuad har möjlighet att 

utveckla sina idéer och kan tala mer utförligt kring de ämnen som tas upp (Denscombe, 

2014). Metoden har valts för att kunna föra samtalet mer naturligt och låta informanten i 

möjligaste mån välja hur och i vilken ordning saker och ting kommer upp. Patel och 

Davidsson (2003) poängterar hur kvalitativa intervjuer ger utrymme för intervjupersonen 

och intervjuaren till att båda kan vara delaktiga i samtalet. Det finns många fördelar med 

att använda sig av denna metod då man kan läsa av deltagarnas tonfall, kroppsspråk och att 
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man kan fördjupa och utveckla svaren genom följdfrågor. En nackdel med det är att det är 

tidskrävande, dels att utföra intervjuerna men också att det tar lång tid att tolka dem samt 

bearbeta dem (Bell, 2016). 

Semistrukturerade intervjuer upplevs mer tillförlitliga som metod för syftet, då man kan 

samtala med informanten kring de ställda frågorna och försäkra sig om att informanten 

uppfattat frågorna korrekt. Enligt Denscombe (2014) är användning av semistrukturerad 

intervju som forskningsmetod särskilt lämpad för att producera djupgående och detaljerad 

data, då frågor kan följas upp och ämnen kan utforskas. 

 

  4.2 Urval 

De fyra förskollärare som har deltagit i studien är från tre förskolor. Två av förskolorna 

ligger i en större stad, den tredje ligger på en mindre ort i samma kommun. För att följa 

principerna för konfidentialitet har förskollärarna fått beteckningarna A, B, C och D. 

Utöver förskollärarutbildningen är fortbildning inom högläsning eller boksamtal 

varierande. Förskollärare A har varit arbetat som förskollärare i 28 år, hon arbetar på en 

avdelning där barnen är 1-5 år. Förskollärare B har arbetat som förskollärare i fyra år, hon 

arbetar på en avdelning där barnen är 4-5 år. Hon har nyligen genomgått Läslyftet där man 

på olika sätt har arbetat med högläsning och samtal om text. Förskollärare C har arbetat 

som förskollärare i två år, hon arbetar på en avdelning där barnen är 4-5 år. Även hon har 

nyligen genomgått Läslyftet där man på olika sätt har arbetat med högläsning och samtal 

om text. Förskollärare D har arbetat som förskollärare i fyra år, hon arbetar på en förskola 

där barnen är 3-5 år. 

Samtliga förskolor som deltagit i studien har ett eget bibliotek på förskolan. 

Urval skedde genom att förfrågan skickades ut via mejl till 6 förskolechefer. Utifrån de 

tillfrågades intresse att delta togs kontakt, tid bokades upp för intervju på respektive 

förskola.  
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4.3 Genomförande 

Kontakt togs med de fyra förskollärare som hade visat intresse för att delta i studien. 

Intervjuerna bokades in i samråd med informanterna och alla intervjuer bokades in på 

samma dag för att få intervjuerna avklarade och för att vara effektiv. En intervjuguide hade 

förberetts för att kunna användas som ett samtalsstöd under intervjuerna. Informanterna 

hade inte fått tillgång till frågorna innan intervjuerna, detta för att få så spontana svar som 

möjligt. De hade däremot fått reda på att studien skulle handla om högläsning. Anledningen 

till varför jag valde att informera om det, berodde på att de som deltar skulle få reda på vad 

det var som de skulle medverka i och vad studien skulle handla om. Intervjuerna 

genomfördes på informanternas arbetsplatser som ett led i att skapa trygghet men även för 

att underlätta till att finna tid och möjlighet till att genomföra intervjun.  

Varje samtal tog mellan tjugo-trettio minuter. Intervjuerna spelades in på röstinspelaren på 

mobilen. Efter intervjuerna transkriberades materialet på dator för vidare analys och det 

material som var relevant för undersökningen sorterades ut. Svaren sammanställdes och 

skrevs ut för att ge en tydligare överblick över materialet till intervjun. Under 

transkriberingen har alla bekräftande uttryck tagits bort, syftet med dessa är endast till för 

att visa att jag som intervjuare hör och förstår vad personen säger och tillför inget till 

intervjuns syftade innehåll. 

Varje intervju spelades upp från röstinspelaren ett flertal gånger för att försäkra mig om att 

ingen information förbisetts och att en korrekt tolkning av intervjun hade skett. En 

kvalitativ bearbetning av det insamlade materialet sammanställdes direkt efter intervjun, 

materialet lästes sedan igenom och resultatet av texten analyserades ett flertal gånger. Patel 

och Davidsson (2003) menar att vid kvalitativ bearbetning av textmaterialet är det viktigt 

att avsätta lång tid då textmaterialet måste läsas igenom flera gånger. Skillnader och 

likheter i hur förskollärarna beskrev sitt arbete med högläsning som innehåll 

uppmärksammades. Utifrån det påbörjades en mer ingående analys i skillnaderna kring hur 

förskollärarna uttrycker att de arbetar med högläsning. I arbetet med det insamlade 

materialet har fokus legat på hur- och i vilken utsträckning förskollärarna på de tre 

förskolorna arbetar med högläsning samt boksamtal. Syftet var också att undersöka hur 

aktiva förskollärarna var i arbetet med högläsning och om de har en tydlig uppfattning om 

vad högläsning i förskolan innebär ur ett undervisningsperspektiv. Mitt insamlade material 
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analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet, som bygger på att lärandet hos det 

enskilda barnet lär i samspel och interaktion med andra människor. 

  4.4 Etiska ställningstagande 

Under utförandet av en kvalitativ studie är det viktigt att ha i beaktande att de som 

medverkar i den kommer att bidra med mycket om sig själva och det är därför viktigt att 

man inte röjer deras identitet. Det är viktigt att vara ärlig och lyhörd och respektera om det 

finns delar i undersökningen som de medverkande inte vill ha med i studien. Genom att 

utgå ifrån de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram så kan 

det konstateras att jag har ett etiskt förhållningssätt. Informationskravet innebär att alla som 

deltar i studien ska få information om syftet med mitt vetenskapliga projekt. 

Samtyckeskravet finns för att de som involveras i projektet har rätt att styra över sin 

medverkan. I detta fall innefattar det förskollärare. De har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens gång. Genom konfidentialitetskravet ska personer 

som deltar kunna känna sig trygga med att deras identitet förblir anonym.  

Det innebär att namn på personer, förskolor eller orter eller andra utmärkande objekt inte 

kan röjas i den vetenskapliga texten eller verbalt i en redogörelse. Nyttjandekravet innebär 

att det material som inhämtas om enskilda personer enbart får användas för forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Det informationsbrev som mejlas ut ska innehålla: vem som utför 

studien, vad syftet är med studien, att resultatet ska behandlas konfidentiellt, att det är 

frivilligt att delta och att den som deltar kan avbryta när som helst samt att personen har 

rätt att veta hur resultatet ska användas.  

 

5. Sammanfattning av intervjusvaren 

I den här delen av studien presenteras resultat utifrån informanternas perspektiv. Resultatet 

kommer att presenteras utifrån rubrikerna: avkoppling, möta barns intresse, att lugna ner, 

språkutveckling, bornholmsmodellen, utvecklat ordförråd, boksamtal, läslyftet, samt 

högläsningens betydelse. I resultatdelen presenteras citat som har valts ut för att resultatet 

ska bli mer läsvänligt. 



 

18 

 

  5.1 Resultat 

Nedan redovisas resultat av intervjuerna gällande hur informanterna ser på högläsning ur 

olika perspektiv. Resultaten redovisar pedagogernas syfte med högläsning och hur de anser 

att barn utvecklas med hjälp av högläsning. 

 

 

  5.1.1 Avkoppling 

På samtliga förskolor så läser man högt minst en gång om dagen, det är under den planerade 

läsvilan.  De har valt att ha en planerad läsvila efter maten för att ge de barnen en lugn stund 

på dagen. Två av informanterna berättar att de under läsvilan lägger ut madrasser på golvet 

och barnen får sedan lyssna antingen på en ljudbok eller en sagobok. De betonar vikten av 

en stunds avkoppling under dagen för att orka med hela dagen på förskolan.  Informanterna 

menar att trots att man inte samtalar om innehållet under läsvilan, så ser de ändå en vinst i 

att läsa böcker för barnen då. Dels så får barnen möjlighet till vila och ett socialt 

sammanhang. De får också lära sig hur en bok är uppbyggd och lära sig tänka i sekvenser 

samt hålla den röda tråden i ett händelseförlopp. Ett exempel som bidrar till att utveckla 

förmågan till sekvensering är genom att höra samma bok om och om igen, detta i sin tur 

gynnar barnets språkutveckling. Det är av stor betydelse för språkutvecklingen att kunna 

tänka i sekvenser, både för att själv kunna berätta på ett begripligt sätt men också för att 

kunna bygga sitt ordförråd samt talspråk, högläsning har en god effekt på barns framtida 

talspråk. 

 

Förskollärare C: 

Syftet med läsningen efter maten är absolut och få ner dem på jorden lite. Våra 

barn går ju 7-17 dom flesta och det är ju långa dagar. Dom tar ju inte egna raster, 

så det är ju en liten påtvingad rast till barnen. Att dom ska vila och jag tror att 

den hjälper många barn att orka hela dagen. 
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  5.1.2 Möta barns intresse 

Samtliga informanter menar att oplanerade lässtunder har en benägenhet att bli när barnen 

önskar och när tillfälle ges. Några av informanterna lyfter att det är de som pedagoger som 

ska fungera som förebild och visa på att det är roligt att läsa. Om man börjar läsa för barnen 

i tidig ålder så får de också ökade möjligheter att ta till sig skönlitteratur och facklitteratur 

när de blir äldre. Gemensamt är att samtliga informanter belyser att det är viktigt att vara 

lyhörd för barns intressen och då ett barn tar initiativ och hämtar en bok som barnet vill 

läsa har det skett en viktig utveckling hos barnet, barnet har då förstått att tecknen på 

sidorna i boken betyder något. Vidare så tar de också upp att om böckernas innehåll tilltalar 

barnen och deras intresse så kan det i sin tur bidra till en ökad nyfikenhet och att de då 

ställer fler frågor om bokens innehåll under högläsningen.  

Gemensamt för samtliga informanter är att de använder sig av olika artefakter för att föra 

fram en boks budskap till exempel böcker, ljudböcker, cd-skivor, flanosagor- illustrationer 

som man sätter på en filttavla. Två av informanterna berättar också att de även har böcker 

utomhus för att kunna läsa högt för barnen på gården, de tar också med sig böcker till 

skogen utifrån samma syfte.  

Förskollärare A: 

Barnen får en saga minst en gång om dagen. De äldre barnen får mer. Man läser 

på morgonen, man läser på eftermiddagen och man läser efter maten. Minst en 

gång om dagen, men ofta tre.  

 

Förskollärare B: 

Vi har alltid högläsning av någon form efter maten då vi pedagoger läser högt ur 

en bok eller där barnen får lyssna på någon ljudbok. Vi försöker ha mycket 

smågrupper för att alla barn ska få komma till tals och känna sig delaktig. Ibland 

blir det att man läser på morgonen när dom kommer, ibland blir det att man tar 

några stycken och går undan och läser under verksamheten under dagen. Vi har 

också aktivitetsgrupper och då går vi iväg en grupp till vårt bibliotek som vi har 

här på förskolan. Där läser vi mycket.  
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  5.1.3 Att lugna ner 

Informanterna uppger att det finns stunder under dagen som de använder läsning som en 

metod att lugna ner barnen, om barnen upplevs som lite röriga. Gemensamt är också att 

informanterna använder sig av högläsning som ska bidra till en avkopplande stund. Att man 

tillsammans i en mindre grupp samlas, läser och samtalar om boken. Informanterna menar 

att under högläsningen så skapas en kontakt mellan barnen och den vuxne, både mentalt 

och fysiskt. Denna kontakt skapar ett sammanhang och en trygghetskänsla, informanterna 

menar att trygghet är avgörande för en god lärandesituation. De betonar vikten av en stunds 

avkoppling under dagen för att orka med, men de menar att boken inte är det enda 

alternativet.  

Förskollärare C: 

Vi erbjuder barnen att lyssna på bok i den fria leken, om barnen vill. Det kan 

man ju göra om man upptäcker att de är lite röriga. Att man frågar om det är 

någon som vill lyssna på bok. Men oftast är de ju de som kommer med en bok. 

Sedan så läser vi ju alltid efter maten och då kan det antingen vara via ljudbok 

eller så kan det vara både och att vi lyssnar på en ljudbok och sen läser en bok. 

 

Förskollärare D:  

Det händer att vi läser för barnen i den fria leken. Dels i syftet att lugna men även 

utifrån barns önskan att få en bok läst för sig. Efter lunch har vi läsvila där en 

grupp på 5-6 barn läser bok med en pedagog medan resten av barnen får lyssna 

på ljudbok liggandes på matta. Så en planerad läsning varje dag och att vi går till 

vårt bibliotek en gång i veckan. 

 

   5.1.4 Språkutveckling  

Gemensamt för alla informanter är att de anser att syftet med högläsning är 

språkutvecklande och att den mest positiva inverkan på barnets språkutveckling utvecklas 

genom en tidig introduktion av böcker. För att barnen ska kunna utvecklas språkligt, socialt 

och emotionellt, så krävs det närvaro och interaktion med andra människor. Vidare så 

betonar två av informanterna att det är pedagogens ansvar att möta upp barnens intressen 
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och ge dem tillgång till böcker som de intresserar sig för. Det är också pedagogens ansvar 

att möta upp barn som inte själva tar initiativ till att utforska språket. De barnen behöver 

pedagoger som kan välja aktiviteter som utmanar och stimulerar deras nyfikenhet på språk 

de möter. 

Förskollärare B: 

Ju tidigare du börjar läsa för dina barn desto mera får de höra ljudet, alltså hur 

det låter. Du väcker ett intresse också. Jag tror att ju tidigare du börjar desto 

bättre, för dom får höra mycket bokstäver och dom hör hur språkljudet låter. Den 

fonologiska medvetenheten kommer tidigt också. 

Två av informanterna berättar att de har sett på ett youtube- klipp där man lyfter vikten av 

högläsning. Där man har gjort en jämförelse på om man läser för sitt barn varje dag fram 

till deras femtonårs dag så har de lärt sig 50 000, om inte så har de lärt sig 15 000. Vidare 

berättar de att när man läser för barnen lär de sig inte bara hur man beter sig, utan också 

vad det innebär att läsa. När man som vuxen läser för det lilla barnet så använder man ett 

mer artikulerat språk än vid exempelvis lek.  

 

  5.1.5 Bornholmsmodellen 

Vidare så arbetar samtliga informanter aktivt med Bornholmsmodellen i deras barngrupper 

inom verksamheten. Inom en Bornholmssamling så ingår högläsning och språklekar, med 

hjälp av materialet som är språkutvecklande så utvecklar man barnens fonologiska 

medvetenhet och gör dem läsberedda. För att stimulera den fonologiska medvetenheten kan 

barnen få rimma, identifiera ljud i ord, räkna ljud i ord, bilda ord med ett speciellt ljud, ta 

bort fonem eller lägga till. Genom att träna den fonologiska medvetenheten hjälper man 

barnet att förstå relationerna mellan stavning och ljud. 

Förskollärare D: Vi jobbar mycket med Bornholm. Bornholmsboken det är ett 

häfte, där barnen kan lära känna språkljud på ett roligt sätt. 
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  5.1.6 Utvecklat ordförråd 

Två av informanterna nämner vikten av att barn lär sig nya begrepp och att ordförrådet 

utvecklas med hjälp av högläsning. Att bygga på ordförrådet är en viktig del av 

språkutvecklingen att kunna uttrycka och formulera sig och att kunna förstår vad andra 

säger. Det är viktigt att barnen tidigt får möta ett varierat språk, då det tar tid att utveckla 

ett stort ordförråd.  

Vidare lyfter informanterna att barn utvecklar läsförståelse och intresse för läsning och 

skrivning. Syftet med högläsning är också ett förberedande inför läs- och skrivkunskaperna.  

 

Förskollärare B: 

Ju tidigare du börjar läsa för dina barn desto mera får de höra ljudet, alltså hur 

det låter. Du väcker ett intresse också. Jag tror att ju tidigare du börjar desto 

bättre, för dom får höra mycket bokstäver och dom hör hur språkljudet låter. Den 

fonologiska medvetenheten kommer tidigt också. 

 

  5.1.7 Boksamtal 

Samtliga informanter menar att det varierar om man pratar om innehållet eller inte, det 

beror lite på vad syftet för högläsningen är. En informant berättar att det också kan bero på 

vilken ålder samt vilken grupp man läser för. Vidare menar hon att det är lättare att samtala 

kring boken med äldre barn som har lättare att fokusera och koncentrera sig. En annan 

informant menar att innehållet oftast lyfts och samtalas kring vid planerad läsning och inte 

vid oplanerade som exempelvis i fria leken. Informanterna är dock medvetna om att då de 

aktivt samspelar med barnen vid högläsning och samtalar om det som lästs så stimuleras 

utvecklingen av språk och olika begrepp betydligt, mer än om den vuxne enbart skulle läst 

och inte följt upp berättelsen med samtal. 

En informant menar att åldern på barnen i den barngrupp som man läser har betydelse för 

om man väljer att prata om innehållet eller inte. Om det är en barngrupp som lätt tappar 

fokus under samtal kring boken, kan det vara så att man avstår. Intervjuerna visar att 

samtliga informanter menar att boksamtal kring en bok vid högläsning sker främst vid 

planerade tillfällen. Vidare så menar dem att de använder sig av ”öppna frågor” som till 
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exempel ”Vad tror ni händer sedan?” och att man kan ställa frågor innan, under och efter 

läsningen. Gemensamt för informanterna är att de menar att för att få ett givande samtal 

där man lyfter bokens innehåll så är det viktigt att fundera på vilka frågor man ställer till 

barnen kring texten och att man ska undvika varför-frågor för att detta kan göra att barnen 

tror att det förväntas att de ska komma med ”rätt svar”. När det gäller syftet med boksamtal 

så lyftes bland annat att barnen får en djupare förståelse kring bokens innehåll och genom 

interaktion med andra barn ges möjligheter till öppna diskussioner, där de får syn på andras 

perspektiv och tolkningar av den lästa texten. 

  5.1.8 Läslyftet 

Två av informanterna gått en kompetensutveckling ”Läslyftet” där de har fått lära sig olika 

strategier för hur man kan arbeta kring samtal om- och kring böcker, de berättar att de 

numera har de blivit mer medvetna om hur man kan arbeta med exempelvis boksamtal. 

 

Förskollärare B:  

Läslyftet har varit jättebra, just att man inte läser böckerna från pärm till pärm 

utan att man faktiskt har samtal kring boken, ett boksamtal och det tycker jag är 

viktigt. 

Förskollärare C:  

Ett exempel på hur jag brukar göra vid högläsning: Jag presenterar boken, vi 

kollar på framsidan, vi kollar vem som har skrivit boken. Vi kollar vem som har 

illustrerat bilderna, så att de ska höra de orden också. Sedan kanske man läser 

baksidan och frågar: - Vad tror du att den här boken handlar om? 

 

Förskollärare B och C berättar att de har synliggjort frågor som alla pedagoger kan använda 

sig av i förskole biblioteket. De består av frågor som man kan ställa innan man läser, under 

tiden- och efter.  
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  5.1.9 Högläsningens betydelse 

 

Den gemensamma nämnaren är att informanterna ser högläsning som en social aktivitet där 

många barn kan delta samtidigt för att lyssna, samtala om texterna och bilderna där det sker 

ett lärande i samspel. Ett tillfälle där barnen utvecklar sitt språk tillsammans och det 

kulturella redskapet boken är i fokus.  Informanterna betonar också att orden i böckerna har 

en tydlig uppbyggnad som bjuder och inspirerar den som läser för barnen att uttala orden 

tydligare än i ett vanligt samtal. Barnen får också träna upp sin koncentration på att lyssna 

och de får också en gemensam läsupplevelse som kan inbjuda till samtal. Informanterna 

menar att de misstänker att det finns barn som inte får högläsning hemma och de ser det 

som negativt, då de vet att det har stor betydelse för bl.a. barnets språkutveckling. En 

informant uppger att det känns viktigt att lära barnen att man kan utvecklas och lära sig 

genom att läsa en bok. Att man kan använda en bok för att ta reda på saker och att man inte 

bara använder sig av Ipad och dylikt. En annan informant understryker vikten av att alla 

pedagoger måste veta hur viktigt det är att inte bara läsa från pärm till pärm utan att man 

får högläsningen till en planerad aktivitet.  Genom att aktivt samspela med barnen vid 

högläsning och samtala om det som lästs så stimuleras utvecklingen av språk och olika 

begrepp betydligt mer än om den vuxne enbart skulle läst och inte följt upp berättelsen med 

samtal.  

Vad som också är nämnvärt är att några informanter nämner relationen mellan högläsning 

och det sociala sammanhanget. Vidare menar de att barnen får en gemensam upplevelse 

där fantasivärldar, känslor och empati kan bli utgångspunkter för vidare arbete på förskolan 

och genom det här menar några informanter att barn utvecklar de förmågorna. 

Informanterna ser läsningen som en social aktivitet, där fler barn och vuxna kan delta för 

att lyssna och samtala om texten. Meningsfulla samtal fördjupar upplevelsen av läsningen 

och av texten vilket skapar ny meningsfull kunskap och utvecklar språket. 

 

Förskollärare C: 

Alla måste veta hur viktigt det är att läsa för barnen och att inte bara ha 

läsningen innan eller efter maten. Vi måste verkligen få det till en aktivitet 
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och just att man inte bara läser från pärm till pärm. Vi måste jobba mycket 

med att ställa utmanande frågor till barnen. 

6. Sammanfattande analys  

Nedan redovisas analysen av resultatet av studien utifrån olika informanters perspektiv.  

I bearbetningen av materialet kan man tyda att samtliga förskolor arbetar mer eller mindre 

med högläsning och boksamtal. Resultatet visar också är att den planerade högläsningen 

sker främst efter lunch som en vilostund och att det finns en variation bland informanterna 

i hur ofta i veckan man har ytterligare planerad högläsning inkluderat boksamtal. Det finns 

en ambition att ha boksamtal med barnen men att det är olika faktorer som kan bidra till att 

det inte blir av, vilket kan bero på att man har en för stor barngrupp att läsa för, att barnen 

är ofokuserade eller att informanten inte har strategier för hur man kan arbeta med samtal 

kring en bok. Tydliga indikationer påvisade att om det inte planerats in som en planerad 

aktivitet så föll samtalet kring boken ofta bort, vilket även kunde bero på att informanterna 

passade på att läsa under fria leken eller att man helt enkelt inte hade planerat det. 

De informanter som har gått kompetensutveckling i strategier kring högläsning och 

boksamtal anser sig ha en fått en god handledning och en välfungerande artefakt i arbetet 

om- och kring högläsning men främst kring boksamtal. Medan dem som inte har fått 

tillgång till att delta i Läslyftet inte känner samma starka tilltro till att de behärskar tekniken 

kring ett boksamtal.  

 

Vid den planerade läsningen eller då förskollärarna arbetar med högläsningen på ett aktivt 

sätt i mindre grupper, så berättar de att de genom deras samspel och interaktion under 

högläsningen förmedlar olika kunskaper till barnen som de tar till sig och gör till sitt eget 

(appropiering). Det är den vuxna som lär ut, uppmuntrar och vägleder barnen som utvecklas 

för att sedan själv kunna läsa en bok. Här betonar förskollärarna deras arbetssätt utifrån det 

sociokulturella perspektivet där lärandet hos det enskilda barnet utvecklas i samspel och 

interaktion med andra. I den mindre gruppen kan barnet ta del av den vuxne- samt barnens 

kunskaper, imitera det och på så vis få en förståelse av vad som ska läras. De kan följa med 

i böcker och samtala om innehållet tillsammans med en vuxen, men det kommer att dröja 
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innan barnen själv kan göra detta. För att en förändring i den proximala utvecklingszonen 

ska ske hos barnet så krävs det en ojämlikhet i de både parternas kunskaper och 

förutsättningar. Vid ojämlikhet så möjliggörs möjligheten för att barnet ska utvecklas inom 

många områden som till exempel språkutveckling, empati samt läs- och skrivförståelse. 

Barnet kan också få utlopp för sin fantasi och reflektera enskilt men även genom interaktion 

med andra. På förskolan erbjuds barnen att var en del i ett sammanhang och de får ta del av 

ett socialt nätverk, vilket ökar möjligheterna att barnets lärande utvecklas.  

Intervjuerna visar att informanterna menar att de interagerar med barnen på ett medvetet 

sätt när de använder högläsningen för att vidareutveckla samtal, det kan dock tolkas som 

att det finns en viss osäkerhet hos några av de intervjuade att föra ett boksamtal i syfte att 

undervisa. Vidare så nämner de att de skapar en gemensam upplevelse där man utifrån 

bokens innehåll kan bearbeta det som sker, det kan vara allt från empati där man sätter sig 

in i hur bokens karaktärer upplever händelser till en fantasiberättelse där man lever sig in i 

en annan värld. Här påvisar informanterna att de använder boken och språket som kulturella 

artefakter och att boken som sådan kan vara medierad, vilket innebär att den förmedlar ett 

specifikt budskap till mottagaren.  

 Informanterna lyfter också betydelsen av att så tidigt som möjligt läsa högt för barnet samt 

att samtala om innehållet, detta för att öka förutsättningarna för barnet att utveckla språk 

och ordförråd. Det finns en förståelse hos varje informant att för att barnen ska kunna 

utvecklas genom högläsning så krävs det att man samtalar kring innehållet. Då man för en 

dialog kan man väcka nya tankar och reflektioner hos barnen och man har också chansen 

att förklara krångliga ord för dem. De får lära sig nya ord och begrepp och genom att 

samtala om innehållet så synliggörs också andras åsikter och tankar och i samspel kan 

barnen lära av varandra. Högläsning i grupp där samtalen syftar till att utveckla nya tankar 

och diskussioner har en tydlig koppling till det sociokulturella perspektivet.  

Vidare så berättar informanterna att de arbetar aktivt med Bornholmsmodellen. Vilket är 

ett material som är språkutvecklande där bland annat högläsning, rim och ramsor ingår.  
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7. Diskussion  

Nedan följer en diskussion kring denna studie. Diskussionen innefattar både metodval och 

resultat. Under dessa rubriker diskuteras ämnet i förhållande till litteratur och mina egna 

tankar. 

  7.1 Metoddiskussion 

Genom att använda mig av semistrukturerade intervjuer som blev mer som ett vanligt 

samtal så upplever jag det som att jag fick en bra inblick i det vardagliga arbetet med 

högläsning på förskolorna. Fördelen med att använda sig av semistrukturerade frågor gör 

att informanten själv kan utveckla sina svar, vilket i sin tur då blir mer 

verklighetsförankrade. Det som var svårt med att använda sig av semistrukturerad intervju 

som metod var att intervjun blir mer som ett samtal, vilket i sin tur bidrog till att det var 

svårt att kunna förutse nästa fråga i intervjun. Eftersom intervjun kan bli som ett samtal vet 

forskaren inte i förväg vilken riktning följdfrågorna kommer att ta, därför är det viktigt att 

hålla sig till studiens ämne (Stukàt, 2011).  

Alla fyra intervjuer utfördes under samma dag. Ambitionen med det var att kunna vara 

effektiv och få intervjuerna avklarade. Nackdelen med det skulle kunna vara att det 

begränsade möjligheterna för mig att reflektera och analysera kring formulering samt 

frågans relevans efter första intervjun. Att transkribera samtliga intervjuer var tidskrävande 

och krävde mycket tålamod och koncentration. Dock underlättades det då svaren var 

nedskrivna och utifrån dem kunde reflektion och analys utföras där analyserbara mönster i 

svaren kunde utrönas. 

  7.2 Resultatdiskussion 

 

Informanterna i studien visar en insikt om att högläsning, boksamtal och språklekar som 

Bornholmsmodellen gynnar och utvecklar barnets språkutveckling. Vidare visar resultatet 

att de använder böckerna på olika sätt under högläsningen. Ibland läser man böckerna från 

pärm till pärm, men det finns också tillfällen då man pratar kring innehållet i böckerna. Då 

används öppna frågor som exempelvis ”Vad tror ni att han ska göra nu?”  Ekelund (2007) 

menar att barnen bör ges möjlighet till att ställa frågor, peka, bekräfta och berätta sina egna 



 

28 

 

upplevelser under eller efter lässtunden, samt att pedagogen bör engagera barnen genom 

att använda ett lugnt röstläge och att ställa öppna frågor kring boken. 

Vad som kan vara orsaken till hur man gör under högläsningen kan bero på informanternas 

inställning men också fortbildning kring böcker och dess funktion, när de handlar om barns 

språkutveckling. Vidare menar Ekelund (2007) att lässtunder kan bli ett sätt att använda sig 

av i syfte att utmana och utveckla barnens språk. Svensson (2009) skriver att när lästillfällen 

sker vid tidig ålder så hjälper det barnet att förstå vad skrift kan innebära, hur den fungerar 

och hur den används. När vuxna i lässituationen lägger tillrätta språket, ger de barnet en 

chans att förstå skriftens betydelse på ett djupare plan och överbryggar svårigheter i texten. 

De hjälper barnet att inse skillnaden mellan talat och skrivet språk och hur talet och skriften 

kan samverka och utvecklas. 

Resultatet visar också att informanterna i möjligaste mån försöker att dela upp barnen i 

smågrupper för att allt för stora barngrupper gör att samtal och diskussioner inte kan föras 

i samma utsträckning som i en mindre grupp. Inom förskolan är dock barngrupperna ofta 

stora, vilket kan försvåra möjligheten till att samtala och diskutera bokens innehåll. Studien 

visar att interaktion och samspel mellan läsaren och de barn som lyssnar är viktig, men det 

kan uppstå svårigheter att få alla barn att komma till tals och känna sig delaktiga om 

gruppen är för stor. Dominkovic et.al. (2006) menar att högläsning i för stora grupper kan 

passivisera barn. Förskollärarnas förhållningssätt, deras sätt att samspela med och att 

anpassa bokinnehållet till barn och barngrupp har betydelse för hur barnen uppfattar 

bokläsningssituationerna och vad de lär sig. Om innehållet är obegripligt för barnen eller 

om de måste vara tysta och inte får tala om bilderna och texten finns det risk för att de blir 

ointresserade och slutar lyssna (Svensson, 2012).  

Trots att informanterna har insikten om samtalets betydelse i samband med högläsning så 

visar resultatet på att högläsningstillfällena sällan är planerade, vilket i sin tur resulterar i 

att möjligheten för barnet att föra en dialog kring bokens innehåll med den vuxna utesluts 

och riskerar att ingen medveten undervisning sker. Man kan se en tendens till att man endast 

har en planerad läsning per dag, den som infaller efter lunch; vilket kan tolkas som en mer 

passiv form av högläsning. Syftet med läsningen efter maten menar de är att barnen ska få 

en lugn stund. Det framkommer av informanterna att de anser att barnen har behov av att 

få en lugn stund på dagen. Denna form av högläsning behöver inte för den delen vara 
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negativ, om barnen får andra tillfällen under dagen läsning där barnen bjuds in till samtal. 

Under intervjuerna lyfter de även vikten av att aktivera barnen till dialog genom 

högläsningsstunden. Visserligen är samtal och dialog en viktig del i språkutvecklingen, 

men det hindrar inte att barnen även kan ha en fördel av läsning utan boksamtal. Under 

läsvilan kan man inte föra samtal utan där får barnen fantisera och visualisera själva. 

Edwards (2008) menar att man måste skapa olika sätt att läsa för att barn ska uppmuntras 

till att njuta av litteratur och ett sätt kan vara att lyssna och skapa egna inre bilder av det 

som lästs.  

Uppfattningen är att barnen på förskolan behöver en stunds vila för att orka med dagen 

precis som informanterna nämner. Det kan däremot bli en risk att högläsningens positiva 

effekter tenderar att försvinna om pedagogerna endast använder läsning i syfte att barnen 

ska vila. Varje dag har pedagogerna på förskolorna planerat in högläsning efter maten för 

att tillgodose det här behovet hos barnen. 

Två av förskollärarna arbetar mycket i smågrupper eller aktivitetsgrupper som de kallar 

dem, där de bland annat har den planerade läsningen i förskole biblioteket. Det är också 

där, 1-2 gånger i veckan, som man har boksamtal med barnen.  I läroplanen för förskolan 

står det att barnet genom samtal ska få tilltro till sin egen språkförmåga (Skolverket, 2016). 

Detta kan ske genom högläsning och samtal kring det lästa vilket Svensson (2009) menar 

har en inverkan på barnets läsförståelse. Högläsning sker också en del under den fria leken 

då det ofta är på initiativ från barnen, då de kommer med en bok och vill att någon läser 

den. Vidare skriver Svensson (2009) att barnet inser att böcker kan ge något, vara roliga, 

intressanta och skapa gemenskap. De lär sig att boken kan ge något extra och de kan relatera 

det lästa till sitt eget liv. Barnet lär sig också dra slutsatser om sådant som sker vid andra 

tillfällen. Högläsningen skapar fördelaktiga situationer för språkutveckling. 

Vad som man kan se som väldigt fördelaktigt är att samtliga förskolor som deltagit i studien 

har eget bibliotek, då min erfarenhet är att exponering av böcker i förskolans miljö kan 

skapa intresse hos barnen. Om man som pedagog är medveten om barnens intresse så kan 

med hjälp av exponeringen av böcker locka barnens intresse. Enligt styrdokumenten ska 

barns nyfikenhet och intressen uppmuntras och tas tillvara på (Skolverket, 2016). 

Tillgången till böcker i olika miljöer är en inspirationskälla och kan skapa ett lustfyllt 
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lärande. Pilonieta, Shue & Kissel (2016) belyser i sin studie att bra läs-miljöer borde finnas 

på varje förskola för att locka till läsande.  

Vad man också kan utröna av resultatet i studien är att det finns en variation i 

förskollärarnas sätt att samspela med barnen under högläsning. Ibland så läser de utan att 

prata om innehållet, läser från början till slut utan uppehåll och förutsätter att barnen hänger 

med. Svensson (2009) menar att det finns olika syften med högläsning. Ibland kan det vara 

ett lärandesyfte med det, ibland förekommer det som en lugnande aktivitet. När läsningen 

är en planerad aktivitet, där man innan har tänkt ut ett syfte med högläsningen så pratar 

man med barnen om boken. Ett exempel på detta kan vara att man tittar på omslaget och 

frågar barnen vad de tror att boken handlar om. Eller att man under tiden man läser så ställer 

de frågor och samtalar om innehållet, dock så menar Kåreland (2015) att många av de 

boksamtal som lärare håller tillsammans med barnen blir “förhörsliknande” istället för en 

gemensam dialog som bidrar till eftertänksamhet och reflektion. Beror då detta på att det 

finns en osäkerhet hos lärarna hur man ska använda sig av muntliga strategier för att kunna 

ha meningsfulla boksamtal? Genom att börja med boksamtalen redan i förskolan menar 

Tengberg (2011) att man skulle kunna underlätta läsinlärningen. Trots detta är boksamtalen 

är en så kallad “bristvara” i grundskolan.  

Lindö (2009) belyser vikten av att du som läser ska vara väl förberedd innan högläsningen 

genom att läsa den utvalda boken helst flera gånger innan. Detta för att ta till oss innehållet 

både ur ett vuxen- men också ett barnperspektiv och planera för vad det är vi vill samtala 

med barnen om. Dock kan man ställa sig frågande till om det alltid är relevant att vara 

förberedd och veta innehållet i en bok, för om barnens intresse styr bokvalet så kan man ju 

ändå ha ett bra och lärorikt samtal i syfte att undervisa. Det dagliga samtalet är oerhört 

viktigt i förskolan. Genom samtal bygger man sociala relationer. Man berättar och 

beskriver något man varit med om. Man utbyter tankar. Samtalet är också viktigt som 

utgångspunkt för läsande och skrivande. Allt hänger ihop och kan inte skiljas. Det går inte 

att undervisa barnet och ordföljd och meningsbyggnad utan det är genom den dagliga 

praktiken som barnet får ett öra för språket (Fast, 2015).  

Vidare utveckling av studien skulle kunna vara att undersöka förskollärarens arbete med 

högläsning och boksamtal på förskolan genom observationer. Då studien också pekar på 

att de förskollärare som har fått möjligheten att delta i Läslyftet menar att de kunskaperna 
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de erhållit där har gjort stor inverkan på hur de arbetar med högläsning. Kontentan av detta 

borde vara att staten skulle erbjuda fler pedagoger att delta i Läslyftet för att på så vis få 

mer kunskaper om hur man kan arbeta med högläsning och boksamtal. Kollegialt lärande 

bör också vara ett vinnande koncept, där man delar man sig av de kunskaper och 

erfarenheter som man erhållit genom att delta i Läslyftet. 

Utifrån tidigare studier, ifrån min egen studie samt förskolans läroplan kan man utröna att 

förskollärarnas användande av barnlitteratur har en betydande roll för bland annat barns 

empati, fantasi, läs- och skrivförståelse samt språkutveckling. 
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högläsning i barngrupp på förskolan.  

Studien kommer att genomföras genom intervjuer. Därför söker jag nu förskollärare som 

kan tänka sig att delta i studien som arbetar med barn i 3-5 års ålder. De intervjuer som jag 

planerar att utföra kommer att genomföras så snart som möjligt i samråd med er och jag 

räknar med att varje intervju tar ca 30 minuter. De intervjuer som utförs kommer att spelas 

in. Studien är frivillig och Ni kan givetvis avsluta Ert deltagande när som helst. Den 

information som Ni delger mig kommer att behandlas konfidentiellt och jag lovar 

anonymitet och tystnadsplikt. Önskar ni att få ta del av resultatet när uppsatsen är klar går 

det bra, antingen via mig eller genom internet när den kommer att publiceras på DIVA.  

Om intresset finns för att delta i studien så vänligen kontakta mig så fort som möjligt senast 

fredagen den 5 oktober. 
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Carola Dahlgren 

Mail: Carola.dahlgren0032@stud.hkr.se 
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Intervjuguide 

 

Intervjufrågor som har varit till stöd i de intervjuer/öppna samtal som genomförts med 

deltagarna 

 

Högläsning/boksamtal 

1. Hur ofta läser ni högt för barnen? 

2. Vid vilka tillfällen under dagen läser du/ni för barnen här på förskolan? 

3. Hur brukar en sagostund se ut här på förskolan? Planerad/oplanerad? 

4. Vilket syfte anser du att lässtunden/ högläsning har? 

5. Brukar du som förskollärare prata om vad som sker i boken under högläsningen? På 

vilket sätt i så fall?  

6. Vilken typ av frågor ställer du under/efter högläsningen? 

7. Beskriv kortfattat ditt arbete med högläsning (parallellt med, under och efter läsningen). 

Exempelvis boksamtal, bokpåsar 

8. Pratar ni om det som ni läst? Vad är syftet då? 

9. Vad anser du är en riktigt bra högläsningsbok? 

 

Betydelsen av högläsning 

10. Hur stor betydelse menar du som förskollärare att högläsningen/boksamtal har för barns 

språkutveckling? Läsförståelsen?  

 

Arbetssätt 

11. Varför väljer ni att ha högläsning i er verksamhet? 

12. Skulle arbetet med högläsning kunna utvecklas här på förskolan? 
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