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Abstract 

The purpose of this study is to clarify how pedagogues work with the new 

curriculum goal regarding reading and talking about text content in order to 

promote children's language development in various ways. 

Eight observations have been conducted and four qualitative interviews at four 

different preschools. Based on the socio-cultural perspective. 

The results show that preschool teachers have understood that reading aloud 

and talking about the read is important for children's language development, 

but the working method between the different preschools has varied. 

Keywords: Reading aloud, talking about the read, language development, 

Swedish preschool curriculum, vocabulary 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att synliggöra hur utbildade förskollärare förhål-

ler sig till och arbetar utifrån målet i den senaste läroplanen (Lpfö18) angående 

högläsning och samtal kring det lästa för att utveckla språklig medvetenhet  

och ordkunskap hos de äldre barnen. 

Åtta observationer och fyra kvalitativa intervjuer på fyra olika förskolor har 

genomförts. Studien tar teoretisk utgångspunkt i det sociokulturella perspekti-

vet på lärande som beskrivs av Vygotskij. 

Resultaten visar att förskollärarna har liknande uppfattningar angående hög-

läsning och samtal kring det lästa avseende värdet för barnens utveckling av 

språklig medvetenhet. Dock har arbetssättet för att nå detta mål varierat bland 

de olika förskolorna.  

 

Nyckelord: Högläsning, samtal om det lästa, språkutveckling, Lpfö18, ordför-

råd 
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1 INLEDNING  

Den här studien riktar in sig på hur förskollärare förhåller sig till och går till-

väga i den pedagogiska verksamheten för att möta målet i förskolans kom-

mande läroplan (Lpfö18) som betonar att: ”Barnen ska erbjudas en stimule-

rande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna 

till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” (Skolverket, 2018, 

s.8).  

Syftet med högläsning i förskolan är att barnen ska få en djupare kunskap om 

hur olika normer och värden påverkar människan, samt hur denna process 

kommer att påverkar barnen som framtida samhällsmedborgare (Ann S. Pihl-

gren, 2017). 

Vid flera tillfällen har vi under vistelser i förskolan sett att högläsningen an-

vänds för att låta barnen varva ned samt att barnen mer eller mindre blir ned-

tystade om de kommenterar något i bokens innehåll. Således har samtalet med 

barnen om det lästa i en bok oftast åsidosätts och högläsningen har istället blivit 

ett komplement till vilan. Men när Lpfö18 och de nya kraven på att använda 

högläsning för att ge barnen stöd i sin språkutveckling träder i kraft kan det 

tänkas att förskollärarnas nuvarande förhållningssätt till högläsning kommer 

att ändras och att högläsningen kommer att utföras på annorlunda sätt än vad 

som idag är fallet. Vi är därför nyfikna på hur lärare ser på Lpfö18 läroplansmål 

som poängterar att högläsning och samtal kring det lästa ska ge barnen stöd i 

språkutvecklingen och vilka strategier förskollärarna tänker använda sig av när 

de bedriver högläsning i relation till detta ändrade mål. 

1.1 Bakgrund 

Enligt den nuvarande läroplanen (Lpfö98) för förskolan (Skolverket, 2016) är 

språk och lärande sammankopplade. Det anses också viktigt att verksamheten 

tillgodoser att språkutvecklingen stimuleras samt att ett intresse för skriftsprå-

ket ska etablera sig redan i förskoleåldern. Här lyfts aspekter som ”utvecklar 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 
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berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra.” (Skolverket, 2016 s.10). Men inget nämns specifikt om högläsning el-

ler samtal kring det lästa och dess betydelse i dessa sammanhang. 

Ann-Katrin Svensson (2009) uppmuntrar till att förskollärare bör stimulera 

barns språkande tidigt i livet eftersom det i vissa fall brister med språkstimu-

lansen i hemmet där barnen allt mer sällan möter litteratur och samtal om det 

lästa. 

Monica Westerlund (2009) menar att det hör till vanligheten att läsningen en-

bart sker vid vilan och därmed uppstår ett problem eftersom vilan oftast inträf-

far efter maten och vid denna tidpunkt är inte barnen tillräckligt koncentrerade 

för att orka samtala kring den lästa texten. På sikt kan detta medföra en negativ 

påverkan på barns språkliga utveckling. Dessutom blir målet att varva ned 

gruppen där fokusen är en tyst grupp som ska ligga stilla och i de flesta fall 

slutligen somna. Författaren menar att detta inte enbart gäller förskolan utan 

också hemmet där högläsningen oftast sker vid sängdags. 

I den kommande läroplanen för förskolan (Lpfö18) står det att verksamhetens 

utbildning ska med fokus på språkutveckling erbjuda barnen möjligheten att få 

lyssna till högläsning, ha dialoger om det lästa samt få ta del av olika typer av 

litteratur i förskolan. Dessutom förklaras att språket hänger samman med hur 

barn tillägnar sig kunskap och att detta tillsammans med lärandet och identi-

tetsutvecklingen sker i en gemensam process. (Skolverket, 2018)  

Begreppet högläsning nämns alltså inte i Lpfö 98 (Rev, 16). Medan Lpfö18 

tydliggör dess värde genom att använda begreppet och förtydliga varför den är 

viktig. Trots en bättre framskrivning av hur vi kan främja barns språkutveckl-

ing med högläsning samt med samtal om det lästa finns det fortfarande tolk-

ningsmöjligheter i Lpfö18 och därför är vi intresserade av hur förskollärare 

förhåller sig till det kommande målet, hur de gör och hur de anser sig kunna 

gå tillväga i högläsningen för att stimulera de äldre barnen till språklig medve-

tenhet och därmed ge dem stöd i språkutvecklingen. 
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1.2 Begreppsdefinition 

I denna studie kommer centrala begrepp inom förskolans pedagogik och hög-

läsning att behövas. Vilka de är kommer att förklaras nedan: 

Dialogisk högläsning: Ann-Katrin Svensson (2009) beskriver denna strategi 

som en högläsning där den högläsande pedagogen och de som lyssnar på boken 

tillsammans kan samtala om bokens innehåll i samband med en högläsnings-

situation. 

Språklig medvetenhet: Enligt Svensson (2009) betyder begreppet att barnen 

har utvecklat kunskap om hur språket är uppbyggt och därmed börjar barnen 

reflektera kring språkets innebörd. 

Litteracitet: Elisabeth Björklund (2008) menar att begreppet behandlar hur 

människan med hjälp av tal, tecken, bilder och symboler läser av och tolkar 

omvärlden. Det konstateras också att begreppet har fått en vidare betydelse 

som behandlar fler områden. Dock råder meningsskillnader mellan forskare 

om vart litteracitetsbegreppet tar vid och upphör.  

Psykosocial miljö: Handlar om miljön som människan skapar genom hennes 

handlingar gentemot medmänniskor. Människan agerar utefter hur trygg hon 

känner sig i den omgivande miljön. Taube (2007) förklarar att en god fysisk 

och social miljö bidrar till att barns dialog med andra individer stimuleras.  
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1.3 Syfte 

Givet att Lpfö18 konkretiserar högläsningens roll och värdet av samtal kring 

det lästa för barnens språkutveckling, vill vi veta mer om hur förskollärare ser 

på detta mål och förhåller sig till det framtida arbetet i förskolan. Syftet med 

vår studie är därför att fördjupa er om förskollärares reflektioner kring det kom-

mande läroplansmålet som berör högläsning och samtal om det lästa. Vi vill 

också ge en inblick i hur deras förhållningssätt kan relateras till vad som fak-

tiskt görs i den pedagogiska verksamheten idag och på vilka sätt de anser att 

målet i Lpfö18 kan inverka på den pedagogiska verksamheten när det gäller att 

utveckla barnens ordförråd, det vill säga deras språkliga medvetenhet, genom 

en dialogisk högläsning.  

1.4 Frågeställningar 

Utifrån ovanstående syfte har vi fyra huvudsakliga frågeställningar. 

- Hur förhåller sig pedagogerna till det kommande läroplansmålet i 

Lpfö18 som avser högläsning och samtal om det lästa? 

 

- Hur arbetar förskollärarna med högläsning och samtal kring det lästa i 

relation till lärande av nya ord idag? 

 

- Hur tillämpas ritualer och material i relation till den fysiska   miljön 

under en högläsning? 

 

 

- Hur anser pedagogerna att de ska kunna ge barnen stöd i språkut-

vecklingen och lärande av nya ord genom högläsning och samtal om 

det lästa? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

I den här delen kommer vi att lyfta fram tidigare forskning samt litteratur som 

vi anser relevant för vår forskningsstudie då de behandlar likvärdiga problem-

områden som vi undersöker i vår studie. 

2.1 Dialogisk högläsning 

Barbara A. Wasik och Annemarie H. Hindman (2014) har genomfört en studie 

som i huvudsak handlar om att främja barns ordförråd genom läsning. Innan 

studien genomfördes fick ett antal pedagoger genomgå en utbildning i hur 

barns vokabulärutveckling kan främjas redan i tidig ålder. Resultatet visade att 

de barn som deltog i studien och de som inte gjorde det hade ungefär samma 

ordförråd. Men skillnaden var att språkbruket hade utvecklats där mer djärva 

ord användes av de barn som deltagit samt att de hade kontextualiserat sin vo-

kabulär, d.v.s förmåga att sätta in orden i olika sammanhang. Forskarna kom 

även fram till att behöriga förskollärare använde sig mer av temarelaterade ord 

som kunde ses som relevanta för både texten och bilden.  

Enligt Anne C. Hargrave och Monique Sénéchal (2000) har den traditionella 

högläsningssituationen inte samma effekt på ordförrådet. Detta är intressant i 

relation till vår studie då vi under vistelser i förskolan uppmärksammat att pe-

dagoger i högre utsträckning använder den traditionella högläsningsmetoden 

där barnen blir ombedda att sitta stilla och vara tysta. Alternativt anser  Har-

grave och Sénéchal (2000) att den dialogiska högläsningen har en bättre effekt 

på barns utveckling av ordförråd. Karin Taube (2007) poängterar att det pas-

siva ordförrådet, ord som barnen känner igen fast inte använder i vardagen kan 

beviljas en betydelse i högläsningssituationer och därmed bli en del av barnens 

aktiva ordförråd. Därmed tilldelas barnen ett utvecklat ordförråd  vilket gynnar 

barns läsutveckling samt förbereder dem inför skolstarten. Enligt en forsk-

ningsöversikt av Ann S. Pihlgren (Skolverket, 2017) har barn som genom mil-

jön kommer i kontakt med mycket text i form av bland annat böcker, sånger 
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bokstäver, etc. Dessa barn ges bättre förutsättningar att skapa sig ett rikare ord-

förråd än barn som inte möter lika mycket text. 

Det har framkommit i tidigare forskning att samtalet om det lästa är viktigt för 

barns språkliga utveckling och språkliga medvetenhet. Westlund (2009) po-

ängterar att pedagoger kan ge barnen förklaringar till ord som de inte förstår 

genom att hålla en dialog om det de läser och därmed kan barnen på egen hand 

sätta orden i ett sammanhang. Svensson (2009) instämmer med att förskollä-

rare genom att hålla en diskussion kring textens innebörd kan skapa en nyfi-

kenhet och ett engagemang hos barnen för det skrivna språket. Även Martina 

Norling (2015) framhäver att barns meningsskapande påverkas av barnens ver-

bala interaktion med varandra. Hon nämner också att pedagogernas arbetssätt 

i verksamheten, exempelvis hur de arbetar för att främja barns interaktion med 

varandra, påverkar hur barns engagemang och lärande ter sig. Därmed lyfter 

hon vikten av att pedagoger genomgår kompetensutveckling inom språk-, 

skriv- och läslärande för att utveckla sitt förhållningssätt samt granska sitt be-

mötande av barnen i verksamheten. Slutligen kom hon fram till att en kompe-

tensutveckling bland annat bidrar till att pedagoger i sitt arbete med barnen 

intar ett barnperspektiv samt att de vågar utmana barnens språk.  

Svensson (2009) och Westlund (2009) är enade om att de vuxnas inställning 

till samtalet om det lästa är viktigt. Om pedagogen bjuder in till frågor får bar-

nen i högre utsträckning möjlighet att ställa frågor och svara på pedagogernas 

följdfrågor rörande den lästa texten. Samtidigt uppmuntras barnens förmåga 

att bibehålla intresset för det lästa.  

Flera av författarna nämner den fysiska miljön som en viktig faktor för lärande, 

inte minst för att barnen ska våga ta sig friheten att ställa frågor utan också för 

barns språkutveckling  generellt. Svensson (2009), Taube (2007) och Westlund 

(2009) ser den psykosociala miljön som en viktig del i barns språkliga utveckl-

ing. En tillåtande, lugn, och avspänd miljö där barn blir tilldelade ett talut-

rymme bidrar till att de kan bibehålla koncentrationen och därmed utveckla sitt 

tal- och skriftspråk. Agneta Edwards (2008) understryker att en meningsfull 

lärandesituation kräver en fysisk miljö som är avskild och fri från störningar.  
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En social språkmiljö handlar bland annat om att möjliggöra situationer för re-

sonemang och samtal genom att exempelvis främja barns berättande menar 

Norling (2015) och tillägger att ett givande samtal tillsammans med barnen 

kan uppstå om barnen tilldelas frågor om angelägenheter som fängslar dem. 

Hon kom också fram till att barn kan ge svar på mer djärva frågor om samtalet 

berör deras kunskap och erfarenheter. Om pedagogerna vill ta del av barnets 

åsikter är det viktigt att de samtalar om samma angelägenheter.  

Philgren (2017) lyfter fram att ett interaktivt arbetssätt kan i förskolan exemp-

lifieras med dialogisk högläsning, en metod som innebär att pedagogen under 

läsningens gång pausar och inbjuder lyssnarna till att samtala om och tolka 

textens innehåll.  

Robin A. Ziolkowski och Howard Goldstein (2008) undersökte i en studie ef-

fekten av dialogisk högläsning, där de tog reda på vilken inverkan högläs-

ningen får på barn med fonologiska språkstörningar om man vid högläsnings-

aktiviteter tillät dem att få rimma och föra diskussioner. Resultatet av studien 

visade att med träning och en tillåtande psykosocial miljö förbättrades inte bara 

barnens språk, utan även deras nyfikenhet av litteracitet, vilket Björklund 

(2008) förklarar ett samlingsnamn för hur barn utvecklar en förståelse för tal, 

tecken, symboler och bilder.  

Enligt Aiden Chambers (1993) utvecklar barn förmågan att samtala genom 

stöd från någon som kan, t.ex. en pedagog. Han anser att högläsningen blir 

meningslös om det inte finns någon relevans. Ett samtal blir givande först om 

innehållet är intressant. För att ens kunna samtala om en bok, behöver lärarna 

hitta något specifikt som är lätt för lyssnarna att hänga upp sina resonemang 

på, något som skapar frågor och funderingar.  

Det finns skilda uppfattningar bland forskarna om barnens frågor och kom-

mentarer ska besvaras under en högläsning. Bland annat skiljer sig Svensson 

och Westlunds tankar åt. Å ena sidan förespråkar Svensson (2009) att pedago-

ger bör läsa mycket tillsammans med barnen och under läsningens gång tilldela 

barnen frågor samt ta sig tid till att lyssna och svara på deras frågor. Å andra 

sidan ser Westlund (2009) negativa konsekvenser av dessa frågor. Hon syftar 
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till att lässtunden får små och störande avbrott. Därför förespråkar hon istället 

att samtalet om det lästa bör ske innan läsningen av en bok påbörjas eller efter 

att läsningen av boken är avslutad. Avbrott för klargörande av ord som för 

barnen kan vara okända är dock på sin plats. Dessutom ser hon de öppna frå-

gorna som en nyckel till de äldre barnens funderingar och erfarenheter samt 

menar att när barnen kan koppla texten till saker de själva har upplevt skapas 

en tydligare förståelse för litteraturens innehåll.  

Det vanligaste skälet till att barns engagemang för högläsning avtar beror på  

bristande intresse menar Edwards (2008) men också huruvida de förstår inne-

hållet eller inte. Hon anser att, om barnen inte har nog med förkunskaper och 

språkliga preferenser skapas det oro hos barnen i samband med högläsningen. 

Även Björklund (2008) och Pia Åman (2010) anser att när barnen involveras i 

berättelser, skapas tillfällen för dem att begripa innebörden av texten. För att 

kunna utveckla barns litteracitet, bör pedagogerna låta dem vara en del av be-

rättandet. När barnen blir inbjudna till samtal och deras frågor blir besvarade 

genom exempelvis turtagning, uppstår intresse för berättandet med en tillhö-

rande dialogkompetens. Barnen skapar sig en förståelse för sin omvärld och 

förmåga att sätta sig in i andras liv.  

Precis som textens innehåll är frågan om när högläsning ska ske viktig, enligt 

Åman (2010) ett dilemma eftersom högläsningen generellt sett äger rum i an-

slutning till en matsituation. Denna högläsningsaktivitet benämner Maria Si-

monsson (2004) som lunchläsning där pedagogen styr högläsningen med syftet 

att leda barnen i aktiviteten, dock menar hon att det finns variationer mellan 

förskolor för hur en högläsningssituation uttrycker sig. 

Granberg (1996) nämner svårigheterna med att barn är lättdistraherade och att 

det kan vara svårt för pedagogerna att få barnen att bibehålla koncentrationen. 

Edwards (2008) menar att en traditionell högläsning oftast sker vid vilan eller 

för att runda av en aktivitet. Men är avsikten med läsningen att skapa funde-

ringar och väcka nyfikenhet hos barnen krävs en koncentration för att de aktivt 

ska kunna lyssna till högläsaren och ta till sig av texten. Hon menar också att 
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tidpunkten för högläsning ska väljas med omsorg. Granberg (1996) och Ed-

ward (2008) anser att det är upp till pedagogerna att skapa tillfällen för lärande  

med utgångpunkt för vilka behov som finns i barngruppen. De poängterar att 

den didaktiska konsekvensen förskollärarna bör ta i beaktande är vad de vill 

uppnå med högläsningssituationen. Handlar det om att dämpa barngruppen el-

ler är det för att stimulera deras språkutveckling och språkmedvetenhet. Det är 

något som varje pedagog får ta ställning till.  

Westlund (2009) sammanfattar att om läsningen ska vara meningsfull och ge 

barnen en möjlighet till att aktivt samtala om det lästa är det viktigt att den sker 

när barnen är mottagliga och kan engagera sig. Därmed bör läsningen äga rum 

när barnen är pigga, glada och mätta. Men i de flesta fall sker aktiviteten i 

samband med rutinsituationen vila. Författaren anser att vid läsning i stora 

barngrupper bör alla se både text och bild för att få en tydlig överblick av 

bokens innehåll. Det innebär att pedagogerna ibland får vända på boken och 

läsa ovanifrån för att alla ska se. Granberg (1996) har i tidigare forskning också 

varit inne på att små barn måste ha tillgång till text och bild eftersom att de 

själva inte kan fantisera fram bilder genom att enbart lyssna på en högläsare.  

Westlund (2009) skriver att antalet böcker som läses för barnen inte är lika 

betydelsefullt som samtalet om vad vi läser och upplever tillsammans. I ett 

samtal kan barnen ges förklaringar till för dem okända ord och därmed kan 

barnen ge orden en egen innebörd. Hon anser att när ett barn får höra en och 

samma bok vid flera tillfällen, gärna en bok som barnen själva valt ut, lär de 

sig hur bokens uppbyggnad ser ut, vad den handlar om och hur den börjar och 

slutar. Detta kallar författaren för sekvensering, d.v.s att barnen förstår sam-

manhanget och kan följa den röda tråden i boken.  

Ovanstående faktorer spelar en avgörande roll för vilket lärande som blir möj-

ligt av högläsning. Forskare är eniga om att effekten av högläsning i förskolan 

bidrar till att barns förmåga att tillägna sig skriv- och läskunskaper samt ges 

goda förutsättningar för skolstarten. En utgångspunkt är att högläsningen tas 

tillvara under barnens vistelsetid i förskolan. Högläsning innebär att vuxna och 
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barn delar en gemensam språkupplevelse i skriven form. Framgent kan hög-

läsning bidra till språklig medvetenhet och varierade förhållningssätt till texten 

samt att en interaktion mellan vuxen, barn och text bidrar till att dessa barn 

tillägnar sig nya kunskaper (Chambers, 1993; Granberg, 1996; Simonsson, 

2004; Domincovic et al. 2006; Taube, 2007; Edwards, 2008; Westlund 2009; 

Björklund 2010; Åman 2010; Pihlgren 2017).  

2.2 Ritualer, material och den fysiska miljön 

Granberg (1996) och Edwards (2008) förklarar att en inledning till högläsning 

i form av en ritual skapar en trygghet hos barn. En rit åsyftar något som är 

återkommande och kan med fördel användas som en öppning till lässtunden. 

Genom att ge tydliga markörer för sagostundens början och slut skapas ro åt 

barnen som snabbt kan fokusera på uppgiften. Författarna beskriver hur en in-

ledning med exempelvis en sång, trumvirvel, ljus, ljud sagohatt, sagostol och 

andra material kan förstärka högläsningens öppning. Sammanfattningsvis på-

står författarna att en högläsningsaktivitet som utförs på detta sätt har en gynn-

sam effekt på barns socialisering då den psykosociala miljön gynnas av konti-

nuiteten som ritualer bidrar med under högläsningen. Ritualer är gynnsamma 

för barn med koncentrationssvagheter och bristande språkförståelse då de er-

bjuder alla deltagare en chans till att förstå innebörden av boken. Kombinerar 

de verksamma pedagogerna ritualer  med hur de använder sig av sitt eget språk 

åsyftar författarna att man kan erbjuda barnen en stimulerande språkmiljö. För 

barn gör inte som vi gör utan som vi säger. De härmar oss, så med ett gott 

språkbruk kan förskollärare vara positiva förebilder i barns språkutveckling. 

Granberg (1996) berättar om hur pedagogen kan medverka till att barnen bibe-

håller sin koncentration och sitt intresse genom att använda sig av olika be-

rättartekniker, som att använda sin röst och kropp som ett instrument vid hög-

läsning. Placeringen av barn och pedagog är betydelsefull för att stunden ska 

vara givande. En traditionell halvcirkel med barn och en pedagog framför sig 

är att föredra menar både Granberg (1996) och Edwards (2008), då pedagogen 

har möjlighet att komma nära sin publik genom att sitta nära på en låg pall eller 

kudde med bilderna synliga för barnen. 



Högläsning i förskolan – endast vid vilan?          Madelene Rejmalm & Maria Gruvman 

11 

 

En aspekt som är svår att anpassa för högläsningens ändamål i förskolan är den 

fysiska miljön. Många förskolors lokaler är inte utformande för högläsning och 

att skapa ett rum helt avsatt för läsning kan komma att bli ett hinder menar 

Edwards (2008). Hon anser att förskolan kan använda sig av tyger för att enkelt 

dämpa ljus och därmed minska rörelseaktiviteten hos barnen. Tyget kan även 

användas för att drapera en hylla med leksaker som barnen annars fäster 

blicken på och därmed undviker högläsaren att barnens koncentration hämmas. 
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3 TEORI 

Nedan följer teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för studiens re-

sultat och diskussion. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Vi har utgått från Lev Vygotskijs (1896-1934) sociokulturella kunskapssyn 

som enligt Roger Säljö (2011) innebär att människan tillägnar sig kunskap i en 

gemensam process, i ett sampel som sker mellan olika individer. Just språket 

är ett av verktygen för att människan ska kunna utveckla sitt tänkande och ut-

gör en länk mellan den inre och den yttre dialogen. Den inre syftar på tänkan-

det, den yttre på kommunikation mellan människor. 

Vi har valt att använda oss av en sociokulturell kunskapssyn i vår studie ef-

tersom läroplanen för förskolan tar stöd i denna teori. Enligt Skolverket (2018) 

skapas kunskap och lärande genom samspel och dialog mellan vuxna och barn 

eller barn sinsemellan. Vi anser att denna teori är relevant för våra forsknings-

frågor då vi kommer att observera hur pedagoger genom samspel med barnen 

använder sig av högläsning för att främja deras språk. 

Vygotskij hävdade att barns lärande och utveckling sker genom ett samspel. 

Han anser att språket är den viktigaste faktorn för att kunna delta i sociala sam-

manhang trots att barn redan från födseln kommunicerar med sin omvärld ge-

nom kroppsliga uttryck och blickar. För att uppnå lärande och utveckling inom 

det sociokulturella perspektivet ses samspelet och språket som två viktiga fak-

torer (Säljö, 2011). 

I förskolan måste förskollärarna kunna avläsa vilken potential till lärande som 

finns i verksamheten samt de behov barngruppen erhåller, vilket man kan 

koppla till Vygotskijs begrepp proximal utvecklingszon. Säljö (2011) skriver 

att innebörden av begreppet går att förklaras med att man som barn har kun-

skaper och färdigheter, som med stöd och uppmuntran av vuxna går att ut-

veckla till nya färdigheter. Det centrala med begreppet är att kunna avgöra var 
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barnet är på väg i sin utveckling. Som exempel understryker Säljö (2011) att 

utmaningen blir att vägleda barnet genom hela processen på en nivå som både 

stimulerar och utmanar. 

I den här studien kommer vi bland annat undersöka hur de vuxna stöttar barnen 

i deras språkutveckling under högläsning och hur de vägleder dem mot nya 

språkliga färdigheter, något som med andra ord ligger i linje med Vygotskijs 

tankar om gemensamma lärprocesser. 

3.1.1 Barns språkliga utveckling 

Svensson (2009) menar att den språkliga utvecklingen påverkas av bland annat 

den sociala- och kulturella kontexten. Därför kan vi inte skilja språkutveckl-

ingen från dessa faktorer utan att ta hänsyn till dessa. I samband med detta lyfts 

också Vygotskijs tanke om att språket har två olika uppgifter i en människas 

liv. En uppgift är att språket fungerar som tänkandets redskap. När en männi-

ska tänker och håller en inre dialog med sig själv gör hon det i ord. Vår inre 

dialog anses ha en social roll och därmed skapar vårt inre tänkande inte bara 

ett inre beteende utan påverkar hur vår personlighet formas och blir till. Nor-

ling (2015) utgår också från Vygotskijs sociokulturella teori i sin studie och 

menar att samtalet är en viktig nyckel för att kunna förstå ett barns tankeverk-

samhet och hur denna samspelar med den omvärlden.  

Dessutom skriver Svensson (2009) att Vygotskij hade en idé om att en männi-

ska alltid är beroende av samspelet samt interaktionen med andra människor 

för att kunna utveckla sitt språk. När barnet har gjort språket till en del av sina 

egenskaper kan det använda språket till individuella ändamål som tänkande. 

Språket får därmed det som Vygotskij benämner en intrapsykisk funktion. En-

ligt Vygotskij kan språket utvecklas genom samtal kring intressanta händelser 

eftersom dessa berikar mellanmänsklig kommunikation och barns intellektu-

ella förmåga. Detta anser vi vara relevant för vår studie då vi undersöker hur 

pedagogerna skapar ett intressant och språkutvecklande sammanhang under 

högläsningens gång. 
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4 METOD 

I den här delen beskriver vi vårt metodval, urval och genomförande. Dessutom 

presenterar vi validiteten och reliabiliteten för vår studie, samt argumenterar 

för val av analysmetod. Slutligen kommer vi att lyfta in de etiska överväganden 

som vi har behövt ta hänsyn till. 

4.1 Urval 

Vi har valt att observera och intervjua fyra verksamma förskollärare på fyra 

olika förskolor i två olika kommuner placerade i mellersta Sverige. Såväl ob-

servationer som intervjuer gäller legitimerade förskollärare eftersom vi är in-

tresserade av vilken syn de har på barns språkutveckling samt de nya läroplans-

målen kopplade till högläsning och samtal kring barnlitteratur.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Med utgångspunkt i våra frågeställningar kan vi inte få svar på studiens syfte 

genom att enbart använda oss av en metod. Christoffersen & Johannessen 

(2012) anser att observation som metod kan komplettera andra metoder genom 

att bidra med information från andra infallsvinklar. Således har vi valt att an-

vända oss av både observation och intervju med samma informanter för att 

bilda oss en uppfattning om relationen mellan förskollärarnas förhållningssätt 

och vad de gör idag samt tänker göra utifrån den nya läroplanen. 

4.2.1 Observation 

Observation har vi valt då Christoffersen & Johannessen (2012) belyser att ob-

servation med fördel kan användas när forskaren vill ha tillgång till materialet 

omedelbart. I vår studie vi vill veta hur förskollärare samtalar om det lästa un-

der en högläsningssituation och därmed blir observationer högst relevanta i 

sammanhanget. 
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Exempelvis lyfter Karin Franzén (2014) ftram två olika observationsmetoder, 

deltagande och icke-deltagande. Hon beskriver den deltagande observationen 

som att forskaren interagerar med fältet som studeras medan en icke-delta-

gande observation innebär att forskaren står utanför den specifika situationen 

som undersöks. Genom denna strategi menar hon att forskaren i minsta möjliga 

mån inverkar på observationssituationen. Därmed har vi valt att använda oss 

av en ickedeltagande observation.  

Vidare kommer observationerna vara ostrukturerade, vilket enligt Franzén 

(2014) innebär att forskaren för fältanteckningar över allt som är relevant i 

relation till studien. Christoffersen & Johannessen (2012) ser fältanteckning-

arna som kärnan i studien, då dess innehåll kan avgöra vilken kvalitet slutre-

sultatet håller. 

Det finns vissa angelägenheter som en forskare måste ha med i sitt beaktade 

när de genomför observationer. Bland annat poängterar Christoffersen & Jo-

hannessen (2012) att de förkunskaper och teoretiska ställningstaganden obser-

vatören har med sig in i observationsfältet både kan sålla bort oväsentlig in-

formation och bredda kunskapsfältet. De menar att en forskares förkunskaper 

påverkar vad som synliggörs i observationen. Den teoretiska kunskap vi har 

erhållit om Vygotskijs tankar om att individer lär genom samspel har haft en 

avgörande roll för hur vi ska genomföra observationerna. 

4.2.2 Intervju  

Vårt andra metodval är kvalitativa intervjuer som i enlighet med Christoffersen 

& Johannessen (2012) ger utförliga svar och detaljrika beskrivningar av tidi-

gare händelser som informanten har upplevt. De tillfrågade kan då ge svar på 

sådant som inte framgår tydligt i observationerna.  

Christoffersen & Johannessen (2014) skriver också att kvalitativa intervjuer 

ger informanterna en större möjlighet till att uttrycka sig fritt i sina svar än 

exempelvis ett strukturerat frågeformulär. Dessutom kan de kvalitativa inter-

vjuerna ge svar på komplexa fenomen och skapa ett djup med nyanser.  
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Vi kommer att utgå ifrån en semistrukturerad intervju med planerade frågor 

(bilaga 3). Majoriteten av dessa består av öppna frågor. Christoffersen & Jo-

hannessen (2012) lyfter olika intervjustrategier, varav en är semistrukturerad 

intervju där viss standardisering kan förenkla för både forskare och informant 

genom att alla tilldelas samma frågor. 

4.3 Genomförande 

Eftersom utgångsläget för vår studie var tidsbegränsad valde vi att genomföra 

åtta observationer och fyra intervjuer Hela processen började med att förskol-

lärarna fick ett informationsbrev (se bilaga 2) skickat till sina mejladresser. I 

detta brev fanns nödvändig information om studien, så som vem som skulle 

genomföra den samt att två observationer och en intervju skulle genomföras. 

Efter att förskollärarna tackat ja till att delta i studien skickades ett nytt mejl ut 

där samtyckesblanketten (se bilaga 1) var bifogad samt en tidsplan för hur 

verksamhetsbesöken skulle kunna se ut. Det framgick också att hänsyn togs till 

deras och vårt tidsschema. Observationerna genomfördes under två dagar och 

intervjuerna efteråt under samma period. Tiderna för de olika verksamhetsbe-

söken varierade från allt mellan 9.30–14.00. Vid första mötet med vardera 

verksamhet fick förskollärarna ännu en gång ta del av samtyckesblanketten och 

vid detta tillfälle ombands de även att underteckna den. Efter underskriften 

genomfördes första observationen. Under de totalt åtta observationerna har vi, 

som observatörer, studerat situationen utifrån och inte deltagit i händelseför-

loppet.  

Efter att alla observationer genomförts intervjuade vi förskollärarna, i resultat-

delen kommer dessa informanter benämnas med siffrorna 1,2,3 och 4. Två av 

intervjuerna genomfördes inne på avdelningen bakom stängda dörrar. Vid ena 

tillfället var barngruppen ute på gården under intervjuns gång och vid andra 

tillfället var barnen inne. Detta blev ett störningsmoment eftersom barnen öpp-

nade dörren och skulle gå in i rummet för att hämta material. De andra två 

intervjuerna genomfördes i personalrum och därmed blev vi inte störda av vare 

sig barn eller personal. Innan alla intervjuer genomfördes tydliggjordes ännu 
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en gång att en ljudinspelning skulle ske för att vi som informatörer inte skulle 

behöva anteckna något utan senare kunna återgå till hela intervjun.  

Såldes kunde vi ha ögonkontakt med informanterna och vara med i samtalet på 

ett annat sätt än om vi hade antecknat på ett papper. Därmed undviks att vär-

defulla detaljer från intervjun går förlorade. Intervjun utgick från ett par frågor 

som vi hade formulerat (se bilaga 3). En enstaka följdfråga ställdes där ett ut-

vecklat svar önskades av oss informatörer. Frågan var ”Varför anser du att 

samtal är viktiga?”.  

4.4 Databearbetning 

Vi började med att renskriva observationerna från anteckningar på ett kolle-

gieblock. Därefter tog vi oss an att renskriva även de inspelade intervjuerna. 

Efter renskrivning av intervjuerna och observationerna har vi sammanställt 

svaren. Vi ordnade sedan intervjuerna och observationerna under tre olika ru-

briker (i enlighet med våra frågeställningar). I själva diskussionen har vi fäst 

uppmärksamheten vid återkommande mönster mellan de olika förskollärarna 

samt hur förskollärares sätt att agera stämmer överens med hur de svarat i in-

tervjuerna. 

4.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten handlar enligt Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010) om 

hur noggrant de forskningsmetoder man nyttjat sig av i sin undersökning har 

använts. För att få en trovärdig reliabilitet som möjliggör, d.v.s i vilken mån vi 

kan lita på det som mäts, har vi ställt samma frågor till alla fyra förskollärare 

under våra intervjuer och i samma ordning.  

Johansson & Svedner (2010) förklarar att slutligen får man undersöka om sva-

ren man kommit fram till verkligen stämmer överens med vad som har under-

sökts, detta kallas för validitet, alltså om studien verkligen mäter det den är 

tänkt att mäta. De lyfter även att trovärdigheten kan öka om det resultatet din 

studie ger, stämmer överens med den tidigare forskningen du angett. Samt om 
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skribenten lyfter hur studien stämmer överens eller inte stämmer överens med 

tidigare forskning kan den få en mening och bidra till kunskapsutvecklingen. 

Ulf Bjereld (2009) menar att forskningens trovärdighet kan öka om andra fors-

kare genomför samma studie och får ett likvärdigt resultat. Detta borde vara 

fallet för vår studie i relation till andra undersökningar på liknande problem-

områden 

4.6 Etiska överväganden 

I texten God forskningssed lyfter Vetenskapsrådet (2017) fram några etiska 

kodexar som bidrar till att forskning genomförs på lagligt och etiskt förhåll-

ningssätt. Enligt Line Christoffersen & Asbjørn Johannessen (2012) är en god 

forskningssed en av de nyare men också viktigare texterna som vetenskapsrå-

det tagit fram. Nedan följer de fyra kraven som en forskare måste ha med i sitt 

beaktande: 

 

 Informationskravet innefattar att vi som studenter måste informera om 

undersökningens syfte till de som deltar i forskningen. Deltagarna skall 

vara väl medvetna om vad studien handlar om. 

 

 Samtyckeskravet innebär att är frivillig samt att alla som deltar i studien 

har rätt att avbryta när de vill utan att det ska innebära några negativa 

konsekvenser. Skriftligt samtycke förespråkas före en muntlig överens-

kommelse. 

 

 Konfidentialitetskravet som handlar om att vi som studenter ska han-

tera personuppgifter på ett sådant vis att ingen obehörig får tillgång till 

dem. Det ska inte finnas något tvivel till att konfidentialitetskravet upp-

fylls. Det är viktigt att vi som studenter tydliggör för deltagarna att de-

ras integritet tas på största allvar. 
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 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter forskaren samlar in får enbart 

användas till den forskningen och inte i något annat sammanhang. Den 

får med andra ord inte delas med en tredje part. 

 

Vi började med att skicka ut ett informationsbrev (bilaga 2) där vi presenterade 

oss och bjöd in fyra förskollärare från fyra olika avdelningar till att medverka 

i studien. I detta informationsbrev meddelade vi om studiens syfte och därmed 

tog vi ställning till informationskravet. Efter att förskollärarna meddelat att de 

ville medverka skickade vi ut samtyckesblanketter (bilaga 1). I vilka vi infor-

merade om att studien var frivillig och att deltagarna när som helst kunde välja 

att avbryta sin medverkan. I denna blankett framgick det även hur personupp-

gifter hanteras och att insamlad data, enbart får användas till studien. Därmed 

tar vi hänsyn till samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2017) förespråkar att en forskare bland annat bör vara ärlig, 

tillförlitlig, opartisk och oberoende. Med andra ord blir kommunikationen en 

viktig faktor i forskningsarbeten och vi tolkar detta som att kommunikationen 

med andra individer är lika viktig som den inre dialogen med oss själva. Vi 

måste våga ifrågasätta våra tankar och idéer.  

Löfdahl (2014) betonar vikten av att informera om studiens innehåll och att 

deltagarna har rätt att när som helst under studiens gång dra sig ur. För vår 

studie innebär detta att om informanten efter observation eller intervjun väljer 

att avsluta sin medverkan, kommer vi att makulera all information, vilket in-

formanten också underrättas om.  
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5 RESULTAT  

I denna del kommer vi att redogöra för resultaten av de fyra intervjuerna och 

de åtta observationerna. Under punkten som (jfr 5.1) innefattar resultatet från 

intervjuerna kommer endast frågeställning ett, två och fyra att behandlas. Frå-

geställning tre behandlas i observationsredogörelserna (jfr 5.2). 

5.1 Intervjuer 

I enlighet med vad vi har redogjort för i metodavsnittet (jfr 4.2.2), redovisas 

intervjuerna under rubriker som tar sin utgångspunkt i våra forskningsfrågor. 

5.1.1  Förskollärares förhållningssätt till det nya läroplansmålet 

angående högläsning och samtal kring det lästa 

Beträffande första frågan om förskollärarna ansåg att högläsningen var en vik-

tig del av det pedagogiska arbetet, påpekade alla fyra att det fyller en betydel-

sefull funktion i verksamheten. Högläsningen bidrar till barns möjlighet att ut-

trycka sig samt kommunicera med sin omvärld. Förskollärare 1 och förskollä-

rare 3 syftade båda till att högläsningen möjliggör en utveckling av barnens 

språk genom att det ger dem ett utökat ordförråd vilket i sin tur bidrar till en 

förbättrad förmåga att uttrycka sina åsikter och tankar. Detta är något de anser 

att en människa behöver för att kunna göra sig förstådd i dagens samhälle. ”Ja, 

högläsning är ord. Ord är kommunikation.” Sammanfattar en av informanterna 

(Förskollärare 3).  

Förskollärare 4 ser istället möjligheter med att barnen kan få beskriva sina tan-

kar om de olika ordens betydelser, exempelvis att kunna se skillnad och ställa 

begreppen stor och liten i relation till varandra. Förskollärare 2 diskuterade 

skillnaden mellan högläsning med böcker eller surfplatta. I en högläsningssi-

tuation med böcker finns en fysisk person som kan svara på barnens frågor 

angående exempelvis ord som de inte förstår, medan en surfplatta inte tillåter 

denna fysiska närhet, beroende på hur det används. 
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En annan fråga vi ställde var hur förskollärarna tolkar själva läroplansmålet i 

den nya läroplanen (Lpfö18). Å ena sidan ansåg samtliga att målet hade en 

viktig funktion och att det kan ses som aktuellt för den tid vi lever i. Å andra 

sidan varierade svaren. Förskollärare 1 och 2 framförde den fysiska miljön som 

en viktig aspekt och anförde bland annat barnens tillgång till litteratur. Förs-

kollärare 2 menade att på deras avdelning hade det placerats ut böcker i olika 

rum med avsikt att väcka ett engagemang hos barnen, vilket hon sett resultat 

av då barnens intresse för litteratur ökat nämnvärt i samband med omstruktu-

reringen av miljön. Barnen hämtade därmed mer frekvent böcker själva för att 

på egen hand läsa eller för att be en pedagog om hjälp. Förskollärare 1 ser 

tillgängligheten av böckerna som en viktig faktor, inte bara att de finns åtkom-

liga för barnen utan också att barnen erbjuds högläsningstillfällen i verksam-

heten. Slutligen nämner hon att läroplansmålet inte enbart handlar om att be-

arbeta litteratur utan också om att bryta ned exempelvis sångtexter.  

Förskollärare 3 och 4 är lite mer kortfattade i sina svar, dock nämnde de också 

vikten av att pedagoger erbjuder barnen högläsningstillfällen i den dagliga 

verksamheten. Men dessa två förskollärare ger inga förklaringar till varför det 

är viktigt och inte heller någon djupare motivering till hur de tolkar det nya 

läroplansmålet angående högläsning och samtal kring det lästa. 

5.1.2 Arbetet kring högläsning och samtal kring det lästa i 

dagsläget 

Vi ställde två frågor till förskollärarna angående hur de arbetar med högläsning  

samt hur deras lässtunder tar sig uttryck i förskolan. Som svar på dessa inter-

vjufrågor lade förskollärarna vikt på olika saker. Förskollärare 2 och 4 var 

överens om att det i en blandad barngrupp är svårt att hitta böcker som fängslar 

alla barnen. Det är viktigt att en bok är intressant för att barnen ska kunna bi-

behålla sitt intresse. Därför arbetar de med att dela upp barngrupperna utifrån 

ålder för att på bästa sätt anpassa läsningen efter barnens mognad. Båda förs-

kollärarna beskriver att de använder kapitelbokshögläsning med de äldre bar-

nen och menar att det bidrar till att de får möjlighet att nyttja sin fantasi samt 

skapa sig egna uppfattningar om texten.  
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Förskollärare 1 berättade istället om hur de arbetar för att bearbeta texter och 

hur hon ser möjligheten att nå barns tankar och funderingar genom att samtala 

om den upplevda texten. ”För det är ju därför vi är här. Och du får ju reda 

mycket på hur de tänker och vad de är med om för oftast är det ju det som de 

har upplevt som de kan koppla till det som händer i berättelsen.” (Förskollärare 

1). 

Förskollärare 1 och 3 pratade båda om värdet av att alla barn ska ha möjlighet 

att se text och bild för att fokusen på bokens innehåll. Förskollärare 3 nämner 

även att det inte får vara för mycket rörelse kring en högläsningsstund eftersom 

koncentrationen lätt kan gå förlorad. Förskollärare 1 berättar att de använder 

appen polyglutt (en app fylld med barnböcker) i surfplattan som de sedan 

kopplar på storbildskärm för att det är lättare för barnen att bevara ett intresse 

för boken när de både hör och ser det som sker. 

Förskollärare 2 nämner att de numera har placerat ut böcker i alla lärmiljöer 

för att barnen enkelt ska kunna lyfta in dem i sin lek samt att de på ett enkelt 

och smidigt sätt ska kunna be en vuxen läsa en bok för dem. Där lyfter hon 

också in tidsaspekten, att det inte alltid finns tid för spontan högläsning med 

barnen men att de alltid försöker ta sig tid att läsa för barnen. 

Vi ville också ta reda på förskollärarnas tankar kring barnens intresse för hög-

läsning samt om högläsningsstunderna oftast skedde på deras eller barnens ini-

tiativ. Alla förskollärare var eniga om att barnen har ett intresse för högläs-

ningen samt att högläsningen sker på både vuxnas och barns initiativ. Förskol-

lärare 1 menar att det är sällan barnen verbalt uttrycker att de inte vill lyssna 

mer utan de kan sitta långa stunder och fokusera på högläsningen. Förskollä-

rare 2 menar att det vid flera tillfällen händer att barnen kommer och frågar 

förskollärarna om de kan läsa, vilket de i största möjliga mån försöker tillgo-

dose men tiden räcker inte alltid till. Men det finns ett upprepat mönster mellan 

förskollärare 1, 2 och 3. Dessa förskollärare nämner att högläsningen kan an-

vändas för att låta något eller några barn varva ned när deras energinivå slår i 

taket: ”Kom nu går vi och sätter oss och läser, kanske vi säger om det är nått 
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barn som behöver få en lugn stund men sen kan ju de lika gärna komma med 

en bok och hålla fram” (Förskollärare 2). 

Förskollärare 4 nämner att det intresse som finns hos barnen bottnar i att det 

finns en kontinuitet i högläsningen på deras avdelning. Sedan lyfter de också 

en spännande iakttagelse angående hur de äldre barnen tar sig an rollen som 

högläsare för de yngre barnen.  

Det man kan se ibland det är ju att några av de större barnen kan ta på sig rollen 

och läsa för några av de mindre. Ibland är det en bok de känner igen som de vet 

innehållet i, men det kan likaväl vara en okänd bok, men med hjälp av bilderna 

så hör man och ser man hur de sitter bredvid en kompis och förmedlar, läser, för 

kompisen med en läsröst. 

Förskollärare 1 lyfter också att deras placering för de dagliga läsaktiviteterna 

inte är den bästa. Hon berättar att högläsningen sker i avdelningens största och 

mest centrala rum vilket resulterar i en hel del rörelse som kan vara påfrestande 

för koncentrationen under processens gång. Hon förespråkar istället ett mindre 

rum eller ett mysigt läshörn, vilket hon menar skulle gå att skapa även på deras 

avdelning. 

5.1.3 Förskollärarnas möjlighet att genom högläsning och samtal 

kring det lästa ge barnen stöd i deras språkliga utveckling 

Vi frågade förskollärarna vad de hade för syn på högläsningen i förskolan samt 

vad förskollärarna ansåg att högläsning borde används till. Alla bekräftade att 

det både var en rolig och viktig del av verksamheten som på olika sätt bidrar 

till barns utveckling. Dock menar två av fyra förskollärare att högläsningen på 

deras avdelning mer eller mindre sker i samband med vilan. Förskollärare 2 

anser att syftet med högläsningen påverkar barns lärande. Handlar det om hög-

läsning vid vila antas den ha funktionen att varva ned barnen samt att de ska 

vara tysta och lyssna. Hon nämner att hon och hennes kollegor ibland samlar 

de äldre för att tillsammans läsa kapitelböcker och att det ofta mynnar ut i dis-

kussioner och samtal kring skeenden i böckerna. Vid dessa tillfällen finns olika 

möjligheter att svara på barnens frågor angående exempelvis outforskade ord. 
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Något som inte brukar ske vid vilan. ”Då har man det ju mer i ett utbildnings-

syfte med kanske mer mål än när man har det efter vilan.” (Förskollärare 2). 

Förskollärare 4 tydliggör att de i nuläget enbart använder sig av högläsning i 

samband med vilan för att möjliggöra en lugn stund där barnen kan varva ned 

och koppla av. Dock poängterar hon att högläsningen har många andra använd-

ningsområden. Bland annat kan den fungera som en motvikt till surfplattan, i 

den benämningen hur mycket tid som spenderas framför skärmen, samt att det 

kan användas för att introducera barnen till något de tillsammans på avdel-

ningen ska genomföra. Hon ser också vikten av högläsning i förskolan då alla 

barn inte upplever dessa lässtunder i hemmet. Förskollärare 3 är av samma 

uppfattning. Denna förskollärare menar att det istället är surfplattan som kom-

mer första hand och inte högläsningen vilket hon upplever tråkigt då att hög-

läsningen främjar barnens ordförråd, ordförståelse, inlevelse, fantasi och del-

aktighet. Förskollärare 1 noterar också att högläsning oftast används i samband 

med vilan där funktionen blir att samla ihop barngruppen och koppla av, mer 

eller mindre resulterar detta i nedtystande av barnen vilket hon menar hämmar 

meningen med högläsning. Hon åsyftar att lässtunderna ytterst sällan ligger 

som en planerad aktivitet i den dagliga verksamheten, vilket är något hon också 

beklagar. 

Vi var också intresserade av om barnen gavs tillåtelse att ställa frågor under 

högläsningens gång. Gemensamt för alla förskollärare vi intervjuat är att de 

anser att frågor som rör texten respekteras men att det är en komplicerad av-

vägning. Förskollärare 1 och 3 menar att frågor under högläsningens gång är 

tillåtna om de tillhör förståelsen av texten. De menar att de måste vara relevanta 

frågor sett till texten innehåll. Förskollärare 2 anser att det funkar med frågor 

under högläsningens gång och att det är syftet för högläsningsstunden som styr 

godtagbarheten. Hon lyfter exemplet med vilan, där frågor mer eller mindre 

stör lässituationen. Dock ser hon det som självklart att barnen ska ges utrymme 

att ställa sina frågor samt att hon försöker svara så gott hon kan. Förskollärare 

4 menar att frågor accepteras till en viss del men att det inte får bli allt för 

mycket av dem eftersom att det då skapas små störande avbrott som leder till 

att den röda tråden går förlorad. Därför förespråkar hon att ta frågorna efter 
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lässtunden, eftersom det ändå är viktigt att barnen ges chansen att ställa frågor 

kring saker de undrar över. 

Slutligen vill vi lyfta en fråga vi ställde angående hur verksamheten kan an-

vända sig av högläsning för att främja barns språkutveckling. Flera av förskol-

lärarna nämner just ordförståelsen. Förskollärare 1 menar att barnen genom 

högläsning ur en bilderbok ges möjligheten att koppla samman orden med bil-

derna. Medan förskollärare 4 anser att genom att enbart lyssna till en bok kan 

barnen skapa sina egna bilder. Förskollärare 4 syftar även till att högläsningen 

öppnar många inkörningsportar till den språkliga utvecklingen. Hon understry-

ker att ett sätt är att plocka ut ord ur texten och samtala kring dess betydelse. 

Förskollärare 3 anser att högläsningen främjar barnens språkutveckling genom 

att exempelvis härma och fylla i den upplevda texten med egna tankar och 

funderingar. Vi har också tolkat informanternas svar som att det idag sker mer 

högläsning än tidigare vilket i sin tur främjar barnens språkutveckling eftersom 

att de mer kontinuerligt möter ord. Förskollärare 2 anser att de idag läser fler 

böcker än vad de gjorde för ett par år sedan och att de idag har ett mer inriktat 

arbetssätt för högläsningen. Hon avslutar med att berätta att hennes arbetslag 

mer eller mindre har förstått vikten av högläsningen för att främja barns språk-

liga utveckling. 

5.2 Observationer 

I enlighet med våra förklaringar i metodavsnittet har vi genomfört två obser-

vationer för vardera informant (jfr. 4.2.1). 

5.2.1 Observation 1 och 2, förskollärare 1 

Den första högläsningssituation skedde framför en storbildsskärm där de an-

vände sig av appen polyglutt. Förskolläraren började med att dra ut en gardin 

som boken senare skulle projiceras  på, förskolläraren frågar barnen om de vet 

vad de ska göra och barnen verkar helt införstådda med att det är högläsning 

på gång. Innan högläsningsaktiviteten startade valde förskolläraren att sätta ett 

tyg för fönstret och lägga fram en madrass till sig själv, som placerades med 
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avseende att barnen fortfarande skulle ha full uppsikt över skärmen. Hela barn-

gruppen var delaktig vid detta lästillfälle och de var placerade i avdelningens 

mest centrerade rum. Redan innan lässtunden drog igång hade barnen och för-

skolläraren ett samtal ihop där förskolläraren fördelade ordet mellan barnen.  

Under läsningen tillät förskolläraren barnen att kommentera den upplevda tex-

ten men svävade kommentarerna iväg kunde förskolläraren påminna barnen 

om att de läste nu men att de gärna fick berätta om sina tankar efter läsningen. 

Barnen fick även frågor av förskolläraren angående händelser i texten under 

högläsningens gång.  

När pedagogen hade stängt av appen och boken var färdigläst frågade hon bar-

nen om de hade upplevt samma sak som huvudpersonen i boken (blivit bort-

tappade i en butik) och om de hade någon idé om hur de skulle göra då? Barnen 

hade flera tänkbara lösningar för situationen. 

Nästa högläsningssituation skedde i ett mindre rum med en delad barngrupp 

samt att förskolläraren vid detta lästillfälle hade valt att hålla i en högläsning 

med fysiska böcker. I rummet placerade hon ut madrasser mot en vägg som 

barnen kunde luta sig mot och en  framför barnen som hon själv kunde sitta på. 

förskolläraren valde att läsa boken uppifrån samt att hon verkade värna om 

ögonkontakten med barnen under högläsningens gång.  

Som introduktion valde förskolläraren att visa barnen framsidan av boken. Vil-

ket ledde till ett rikt samtal. Efter ett tag fick förskolläraren avbryta för att på-

börja högläsningen. Under läsningens gång förklarade förskolläraren för bar-

nen att saker kan betyda samma sak trots att de har olika namn (exemplet för-

skolläraren lyfte från boken var spy och kräkas).  

5.2.2 Observation 1 och 2, förskollärare 2 

Denna högläsningssituation skedde i samband med vilan och var högläsning 

ur en kapitelbok. Rummets alla fönster var täckta av nedfällda markiser och 

madrasser med en filt och kudde vardera hade placerats ut. Barnen hade förut-

bestämda platser, något vi märkte då förskolläraren bad barnen att inta sina 

madrasser. Det fanns också en låg stol placerad framför barnen, den var avsedd 
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för högläsaren. Förskolläraren inledde högläsningen med att hålla upp två 

böcker som barnen sedan fick rösta på. Förskolläraren började seden läsa den 

bok som fått flest röster och om något barn försökte kommentera under läs-

ningens gång blev de nedtystade och ombedda att lyssna. Men efter att hon läst 

klart sidan gavs ett större utrymme för barnens kommentarer. Sedan bad förs-

kolläraren ännu en gång om tystnad då hon skulle fortsätta läsa. Efter ett tag 

började barnen be om att få se bilderna, svaret blev att de fick vänta till sidan 

var färdigläst. När förskolläraren visade bilder återberättade hon kort vad som 

skett i texten genom bilderna. Bokläsningen avslutades med att förskolläraren 

frågade vad barnen tyckte om boken. Gensvaret var att barnen ansåg boken 

ointressant. 

Även den andra högläsningen skedde i samband med vilan och förskolläraren 

fortsatte läsa ur samma kapitelbok. Högläsningsaktiviteten skedde i samma 

rum som vid tidigare tillfälle och förutsättningarna såg likadana ut. Förskollä-

raren inledde lässtunden med att fråga barnen om de mindes vad som lästes 

igår och sedan hjälptes de åt att återberätta bokens handling för de som inte 

varit delaktiga föregående dag. Innan högläsningen började påminde förskol-

läraren barnen om att hon kommer att visa bilderna om det finns några. Även 

denna dag bad hon barnen vid ett flertal gånger att sitta stilla, vara tysta och 

lyssna under högläsningen. När det var dags att avrunda högläsningen för da-

gen frågade förskolläraren barnen om vad som hade skett i boken. Barnens svar 

var vaga, de hade inte full koll på handlingen vilket resulterade i att förskollä-

raren hjälpte till att återberätta. 

5.2.3 Observation 1 och 2, förskollärare 3 

Denna högläsningsstund var en planerad aktivitet, där förskolläraren ordnat 

grupper efter mognad och ålder. Så såg varje fredag ut efter fruktstunden. För-

skolläraren satt på en pall med barnen framför sig på en bänk. I rummet fanns 

inga andra barn än de som skulle medverka i aktiviteten. Förskolläraren drog 

fram en bänk och satte sig framför på en låg pall. Läsningen skedde i hörnet av 

rummet, där inga synliga distraktioner fanns. Hon berättade först vad boken 

hette och sedan började hon läsa. Boken lästes först och sedan fick barnen se 
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bilderna. Förskolläraren blev avbruten för kommentarer, förklarade då att bar-

net fick vänta. Hon läste vidare och återkopplade sedan till det barn som und-

rade något. Det kom flera kommentarer varav några verkade irrelevanta sett 

till förskollärarens gensvar, hon lade ingen större vikt vid att svara på kom-

mentarerna utan sa, jahaja.  

Efter en stund började förskolläraren läsa högre och snabbare och slutligen frå-

gade hon barngruppen om de var kissnödiga. Barnen verkade ofokuserade.  Pe-

dagogen vände på boken och frågade vad de trodde skulle hända på nästa sida. 

Det blev rörigt och hon fick inget gensvar från gruppen. Boken tog slut och 

förskolläraren förklarade att de skulle gå ut och leka. 

Den andra högläsningsstunden skedde spontant på eftermiddagen precis innan 

mellan-målet. Ett barn och en förskollärare satte sig i soffan och läste en bok 

som barnet valt ut. De satt bredvid varandra. Både bild och text kunde tydligt 

ses av båda. Soffan var placerad i ena hörnet av rummet med ett bord. Framför 

bordet fanns fyra pälsklädda fåtöljer och vid sidan av fanns en bokhörna lågt 

placerad. 

Förskolläraren läste tydligt med inlevelse. Hon gjorde små avbrott och pratade 

om innehållet av texten till barnet. De hade en lugn och mysig lässtund. Efter 

ett tag anslöt sig flera barn och förskolläraren fortsatte läsningen och pausade 

emellanåt för frågestund och efter boken var slut samtalade de om innehållet. 

Förskolläraren fick en ny bok och förklarade då vad den hette och började läsa. 

Efter en stund blev det rörigt kring dem, det var brus i bakgrunden. Förskollä-

raren blev distraherad men fortsatte läsa och hon snabbade upp sitt lästempo 

och läste lite högre för att överösta ljudet i bakgrunden. Inga barn kommente-

rade bokens innehåll under högläsningen. Sedan kom ett barn med ytterligare 

en bok och förskolläraren berättade vad den hette och de läste den. När den 

boken var slut harklade sig förskolläraren lite och tittade med glimten i ögat på 

barnen och förklarade att frökens hals måste få vila sig lite nu. Och så var läs-

stunden över. 
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5.2.4 Observation 1 och 2, förskollärare 4 

Denna högläsningsstund var belägen vid vilan förskolläraren satt framför bar-

nen på en pall medan de satt på en scen. Innan förskolläraren började läsa för-

klarade hon att det var svårt att bestämma sig för vilken bok de skulle läsa. Då 

fick barnen rösta mellan två boktitlar. Efter den avslutade röstningen förkla-

rade hon att den bok som inte blev vald nu kunde de läsa senare under dagen. 

Förskolläraren satt framför barnen på en stol. Hon Läste först texten och visade 

sen bilderna. Under högläsningens gång pausades läsningen av barnkommen-

tarer och förskolläraren fick ta god tid på sig att svara. Efter en stund förklarade 

hon att läsningen skulle fortsätta.  Ett ord som dök upp i texten var vegetarian. 

Förskolläraren frågade då om barnen visste betydelsen och sedan reflekterade 

de kring innebörden av begreppet. Lite längre fram i boken tog läsningen åter 

en paus och de reflekterade tillsammans om vad barnen i boken kunde ha ätit. 

Det var också något som framgick i texten till bilden. På sista sidan med till-

hörande text så försökte förskolläraren uppmana barnen att lägga märke till en 

detalj i berättelsen - en träuggla. Om barnen hade hängt med i handlingen 

kunde de koppla samman att barnens pappa i berättelsen varit med om samma 

äventyr som barnen i boken. Det sammanhanget förstod barnen. När boken 

avslutades frågade förskolläraren sin barngrupp om de tyckte att boken var 

spännande. 

Nästa högläsningsaktivitet sker på samma sätt, i anslutning till vilan men i ett 

annat rum. I rummet fanns en soffa för barnen medan förskolläraren satt på en 

stol framför dem. Dörren till rummet var stängd.  Förskolläraren började med 

att berätta vilken bok hon skulle läsa och förklarade också att texten lästes först 

och sedan visades bilderna. Förskolläraren satt framför dem på en stol.  

Sedan började förskolläraren läsa. Med jämna mellanrum tittade hon upp och 

sökte ögonkontakt med barnen. Efter några korta avbrott förklarade förskollä-

raren att hon tänkt fortsätta läsa. Hon läste med inlevelse och med ett lagom 

tempo genom hela boken. Efter att boken var slut samtalade de en stund om 

bokens handling och förskolläraren fördelade ordet mellan barnen. Sedan frå-

gade förskolläraren om de tyckte boken var spännande.  
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Förskolläraren läste ytterligare en bok där hon började med att berätta vad 

boken hette och att hon skulle läsa först och visa bilderna sen.  Sedan läste de 

tillsammans och några gånger avbröts läsningen av kommentarer från barnen. 

Hela tiden läste pedagogen med inlevelse och avslutningsvis sade hon, Snipp 

snapp slut så är sagan slut. Därefter fick barnen frågan om de tyckte boken var 

spännande och sedan fick de gå och leka. 

5.3 Analys 

Med både intervjuer och observationer synliggjordes det att förskollärarna såg 

högläsningstillfällena som både betydelsefulla och väsentliga för barnens 

språkliga utveckling. I intervjuerna lyfte de tillfrågade fram det nya läroplans-

målet som aktuellt för den tid vi lever i. Dock varierade svaren, en del infor-

manter svarade mer utförligt än andra.  Två av förskollärarna nämnde den fy-

siska miljön som en viktig faktor för det pedagogiska arbetet, båda ansåg att 

bokens tillgänglighet var central sett till det nya läroplansmålet. Förskollärare 

1 nämnde vid en senare intervjufråga att hon och hennes kolleger har valt att 

genomföra högläsningsaktiviteter i avdelningens mest centrerade rum och att 

det inte är optimalt då det medför att barnen är omringade av en miljö med 

mycket rörelse som enligt henne kan ha en negativ inverkan på barnens kon-

centration.   

I observationerna uppmärksammar vi hur förskollärarna på olika sätt använder 

material och den fysiska miljön för att förbättra högläsningstillfällena. I en ob-

servation täcker förskolläraren över fönstret med ett tyg samt drar fram en gar-

din som boken senare projicerades på. I en annan observation placeras det ut 

madrasser som barnen kan ligga eller sitta på under högläsningen. Men i en-

staka fall finns det inga tydliga indikationer på att en högläsning är på väg att 

äga rum, högläsningen påbörjades direkt när barnen ätit upp sin frukt. Place-

ringen av högläsaren verkar också i de flesta fall ha en bakomliggande tanke, 

i flertalet av observationerna placerar förskollärarna sig framför barnen.  

I observationerna konstaterar vi att flertalet av förskollärarna avslutar bokläs-

ningen med att fråga barnen om deras uppfattning av boken eller på något annat 
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vis diskutera händelserna i den. Någon säger enkelt ”Snipp, snapp, slut så var 

sagan slut”. En del påbörjade även högläsningen genom att fördela ordet mel-

lan barnen.  

En annan faktor som ett par förskollärare nämner under intervjuerna är att det 

är av betydelse att barnen ser bilden och texten för att kunna bibehålla ett in-

tresse. Detta varierade i observationerna bland informanterna. Förskollärare 1 

var mån om att alla barn skulle se texten och bilden, vid ena tillfället hade hon 

boken projicerades på storbildsskärm och vid andra tillfället läste hon en fysisk 

bok ovanifrån. Medan förskollärare 2 och 4 vid båda observationerna läste tex-

ten först och visade bilderna efter sidan var färdigläst. Förskollärare 3 varie-

rade mellan dessa två tekniker. 

Vi kan konstatera att alla förskollärare vi intervjuat ser dialogen under högläs-

ningens gång som ett språkfrämjande verktyg. Förskollärare 4 syftar till att de 

under högläsningens gång kan plocka ut enstaka begrepp som de sedan kan 

fördjupa sig i tillsammans med barnen. Förskollärare 1 och 3 är eniga om att 

barns ordförråd kan förbättras om högläsaren tillåter samtal om den upplevda 

texten. Flertalet tillfrågade berättar i intervjuerna att högläsning används i sam-

band med vilan och två av informanterna upplyser om att de vid vissa fall kan 

nyttja högläsningen för att varva ned enstaka barn. Detta kunde vi säkerställa 

genom våra observationer då två av förskollärarna genomförde högläsningen 

vid vilan. Förskollärare 1 anser dock att användning av högläsningen i förbin-

delse med rutinsituationen vilan, hämmar barnens möjlighet till språklig ut-

veckling. 

I observationerna visade det sig att barnen vid upprepande tillfällen nedtysta-

des. Det reddes ut under intervjuerna då förskollärarna  förklarade att de ibland 

blir nödvändigt att dämpa barnen om för många frågor uppstår, med anledning  

att inte skapa utdragna avbrott där den röda tråden försvinner och tålamodet 

tryter hos barnen. Informanterna tryckte också på att det är en avvägning om 

vilka frågor som ska besvaras. De ansåg att frågor som berör texten är mer 

acceptabla. Förskollärare 2 menade att det är syftet med högläsningsstunden 

som styr om barnens frågor ska besvaras eller inte. 
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Det vi kunde ta del av i observationerna och intervjuerna var att förskollärarna 

använde sig av olika strategier för högläsning. Bland annat berättade två infor-

manter i intervjuerna att de delade upp barngruppen i mindre grupper utefter 

ålder, vid specifika tillfällen för att alla barn skulle kunna behålla ett intresse 

för en bok som passade deras mognad.  

Vi kan genom våra observationer och intervjuer konstatera att flera av försko-

lärarna är av uppfattningen att det krävs stöttning av en närvarande och kunnig 

pedagog för att  barns språkutveckling ska tillgodoses redan i tidigt skede av 

livet för att det ska ske en utveckling av deras språk. 
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6 DISKUSSION 

Detta avsnitt består av resultatdiskussion, metoddiskussion och slutsatser. I re-

sultatdiskussionen ställs resultatet i relation till den tidigare forskning som har 

nämnts i arbetet (jfr. 2). Därefter diskuteras vad som kunde ha gjorts an-

norlunda under fältstudiens gång och avslutningsvis reflekterar vi över hur 

denna studie kan bidra med rön som leder till vidare forskning på problemom-

rådet.  

6.1 Resultatdiskussion 

Valet av forskningsområde har sin grogrund i den nya läroplanen (Lpfö18) där 

det står att förskolan ska erbjuda högläsning och samtal om texter för att främja 

barns språkliga utveckling (Skolverket, 2018). Förskollärarna var under inter-

vjuerna eniga om att högläsningstillfällena i verksamheten har en betydelsefull 

roll för barnens språkliga utveckling. Därmed bekräftade de att det nya läro-

plansmålet är betydelsefullt och aktuellt för tiden vi lever i, dock hade förskol-

lärarna olika uppfattningar om innebörden. Två av förskollärarna menade att 

målet berör tillgängligheten av barnlitteratur i verksamheten. Medan de andra 

två förskollärarna hade mer korta och otydliga svar som var problematiska att 

analysera. Vi funderar på om detta beror på att läroplansmålet fortfarande är 

öppet för tolkning. I Lpfö18 (Skolverket, 2018) förklaras det att högläsning 

och samtalet om det lästa ska nyttjas för att främja barns språkutveckling. Men 

vi har uppmärksammat att det ännu inte finns någon förklaring för hur detta 

mål ska stödja barns språkliga utveckling i praktiken. 

Svensson (2009), Taube (2007) och Westlund (2009) poängterar att den psy-

kosociala miljön där högläsningen sker har en betydande roll för om barnen 

vågar göra sig delaktiga i sammanhanget samt att fyller har en väsentlig funkt-

ion för huruvida barns språkutveckling gynnas eller inte. De förespråkar en 

stillsam miljö där barnen kan kommentera texten och därmed bibehålla sitt in-

tresse. Vi har följaktligen funderat på om det var därför en av förskollärarna i 
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intervjun förklarade sitt missnöje med valet av plats för genomförandet av hög-

läsningen. Hon syftade till att det stora och centrala rummet bidrar med för 

mycket distraktion runt aktiviteten. I första observationen som genomfördes 

med denna förskollärare valde hon att täcka för fönstret med ett tyg, vilket vi 

har kopplat samman med Edwards (2008) tanke om tyget har många använd-

ningsområden, bland annat kan det dämpa ljus och därmed minska rörelseak-

tiviteten hos barnen men det kan också användas för att täcka över hyllor med 

leksaker som kan distrahera barnen och hämma deras koncentration av högläs-

ningen och möjligheten att uppnå en språkmedvetenhet och en utveckling av 

barns ordförråd. Granberg (1996) nämner svårigheterna med att barn är lättdis-

traherade och att det kan vara avancerat för pedagogerna att få barnen att be-

hålla koncentrationen. Möjligen är det här förklaringen till varför exempelvis 

förskolläraren i vår observation väljer att täcka för fönstret, för att barnen inte 

ska uppslukas av saker som sker utanför högläsningsaktiviteten. Detta kan 

också vara förklaringen att förskolläraren klagar på valet av rum för högläs-

ning. I det mest centrala rummet inne på avdelning rör det sig ständigt.  

I observationerna har vi uppmärksammat att förskollärarna har olika material 

som återkommande faktorer inför de olika högläsningsstunderna. Vi har fun-

derat på om dessa upprepande mönster har någon betydande roll för högläs-

ningen. Granberg (1996) och Edwards (2008) verkar vara eniga om att regel-

bundna mönster i form av ritualer bidrar till barnets trygghet i högläsningsak-

tiviteten och därmed till deras intresse för bokens innehåll. Det skapas också 

en tydlighet i när en högläsningsstund påbörjas och avslutas genom dessa enkla 

markörer vilket för vissa barn innebär att de kan komma till ro i lässituationen. 

Alla förskollärare i vår studie verkar använda sig av någon slags ritual när hög-

läsningsstunden ska avslutas. En del förskollärare frågar barnen om deras tan-

kar runt innehållet i boken medan andra enkelt fastställer sagans slut genom: 

”Snipp, snapp, slut så var sagan slut”. Vi har även uppmärksammat att dessa 

ritualer används i inledningen av högläsningen. I observationerna har vi sett 

hur ett talutrymme har fördelades mellan barnen först innan, sedan under och 

efter högläsningen. Det såg ut att vara ett givande samtal för alla deltagare. En 
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sådan samtalsstrategi understryker Björklund (2008) och Åman (2010) är vär-

defull för barnens litteracitetförståelse, att de genom  turtagning, delaktighet 

och genom samtalet ökar sitt intresse och färdigheter i hur ett samtal är upp-

byggt.  

Under observationerna har vi noterat hur merparten av förskollärarna väljer att 

placera sig framför barnen i samband med högläsning. Granberg (1996) och 

Edwards (2008) anser att när en pedagog placerar sig framför barnen på en låg 

pall, ger det barnen möjlighet att ta del av det visuella inslaget i boken. Intres-

sant att notera är att båda författarna är eniga i detta ställningstagande trots 

årsspannet mellan de olika texterna. Möjligen väljer förskollärarna att placera 

sig framför barnen av just denna anledning. Men då vi inte hade någon inter-

vjufråga om detta kan vi enbart spekulera kring ”varför” - aspekten. 

En av informanterna berättade i sin intervju att hon är mån om att alla barn ska 

kunna se bilden och texten samtidigt. Detta tydliggörs i observationerna när 

hon läser de fysiska böckerna uppifrån samt projicerar böckerna på en stor-

bildsskärm. Detta kan kopplas till Granbergs (1996) tanke om att alla små barn 

bör ta del av bilden då de inte har utvecklat förmågan att fantisera fram egna 

bilder efter att enbart lyssnat till en text. Därför är det också intressant att lyfta 

en av de andra förskollärarna vi observerat som istället väljer att inte visa bil-

derna samtidigt som hon läser utan visar dem efter att texten har lästs. Denna 

strategi stämmer inte med Westlunds (2009) resultatet där det poängteras att 

barnen måste få se texten och på så vis ges en överblick och förståelse av 

bokens innehåll. 

Westlund (2009) anser att dialogen kring litteraturen har en mer avgörande roll 

för barns språkliga utveckling än antalet böcker en pedagog erbjuder dem. Ge-

nom en fördjupning om den upplevda texten skapas goda förutsättningar att ge 

barnen en förklaring till okända ord och därmed kan barnen omvandla orden 

till sina egna. I vårt resultat kan vi konstatera att alla informanter ser dialogen 

under en högläsningssituation som språkfrämjande. En av förskollärarna me-

nar att i en högläsningsaktivitet kan man välja ut begrepp att samtala om och 

fördjupa sig i tillsammans med barnen. Därför är det också intressant att vårt 
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resultat visar på att de flesta informanter använder högläsningen i syfte att låta 

barnen varva ned och koppla av. En av förskollärarna poängterar i sin intervju 

att när högläsningen används i samband med vilan blir barnen nedtystade vilket 

hon anser hämmar meningen med högläsning. Westlund (2009) skriver att det 

inte är lämpligt att ha en språkutvecklande aktivitet, så som högläsning i sam-

band med vilan och understryker att barnen inte har samma koncentrationsför-

måga samt att de inte orkar samtala om texten i litteraturen vid sådana tidpunk-

ter. Simonssons (2004) tanke om att denna, enligt henne så kallade lunchläs-

ningen är vuxenstyrd är också värt att flika in. Aktningsvärt att begrunda är 

Granberg (1996) och Edwards (2008) idé om att det är pedagogens uppgift att 

skapa tillfällen för lärande utefter de behov som finns i barngruppen. De syftar 

till betydelsen av att pedagogen är medveten om vad hen vill uppnå med hög-

läsningssituationen samt vilka olika didaktiska konsekvenser de varierande 

syftena får för högläsningen. Handlar högläsningen om att skapa en lugn grupp 

eller om att stimulera barns språkutveckling och därmed möjliggöra språklig 

medvetenhet, sker två helt skilda läranden. Därmed kan vi ställa oss frågan om 

förskollärarna är väl insatta i de didaktiska konsekvenserna. Förskollärarna 

verkar medvetna om att högläsningen kan bidra till barns språkutveckling och 

förbättra deras ordförståelse genom att samtala om texten. Men ändå väljer de 

att lägga högläsningen i samband med vilan då koncentrationen hos barnen 

tryter och samtalet om den upplevda texten inte berikar barnens språk samt 

bidrar till språkmedvetenhet. Då sker inte deras tänkta lärande om syftet är 

språkutvecklande aktivitet. 

I våra observationer har vi sett att barnens frågor ofta blir nedtystade eller inte 

bekräftade av förskollärarna men i våra intervjuer kan vi utläsa att förskollä-

rarna har en tanke bakom sitt handlande. De anser nämligen att frågor som 

berör texten kan accepteras och besvaras. En av förskollärarna poängterar att 

det är syftet för högläsningsstunden som styr om barnens frågor ska besvaras 

eller inte. Hon menar att under vilan kan frågor ses som störande moment. 

Därför kan vi förmoda att hon tystar ned barnen under högläsningen för att de 

ska kunna koppla av under vilan. Svensson (2009) och Westlund (2009) är 

oense om när barnens frågor ska tillåtas. Svensson anser att barns frågor ska 
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besvaras under läsningens gång medan Westlund påpekar att sådana frågor kan 

skapa avbrott som stör högläsningen. Därför menar hon att barns frågor ska 

besvaras innan eller efter lässtunden. En av informanterna handlar utefter 

Westlunds tanke. I intervjun beskriver hon att för många frågor från barnen 

kan störa den röda tråden i texten och att det kan bli svårt att hitta tillbaka till 

högläsningsatmosfären. 

Vi har tittat på vilken relevans barns ordförståelse har för deras språkutveckl-

ing. Detta undersökte Hargrave & Sénéchal (2000) som kom fram till att barn 

som tilldelas ett talutrymme och får begrepp förklarade under en högläsnings-

situation blir en del av en så kallad dialogisk högläsning. Denna arbetsstrategi 

har visat sig ha en bättre effekt på barns ordförråd än en vanlig högläsning, där 

exempelvis pedagogen läser boken rakt av utan att tilldela barnen ett talut-

rymme för klargöring av frågor. Ziolkowski och Goldstein (2008) genomförde 

en studie som visar att barn med en fonologisk språknedsättning med hjälp av 

en dialogisk högläsning kan förbättra sitt språk samt skapar sig en nyfikenhet 

för litteracitet. Taube (2007) lyfter också in att barnens passiva ordförråd, ord 

som barnen känner igen men inte är vana att använda kan sättas i sammanhang 

och förklaras i samband med en högläsning. Detta har visat sig ha en positiv 

effekt på barnens läsutveckling då ett brett ordförråd medför en god förbere-

delse inför skolstart och framtida läsfärdigheter. Därför är det intressant att vi 

i våra observationer kan utläsa att några av förskollärarna tog sig tiden att för-

klara ord som barnen undrade över och därmed förbereder dem inför deras 

framtida läskunskaper. Med utgångspunkt i vad Hargrave & Sénéchal (2000) 

skriver, finner vi stöd för att förskollärarna förklarar orden för att de låg i deras 

intresse att öka barnens begreppsförståelse och ordförråd. 

En av våra viktigaste funderingar under studiens gång har varit om förskollä-

rarna är medvetna om att de undervisar barnen i en dialogisk högläsning när 

de väljer att samtala om texten. Därmed har vi också funderat på om det skulle 

bli enklare för förskollärarna att implementera arbetsmetoden i verksamheten 

om den fick ett namn. Pihlgren (2017) belyser att det interaktiva arbetssättet 

går att konkretisera i förskolan med hjälp av en mall som förklarar hur de struk-

turerar upp en dialogisk högläsning steg för steg. 
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Bilden som skapats utifrån denna undersökning motsvarar det som Chambers 

(1993) förklarar: bra på att tala blir man i samspel och vägledning av någon 

som redan kan. Samtliga förskollärare som har deltagit i vår studie har varit 

eniga om följande under intervjuerna: för att barn ska kunna utveckla sitt språk 

behövs stöttning och det är förskollärarnas ansvar och uppdrag att göra det 

möjligt för barn att redan tidigt möta litteracitet. Högläsning i förskolan tar sin 

utgångspunkt i att barn ska ha möjligheten att utveckla sin språkliga medve-

tenhet för att kunna klara sig genom livets alla prövningar. Därmed får de en 

gedigen språklig grund att stå på inför framtiden. 

Norling (2015) anser att pedagoger i förskolan ska genomgå en kompetensut-

veckling för att kunna utveckla sitt bemötande av barnen. Hon har en åsikt om 

att kompetensutveckling bidrar till att pedagogerna i sitt arbete med barnen 

kanske intar ett barnperspektiv. Enligt våra observationer handlar de tillfrågade 

i enlighet med sina kompetenser och sitt synsätt i bemötandet med barnen, ex-

empelvis om de tilldelar barnen ett talutrymme, delar upp gruppen i mindre 

grupper för att anpassa boken utefter barnens ålder och mognad med syfte att 

bibehålla barnens intresse för boken. Edwards (2008) menar att den vanligaste 

anledningen till att barnen tappar intresset för boken är för att de inte förstår 

dess innehåll. Då kan det skapas en meningslöshet eftersom att det inte finns 

nog med förkunskaper eller språkliga erfarenheter hos barnen. Därför har vi 

ställt oss fråga om förskollärarnas arbetssätt påverkar barns språkliga medve-

tenhet och om den påverkas av den psykosociala miljö som råder i förskolan. 

Wasik och Hindman (2014) genomförde en undersökning om hur pedagoger 

som genomgått en utbildning inom vokabulärutveckling kan främja barns ord-

förråd.  Deras resultat visade att barn som deltagit i studien hade samma ord-

förråd som ickedeltagande. Skillnaden var att de barn som deltagit kunde på 

ett bättre sätt sätta orden i olika sammanhang.  

6.2 Metoddiskussion 

Vid ett tillfälle undrade vi om förskollärarna anpassade lässtunden efter det vi 

var intresserade av att undersöka. Det var vid en av observationerna som förs-

kolläraren hade anordnat lässtunden annorlunda från tidigare observation. Vi 



Högläsning i förskolan – endast vid vilan?          Madelene Rejmalm & Maria Gruvman 

39 

 

funderar på om det var för att förskolläraren själv kände att förra gången inte 

blev så bra, eller att sammansättningen av barngruppen krävde ett annat tillvä-

gagångssätt? 

Vi har också reflekterat över vår egen påverkan i observationerna, vid några 

tillfällen har barnen undrat över vad man gör hos dem, ifall man är vikarie. Sen 

att man sitter med anteckningsblock och penna gjorde också att barnen und-

rade. Gör du läxa? 

Men mest har vi undrat om vår intervjuteknik kan ha färgat förskollärarnas 

svar. Vi har sedan tidigare ingen erfarenhet av att genomföra kvalitativa inter-

vjuer. Därför antar vi, efter genomgång av resultatet att vi hade kunnat få mer 

detaljerade svar om vi visste vart i intervjuerna följdfrågor kunde ha ställts. 

Sedan under några av intervjuerna stördes inspelningen av brus i bakgrunden, 

bland annat att barn och vuxna gick in i rummet för att hämta material. Dessa 

störningar kan också ha påverkat hur förskollärarna har svarat på frågorna. Vil-

ket i sin tur kan ha påverkat resultatet, alltså reliabiliteten, då sannolikheten är 

stor att om intervjuerna genomfördes igen med samma förskollärare i en miljö 

fri från störningar kommer förmodligen resultatet se annorlunda ut.  

6.3 Slutsatser 

Genom resultatet anser vi att vårt syfte och våra frågeställningar har besvarats. 

Här nedan följer våra slutsatser av vad som har uppmärksammat, sett till våra 

frågeställningar i ordningsföljd. 

Beträffande den först forskningsfrågan har vi fått en insikt i hur viktigt och 

relevant informanterna anser att det nya läroplansmålet är. Dock har vi upp-

märksammat att trots att det skett stora förändringar mellan Lpfö98 och Lpfö18 

angående hur barns språkliga utveckling kan främjas, kan vi genom vårt resul-

tat se att det fortfarande finns en osäkerhet om hur högläsningen och samtalet 

om texter rent konkret ska genomföras i förskolan. Därför ställer vi oss frågan 

om det fortfarande finns ett stort utrymme för tolkning, exempelvis hur hög-

läsning ska genomföras för att bidra till en språklig utveckling hos barnen. 
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Gällande förskollärarnas arbetssätt samt den andra forskningsfrågan kan vi 

också konstatera att de i hög utsträckning arbetar i enlighet med Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. Alla förskollärare anser att högläsningen är en gi-

vande och viktig del av den dagliga verksamheten och de försöker i största 

möjliga mån tilldela barnen ett talutrymme under högläsningsaktiviteter. Dock 

har vi sett att högläsningsstunden kan ha en negativ inverkan på interaktionen 

och samspelet mellan barn och vuxen samt mellan barn. Högläsningen sker 

oftast i samband med vilan eller för att låta något barn varva ned, vilket innebär 

att syftet blir att förbättra den psykosociala miljön och inte skapa tillfällen för 

lärande som bidrar till språklig medvetenhet. Kanske måste vilan bli en plane-

rad aktivitet för att uppnå Lpfö18 syfte med högläsningen och samtalet kring 

texten, det vill säga en språkutvecklande aktivitet som i det här fallet handlar 

om lärandet av nya ord. 

Angående den tredje forskningsfrågan kan vi konstatera att var högläsningen 

genomförs och om det förekommer några återkommande ritualer med eller 

utan material kan antas ha en betydelsefull roll för hur väl barnen kan bevara 

sin koncentration. En del förskollärare förbereder högläsningssituationerna ge-

nom att ta fram madrasser och täcka för fönster medan andra inte verkar ha 

några speciella förberedelser. Under en av de fyra observationerna bibehöll 

barnen koncentrationen under hela aktiviteten. Vi kan dock inte fastställa om 

det var för att bokens bilder och text ständigt var synliga för barnen via den 

framprojicerade bilden på gardinen eller om det var för att fönsterna var över-

täckta och inget ljus släpptes in samt att barnen inte kunde ta del av vad som 

pågick ute på gården. Dock är det intressant att lyfta denna observation i för-

hållande till en annan där det inte framgick några specifika ritualer eller 

material för att förbättra högläsningstillfället. Detta resulterade i okoncentre-

rade barn som inte kunde sitta stilla. 

Av diskussionen framgår att tidigare forskning visar på att dialogisk högläs-

ning är värdefull för att skapa ett utvecklat ordförråd. Beträffande den fjärde 

forskningsfrågan om hur förskollärarna anser sig framgent kunna ge barnen 

stöd i lärandet av nya ord och deras litteracitetsförståelse bedömer flertalet in-

formanter att högläsningen bidrar till en utveckling av barnens ordförråd. Detta 
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menar de är viktigt för att barnen ska kunna göra sig förstådda i sin nuvarande 

och blivande omvärld. Men observationerna visar också att dialogisk högläs-

ning i hög utsträckning syftar till att förbättra den psykosociala miljön i för-

skolan. 

För framtida forskning inom detta område skulle det vara intressant att följa 

upp hur barnen upplever högläsningen och delaktigheten i samtalet kring litte-

raturen. Såldes skulle vi kunna få ett bredare perspektiv av problemområdet. 

Ett annat sätt att skaffa sig ett vidare perspektiv kring förskollärares förhåll-

ningssätt beträffande det nya läroplansmålet skulle vara att genomföra en mer 

omfattande studie inom samma område, d.v.s observera och intervjua flera för-

skollärare på olika förskolor för att sedan jämföra verksamheternas olika ar-

betssätt. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

 

Samtyckesblankett 
 

Examensarbete av: 

Madelene Rejmalm & Maria Gruvman  

 

2019-04-08 

 

Refererande till informationsbrevet undrar vi om ni skulle vilja delta i vår studie an-

gående högläsning i förskolan och är en del av vår C-uppsats (examensarbete). Stu-

dien genomförs av två förskollärarstudenter vid namn Madelene Rejmalm och Ma-

ria Gruvman vid Karlstads universitet. 

 

Vi kommer att genomföra två observationer vid olika tillfällen i den pedagogiska 

verksamheten och enligt överenskommelse genomföra en intervju på cirka 30 minu-

ter. Uppgifterna som samlas in kommer enbart att nyttjas i denna studie. 

 

Som deltagare i studie har du rätt att avbryta när du önskar utan att behöva förklara 

varför. Dina personuppgifter kommer enbart att behandlas av oss som genomför 

studien. Dina svar avidentifieras. 

 

Svaren kommer vid sammanställningen och därmed kommer inga uppgifter att 

kunna härledas till förskola eller enskild person. 

 

Min namnteckning innebär att jag: 

 Samtycker till att mina personuppgifter (namn och mejl) behandlas enligt 

ovanstående. 

 Samtycker till att jag har läst och tagit del av information angående studien.  

 När som helst kan avbryta studien utan motivering till varför. 

 Samtycker till att ljudinspelning av intervjun kommer att ske. 

Karlstads Universitet 

Universitetsgatan 2 

65637 Karlstad 
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Att mina personuppgifter behandlas i enlighet med ovanstående.  

 

Fullständigtnamn: 

____________________________________________________________________ 

 Mejl: 

 

____________________________________________________________________ 

Underskrift: 

____________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

____________________________________________________________________ 

  

Om det uppstår några frågor angående studien eller samtyckesblanketten, vänligen 

kontakta XXX@hotmail.com eller XXX@hotmail.com   

  

Med vänliga hälsningar: 

Madelene Rejmalm & Maria Gruvman Förskollärarstudenter vid Karlstad Universitet. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 
 

 

   

2019-04-08 

Hej! 

Våra namn Madelene Rejmalm och Maria Gruvman som studerar vid Karlstads Uni-

versitet på Förskollärarprogrammet. Under denna termin skriver vi vårt examensar-

bete. Som kommer handla om språk, litteratur och berättande i förskolan. 

 

Syftet med denna studie är att i relation till den nya läroplanen få en inblick i förs-

kollärares förhållningssätt och aktiviteter förknippade med barnens språkutveckling. 

I detta sammanhang skulle vi behöva genomföra några observationer och intervjuer 

som vi hoppas du finner intressant att delta i. 

Vi följer vetenskapsrådets krav på god forskningssed som innebär att du som delta-

gare kan avbryta medverkandet i studien när du vill utan att förklara varför. Infor-

manternas identitet kommer att anonymiseras, ej heller röjs förskolans namn eller 

tillhörighet. Persondata kommer efter avslutad studie att förstöras. 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar når du oss på: 

  

Madelene: XXX@hotmail.com eller 072-2222222 

Maria: XXX@hotmail.com eller 072-2222222 

 

Tacksam för bekräftelse till en av de ovanstående adresserna senast Fredag 

12/04-2019 klockan 14.00. 

 

Med vänlig hälsning  

Madelene & Maria 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor  

1. Berätta om din syn på högläsning i förskolan? 

 

2. Vad anser du att man använder högläsning till? 

 

 

3. Hur arbetar ni med högläsning i förskolan? 

 

4. Anser du att högläsningen är en viktig del av det pedagogiska arbetet? 

Motivera varför! 

 

5. Ges barnen tillåtelse att ställa frågor under högläsningens gång? 

 

6. Hur skulle högläsningen kunna användas för att främja barns språkut-

veckling? 

 

7. Försök beskriva din lässtund med barnen? 

 

8. Hur tolkar du läroplansmålet angående högläsning och samtal om litte-

ratur? 

 

9. Upplever ni att barnen är intresserade av högläsning? 

 

10. Är det oftast på barnens eller vuxnas initiativ som högläsning genom-

förs? 

 

 

 


