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Abstract 

The main purpose of this study is to examine the interaction between educators and 
children during reading aloud and how the educators recognize this. 

The study is qualitative and the empirical material was gathered through observation 
and interview methods. Interviews were done with three teachers, and they were 
observed on five occasions. The children’s age is 4-5 years. 

The results show that teachers have a good knowledge of reading alouds importance 
for young children's language development and reading aloud is seen as an 
educational activity, but may have different purposes depending on the situation. The 
result also shows that the teachers clearly recognize children's linguistic stimulation 
in reading aloud. 
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Sammanfattning 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka pedagoger och barns 
samspel under högläsningen och hur barns språkutveckling uppmärksammas hos 
pedagogerna.   

Studien är kvalitativ och det empiriska materialet har samlats in genom metoderna 
observation och intervju. I intervjuerna deltog 3 pedagoger, och de observerades vid 5 
tillfällen. Barnens ålder är 4-5 år.  

Resultatet visar att pedagogerna har goda kunskaper om högläsningens betydelse för 
små barns språkutveckling och att högläsning ses som en pedagogisk aktivitet, men 
kan ha olika syften beroende på situation. Resultatet visar även att pedagogerna 
tydligt uppmärksammar barnens språkliga stimulans i högläsningen. 
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Inledning 
 

Jag har valt att undersöka hur pedagoger arbetar med högläsning och hur samspelet 
mellan barn och pedagog kan användas för att främja barns högläsning och hur detta 
uppmärksammas. Ulla Damber har i artikeln Read-alouds in preschool? (2015)  
redovisat ett resultat som tyder på att högläsning främst har ett disciplinerande syfte, 
och att den sällan var pedagogiska planerad och att det sällan förts någon dialog 
under högläsningen. Enligt Dominković m.fl. (2006)  behöver barn i dagens samhälle 
tidigt utveckla en skriftlig förmåga, och förskolan har stor betydelse för barns 
litteracitet. När vuxna högläser för barn och kommunicerar genom ett ömsesidigt 
samspel påverkar detta barns språkutveckling, och barnens ordförråd ökar.  

Forskning visar att det finns ett gap mellan hur mycket vårdnadshavare läser hemma 
för sina barn, och hur mycket de önskar att de läste för sina barn. Jag anser att det är 
viktigt att läsa dagligen i förskolan för att främja barns språkutveckling, vilket stöttas 
av en undersökning gjord av Reading Today (1997). Genom att medvetengöra hur 
språkutveckling kan främjas genom högläsning, kan denna studie hjälpa mig att 
stärka min framtida roll som förskollärare, då förskolans uppdrag är att lägga 
grunden för ett livslångt lärande. Barn ska ha möjlighet att utveckla både sitt 
ordförråd och talspråk och förskolan ska stimulera varje barns språkutveckling 
(Skolverket, 2010). 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse 
för den skriftspråkliga världen. 

(Skolverket, 2010:7) 

 

Finns det inte ett pedagogiskt syfte med högläsning, kan möjligen barns 
språkutveckling hämmas av pedagogens maktposition (Dominković, Eriksson & 
Fellenius, 2006). Jag tänker att därmed blir det viktigt att studera pedagogers 
medvetenhet om vikten av samspel och hur språkutvecklingen uppmärksammas i 
högläsningen. 

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur barns språkutveckling uppmärksammas 
under högläsningen på en förskola. Jag vill se hur barns språkutveckling tar sig form 
genom samspelet mellan pedagog och barn, och hur detta synliggörs ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Jag vill se om barnen ges utrymme att samtala under 
högläsningen efter vad som väcker deras eget intresse, och om det finns ett tydligt 
pedagogiskt syfte med lärandetillfället vid högläsningen och huruvida detta 
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lärandetillfälle fångas upp. Enligt den svenska läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010) ska förskollärarna arbeta utifrån barnens intresse, och jag vill se om barnen 
bjuds in till högläsningen som en aktiv del av lärandet och hur de får utrymme att 
lära av varandra i samspel både mellan barn och barn och mellan vuxen och barn. 

 

Frågeställning 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställning 
valts 

ñ Hur uppmärksammas barns språkutveckling i högläsningen i relationen 
mellan pedagog och barn ur ett sociokulturellt perspektiv? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Språket i litteratur gör oss mänskliga och visar på ett unikt förhållande mellan språk 
och form. Litteraturen ger oss tankar i form av bilder som ger oss språket (Chambers, 
1985). Sheridan m.fl. (2010) menar att barn behöver lära sig att lyssna under 
högläsning. Redan innan barn kan läsa kommer de i kontakt med det skrivna ordet 
genom sin omgivning. Genom att lyssna när pedagogerna högläser får barnen erfara 
satsmelodin och hur betoning kan forma högläsningen. Förskollärarna bör 
uppmuntra barns eget tal och ställa frågor som inte enbart besvaras av ja eller nej. I 
en förskola med hög kvalitet finns det språkutvecklande material som utmanar 
barnen i deras utveckling av språk och intresse för skriftspråk. Sheridan m.fl. (2010) 
menar att en förskola med hög kvalitet bland annat karakteriseras av att 
kommunikation anses vara en betydelsefull aspekt för barns kunnande. 
Förskollärarna samtalar med barnen och uppmuntrar till ett rikt språkbruk och 
skapar tillfällen för barnen att utveckla sin kommunikativa förmåga, till exempel i 
högläsningen. Enligt Sheridan m.fl.(2010) framgick det i ett examensarbete inom 
projektet Barns tidiga lärande att förskollärare överlag är positiva till att arbeta med 
barns introduktion till den skriftspråkliga världen, men att det även finns 
förskollärare som är skeptiska till att introducera barnet till lärande inom 
skriftspråket trots att det står tydligt i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). 
Beroende på pedagogernas attityder gentemot detta, kan detta ha en stor påverkan 
för barns möjlighet att ge dem goda förutsättningar för att delta i en 
förskoleverksamhet som främjar deras skriftspråkslärande (Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2010). Detta stöttas av Anette Emilsons forskning, hon har 
studerat kommunikation och samspelet mellan pedagog och barn i förskolan. Hon 
menar att om pedagogens förhållningssätt är öppensinnat så kan barns delaktighet 
och inflytande i förskolan bidra till bättre lärande, än om pedagogens förhållningssätt 
är begränsat av regler och makt (Emilson, 2008).  

Ulla Damber skriver i artikeln Read-alouds in preschool – A matter of discipline? 
(2015) att hennes undersökning visar att högläsning främst har ett disciplinerande 
syfte och sällan sker mer än en gång om dagen. Högläsningen visade sig sällan vara 
pedagogiskt planerad och böckerna på högläsningen valdes av slumpen. Bakgrunden 
till den studien var att forskarna ville undersöka villkoren för barns litterära 
utveckling i förskolan. Dambers artikel visar även att det sällan förts någon dialog och 
uppföljningsaktivitet efter läsvilan, för att ytterligare stötta barnens språkutveckling. 

Sheridan m.fl.(2010) menar att förskolans kvalitet skapas i samspelet mellan 
människor och mellan människor och miljö. En människas lärande beror på hennes 
erfarenheter och ett barns kognitiva, sociala och emotionella lärande och utveckling 
kan inte separeras från varandra, de utgör en helhet i barnens erfarande och 
kommunicerande (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). 

Kerstin Dominković (2006) skriver att det finns många forskningsrapporter som 
redovisar olika konsekvenser och effekter av högläsning för små barn för deras 
framtida skriftspråk. Effekterna av att läsa tidigt för barn har visat att barnen får 
goda förutsättningar för att längre fram i livet klara sig väl i ett skriftspråksinriktat 
samhälle. Dominković m.fl. (2006) hänvisar till Olaussens (1989) som visar att då 
den vuxne till och från under läsningen pausar och tar upp begrepp och ord med 
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barnen om dess betydelse, får barnet ett medvetet förhållningssätt till ord. Även den 
långsidiga effekten av högläsning redovisas, barnens förhållande till lärande 
påverkas. Samspelet med den vuxne påverkar barnens medvetenhet om deras egen 
kunskap. Böcker innehåller ofta mer målande beskrivningar än talspråk och kan ta 
upp begrepp som inte finns inom den egna livsvärlden, och kan ge upphov till nya 
samtalsämnen och reflektioner, och bidra till en högre grad av intersubjektivitet. 
Boksamtal kan inspirera barn att tillsammans reflektera över vad de redan vet och 
dela med sig av deras erfarenheter till varandra. Barns intresse för skriftspråk som en 
del av deras språkutveckling kan väckas genom välformulerade böcker vid 
högläsningen. Genom att barn får se illustrationer vid högläsning, kan detta hjälpa 
dem att förstå texten, och medföra att de kommenterar detaljer i boken som en vuxen 
läsare kanske inte uppmärksammar. Det är viktigt att relationen mellan bild, text och 
samtalet uppmärksammas. En pedagogs roll är att inspirera till intressanta samtal, 
och att innehållet i en bok fördjupas av samtal har uppmärksammats av många 
forskare (Dominković m.fl., 2006).  

Shimron (1994) skriver att enligt forskare är regelbunden högläsning för förskolebarn 
främjande både för barnens förståelse men även att barns uppmärksamhetsförmåga 
förbättras. Även en rapport skriven för utbildningsdepartementet i USA, visar på de 
positiva effekterna av högläsning. Högläsning ökar barns ordkunskap, stimulerar 
fantasin och hjälper dem till att förstå hur en berättelse är uppbyggd. Det utvidgar 
barnens värld, då de genom böckerna kan få förståelse för andra kulturer än vad de 
har närmast omkring dem (Winquist Nord, Lennon & Liu, 2000). Trots att Olaussons 
(1989) studie utfördes innan den första läroplanen för förskolan utfärdades, stöttar 
den dagens läroplan, då förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och 
nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 
omvärld (Skolverket, 2010). 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att besvara min frågeställning ut ett sociokulturellt perspektiv. En 
av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och tänkande 
är hur man intresserar sig för hur människor använder fysiska och kognitiva 
resurser i sin omvärld, och hur samspelet mellan kollektiv och individ ser ut 
(Säljö, 2000). Enligt den sociokulturella teorin är det i samspel med 
omgivningen som människor utvecklas (Vygotskij, 1978). Lärande sker ständigt 
och överallt och i detta examensarbete fokuserar jag på denna teori, där Lev 
Vygotskij är en av de mest ledande forskarna inom detta fält.  

 

Lärandet ska baseras sådär på samspelet mellan vuxna och barn som på att 
barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i 
utveckling och lärande. 

     Skolverket, 2010:7 
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Språk och kommunikation är ur ett sociokulturellt perspektiv länken mellan 
individuella mentala processer och sociala läroaktiviteter. Lärandet har med 
relationer att göra och sker mellan deltagarna och deras samspel. En 
grundläggande bas i lärandet är språket och kommunikationen, och balansen 
mellan det sociala och det individuella är avgörande vid varje lärandetillfälle 
(Dysthe, 2003). Språket är i centrum under högläsningen i förskolan, och 
språket har enligt Vygotskij, en central funktion för att utveckla tänkandet 
(Dominković m.fl., 2006). Språket är ett kollektivt, interaktivt och individuellt 
sociokulturellt verktyg, som fungerar som en länk mellan kultur, interaktion och 
individens tänkande. Tänkande anses inte vara en privat aktivitet, utan 
tänkande är något som man deltar i och kognition är något som finns mellan 
människor som är engagerade i samma aktiviteter. Tänkande sker genom att 
man upprätthåller en gemensam förståelse av vad man gör och delar denna 
förståelse med andra människor. Kommunikation och språkanvändning är 
centrala i ett sociokulturellt perspektiv och är länken mellan barnet och 
omgivningen, och genom att reflektera över vad som händer i interaktion, blir 
barnet delaktig i hur människor uppfattar dess omgivning och förklarar 
händelser. Genom språket kan vi dela kunskaper och erfarenheter med 
varandra, och genom sociokulturell teori, är vårt lärande inte begränsat av vad 
vi lärt genom vår individuella fysiska kontakt med omvärlden, utan vi kan fråga 
andra människor, låna och byta information och kunskaper i samspel med våra 
medmänniskor (Säljö, 2000). 

 

 

Begrepp 

Inom den sociokulturella teorin har begreppet verktyg betydelsen att det är resurser 
man har, fysiska och språkliga (intellektuella), som vi använder oss av för att förstå 
och agera i vår omvärld. Ur en sådan utgångspunkt är frågan hur vi lär med hjälp av 
dessa verktyg och hur vi tillägnar oss de verktyg vi har, för att tänka och samverka 
med vår omgivning. Användning av verktyg är enligt Vygotskij det som utmärker 
människan från andra arter. (Vygotskij, 2001). 

Mediering är ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin (Dysthe, 2003). 
Begreppet medierar kommer från det tyska ordet Vermittlung och kan översättas 
med ordet förmedla (Säljö, 2000). Språk är enligt Vygotskij ett viktigt kulturellt 
verktyg som medierar lärande. Mediering kan jämföras med ordet förmedling och 
använts som stöd eller hjälp i lärprocessen (Dysthe, 2003), men mediering och 
samverkan är inte något som bara sker mellan människor utan också mellan 
människor och kulturella verktyg (Dysthe & Igland, 2003). Ett verktyg som medierar 
kunskap kallas artefakt (Dysthe, 2003) och en bok kan vara en artefakt, som blir en 
utgångspunkt för dialoger som utökar den kommunikativa förmåga och språket 
(Dominković m.fl., 2006). En artefakt är inte enbart ett dött objekt, utan mänskliga 
insikter, kunskaper och begrepp har byggts in i apparater och blir på så sätt något vi 
samspelar med när vi agerar. Verktyg förändrar våra möjligheter att varsebli vår 
omvärld, och verktyg medierar verkligheten för människor. Vi har i varje situation 



 

 
 

6 

möjlighet att appropriera kunskap från våra medmänniskor vi samspelar med (Säljö, 
2000). 

Den närmaste utvecklingszonen, även kallad den proximala utvecklingszonen, är ett 
annat begrepp myntat av Vygotskij. Den proximala utvecklingszonen är den potential 
för utveckling som är vad ligger mellan det barnet kan på egen hand och vad hen kan 
lära sig med hjälp från en individ som kan mer (Vygotskij, 1978). Genom att man 
befinner sig i olika utvecklingszoner, kommer hens utveckling ske inom ramen för det 
området hen befinner sig i. Utvecklingszonen kan ses som den zon inom vilken hen är 
mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person (Säljö, 2000). 
Enligt Dominković m.fl. (2006) finns det i en god högläsningssituation tre 
komponenter – den vuxne, barnet och boken. De samspelar kring boken och delar 
dess innehåll, där den vuxne har ledarrollen. Kunskapsförmedling handlar om att 
den som kan något, överför denna information till den som inte kan (Säljö, 2000).  

Utifrån teorin om den proximala utvecklingszonen kommer begreppet scaffolding, 
som är en metafor från byggbranschen d.v.s. byggnadsställning. Det är en metafor för 
samarbete mellan lärare och elever, att ett barn får stöd från sin lärare (Cazden, 
1988). Vygotskij menar att vuxna som lyckats skapa kommunikativa stöttor för ett 
barn ger hen goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter (Vygotskij, 2001). 
Vygotskij pratar även om aktiva agenter, och med det menar han att både den som lär 
sig och den som undervisar är aktiva agenter i en social samverkan, och den aktiva 
samverkan är en förutsättning för att utveckling ska kunna ske (Vygotskij, 1978).  
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Metodologisk ansats och val av metod 

 

Metodval 

Jag har valt metoderna semi-strukturerad intervju och semi-strukturerad observation 
för min kvalitativa undersökning. Dessa två verktyg använder jag mig för att besvara 
studiens frågeställning. Jag kommer att göra detta med hjälp av ljudupptagningar 
och anteckningar. Enligt Johansson och Svedner (2010) är observationer den mest 
givande metoden när man ska undersöka lärares undervisningsmetoder och 
beteenden i ett examensarbete. Bryman (2011) hävdar att det är en fördel att  
använda sig både av intervju och  observation, då man vid en intervju får ta del av 
den person man intervjuars tankar och vid observation undersöker forskaren vad 
som faktiskt händer. När man observerar kan det underlätta om man använder sig av 
strukturerad observation, vilket innebär att man följer ett schema då man  
observerar. 

När jag gjorde mina observationer använde jag mig av stödord som komplement till 
mitt observationsschema (se bilaga 1). När jag observerade valde jag att inte vara 
direkt delaktig i  högläsningen, jag valde att sitta en bit ifrån de barn som lyssnade till 
högläsningen. Detta gjorde jag för att minimera chansen att min närvaro skulle 
påverka situationen. Mitt observationsschema var utformat med både frågor och 
påståenden som jag kunde anteckna kring om de stämde in på vad jag observerade, 
samt när på dagens högläsingen skedde och hur gruppkonstellationen såg ut. I 
kombination med ljudupptagningen var mitt observationsschema effektivt, och vid 
analysen hade jag stor nytta av både observationsschemat, mina 
stödordsanteckningar vid sidan av observationsschemat, samt de ljudupptagningar 
som jag transkriberat utifrån högläsningstillfällerna. 

Enligt Bryman (2011) kan man använda sig av en semi-strukturerad intervju med 
färdigt formulerade frågor, men informanterna har ändå en frihet i svaren de ger, då 
frågorna är öppna. I en kvalitativ intervju behöver inte frågorna i intervjun ske i en 
viss ordning, utan kan ske på känsla när det passar in i sammanhanget. Johansson 
och Svedner (2010) menar att i en kvalitativ intervju så är syftet att få den intervjuade 
personen att ge så och uttömmande svar som möjligt och för att detta ska vara 
möjligt så måste personen som intervjuas få möjlighet att ta upp allt hen har på 
hjärtat,  i den ordning hen själv väljer. 

 

 

Urval 

För att välja en förskola att skriva mitt examensarbete kring använde jag mig av 
mellanstor stads hemsida och utgick ifrån den informationen jag kunde finna där.  
Jag kontaktade 15 förskolechefer, men endast den förskola som jag nu besökt 
återkom med besöksdatum där jag kunde besöka dem, som passade in i min delkurs 
på Karlstads universitet.  
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I min e-post kontakt med förskolechefen som tackade ja till min förfrågan att komma 
att besöka en av hens förskolor, önskade jag även att få vara på en avdelning med 
äldre barn. Detta val motiverar jag genom att småbarn främst kommunicerar med  
kroppen medan äldre barn är mer verbala. Eftersom jag inte får filma på förskolan, 
utan endast göra ljudupptagningar, skulle detta underlätta min analys och öka min 
förståelse för vad som händer på det inspelade materialet. 

Jag har valt att genomföra intervjuer med alla de tre pedagogerna på avdelningen på 
den förskola som jag besökte. Jag var på besök vid fem tillfällen och vid alla dessa 
besök observerade jag högläsningen vid en fast tidpunkt på dagen. Avdelningen hade 
högläsning varje dag efter att de ätit lunch och efter högläsningen hade barnen vila. 
Av de tre intervjuade pedagogerna var två av dem utbildade förskollärare och en 
utbildad barnskötare. Arbetslivserfarenheten hos de kvinnliga pedagogerna i 
förskolan varierade mellan 7 – 30 år. Pedagogerna och barnen som deltog i  
undersökningen har fått fiktiva namn, i form av Pedagog 1, 2, 3 samt Barn 1, 2, 3 osv. 
Barnen som deltog i observationerna var mellan 4-6 år. Urvalet av barngruppen 
utgjordes av de äldsta barnen på avdelningen. Antal barn vid högläsninge varierade 
mallan 6-8 individer. 

 

 

Genomförande och bearbetning av analys 

Innan jag besökte förskolan kontaktade jag förskolechefen och beskrev området jag 
fått tilldelat att studera. Vid ett så tidigt skede i delkursen, som när jag kontaktade 
förskolechefen var min frågeställning inte helt klar, så när jag hade fått medgivande 
av personalen på förskolan genom förskolechefen, beslöt jag mig för att kontakta 
förskolan och göra ett besök hos dem innan jag skulle dit och observera. Jag 
berättade om min frågeställning och delade ut samtyckesbrev till pedagoger och 
föräldrar. Veckan efter besöket fick jag tillträde till förskolan och besökte dem vid fem 
tillfällen. 

Vid observationstillfällena tog pedagogerna initiativ till lässtunden, då det tillhörde 
deras rutiner att lyssna på högläsning och sedan vila efter lunchen. Lässtunden 
genomfördes i ett byggrum, där barnen antingen satts runt pedagogen, eller låg på 
mattor med filt över sig runt pedagogen och lyssnade till högläsningen. Jag 
observerade högläsningen på avstånd och förde anteckningar efter både ett schema 
och med fria anteckningar om pedagogens förhållningssätt, hur pedagoger på barnet 
samtalade och hur barnen agerade under högläsningen. Jag valde att använda en 
strukturerad observation, men fann det svårt att enbart hålla mig till mitt 
observationsschema. Högläsningen fortgick i ca 6-25 minuter beroende på hur 
mycket samtal det blev kring boken. Högläsningen avslutades med 10 minuters tyst 
vila. 
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Datum Tid Observation 

2016-04-18 9 minuter högläsning Pedagog 2 (Bilderbok: Det var 
inte jag) 

2016-04-19 11 minuter högläsning Pedagog 3 (Bilderbok: Alfons 
Åberg) 

2016-04-20 12 minuter högläsning Pedagog 1 (Bilderbok: De tre 
små grisarna) 

2016-04-21 25 minuter högläsning Pedagog 1 (Kapitelbok med få 
bilder: Sandvargen) 

2016-04-22 6 minuter högläsning Pedagog 3 (Bilderbok: 
Kycklingboken) 

 

Jag intervjuade alla pedagoger i en avskärmad miljö. Intervjuerna varade i ca 10-15 
minuter per pedagog. Vid intervjutillfällena spelades intervjuerna in och jag 
antecknade samtidigt stödord. Jag valde att spela in intervjuerna för att kunna rikta 
all min uppmärksamhet mot respondentens svar utan att behöva lägga all 
uppmärksamhet på vad jag antecknade. På så sätt kunde jag även ställa följdfrågor,  
och pedagogen kunde känna sig fri att prata utan att behöva vänta på att jag hann 
anteckna allt.  Jag kunde vara delaktig i intervjun. Alla pedagogerna blev tillfrågade 
innan och godkände inspelningen.  

Efter observationerna och intervjuerna transkriberade jag mina ljudinspelningar för 
att få en tydligare bild av vad som sagts under högläsningen och vad som sades under 
intervjun. Jag fingerade förskolans och deltagarnas namn, för att de inte ska kunna 
identifieras.  Jag transkriberade ljudinspelningen i talspråk, för att få en korrekt bild 
av det exakta orden som uttalats och skrev ut de transkriberade dokumenten och 
läste igenom alla texterna ett flertal gånger för att kunna urskilja likheter och 
olikheter. Det jag fann extra användbart och intressant i materialet strök jag under 
med en understrykningspenna samt antecknade i marginalen. Detta gjorde jag för att 
förenkla sammanställningen av resultaten på ett sätt som för mig blev väldigt tydligt 
och konkret. Hela tiden hade jag med mig min frågeställning som grund när jag läste 
igenom mina transkriberingar. Jag kopplade ihop observationernas  anteckningar 
och intervjuernas anteckningar för att få en tydlig uppfattning om pedagogernas svar. 
Intervjusvaren kunde med denna metod realiseras i  observationen. 

 

 

Forskningsetiska aspekter 

Innan jag besökte den tilltänkta förskolan, kontaktade jag förskolechefen via e-post. I 
e-post brevet informerade jag om vad det var jag ville undersöka och jag informerade 
kort om forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Förskolechefen skickade 
sedan en förfrågan till förskolan, som tackade ja till att delta i mitt examensarbete. 
Via telefonkontakt samtalade jag med en av förskollärarna och bestämde vilka datum 
jag skulle besöka förskolan.  
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Veckan innan jag skulle utföra min undersökning, besökte jag förskolan och 
presenterade mig för pedagogerna och informerade dem muntligt och skriftligt med 
samtyckesbrev om mitt examensarbete. Jag lämnade även samtyckesbrev till 
pedagogerna som riktade sig till föräldrarna, som senare på dagen skulle delas ut 
under ett föräldramöte. Vi planerade vilka tider jag skulle komma på besök, då det är 
viktigt att mina besök på förskolan anpassas efter personalens önskemål för att inte 
störa verksamheten.  

Veckan efter påbörjade jag min undersökning genom att närvara vid 
högläsningstillfällen en stund varje dag i en vecka. Jag fick tillstånd genom 
samtyckesbreven att göra en ljudupptagning av både observation och intervjuer från 
förskollärarna och föräldrarna. Jag frågade även barnen om det gick bra att jag fick 
delta i deras högläsning och om det gick bra att jag spelade in vad de sade, vilket de 
gav sitt medgivande till. Jag upplevde att barnen var väl förberedda med att jag skulle 
komma på besök då alla barnen hälsade på mig vid namn redan vid första dagen. 

I min studie har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). 
Människor som medverkar inom vetenskaplig forskning ska bli informerade om detta 
och få kännedom om vad de har för rättigheter samt få veta vilka villkoren är som 
berör deras deltagande. Redan när jag kontaktade förskolechefen informerade jag 
hen om studiens syfte och hur min undersökning skulle gå till. I mina missivbrev 
visade jag hänsyn till individsskyddskravet, som framhävs av Vetenskapsrådet (2011) 
och som innehåller fyra huvudkrav:  informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. Det är viktigt att forskaren ska 
respektera att informanterna och deltagarna i observationerna har rätt att vara 
anonyma,  samt att hantering av materialet ska hanteras med försiktighet och 
förstöres när arbetet är färdigt (Bryman, 2011).  

 

 

Examensarbetes reliabilitet och validitet 

I min studie använde jag mig av ljudinspelning både vid observationerna och vid 
intervjuerna för att ge möjlighet att lyssna på situationerna och samtalen i efterhand, 
då det kan vara lätt att missa vissa saker som sagt då man antecknar samtidigt. Det 
finns möjlighet att gå tillbaka och kontrollera den insamlade informationen genom 
att transkribera ljudinspelningarna. Jag var noga med att transkribera materialet så 
fort jag kom hem från förskolan för att ha det färskt i minnet, vilket ökar 
tillförlitligheten. Begreppet reliabilitet innebär hur tillförlitlig och hur pålitliga 
resultaten man har fått fram i sin undersökning är (Bryman, 2011). Enligt Johansson 
och (2010) kan man diskutera tillförlitligheten på resultatet beroende på hur man har 
samlat in materialet. De tar som ett exempel upp att i en intervju kanske den 
intervjuade personen missförstår frågan, och ger ett missvisande svar, som 
intervjuaren uppfattar på ett annat sätt än vad som den intervjuade personen 
menade. 

Jag upplevde att en av pedagogerna eventuellt blev nervös av att ha mig närvarande, 
vilket kan påverka reliabiliteten i mitt arbete och ha påverkat resultatet. Detta förhöll 
jag mig till genom att bekräfta denna pedagog och visa att jag var avslappnad och 
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intresserad av verksamheten. Detta ledde till att pedagogen verkade avsevärt mer 
avslappnad än tidigare. 

Med validitet menas det om resultaten ger en sann bild för att besvara min 
frågeställning. Det kan vara svårt när man sitter fast i sitt eget tänkande att upptäcka 
brister och detta påverkar validiteten i ett arbete (Johansson och Svedner, 2010).  

Det är viktigt att intervjuaren är tydlig med sina frågor, även för validitetens skull, så 
att det inte sker några missförstånd när frågorna ställs. Genom att noga formulera 
tydliga frågor och genom att vara lyhörd och uppmärksam för vad den intervjuade 
personen svarar får mitt examensarbete validitet. Att jag har valt att göra en 
ljudupptagning av intervjuerna och sedan transkriberat dem, gör även att jag kan 
upptäcka eventuella missförstånd i svaren. Mitt examensarbete får även validitet 
genom att jag, min handledare och kurskamrater konstant utvärderar vad jag skriver 
samt att jag har varit noggrann i min analys och flertaliga gånger gått över resultaten. 

 

 

Generaliseringsbarhet  

När forskaren samlar sitt empiriska material till en kvalitativ studie, är enligt 
Backman (2016) ord viktigare än hur mycket data som samlats in. Forskaren 
använder sig då av ett lågt antal deltagare för att forskaren ska ha möjlighet att se 
världen ur respondenternas perspektiv.  
Backman menar vidare att är generalisering att forskaren strävar efter att resultatet i 
en studie ska kunna gälla andra situationer och deltagare förutom de som undersökts 
i studien. Det resultat som forskaren har uppnått på t.ex. förskolan genom sin studie 
ska även kunna uppnås på övriga förskolor i landet. Mitt låga deltagarantal i min 
studie får betydelse för mitt exmensarbetes generaliseringsbarhet och jag anser inte 
att min studie kan generaliseras att gälla på andra förskolor i Sverige.  
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Resultat och analys 
 

I denna del presenteras det resultaten jag har kommit fram till genom att analysera 
intervjuerna och observationerna. En sammanfattning av resultatet ligger i slutet av 
denna del i mitt examensarbete. 

 

 

Olika syften med högläsningen i förskolan  

I studien framkommer det enligt Pedagog 1 att beroende på vad syftet är med 
högläsningen ser också samspelet olika ut. Hen säger att om barnen lyssnar eller om 
de bara sitter i sina egna tankar inte alltid spelar så stor roll då det kan handla om att 
barnen ska få återhämtning. Efter återhämtningen kan de spinna vidare på helt andra 
saker, men i bakhuvudet ligger ändå det som de lyssnat till och gror, och det som 
läses under högläsningen kan ge följder att barnen senare återkopplar till vad de 
hörde under högläsningen, och barnen reflekterar över vad de lärt sig. 

Alla tre pedagoger berättade i intervjuerna hur högt de värderade högläsningen för 
att främja barns språkutveckling. Pedagog 1 betonar att hen arbetar med högläsning i 
olika syften vilket också bekräftas av Pedagog 2. 

 

Ibland är det ju syftet bara att samla barnen, att få ihop ett lugn, och då är det 
egentligen inte så viktigt vad det är för bok, hur samtalet ser ut. Fokusen kan 
ibland bara vara att samlas och få ett lugn. Ibland kan högläsningen bara ha 
som syfte att utveckla det rent språkliga och det här med fantasi och inre 
bilder. Man kan också utgå från en bok som diskussionsunderlag och föra 
vidare en dialog med barnen. Med de inre bilderna formas språket.  

 

Pedagog 1 pratar om barnets inre och mentala bilder, att om en individ lyssnar 
på högläsning så får hen oftast en inre bild av hur det som läses ser ut, eller 
miljön där berättelsen sker. Dominković m.fl. (2006) menar att den inre bilden 
styr människors föreställningsvärld och att bokens innehåll, både text och 
illustrationer, kan utöka fantasin och hjälpa barnet att skapa inre bilder. Enligt 
Vygotskij (2001) hör tänkande och språk hänger ihop och främjar varandra. 
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Vikten av det sociala samspelet för att utveckla barns 
språkutveckling i högläsningen  

För att barnens språk ska kunna utvecklas anpassar Pedagog 1 boken hen väljer efter 
barnens språknivå.  

 

Jag tänker på att förklara vissa ord, att jag själv kan dra paralleller och 
påminner dem om saker. Om det är någonting vi pratar om som de kanske 
har relation till så kan jag påminna dem om det, kommer ni ihåg den gången 
då… Att lyssna upp på barnen, som idag till exempel så frågade barnen själva 
”Vad betyder det? Vad är det för någonting?” Det är väldigt tacksamt, det 
signalerar att själva vill förstå och ge mig möjlighet att förklara. 

 

Pedagog 3 framhäver vikten av att aktivt ställa frågor till barnen under högläsningen 
och förklarar att hen upplever att om hen läser rakt av, så orkar inte barnen lyssna, 
att de inte tycker att högläsningen roligt. Tycker barnen att det är roligt pratar 
barnen, och det utvecklar deras språk. Pedagog 3 läser även böcker på sitt förstaspråk 
för de barn som delar detta språk. Hen betonar vikten av att inte glömma bort 
barnens hemspråk och den språkutvecklingen. I och med att Pedagog 3 visar hänsyn 
till att barnens hemspråk främjas, höjer detta kvalitén i skolan då hög kvalitet 
kännetecknas av rik kommunikation (Sheridan m.fl., 2010). 

Pedagog 1 berättar i intervjun att hen uppmuntrar barnens delaktighet genom att 
ställa öppna frågor, så att barnen kan ge utförligare svar än endast ja och nej, vilket 
också bekräftas genom observationerna. Pedagog 1 följde även upp svaren med nya 
frågor och följde barnens intresse i deras svar, lät svaren förgrena sig i olika 
riktningar. Alla pedagoger på förskolan upprepade vad barnen sade genom att 
bekräfta vad de hört under högläsningen. De är tillsammans aktiva agenter som 
påverkar varandra i samspelet kring boken (Vygotskij, 1978). Pedagog 2 berättar hur 
hen tycker att samspelet ser ut under högläsningen: 

 

Ja, men ofta kan det komma, du märkte ju idag, om att det kommer en fråga, 
en undran, och det är ganska viktigt att ta tillvara på det. Att utnyttja den 
situationen. Samtidigt får man inte tappa boken, knyta in och knyta an, så 
man kan fortsätta att läsa så att de har intresset för boken kvar. Det gäller att 
bryta på rätt ställe och så, ibland kan det ju skena iväg. 

 

Både Pedagog 1 och Pedagog 3 betonar hur viktigt det är att man som pedagog kan 
boken som läses och hur viktigt det är att man känner karaktärerna. Pedagog 1 säger: 

 

Jag har lärt mig genom åren och så, att om du ska ha en bra högläsning så ska 
du ha läst boken innan. Det är det värsta som finns att sätta sig och läsa en 
bok och upptäcka att den inte är bra. Nya böcker är jättebra, men vill man ha 
ut någonting av det så bör man känna till boken. 
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Pedagog 3 berättar att hen gärna läser någon av böckerna från Alfons Åberg serien, 
skriven av Gunilla Bergström, och att Alfons har blivit en kär vän till barnen på 
avdelningen. Känner barnen också till böckerna eller karaktärerna tar de för sig mer, 
menar Pedagog 3, och säger vidare att hen gärna läser samma bok flera dagar i rad. 
När hen läser boken andra dagen, så kan hen fråga barnen om vad de har läst i boken 
tidigare, vad som kommer att hända, och får på så sätt barnen att reflektera över vad 
som står i boken. Hen menar att om barnen kan boken så kan de med inlevelse delta i 
högläsningen.  

Alla tre pedagoger läste med stor inlevelse och med mycket betoningar i sin röst när 
det läste högt för barnen, de dramatiserade berättelsen med sina röster som 
instrument. Pedagog 1 nämner i sin intervju att barnen imiterar och leker med henne 
under högläsningen. Detta bekräftades under observationen av högläsningen, och 
visas i följande exempel där Pedagog 1 leker med barnen som imiterar hen under 
högläsningen av ”De tre små grisarna”. 

 

Pedagog 1:  Liiilla griiis… Liiilla griiis… Ropade vargen utanför! Liiilla griiis… 
låt miiig kooommaaa iiin!  (Pedagog 1 ropar med lockande röst) 

Barnen:  Liiilla griiis… Liiilla griiis… 

Pedagog 1:  Aldrig livet att du får komma in!  (Pedagog 1 ropar med ljus röst)  

Barnen:  Aldrig livet att du får komma in!   

(Barnen och Pedagog 1 skrattar tillsammans.) 

 

Pedagog 1 har ett lekfullt förhållningssätt som uppmuntrar till en öppen atmosfär. 
Barnen får utrymme att prata och prova sig fram och smaka på nya ord och säga dem 
på nya sätt. Alla tre pedagoger skrattade mycket med barnen.  

Pedagog 1 lekte mycket med barnen när hen läste. Genom att uttrycka sig på ett 
dramatiskt och lekfullt vis vilket fick barnen att skoja med hen. Enligt Vygotskij 
befinner sig barnet alltid huvudet över sig själv i leken (Smidt, 2010) Alla tre 
pedagoger är eniga om att inlevelse högläsningen är viktigt för barns 
språkutveckling. Läser pedagogerna med inlevelse i sina röster så fånga detta 
barnens intresse och vilja att lyssna på högläsning, och då de tar de del av den 
pedagogiska aktiviteten genom lek.  

Genom att barnen får intresse för högläsning så kan jag tydligt se hur den proximala 
utvecklingszonen ger sig till känna och hjälper att utveckla barns litteracitet. En dag 
när jag kom tidigt till förskolan, hämtade ett av barnen en bilderbok och läste för mig 
och ett yngre barn. Det äldre barnet kunde återberätta boken genom att titta på 
bilderna och samtala med det yngre barnet om vad som skedde i boken. Det skedde 
en kunskapsförmedling (Säljö, 2000). 
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Boken som artefakt 

Pedagog 1 betonar vikten av att välja böcker som ligger på barnens nivå och att 
böcker och högläsning kan användas för att stimulera barns fantasi och inre bilder. 
Pedagog 3 framhäver hur viktigt det är att barnen kan relatera till karaktärerna i 
boken. Pedagog 3 har arbetat aktivt med Alfons Åberg, vilket också bekräftades i 
observationerna när Pedagog 2 högläste ur en bok som handlade om låtsaskompisar. 

 
Pedagog 2:  Tror ni att det är en låtsaskompis? 
De flesta barnen: Näää. 
Några barn:  Jooo. 
Pedagog 2:  Eller finns den på riktigt? 
Barn 1:  Alla har! 
Pedagog 2:  Har alla låtsaskompis? Har du också en låtsaskompis? Har du det? 
Barn 1:  Ja. 
Pedagog 2:  Mmm. Det är många som har en låtsaskompis. 
Barn 1:  Jag har låtsaskompis! Jag har en låtsaskompis! 
Pedagog 2:  Vad är en låtsaskompis? 
Barn 2:  Jag vet inte. 
Barn 1:  Det är när barn har en låtsaskompis som inte känner. 
Pedagog 2:  Mmm. Att det bara… Kan det vara så att en låtsaskompis är en 

kompis som bara jag har?  Eller du har? Som ingen annan ser? Det 
finns ju en till som har en låtsas kompis... 

Barn 2:  Jag har en låtsaskompis. 
Barn 1:  Alfons! 
Pedagog 2:  Just det! 
Barn 1:  Mollgan! 
Pedagog 2:  Mollgan, ja.  För det är ju bara Alfons som kan se honom. Men vad 

tror ni om prinsen då, är han en låtsas kompis? 
Barn 2:  Nä. 
Pedagog 2:  Nej jag vet faktiskt inte. 
 

Pedagog 2 uppmuntrar barnen att reflektera över vad en låtsaskompis är och var de 
kan ha stött på begreppet låtsaskompis tidigare. Genom att Pedagog 2 uppmuntrar 
barnen till att reflektera över detta begrepps betydelse, hjälper pedagogen barnen att 
få ett medvetet förhållningssätt till detta, för barnen, bekanta ord (Dominković m.fl., 
2006). Barn 1 kan med hjälp av pedagogen förklara för Barn 2 vad en låtsaskompis 
är.  I exemplet ovan kan boken förklaras som en artefakt som medierar kunskap till 
Barn 2.  Barn 2:s proximala utvecklingszon stöttas både av Pedagog 2 och Barn 1, 
genom att Barn 2 lär sig av Barn 1 vad en låtsaskompis är, och kommer till insikten 
att hen också har en låtsaskompis. Pedagog 2 menar att hen tänker på barns 
språkutveckling när hen läser.  

 

Det har ju med språket att göra och använd hela meningar och det där, som är 
bra när man läser. Dom kommer ju ofta med frågor som till exempel vad 
betyder det? Det kom ju idag. Det var om låtsaskompisar. Jag tycker att det är 
viktigt att man använder hela språket när man pratar med barnen. Även 
konstiga ord. Det vet man ju idag, även om dom inte kan det, så känner dom 
igen det. Så har dom lättare att lära sig sen. 
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Pedagog 2 använder sig av scaffolding när hen guidar barnen och bjuder in till dialog 
och reflektion. Pedagog 2 bekräftar barnen under läsningen har ögonkontakt och 
bemöter och bekräfta dem med både ord och kroppsspråk. Enligt Dominković m.fl. 
(2006) kan interaktion förklaras som en process där grupper och individer påverkar 
varandra genom en ömsesidig process, vilket jag tycker är tydligt i exemplet ovan, 
som handlar om vad en låtsaskompis är.  Även i exemplet nedan är det tydligt hur 
Pedagog 2 reflekterar med barnen efter högläsningen, och bekräftar deras tankar. 
Pedagogen bjuder in till en dialog och bekräftar vad barnen säger genom att upprepa 
vad de sagt på ett grammatiskt korrekt vis. 

 

Barn 1:  Jaha, ja. Mmm, och trampade på lakanet. 
Pedagog 2:  Och trampade på lakanet. Vad gjorde han mer? 
Barn 2:  Sjönk med båten. 
Pedagog 2:  Sänkte båten. Alla skeppen ja. 
Barn 3:  Och ringklocka på hästen! 
Pedagog 2:  Tog ringklockan från cykeln och satte den på hästen. 
Barn 1:  Och… och… och… och… och åt upp tårta! 
Pedagog 2:  Och åt upp tårtan. 
Barn 1:  Och trampa på… på… på kjolen. 
Pedagog 2:  I köket. Vad skulle du säga Barn 4? 
Barn 2:  Tårta. 
Pedagog 2:  Nu ska vi höra vad Barn 4 säger då.  Kom du på något mer? Vad 

trampade hon på? 
Barn 4:  På rädisorna. 
Barn 5:  På röd visorna. 
Pedagog 2:  Ja, han hade ju varit i grönsakslandet, var det du tänkte på Barn 

4?  
Barn 4:  Grönsakslandet. 
 
 
Barnen får utrymme i högläsningen att komplettera varandra med vad de kan om nya 
begrepp som de utforskar och ges tid att reflektera över. I följande exempel försöker 
Pedagog 1 beskriva vad ett bokmärke är. Barnen satt i en ring runt pedagogen och åt 
frukt och verkade fokuserade och intresserade av det nya ordet och sökte tillsammans 
kunskap. Både Pedagog 1 och barnen delade med sig av sina kunskaper och lockar de 
andra barnen att vara delaktiga i en öppen atmosfär. 
 
 
Pedagog 1:  Vad är bokmärken för något, vet ni det? 
Barn 1:  När man vill samla. 
Pedagog 1:  Ja, men vad är ett bokmärke då? 
Barn 2:  Bokmärke! 
Pedagog 1:  Ja vad är det för något? 
Barn 1:  Något man ska samla. 
Pedagog 1:  Ja! Vet ni, när jag var liten, då samlade jag faktiskt på bokmärken. 

Och när min mamma var liten så samlade hon också på 
bokmärken. Det var som... 

Barn 3:  Men jag tycker om bokmärken. 
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Pedagog 1:  Det är som små bilder kan man säga. Med olika… 
Barn 4:  Är det klistermärken? 
Pedagog 1:  Nej, det är inte som klistermärken, det är inget klister på 

baksidan, utan det är som bilder. Och så kunde man köpa dom och 
klippa ut dom, det fanns olika stora, det fanns jättesmå och så 
fanns det större bokmärken. Och vissa fanns med glitter på. Och 
på fönster med änglar, och med katter och med olika figurer. 

Barn 2:  Spöken! 
Pedagog 1:  Såna bilder, såna samlade jag på. Jag hade de i ett album, som en 

bok, ett album så som man sätter fast dem i. Men när sandvargen, 
Zacharina, samlade på bokmärken, så hade hon dem i en rund 
plåtburk. 

 
 
Vidare samtalar barnen om vad de och familjemedlemmar samlar på, och vad för 
olika saker man kan samla på. Pedagogen uppmuntrade hela tiden barnen att samtala 
kring vad man kan samla på, men betonade också att man inte behöver samla på 
något, när vissa barn inte samlade på något. Pedagogen gjorde alla barnen 
inkluderade, även de som inte samlade på något, och uppmuntrade alla barnen att ta 
plats. Barnen berättade utifrån sina egna erfarenheter och berättade hur och var de 
funnit tingen de samlat på, och utifrån de samtalen förgrenade sig ytterligare 
konversationen genom att barnen kopplade ihop sina erfarenheter. Om ett barn 
berättade om att hen samlade på stenar vid stranden, kom ett annat barn på att hen 
plockat snäckor vid havet, och då kunde barnen börja prata om när de varit 
utomlands. Barnens ordförråd ökar gemensamt och även deras språkutveckling. Här 
blir den proximala utvecklingszonen tydlig och pedagogens öppna och lekfulla 
atmosfär tillåter barnen att samtala, finna nya begrepp och utveckla sitt språk. 
Barnen delar kunskaper och erfarenheter med varandra, vilket är kärnan i lärandet i 
den sociokulturella teorin för att förmedla kunskap (Säljö, 2000). Boken medierar ny 
kunskap och nya begrepp och språk. 

 

Pedagog 1:  Men det fanns bokmärken som glittrade. Och här var ett ängel 
bokmärke… 

Barn 1:  Som var helt... knul. 
Pedagog 1:  Som var helt knöggligt, ja. 
Barn 2:  Jag tycker att den är rak! 
Barn 3:  Den där heter rynklig. 
 
 

 

Sammanfattning av resultaten  

Genom följande sammanfattning redovisar jag hur jag upplever resultaten av hur 
barns språkutveckling uppmärksammas i samspelet som sker under högläsningen. 
Resultatet har jag sammanställt efter noggranna analyser av mitt empiriska material. 

Jag kan konstatera att både i observationerna och i intervjuerna synliggjordes 
högläsningens betydelse av pedagogerna, och vikten av en öppen dialog när 



 

 
 

18 

pedagogerna läser för barnen. På förskolan jag besökte ses högläsning som en 
betydelsefull aktör för att påverka barns språkutveckling av alla pedagoger och 
pedagogerna anser att denna aktivitet bör användas i en pedagogisk situation med ett 
syfte. Syftet kan variera, men oavsett vilket syfte så är högläsningen viktig för barnens 
språkutveckling.  

Genom att analysera mitt material kan jag dra slutsatsen att alla tre pedagoger 
betonar vikten av det sociala samspelet som sker vid högläsning. Samtal uppmuntras 
och pedagogerna arbetade aktivt med språket under högläsningen genom att bekräfta 
barnens samtal. Pedagogerna arbetar med högläsning på olika sätt, bland annat 
genom att föra dialoger med barnen och prata om bokens innehåll, både genom att 
reflektera över vad som har hänt, men också genom att förutsäga om vad som 
kommer att hända. Pedagogerna ställde aktiva frågor och jag upplevde att detta 
resulterade i att barnen vågade ta plats och reflektera över nya begrepp, både barn 
mot barn och barn mot pedagoger. Barnen bjuds in att fråga om främmande ord, och 
ta del av varandras frågor, och kan genom varandras kunskap reflektera över 
händelser och saker de minns, har erfarenheter av, eller har kunskap om. 
Pedagogerna delade med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande till barnen. Jag 
vill förtydliga att jag under min observation kunde se att pedagogerna inte styr 
samtalen, utan att de guidar och bjuder in barnen att ta plats i högläsningen på 
barnens villkor. Då pedagogerna uppmuntrade till samtal under läsningen och bjöd 
in barnen att berätta om sina erfarenheter, visar detta på ett tydligt samspel mellan 
pedagoger och barn och mellan barn och barn i högläsningen.  

Det framkommer också i resultatet att alla pedagoger hade samma uppfattning kring 
vikten av att uppmuntra samtal vid högläsning, även om jag som observatör kan se 
att det utformades på olika sätt. Jag kunde tydligt se hur pedagogerna uppmuntrade 
barnen att samtala och spekulera om boken som lästes och att pedagogerna lät 
barnens tankar vandra fritt mellan varandra. 

Pedagogerna ger barnen utrymme att leka under högläsningen. När pedagogerna har 
ett öppet förhållningssätt till att läsa med stor inlevelse, smittar detta barnen och kan 
bidra till att barnens intresse för högläsning ökar, och att de själv ”läser” till varandra 
utifrån bilderna i boken. Högläsningen kan stimulera och öka barns fantasi, ge dem 
bilder och väcka deras intresse för böcker. Det sociala samspelet är av stor vikt för 
barns språkutveckling och detta bekräftas av pedagogernas förhållningsätt, som delar 
denna insikt.  
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Diskussion 
 

I detta stycke skriver jag mina egna reflektioner om resultatet i min empiriska 
undersökning. Mitt syfte med den här studien var att undersöka hur barns 
språkutveckling uppmärksammas under högläsningen och se hur språkutvecklingen 
formas genom samspelet mellan pedagog och barn. Detta anser jag är av stor 
betydelse för min framtida yrkesutövning som förskollärare, för att uppmärksamma 
betydelsen av högläsningen i förskolan för att främja barns språkutveckling. 

Min undersökning visar att pedagogerna uppmärksammade barnens språkutveckling 
i högläsningen i förskolan, och att de betonade vitsen att vara väl förberedd på 
bokens innehåll innan de läste den för barnen. Detta kräver dock att pedagogen är 
intresserad av högläsning och att pedagogen uppmärksammar högläsningen som en 
viktig och meningsfull pedagogisk aktivitet. Det kräver även att pedagogerna är 
förmögna att se barnen och ge barnen utmaningar på barnens utvecklingsnivå. Om 
pedagogen inte är engagerad, funderar jag på att det kan vara svårt att få 
högläsningen meningsfull. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande 
(Skolverket, 2010) och om pedagogerna är engagerade och visar intresse för 
högläsningen, spekulerar jag i att oddsen att barnen kommer att finna högläsningen 
intressant och utvecklande är högre, än om pedagogerna bara anser att högläsning är 
ett måste som går på rutin för att disciplinera barnen.  

I intervjuerna framkommer det att pedagogerna uppmärksammar det sociala 
samspelet i högläsningen som en viktig faktor för att barnen ska utveckla sin 
språkutveckling. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ska förskolan 
sträva efter att barnet utvecklar sitt ordförråd. Pedagogerna i min undersökning var 
samspelta i sin barnsyn kring högläsningen, men jag reflekterar att om pedagogerna 
inte hade varit samspelta, hade de kanske haft olika uppfattningar om de 
gemensamma samtalen under högläsningen. Detta kunde ha skapats en osäkerhet i 
barngruppen om när man får samtala under högläsningen, eller om man inte i 
överhuvudtaget får samtala under högläsningen. 

Pedagogerna läste med stor inlevelse i högläsning och betonade de olika 
karaktärernas uttal i boken olika beroende på vilka karaktärer som talade. Barnen 
och pedagogen hade en lekfull relation i högläsningen, vilket jag tolkar som att 
barnen lockas till att läsa på egen hand, då de finner det roligt med högläsning, och 
själva vill försöka. Barnens litteracitet utvecklas och de kan ”läsa” böcker utan att läsa 
den faktiska orden i skrift. Barnen härmade pedagogen som läste boken med stor 
inlevelse, och jag reflekterar att detta kan öka barnens ordförråd. Tack vare att 
pedagogerna hade detta lekfulla förhållningssätt så öppnade detta upp för barnen att 
ta plats och samtala i högläsningen, och detta kan resultera i att barnens förståelse 
kring boken ökar. Barn får vara delaktiga med boken som är en artefakt och som via 
pedagogens hjälp kan vägleda barnen till samtal och diskussion om dess innehåll. 

Emilsons (2008) studie visar att pedagoger med öppensinnat förhållningssätt som 
lockar till lek kan bidra till att barnen har ökat inflytande i förskolan. På förskolan jag 
besökte upplever jag att om pedagogerna inte hade läst med detta lekfulla 
förhållningssätt som de visade under mina observationer, hade detta kanske också 
varit en faktor som påverkat barnens intresse för högläsningen, vilket också kan 
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påverka deras språkutveckling, då det hade kunnat bli en envägskommunikation från 
pedagogen till barnen som inte gjort barnen delaktiga. I intervjuerna framkom det en 
gemensam syn hos alla tre pedagogerna, att högläsningen ger barnen möjlighet att 
utveckla sitt språk och hur viktigt det var att barnen får samtala och träna sitt sociala 
samspel i högläsningen, men jag spekulerar i hur det hade sett ut om pedagogerna 
hade haft olika syn på vad högläsning är, och vad det skulle innebära för barnens syn 
på högläsningen.  

Ett annat dilemma kan vara att barnen ska vila 10 minuter efter högläsningen, vilket 
kan hindra dem i att få diskutera färdigt om boken. En pedagog framhävde att under 
vilan kan boken ligga och gro i barnens tankar, och att barnen själva kan reflektera 
över vad de hört, och att de senare på dagen kan leda till konversationer där barnen 
kan samtala om bokens innehåll, vilket gynnar deras språk utveckling. Dambers 
(2015) forskning visar att det sällan sker uppföljningsaktiviteter efter högläsningen i 
samband med läsvilan. 

Pedagogerna framhäver att de gärna väljer en bok som de känner till, och att de gärna 
läser den boken flera gånger om för barnen. Barnen får sedan lyssna på samma bok 
under högläsningen och bli bekanta med boken. Ena pedagogerna framhäver att hen 
gärna läser Alfons Åberg ofta, då att barnen känner till den karaktären. Min undran 
blir då att om pedagogerna väljer en bok som är på barnens nivå för många gånger, så 
kan de barnen som är äldre och mer språkkunniga tappa intresset för boken, då den 
kan vara för enkel. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan jag spekulera i att det kan 
vara lämpligt att välja en bok som ligger lite högre än vad barnen är på för nivå, för 
att den proximala utvecklingszonen ska stimuleras. Detta kan dock bli svårt om det är 
en barngrupp med barn i olika åldrar och om barnen har olika hemspråk, så att de är 
på olika nivåer i det svenska språket. Jag funderar på att pedagogen kan tappa barn 
som inte förstår eller hänger med i bokens innehåll. Kanske kan pedagogernas 
inlevelse i dramatiseringen av boken när de läser hjälpa att fånga upp även de barnen 
som har svårt att följa med i handlingen i boken. Att pedagogerna har ögonkontakt 
och bekräftar barnen kan hjälpa att dem att fånga barnens intresse. 

Jag använder mig av en kvalitativ undersökning och valde metoderna observation 
och intervju. Jag valde dessa två metoderna för att ge min studie reliabilitet. Detta val 
för detta syfte stöttas av Johansson och Svedner (2010). Jag valde att använda ett 
observationsschema utifrån min frågeställning så att det skulle bli tydligt vad jag 
observerade. Vid observationstillfällena satt jag i byggrummet som var rörigt vid 
vissa tillfällen, vilket kanske påverkade situationen genom att barnen hade svårt att 
koncentrera sig på högläsningen, vilket kan ha påverkat pedagogen. En av 
pedagogerna kändes även lite nervös över att ha mig där. Kanske hade resultatet 
blivit annorlunda om den pedagogen hade känt sig mer bekväm med att ha mig i 
närheten, eller var van att bli observerad sedan tidigare. Beroende på 
omständigheterna kan kvalitén bli skiftande. Stressade pedagoger gör läsningen 
stressad och kanske utan ett pedagogiskt syfte. Det blir inte pedagogiskt om barnen 
inte får vara delaktiga. Jag valde att använda mig av en kvalitativ intervjumetod och 
fann den intervjumetoden effektiv, då personen som blev intervjuad inte var bunden 
till ett schema med stängda frågor, d.v.s. ja eller nej frågor, utan kunde svara fritt och 
öppet som den personen önskade. Jag intervjuade alla tre pedagoger på avdelningen, 
och jag spekulerar i om jag kunde ha fått andra svar om jag hade haft någon 



 

 
 

21 

utbildning i intervjuteknik eller haft stängda frågor. Hade jag ställt annorlunda frågor 
då? Hade validiteten ökat om jag var mer erfaren inom detta område? 

Förskolan jag besökte hade kommit långt i sitt arbete med högläsning, då de arbetade 
med högläsning på ett medvetet sätt för att främja barnens språkutveckling. En 
möjlighet för fortsatt forskning kan vara att studera vilken utbildning eller 
fortbildning som barnskötarna eller förskollärarna har erbjudits. Här skulle man 
kunna undersöka hur det påverkar pedagogernas inställning till högläsning, beroende 
på utbildning och fortbildning. Ett annat utgångsläge skulle kunna vara att undersöka 
hur barn själva ser på högläsningen. Det skulle även vara intressant att undersöka 
vad det finns för olika pedagogiska syften med högläsning i förskolan? En aktuell 
fråga i dagens politiska läge angående det ökade maxantalet i barngrupperna i 
förskolan är att undersöka hur kvalitén i högläsningen kan påverkas av barngruppens 
storlek.  

Det kan även vara intressant att undersöka hur makten är fördelad under 
högläsningen ur ett interkulturellt perspektiv. Vem driver samtalen kring boken ur ett 
maktperspektiv, där man kan titta på faktorer som hur pedagogen förhåller sig till 
barnen. Sitter pedagogen på en stol eller på golvet bland barnen och vad ger detta för 
signaler? Detta skulle vara intressant att titta på ur Michel Foucaults teorier om 
maktpositioner och Jacques Derridas teorier om dikotomier och dekonstruktioner. 
Det skulle också vara intressant att analysera barnböcker som läses på förskolan, och 
se om det finns någon verklig pedagogisk tanke bakom vilka böcker som valts 
beroende på barngruppen. Representeras alla barn i sagan, oberoende etnisk 
tillhörighet, religion, familjekonstellation eller handikapp? Lyfts normbrytande 
karaktärer och beteenden fram? Är protagonisten en flicka eller pojke, och hur 
beskrivs dessa karaktärer utifrån ett genusperspektiv? En pedagog kan också utöva 
sin makt genom att inte utmana rådande normer i böckerna, så denna undersökning 
skulle också kunna göras ur ett maktperspektiv.  
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Bilagor 
 

BILAGA 1: OBSERVATIONSSCHEMA 
 
Dag:_____  Tid:_____  När (t.ex. efter lunch på vilan):______ 
 
Antal pedagoger:_______________  Antal barn: _________ 
 
Tar barn eller pedagog initiativ till högläsning? _______________________________ 
 
Vem väljer litteraturen? _______________________________________________ 
 
Var sker högläsningen?________________________________________________ 

 
Hur är alla placerade inför läsningen? ____________________________________ 

 
Pedagogen uppmuntrar till samtal och ställer frågor om boken under läsningen._________ 
 
 

 
Pedagogen uppmuntrar inte till samtal när barnen avbryter under läsningen. ___________ 

 
 

 
Pedagogen styr samtalen. ______________________________________________ 
 
 

 
Barnen styr samtalen._________________________________________________
  
 

 
Pedagogen uppmuntrar till samtal och ställer frågor om boken EFTER LÄSNINGEN._____ 

 
_____________________________________________________________ 
 

Barnen samtalar om boken med varandra EFTER LÄSNINGEN. __________________ 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 

 


