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Abstract 

My study focuses on how teachers in kindergarten use storytelling or reading aloud as a 

method to develop literacy and language skills among children. The purpose for my study was 

to get a deeper knowledge how teachers use read aloud as a method to encourage childrens 

language skills. The methods used in my study are interviews and observations.  I interviewed 

and observed the same teacher in the storytelling activity. First I observed the teacher just to 

see how the storytelling activity proceeded and then I followed up with an interview of the 

teacher for deeper answers to my questions.  

The result I got was that children, in early age, learn ”everyday words” through picture books 

which they can relate to and books that focus on children’s interests. The older children often 

got to listen to chapter books to develop a deeper language skills. By using their voices the 

teachers makes it possible for the children to get a deeper interest in the books, words and the 

children can be a part of a deeper discussion that also encourage the development of their 

language skills. The voice changing makes it possible for children to learn more about their 

own feelings and how a for example an angry lady sounds like. The children can also see the 

reader’s bodily language.  
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Sammanfattning 

Undersökningen jag utfört fokuserar på hur några pedagoger använder sig av högläsning som 

metod för främjandet av barns språkutveckling. Syftet med min studie är att undersöka hur 

pedagogerna använder högläsningen för att främja barns språkutveckling.  

I min studie använde jag mig av två metoder, observation och semistruktureradintervju. Jag 

observerade den pedagog som utförde högläsningen på avdelningen för att sedan ställa mina 

frågor vilket gav en djupare inblick i hur pedagogerna ser högläsningen som metod för 

främjandet av barns språkutveckling. En pedagog per avdelning observerades och deltog i min 

intervju.  

Resultatet visar att de äldre barnen på avdelningen tar del av kapitelböcker för att skapa en 

djupare förståelse för orden och barnen får möjligheten att själva kunna skapa sig en bild av 

sagan i huvudet. Barnen lär sig nya ord som de sedan själva använder i sina lekar. De barn 

som går på småbarnsavdelningen använder sig mer av bilderböcker, pedagogerna fångar även 

upp barnens intressen och lånar böcker som lyfter detta. Resultatet påvisar även vikten av hur 

man läser för barnen, hur man använder rösten och fångar barnen till sagans värld.   

Genom att använda rösten visar man exempelvis hur en arg dam låter och ger barnen 

möjlighet att lära sig om sina egna känslor. 

 

Nyckelord 

Högläsning i förskolan, förskollärares arbete, språkutvecklande arbetssätt.  
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Inledning 
 

Många av de lässtunder jag gjort på förskolan har gestaltat sig enligt följande beskrivning.  

Barnen sätter sig i soffan och jag väljer en bok i bokhyllan. Vid några tillfällen har barnen 

reagerat med att säga: ”Åååååå…. Inte den boken igen….. Jag kan faktiskt hela den boken 

utantill.” Min spontana reaktion har då ofta varit att bara ta en annan bok utan att tänka vidare 

på saken. Men efter lässtunden har jag haft tid att reflektera över det som skett och kommit 

fram till att det faktum att barnen kan en bok utantill egentligen är fantastiskt. Barnen har tagit 

till sig orden, hört meningarna och förstår orden i det sammanhang som de stått i. Att barnen 

kan boken utantill har främjat deras språkförståelse. Jag anser att vi då måste arbeta vidare 

med kunskapen och låta barnen lära sig sätta in sina kunskaper i egna meningar för att bygga 

vidare på den grund som bland annat högläsningen bidrar till att lägga. 

Man ser även att miljön där man har högläsningen är av betydelse för att barnen skall komma 

in i sagans värld (Sandberg, A. 2008). Att högläsningen är viktig för främjandet av barnens 

språkutveckling lyfter pedagogerna dels i mina intervjuer jag ser det även i mina 

observationer. Det lyfter även Edwards (2008) där man tydligt beskriver om bilderbokens och 

barnlitteraturens betydelse.  

 

Jag kan med detta se hur viktigt det är att man redan på småbarnsavdelningen låter barnen 

bekanta sig med bokstäver, bilder och korta meningar som man sedan bearbetar tillsammans. 

För att etablera detta arbete är det viktigt att man låter högläsningen ta plats i verksamheten 

där man tillsammans med barnen skapar meningsskapande som främjar barnens 

språkutveckling. 
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Syfte 
 

Alla barn har egna erfarenheter och upplevelser kring skriftspråk, bland annat genom olika 

kulturer. Edwards (2013) menar även att skriftspråket har olika betydelse på grund av social 

bakgrund. Högläsningen är betydande för barnens språkutveckling då barnen använder sig av 

språket varje dag för att uttrycka sig i olika situationer. Högläsningen är i många fall något 

som faller bort på hemmaplan, man läser helt enkelt mindre för sina barn menar Körling 

(2012). Därför är det av intresse att studera just högläsningen inom ramen för 

förskoleverksamheten, där den fortfarande förekommer i större utsträckning. 

Syftet med min studie är därmed att undersöka hur pedagogerna använder högläsningen för att 

främja barns språkutveckling.  

 

Frågeställningar 
 

De frågor som jag valt att lägga fokus på är: 

Hur arbetar pedagogerna med högläsning? 

Hur bearbetar pedagogerna böckerna tillsammans med barnen?  

Hur ser pedagogerna på att barnens språk utvecklas genom högläsningen? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Den litteratur som jag har funnit relevant för min undersökning påvisar att högläsning är av 

stor betydelse för barns språkutveckling. Körling (2012) beskriver exempelvis hur små barn 

tillägnar sig språket genom relationer. Författaren menar att genom relationen mellan barn och 

vuxen erövrar barnet både ord och begrepp. Relationerna skapas genom att den vuxne 

bekräftar det som barnen säger eller ser menar Körling (2012). Detta relationella perspektiv 

kan kombineras med Edwards (2013) som menar att boken är en central punkt som lägger 

grunden för barns språkutveckling, vokabulär samt textbekantskap. Edwards menar vidare att 

den språkbank som barnen behöver främjas genom läsning.  

 

Genom läsning utvecklar barnen sin skriftspråkliga förmåga, kunskap om strukturer och hur 

meningar är uppbyggda samt får även kännedom om satsmelodier och uttal. Hvit (2015) 

beskriver en undersökning som gjordes med pedagoger kring deras kunskap om barns 

språkliga utveckling i förskolan vilket påvisade en osäkerhet om vad det är som barnen 

faktiskt lär sig, men menar samtidigt att barnen samspelar genom böcker och utvecklas genom 

den interaktion som uppstår kring dessa. Brown (2014) menar att barns språkliga utveckling 

kräver olika moment för att utvecklas fullt ut. Dels behöver barnen behärska fonem, 

vardagliga ord och förmågan att ljuda vilket författaren beskriver som Print awareness. 

Genom högläsningen kommer barnen få ta del av dessa moment.  

 

Fast (2007) har gjort en studie på 7 barn och hur dessa barn kommer i kontakt med 

textorienterade aktiviteter både på hemmaplan men även inom verksamheten. Hon kom fram 

till att vi via vårt modersmål träder in i ett socialt sammanhang genom diskussioner med 

familjemedlemmar, släktingar och kompisarna i förskolan. Genom detta sociala sammanhang 

främjas språket och barnen bygger upp ett ordförråd. Vidare skriver författaren skillnader 

mellan olika socioekonomiska livsförhållanden påverkar barnens möten med textorienterade 

aktiviteter. Vissa barn är i mer kontakt med surfplattor, dataspel medan andra är mer bekanta 

med tidning, böcker och annan litteratur. Barnen i sin tur påverkas av de möjligheter och 

genom de livsförhållanden och den livsvärld som barnen lever i menar Fast (2007). Studien 

påvisar även att barnen kommer i kontakt med textorienterade aktiviteter genom mjölkpaket 

och, populärkultur så som surfplatta med olika spel. Vidare kan man läsa i  

studien att förskollärare i verksamheten vet väldigt lite om barnens grundkunskaper i detta fall 

kring språk och hur barnen har varit i kontakt med textorienterad aktivitet.  
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En studie som Baker Luft, O., Santoro, L., Biancarossa, G. och Baker K., Scott (2015) gjort 

påvisar vikten av att man som pedagog lär ut på rätt sätt vid högläsning. Författarna menar för 

att barnen skall få rätt kunskap, så som hur orden uttalas, fonem, meningsbyggnad med mera, 

behövs kunskap hos pedagogerna kring skriftspråket.  

 

Souliotis, M., Argyris, G. K., Natsiopoulou, T. (2006) menar att interaktionen mellan barn 

och vuxna blir mer frekvent då man läser en bok med bilder, då det uppstår mer diskussioner 

mellan vuxna och barn. Diskussionerna kan man även se som en relation som uppstår som 

Körling (2012) lägger stor vikt vid som grund till främjandet av språket. Författarna Souliotis, 

M., Argyris, G.K., Natsiopoulou, T. (2006) upptäckte även att de gånger man berättade en 

saga utan en bok uppstod det färre diskussioner. Vidare skriver författarna att man som 

pedagog även utmanade barnen genom frågor men även att man riktade barnens fokus till 

bilderna. Detta för att ge barnen en möjlighet att kunna fånga upp saker från deras egen 

livsvärld som man eventuellt såg i boken. Genom dessa moment menar författarna att man får 

igång en diskussion där barnens språkutveckling främjas. 

 

 U.S. Department of Education (2012) har genom sitt program STAR (Sit Together And 

Read) där man hade fokus på förskolan och barns språk sett en utveckling gällande barns 

språkkunskaper. Pedagogerna läste en bok för barnen där pedagogerna följde specifika 

instruktioner som syftade till att uppmuntra barnen att lägga fokus på texten och orden i 

boken. Genom att få barnens fokus på texten och orden kan barnen lättare koppla ihop 

bokstäver och uttal. Tekniken gör det möjligt för pedagogerna att fråga barnen direkt om ett 

ord eller låta barnen följa texten med sitt finger. Programmet kom fram till att de barn som 

hade dessa lässtunder frekvent i verksamheten hade mer utvecklade språkkunskaper än de 

barn som hade färre lässtunder.  

 

Mellan 2010-2014 gjorde U.S. Department of Education en undersökning kring barns 

språkutveckling. Undersökningen påvisade att de barn som hade sämre läsförmåga och ett 

mindre utvecklat ordförråd fick stora svårigheter med sin vidare skolgång och sämre betyg. 

Undersökningen visade även att de barn med sämre socioekonomiska möjligheter oftare 

saknade en grundläggande vokabulär vilket man ansåg vara en bidragande faktor till 

svårigheter att läsa svårare texter. Pedagogerna i undersökningen uppmanades också att 

använda ett språk som gjorde det möjligt för barnen att främja sin språkutveckling. Med det 
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menade man att pedagogerna skulle ställa frågor som medförde att barnen fick använda sina 

egna ord för att kunna svara och på så sätt främjades barnens språkutveckling. 

Undersökningen påvisade även att de barn som deltog i lässtunder där pedagogerna hade 

mindre barngrupper tog till sig fler ord än de barn som befann sig i de större brangrupperna.   

Brown (2014) utgår från förskolans tidigare åldrar och lyfter vikten av att pedagogerna 

besitter rätt kunskap för att kunna bidra till barnens språkliga utveckling. Författaren lyfter 

olika riktlinjer som man skall följa så att man på ett bra sätt lär barnen att tidigt bekanta sig 

med ord som bokstäver och även se samspel mellan bokstäver och ord. Bokstäverna bildar 

sedan ord som barnen lär sig att koppla ihop med sina egna erfarenheter och livsvärld. Brown 

(2014) lägger sitt fokus på pedagogernas kunskap kring berättande och språkliga kunskaper.  

 

Skolverket (2016) skriver att det vardagliga språkanvändandet som utbyts mellan pedagoger 

och barn i verksamheten är grundläggande för vidare språkliga erövringar. Man skriver även 

om populärkultur, hur barnen genom denna erövrar språket även genom datorspel, tv och 

leksakskataloger med mera. Den populärkultur som barnen har med sig från hemmet blir en 

språklig gemenskap för barnen i verksamheten men är helt oberoende av socioekonomisk 

bakgrund och barnens kultur. Man beskriver även vikten av att planera in högläsning i 

verksamheten då man kan samtala kring bilder och främja språkutvecklingen. Genom att 

iaktta barnens lässtunder och uppmärksamma samt bekräfta barnens egna initiativ till läsning 

och uttryck ges barnen en känsla av motivation. När pedagogerna bekräftar barnens uttryck 

och intresse för att läsa tydliggör pedagogerna skriftspråket och det verbala för barnen och 

med det synliggörs för barnen språkliga processer.  
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Teoretiskt perspektiv 
 

Enligt det sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskij (Kroksmark, 2011) utvecklas barn 

genom att delta i sociala processer vilket barnen får i gemenskap med andra, barn som vuxna. 

De gemensamma stunder som barn och vuxna får tillsammans under högläsningen kan man se 

som en samspelssituation vilket Vygotskji menar har betydelse för att utveckla kunskaper och 

utbyta erfarenheter med varandra (Kroksmark, 2011). Genom högläsningen kan barnen utbyta 

erfarenheter med varandra då man bearbetar högläsningen efteråt vilket gynnar barnens 

språkutveckling. Vygotskij uttrycker en teori om att inlärning sker genom en social process 

vilket gör barnen till deltagare i en gemensam kultur, Kroksmark (2011) vilket även Körling 

(2012) beskriver om barns språkinlärning genom högläsning. 

Det sociokulturella perspektivet beskriver att man inte bara är en individ utan att man är en 

del av det sociala och olika grupper där man utvecklas tillsammans (Kroksmark, 2011).  

 

Säljö (2000) menar att man formas som individ genom de sociala sammanhang som man 

möter och att man då även tar till sig andras perspektiv som ett redskap för sin vidare 

utveckling. Författaren ser även språket som ett redskap för bland annat kommunikation och 

skapande. Vidare skriver författaren att det som man lär sig i de sociala sammanhangen först 

blir kunskap när man använder sig av det i sitt liv. Ett begrepp som författaren använder är 

mediering, som beskriver det samspel som konstant sker mellan olika individer vilket hjälper 

oss att förstå den omvärld vi lever i.  

Metod 

Datainsamling 
 

Bryman (2011) menar att meningsskapandet sker i samspel och diskussioner med andra vilket 

också Vygotskji lyfter i sitt sociokulturella perspektiv (Kroksmark, 2011). Genom 

intervjuerna och observationerna kommer jag kunna få en tydligare bild av hur högläsningen 

ser ut på två olika avdelningar, en med barn ålder 4-6 och en små barns avdelning med barn 

ålder 1-3 år. Genom dessa två metoder och fokus på olika avdelningar kan man se likheter och 

olikheter mellan avdelningarna. Hur pedagogerna fokuserar kring högläsningen samt om det 

finns en röd tråd kring högläsningen mellan avdelningarna.  
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Jag har valt att genomföra en fallstudie då jag vill få en djupare förståelse av högläsningen 

som metod för språkutveckling på en specifik förskola. Studien är alltså en kvalitativ studie 

och  koncentrerar sig på en specifik förskola och dess miljö. Jag vill synliggöra pedagogernas 

egna tankar och metoder till hur de arbetar kring högläsningen på de olika avdelningarna. 

Anledningen till att jag valde att göra en kvalitativ studie är dels för att jag hade fasta frågor 

där jag ville få så utförliga svar som möjligt genom att använda en semistrukturerad intervju 

(Johansson, B., Svedner, P.O., 2006). Bryman (2008) beskriver det som en fokuserad intervju. 

Dock har min frågeställning inga svarsalternativ då jag vill få fram pedagogernas egna ord 

och tankar kring sitt arbete med högläsningen.Vad som kännetecknar en kvalitativ studie är 

att man skall få en fördjupad kunskap kring människors handlingar och idéer kring sociala 

förhållanden (Bryman, 2008). Mitt val grundas även i att jag i min studie valde att fokusera på 

två pedagoger där kvalité av högläsningen var i fokus och mitt resultat visar i ord och 

beskrivning högläsningens betydelse.  

 Intervjuerna genomfördes enskilt med en pedagog per avdelning. Detta för att höra mer 

specifikt hur pedagogerna tänker kring högläsning som metod för barns språkutveckling, men 

även hur man bearbetar högläsningen. Frågeställningen är densamma med varje pedagog för 

att få en tydligt jämförbar bild hur pedagogerna arbetade kring högläsningen, där ett samband 

synliggjordes mellan avdelningarna, nämligen att småbarnsavdelningens högläsning lägger 

sin grund för barnen då de sedan skall gå till nästa avdelning.  

En svårighet med intervjuer som metod är att få respondenten att ge så uttömmande svar som 

möjligt och där respondenten får med så mycket som möjligt kring hur man arbetar med 

högläsningen (i detta fall) som metod för att främja barnens språkutveckling (Johansson, B., 

Svedner, P. O, 2006).  

Jag valde att göra en semistrukturerad intervju då jag koncentrerar mig på en specifik 

situation i verksamheten (Bryman, 2008, Johansson, B., Svedner, P.O., 2006).  Intervjuerna 

hade ett tydligt tema som även frågorna följde där pedagogerna fick möjlighet att svara med 

sina egna ord (Bryman, 2012). Pedagogerna fick även genom denna metod tillfälle att ge 

tydligare svar i frågeställningen än om man hade haft fokusgrupp då mina intervjuer var 

individuella (Hylander, 2001).  Intervjuerna genomfördes på förskolan efter jag observerat 

högläsningen på avdelningen detta för att ge mig en inblick i högläsningen innan intervjuerna. 

Jag ser detta som en fördel då jag kan förstå pedagogerna lite mer efter min observation och 

kan med andra ögon reflektera över pedagogernas svar. Anledningen till att jag intervjuade 

bara en pedagog per avdelning är dels för tidspressen med arbetet, men också för att jag ville 
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intervjua den pedagog som utförde högläsningen och höra deras tankar kring arbetet med 

högläsningen som metod.  

 

Fördelarna med min intervju metod är att man har tydligt fokus som är genomgående under 

både observationerna och intervjuerna. En annan fördel är att jag får personliga svar till mina 

frågor där man kan lättare se hur pedagogerna upplever högläsningen som metod att främja 

barnens språkutveckling.  

 

Nackdelen i min intervju är att den inte blir så bred och ingående då jag valde fokus på en 

pedagog per avdelning, vilket medför att man inte lika tydligt kan se skillnader mellan 

pedagogernas högläsningsmetoder. En annan nackdel kan vara att man som respondent i 

intervjun ger en bättre bild kring hur man använder sig av högläsningen i verksamheten 

(Bryman, 2008), respondenterna kan på så sätt påverka resultatet i studien. Detta är också ett av 

skälen till att jag valde att utföra observationerna innan intervjun.   

 

Observation 

Jag kompletterade med en observation av hur pedagogerna använde och utförde högläsningen. 

I observationen använde jag mig av en trespaltsdokumentation för att se hur högläsningen ser 

ut (Wehner-Godée, 2013). Trespaltsdokumentationen gör det möjligt att få en helhetsbild av 

hur högläsningsmomenten på respektive avdelning går till och hur pedagog samt barn 

reflekterar över och bearbetar böckerna. Under min observation gjorde jag anteckningar vad 

pedagogen gjorde, vad barnen sa samt mina egna reflektioner (Wehner-Godée, 2013). 

Anteckningarna transkriberades sedan till en text som förtydligar observationerna på 

avdelningarna (Bryman, 2008). Detta möjliggjorde ett tydligare sätt se hur pedagogen 

arbetade med högläsningen och hur diskussionen med barnen uppkom och utvecklades.  
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Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet 

Med begreppet reliabilitet menas att den studie man utfört kan upprepas igen och ge samma 

resultat men även att respondenterna ger samma svar till andra intervjuare (Bryman, 2012).  

Eftersom jag själv utförde observationen och intervjun gav det mig en helhetsbild i min 

studie. Detta bidrog till att jag först kunde observera hur pedagogen praktiskt använde sig av 

högläsningen men även se hur pedagogen fångade upp språkutvecklingen genom bearbetning 

av boken. Efter observationen ställde jag frågor som jag även kunde relatera till det jag redan 

observerat under högläsningen. Min frågeställning hade på så sätt redan besvarats genom 

observationen men bekräftades genom min intervju där jag även fick djupare svar kring hur 

man arbetade med högläsningen som metod för främjandet av barn språkutveckling.  

 

Studien genomförde jag ensam och i en individuell intervju så att respondenten inte skulle bli 

påverkad av andra pedagogers svar eller upplevelser. Eftersom jag genomförde studien själv 

ser jag inte hur pedagogerna skulle bli påverkade av något som skulle bidra till att resultatet 

inte är trovärdigt vilket bör öka reliabiliteten i min studie.  

Min frågeställning var inte heller utformad så att pedagogernas svar kunde bli påverkade av 

andra faktorer utan svaren jag fick beskrev hur pedagogen själva tolkade frågan kring 

situationen jag undersökte (Bryman, 2012). Frågorna var alltså inte ledande utan jag  strävade 

efter att vara så neutral som möjligt i min frågeställning där mina egna tankar kring pedagog, 

miljö, barn var uteslutna.  

 

Jag anser att det finns en risk att andra intervjuare får andra svar men jag menar att fördelarna 

med intervjuer överväger (Johansson, B., Svedner, P.O., 2006). Respondenterna svarade även 

med egna ord där jag inte påverkade med egna antaganden eller detaljer som jag tidigare 

observerat vid högläsningsobservationen. Jag ser därför att min studie har hög reliabilitet 

genom de faktorer som jag beskrivit ovan.  

 

Validitet 
Begreppet validitet beskriver Bryman (2012) som att det som skall mätas faktiskt mäts. 

Författaren beskriver det vidare som att om man i en fokusgrupp gör en intervju kan 

respondenterna påverkas av varandra i intervjun och resultatet blir då inte tillförlitligt utan 

missvisande istället då respondenterna inte kunnat svara med egna ord på frågeställningen. 
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Intervjun jag utförde gjordes individuellt utan störande faktorer eller med flera respondenter 

som kunde påverkat svaren. Intervjuerna och observationerna utfördes i naturlig miljö, i den 

direkta verksamheten vilket jag ser som en fördel vid validiteten.  

Metoderna som jag använt mig av i min fallstudie ser jag som lämpliga då resultatet gav mig 

en djupare inblick hur pedagogerna arbetar med högläsningen som metod för främjandet av 

barns språkutveckling. Studien kan således replikeras då jag anser att resultatet hade blivit 

detsamma även om en annan gjorde studien.  

 

  

Etiska hänsynstaganden 
 

Jag har under min studie varit tydlig med hur materialet kommer att förvaras och att alla 

respondenter är anonyma vilket jag informerar genom konfidentialitetskravet. 

Informationskravet tillgodosågs genom att jag berättade för alla berörda parter vad som 

kommer att hända samt vad undersökningens syfte är (Bryman, 2011).  

Jag förtydligade även att deltagandet är frivilligt och att respondenterna kan avsluta sitt 

deltagande när de ville samt att jag visade vilka moment som ingick i min undersökning.  

Samtyckeskravet gjorde det möjligt för deltagaren att själva bestämma över sitt deltagande i 

undersökningen. Ett enkelt sätt till att få ett samtycke är att man låter deltagarna skriva under 

ett samtyckesbrev som berör undersökningen menar Bryman (2011). Samtyckesbrevet som 

deltagarna fick skriva under innehöll information kring min undersökning samt de etiska 

hänsyntaganden som jag nämnde ovan. Alla uppgifter, reflektioner och inspelningar används 

endast i mitt undersökningssyfte vilket benämns som Nyttjandekravet (Bryman, 2011) vilket 

även beskrivs i Vetenskapsrådet (2011). 
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Resultat och analys 
 

Förskolan består av två avdelningar där man har en småbarnsavdelning och en avdelning med 

äldre barn i åldrarna 4-6 år. Båda avdelningarna har en öppen miljö med några mindre rum 

som man kan stänga om. Rummet för läsvilan har på båda avdelningarna i dagsläget en öppen 

miljö där man inte kan stänga om sig. Barnen har möjlighet att sitta ner i soffa eller på golv 

när det är dags för högläsning. På avdelningen med de äldre barnen deltar c:a 7-10 barn varje 

läsvila och på den mindre avdelningen c:a 5 barn. Resterande barn ligger och vilar.  

 

Läsvila & reflektion – högläsning med de äldre förskolebarnen 

Jag besöker avdelningen när de äldre barnen i ålder 5-6 skall ha sin läsvila. 7 barn sätter sig i 

soffan och pedagogen sätter sig mittemot. Sagan som skall läsas är en kapitelbok i en bokserie 

som barnen har fått läst för sig tidigare. Innan pedagogen börjar läsa görs en reflektion 

tillsammans med barnen. Vid höglsäningsmomentet återberättar pedagogen sagan tillsammans 

med barnen. Barnen flikar in det som de kommer ihåg sedan förra högläsningen. 

Reflektionerna gör barnen tillsammans där de gemensamt diskuterar hur sagan slutade sist. 

Pedagogen låter alla barnen komma till tals i återberättandet så att alla fick en chans att delta.  

 

Genom detta moment ser barnen bokstäverna och kan själva koppla till vilka namn man vet 

med bokstaven A. Man ser att pedagogen involverar barnen i diskussionerna redan från början 

så att man kan bearbeta böckerna tillsammans med barnen genom reflektionerna som uppstår. 

Pedagogen använder en berättarröst som inte bara får barnen i en lugn stämning men som 

också bidrar även till att förtydliga känslor som personerna i boken uttrycker. I högläsningen 

använder sig pedagogen av en berättarröst men uttrycker sig även med kroppen samt genom 

ansiktsuttryck.. Sagan är även uppbyggd så att barnen får möjlighet att svara och klura på vad 

det är som händer.  

 

-….Vem va det som skrattade så?.... (Pedagogen läser med lite rädd stämma) 

Barnen gissar: 

Camilla: ”Det va en vattenråtta.. ” 

Ester: ”Nej, det var ju trollet som förtrollar sig själv till en råtta…” 

Här får barnen chansen att tillsammans reflektera och fundera tillsammans.  

Pedagogen är med i barnens reflektioner och låter alla barnen komma till tals. Barnen ställer 

frågor om det är nåt ord som de inte förstår: 

När en karaktär i boken blev arg uttrycktes det:  
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”Annars… Annars är du dödens..” 

Matilda undrade då: ”Vad betyder dödens?” 

Pedagogen säger då att karaktären är väldigt arg, förbannad.  

 

Här hörde även Matilda hur pedagogen läste och ändrade sin röst vilket gjorde det möjligt att 

få en föraning om att orden uttrycktes argt. Barnen upprepar ord från sagan under tiden 

pedagogen läser.  

Pedagogens sätt att läsa förtydligar hur barnen tar till sig ord. Att man som pedagog inte bara 

läser en bok pärm till pärm utan att man går in i roll och låter barnen följa med in i sagans 

värld.  

 

Intervjun som genomfördes med pedagogen bekräftar vad jag observerade i 

högläsningssituationen. I intervjun förtydligades vikten av att man som pedagog använder 

rösten vid högläsningen för att fånga barnens intresse för språket. Genom att använda rösten 

såg pedagogen att barnen tog till sig orden och språket på ett betydande sätt. I verksamheten 

använde sig barnen av språket på ett kreativt sätt men även att barnen tog språket till sig. 

Eftersom pedagogen återberättade sagan vid varje högläsningstillfälle fick barnen chans att 

berätta vad som hänt vilket främjar barnens språkutveckling.  

 

Miljön som barnen sitter i spelar också stor roll menar pedagogen, att man får sitta ner i en 

lugn miljö. Sandberg (2008) lyfter betydelsen av att man skapar rum som ligger till fördel för 

barnens lärande. Vidare skriver författaren att beroende på hur rummet gestaltas så skapas 

olika förutsättningar för barnens lärande. I min studie såg jag betydelsen av hur barnen kunde 

sitta tillsammans och diskutera. Genom att alla barnen kände sig delaktiga och en närhet till 

varandra kunde barnen uttrycka sig tillsammans. Barnen hjälpte varandra om man fastnade 

med något ord. Pedagogen menade även att man såg skillnad på hur barnen tog till sig orden 

när man betonade vissa ord med rösten.  Vidare uttryckte även pedagogen hur viktigt det är att 

pedagogen tar sig tiden vid högläsningen och att man även då släpper in barnen i sagan.  

 

Bearbetningen av böckerna anser pedagogen behövs för meningsskapandet för att få ett 

långsiktigt lärande. Barnen lär sig inte nya ord direkt utan att man behöver förklara, utveckla 

och även ibland koppla till barnens egen livsvärld så att barnen lättare kan ta till sig språket, 

alla barn har egna erfarenheter från sina hem.  
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Bildens möjligheter – högläsning med de yngre förskolebarnen 

På småbarnsavdelningen läser man böcker med mer bilder. Man arbetar mer med bilder och 

ord och man kortar ner sagorna för att skapa möjligheter till reflektion.  Pedagogerna byter 

även plats, man läser oftast i soffan men de gånger pedagogen har lagt sig på golvet med 

boken lägger sig fler barn runt om. Sagorna som pedagogerna läser skapar intresse hos barnen 

där barnen gärna ville diskutera vad som var på bilderna. Barnen använde sig ofta av ordet 

varför i diskussionerna eftersom de yngre barnen ännu inte har ett fullt utvecklat språk. 

Barnen på just den här avdelningen vill ha svar, vilket också främjar språket. Jag ser även hur 

de små barnen bekräftar ord genom upprepning och associerar till sin egen livsvärld. Barnen 

får möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter och kunskaper.  

 

Pedagogerna bekräftar också barnen genom ord och hjälper barnen med de ord som barnen 

inte får fram. Sagorna gör också att barnen hittar material i verksamheten som man lyft i 

sagan. Vissa av de bilderböcker som fanns på avdelningen lyfte vardagssituationer som 

barnen har stött på. Bilderna visade exempelvis ”pott-situationer” där barn skulle lära sig gå 

på pottan, eller en bonde som skördar sin åker. Avdelningen hade tidigare lyft ”pott-

situationer” där man lånat barnlitteratur för att lyfta momentet. Barnen tog del av sagan och 

kunde sedan sätta ord på situationen vilket inte bara främjade språket utan även att barnen 

testade pottan mer. Genom att använda sig av böcker med mycket bilder stimuleras även 

barnens förmåga till att se samspel mellan bild och text, vilket Edwards (2008) benämner 

intertextualitet.  

 

På småbarnsavdelningen bearbetar man barnlitteraturen genom att tillsammans med barnen 

reflektera över bilderna. Bilderna i böckerna förmedlar mer än bara bild och färg, bilderna 

förmedlar även känslor, olika miljöer och stämningar (Edwards, 2008). Genom att låta barnen 

bearbeta böckerna får även de mindre barnen möjlighet att sätta egna ord på vad de ser.  

 

Miljön är även viktig för de mindre barnen. Man sitter ner i en soffa men man tänker även 

utanför ”soffan” och lägger sig gärna på golvet och läser för att se hur barnen reagerar. De 

böcker som finns på avdelningen har mer bilder för att låta barnen se en bild som de sedan 

kan koppla till ett ord eller en mening. Genom att barnen får se bilden kan de lättare ta till sig 

ordet för att sedan själva försöka använda orden. Man bearbetar böckerna på ett enklare sätt 

där man ställer mer frågor till barnen:  
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Kommer du ihåg vad detta är för djur? – så kan en fråga se ut som ställs till barnen. Detta får 

barnen att försöka säga ordet men även lägga bilden på minnet. Man använder sig även 

mycket av ramsor för att få en melodi i berättandet. Pedagogen förklarar även att barnen 

upprepar mycket av det som man säger vilket gynnar språkets utveckling. Bland de barn som 

är minst på avdelningen uttrycks mest med hjälp av kroppsspråket. Upprepningen är ett sätt 

för barnen att bearbeta det man läst. Pedagogen menar också att man ser att barnen lägger till 

mer ord när man läser och bekräftar det som barnen säger, detta ser man även som en del av 

att barnen bearbetar nya ord. Man ser även hur barnen utvecklar sina meningar med nya ord 

som pedagogerna ger barnen.  

 

Genom intervjuerna och observationerna tydliggjordes betydelsen av att man som pedagog 

bekräftar barnens tankar och ord. Att man låter barnen säga fel och att man inte tystar det 

barnet utan att man låter barnet utvecklas tillsammans med de nya orden. Pedagogen berättar 

även att man ser hur en berättarröst utvecklar barnen och skapar ett meningsskapande i 

berättelsen.  
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Diskussion  
 

Småbarnsavdelningen har mer fokus på bilder och att nämna ord medan man på avdelningen 

för de äldre barnen fokuserar på en djupare kunskap där barnen hör hur man betonar ord. De 

större barnen kan också följa med i texten på ett annat sätt än de yngre. Om man håller ett 

finger under texten när man läser så kan barnen koppla ihop ljudet av ordet och hur 

bokstäverna ser ut.  

 

Båda avdelningarna arbetar aktivt med ord och uttal. De större barnen kan vara ute och leka 

och se bokstäver av träpinnar. Barnen kan se ett sammanhang mellan bokstäver och uttal, 

mellan ord och meningar.  

 

Det är viktigt att även småbarnsavdelningarna främjar barnens språkutveckling så att barnen 

lättare kan se sammanhangen mellan bokstäver och ord i senare ålder. Fast (2007) skriver att 

barnen redan i tidig ålder är i kontakt med skriftspråket och lär sig gradvis nya kunskaper. 

Dessa kunskaper lär sig barnen genom samspel med andra barn men även med andra vuxna. 

Körling (2012) beskriver hur barnen lär sig nya ord och begrepp genom att en vuxen 

uppmärksammar något.  

 

Under min observation förtydligades detta då jag såg hur pedagogen uppmärksammade 

moment i boken och lät barnen komma in och fundera. Barnen lyssnade på varandra och jag 

såg hur barnens samspel med ord och kroppsuttryck bekräftade vad som hände i boken. 

Eftersom man läser en kapitelbok på avdelningen går man tillsammans med barnen igenom 

vad man läste dagen innan. Detta ser jag som en bearbetning då barnen får återberätta med 

sina egna ord vilket främjar barnens språkutveckling. Pedagogen som arbetar med barnen 

varje dag upplever att barnen får ett ökat ordförråd genom högläsningen.  

 

Brown (2014) skriver att det är viktigt att barn engagerar sig aktivt kring språk då grunden 

läggs i tidig ålder. Vidare menar Brown (2014) att man skall ge barnen en trygg grund att stå 

på vad det gäller språket och skrivkunskaper, samt skapa tillfällen att engagera barnen i 

meningsfulla aktiviteter kring språk och text. Vygotskji (2011) ser att man utvecklas genom 

en social process och högläsningen är en process som är återkommande för att skapa en 

helhet. Barnen behöver ha en kontinuitet kring aktiviteter som lyfter språk och texter, för att 

barnen skall lära sig läsa behöver barnen bekanta med bokstäver och texter. Hvit (2015) 
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skriver att barnens språkliga utveckling är en process som är konstant och utvecklas genom 

relationer. För att den skall vara konstant gäller det således att pedagogerna aktivt arbetar med 

högläsning i verksamheten och att man ser hur det främjar barnens språkutveckling.  

 

Undersökningen jag genomförde visar även att pedagogens engagemang smittar av sig på 

barnen. Brown (2014) menar att kvalitén som vi lär ut bör också vara av en god kvalité då 

man inte skall lära ut fel men även också för att skapa denna trygghet kring språk som barnen 

behöver. Vidare menar Brown att barnen skall bli uppmuntrade till att använda sitt språk 

bland annat genom att låta barnen via frågor kunna sätta ord på sina tankar. Detta kan jag se 

likheter med i högläsningsaktiviteten på förskolan där pedagogen lät barnen vara aktivt 

deltagande i läsningen genom frågor.  

 

Vi i förskolan har många uppdrag att sträva efter och ett av uppdragen är att vi skall sträva 

efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner (Skolverket 2010). Vidare skall vi också sträva efter att barnen 

utvecklar ett intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa. Förskolan skall också sträva efter att varje barn utvecklar ett 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

 

I ett program som Goodson, B., Wolf, A., Bell, S., Turner, H., Finney, P.B. (2010) startade 

skrev man att det muntliga ordförrådet behövs innan man lär sig att skriva. Programmet 

visade också att genom de instruktioner som pedagogerna fick gå efter ökade barnens 

ordförråd och vokabulär mer än i de förskolor som inte följde dessa instruktioner. 

Instruktionerna gick ut på att lägga fokus på högläsning och samtal med pedagoger. 

Pedagogerna fick instruktioner att man skulle lägga fokus på ”Vocabulary words” som jag 

låter översättas till målord genom att lära ut ord strategier för att kunna arbeta med barnens 

vokabulär. Barnen fick ta del av målorden som man satte in i sagoberättelser som 

pedagogerna läste. Genom att pedagogerna frekvent upprepade sagorna och aktiviteterna där 

barnen kan följa med i sagen med sitt finger får barnen djupare förståelse för betydelsen av 

hur bokstäver kan forma olika ord. Pedagogerna hade även samtalsgrupper både enskilt och i 

grupp där man lyfte nya ord för barnen. Genom att lyfta nya ord för barnen ökade barnens 

produktivitet kring nya ord vilket främjar barnens språkutveckling. Detta program skulle inte 
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bara utveckla barnens vokabulär och ordförståelse utan även lyfta kunskaper kring texter och 

det fonetiska.  

 

Högläsningen jag undersökte hade kvalité och struktur i form av bra pedagogiska resurser, en 

pedagog som går in i roll och fångar barnen. Det som jag också anser som viktigt är att man 

ger kunskap på ett kul och inspirerande sätt. Högläsningen har en stor betydelse för barn men 

jag vill se att man lyfter och bearbetar språket mer. Edwards (2008) menar att man skall 

upprepa böckerna då det tar tid för barnen att bearbeta boken och dess innehåll, barnen 

upplever boken från sitt perspektiv och ifrån sina egna erfarenheter. Vidare skriver Edwards 

om vikten av att hålla en god kvalité på det vi läser och på de böcker vi väljer. Man skall ha i 

tanken vilket budskap man vill förmedla till barnen.  

 

Om man som pedagog aktivt arbetar med bokstäver och har lässtunder varje dag främjas 

språket och barnen kan ta till sig nya ord som de sedan kan sätta in i meningar. Pedagogerna 

bör lägga större vikt vida att ta till berättarröst och skapa en läsmiljö som är rogivande, där 

barnen kan komma in i en läsvärld.  

 

Observationerna jag genomförde och kompletterade med fokuserad intervju öppnade mina 

ögon ännu mer för vikten av högläsning i förskoleverksamheten. Barnen får chansen att 

tillsammans med pedagogerna bekanta sig med text och höra hur ord låter och hur olika en 

bokstav kan låta. Men för att få en helhet i kunskapen kring språket behövs kontinuitet och 

rätt kunskaper från pedagogerna. Jag menar att en oengagerad pedagog som stressar igenom 

en saga bara för att läsa ger inte barnen något. Det blir ingen helhet eller ett lärmoment, man 

behöver vara engagerad för att ge barnen en möjlighet att utveckla sitt språk. Läsandet skall 

vara meningsfullt för att det skall vara meningsfullt för barnen. På avdelningar med äldre barn 

behövs frågeställningar till böckerna för att leda samtalet vidare för att få en djupare förståelse 

(Edwards, 2008). Böckerna man läser behöver barnen förstå för att kunna utvecklas 

tillsammans med. Vidare anser jag att böcker som upplevs som svåra kan ge en negativ effekt 

då orden och innebörden i böckerna kan ligga för långt från barnens egen livsvärld och att 

barnen istället ger upp när det blir för svårt.  

 

Barnens språkutveckling är livslång och genom omgivningen och olika social processer 

främjas deras språkutveckling (Sallinen, J., Paqvalén, M., Harju-Luukkainen, H., 2016). 
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Författarna skriver vidare hur barn vid ett års ålder lär sig kombinera tvåordsmeningar vilket 

man även kan se i Max böckerna där illustrationerna är tydliga och meningarna är korta och 

anpassade efter en specifik ålder. Vidare kan man läsa att barnet är en aktiv samtalspartner 

vilket är något pedagogerna måste upprätthålla för att främja språklig utveckling.  

 

Min undersökning är begränsad med ett tydligt fokus på två avdelningar och pedagogernas 

arbete kring högläsningen som metod för att främja barnens språkutveckling. Hade jag haft 

mer tid hade jag gått ytterligare mer in på djupet för att se om alla pedagogerna arbetar på 

samma sätt. Nu ser jag hur två pedagoger arbetar och frågeställningen är enbart besvarad av 

dessa två pedagoger men svaren berättar även hur man arbetar på avdelningen. En djupare 

studie hade även gett en klarare bild av samspelet mellan pedagogerna i hur man använder 

högläsningen som metod till att främja barnens språkutveckling.  

 

De barn som är i den yngre åldern kan man ibland se att de stannar upp i sin språkutveckling 

men det är då, menar Sallinen, J., Paqvalén, M., Harju-Luukkainen, H. (2016), som barnen 

samlar på sig alla ord. Det refererar författarna som ett ordsamlarstadium som i sin tur leder 

till ordexplosion. Genom att konstant bekräfta barnen, se barnen och upprepa vad barnen 

säger främjas deras språkutveckling menar författarna. Man menar också att i den åldern att 

det viktigaste är att barnen pratar överlag snarare än hur barnen pratar, det som man skall 

undvika är att man tillrättavisar barnens tal. Genom att anpassa böckerna efter barnens ålder 

kan barnen lättare följa med där de är i sin egen utveckling beskriver Sallinen, J., Paqvalén, 

M., Harju-Luukkainen, H. (2016). Författarna beskriver även vikten av hur de äldre barnen 

behöver gemensam tid med pedagogerna för samtal för att främja bland annat barnens 

språkutveckling. Detta för att hjälpa till att sätta ord på barnens upplevelser de får i 

verksamheten. Samtalen menar författarna ger barnen möjligheter till ökad språkförmåga samt 

att man på så sätt utvidgar barnens livsvärld. Pedagogerna skall arbeta i samspel med barnen 

och benämna samt förklara vad det är som man stöter på i verksamheten Sallinen, J., 

Paqvalén, M., Harju-Luukkainen, H. (2016). Samtalen som författarna skriver om ser även jag 

vikten av och ser även ett behov av språkgrupper gärna ålders indelat så att alla barnen får 

kunskap som är anpassad för deras ålder. Språkgrupper är något som jag saknar som jag ser 

som en del av bearbetningen av högläsningen.  

 

Fox (2001) skriver om hur viktigt det är att man läser bra för barnen alltså med inlevelse och 

att man inte bara läser högt. Man skall tänka på vilket uttryck som våra ögon förmedlar, att vi 
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har ögonkontakt med barnen, att vi inte läser monotont och att det vi läser också förmedlas i 

det kroppsuttryck som vi visar. Författaren menar också att man skall tänka på hur man läser 

och röstläget. Att man läser som i en melodi, att man pausar vid punkt och betonar vissa ord 

gör det lättare för barnen att komma ihåg vad man läser. För att barnen skall kunna lära sig 

ordens melodi är det viktigt att pedagogen läser boken på samma sätt menar Fox (2001) detta 

för att barnen skall komma ihåg orden. Detta gör även att barnen gärna läser boken i samma 

ton och inlevelse som pedagogen när barnen läser själva menar författaren.  

 

Damber, U., Nilsson, J., Ohlsson, C., (2013) skriver att det finns en stor variation på hur ofta 

man läser i förskolan, i det material som de fått fram var det vanligaste att man läste mellan 5-

10 minuter. Vidare skriver författarna att frekvensen var hög på läsningen men det som hade 

den största variationen var hur länge man läste för barnen. Man såg också att variationen var 

mellan 2-45 minuter på högläsningen, men att det var en prioriterad aktivitet i de 

verksamheter som ingick i studien. Det är möjligen svårt att se hur två minuters läsning kan få 

barnen att komma in i högläsningens värld och utveckla sin språkutveckling och Edwards 

(2008) skriver att om man skall läsa så kort stund som två minuter så skall man läsa ofta. 

Författarna Damber, U., Nilsson, J., Ohlsson, C., (2013) menar vidare också att högläsningen 

oftast förekom i samband med att det var lite barn kvar på avdelningen eller att man började 

läsa när barnen var på väg hem. Att man börjar läsa när det är få barn kvar på avdelningen ser 

jag som något positivt ur ett perspektiv då barnen kan få mer kvalité av läsningen och lite mer 

plats för att alla barnen skall bli hörda i de diskussioner som kan uppstå.   

 

Jag anser dock att börja med högläsningen när man är på väg hem skapar mer stress än ett 

moment för att främja barnens språkutveckling. Författarna skriver även att under de 

observationer som utfördes vid högläsningsmomenten så uppstod det tillfällen där 

pedagogerna förklarade ord för barnen men djupare diskussioner uppstod mer sällan och var 

inte direkt insatta i en kontext. Deras studie påvisar även att knappt 60% av de förskolor som 

studerats följde upp berättelsen tillsammans med barnen. Det medför att endast 40% hade en 

uppföljande aktivitet kring böckerna i form av exempelvis dramatisering. Det vanligaste var 

att barnen återgick direkt in i leken efter berättelsen.  

 

Jag anser att man skall fånga upp berättelsen med barnen för att få en annan helhet, ett 

meningsskapande där man på ett kreativt sätt återskapar berättelsen tillsammans med barnen. 
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Detta för att få ett djupare lärande kring ordens betydelse men även för barnen att bekanta sig 

med sitt eget språk.  

Edwards (2008) skriver att man skall tänka på hur barnen tillgodogör sig böckerna. 

Författaren menar även att om barnen har olika modersmål, eller om läsgruppen blir för stor 

eller att det finns koncentrationssvårigheter, så får man som pedagog anstränga sig ännu lite 

mer för att få högläsningen som ett lärande moment. Vidare menar författaren att om man 

utvecklar den miljö som högläsningen kan man nå längre med sin högläsning.  
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Avslutande tankar 
 

Jag ser hur en läsmiljö påverkar barens sinnesstämning med att komma till ro vid 

högläsningen, men även betydelsen av hur pedagogerna tillsammans med barnen bearbetar 

böckerna. Edwards (2008) skriver att vad man läser är mindre viktigt, det viktigaste är att man 

gör det över huvud taget och att det är frekvent. Författaren skriver även om hur en ritual kan 

vara spännande för barnen att ha innan man skall ha högläsningen. Detta ser jag som ett 

moment till att utveckla högläsningen och nå lite längre i sitt meningsskapande med barnen 

för att främja barnens språkutveckling. Edwards (2008) beskriver det så bra att man skall ha 

en aktiv läsning. Jag ser aktiv läsning som att man som pedagog utvecklar läsningen 

tillsammans med barnen, både genom aktiva diskussioner och reflektioner men även att man 

har språkgrupper. Edwards (2008) har en bra mall om man som pedagog känner att man inte 

kan få till en bra och meningsfull högläsning för att främja barnens språkutveckling: 

 

1. Rätt tid 

2. Rätt plats 

3. Magiska ritualer och rutiner 

4. Förbjudet att störa läsande barn 

5. Rätt bok 

6. Presentera författare och illustratör 

7. Läs på! 

8. Förförståelse och bearbetning 

9. Läs med inlevelse! 

10. Boksamtal 

(Edwards, 2008., s.34). 

  



25 
 

Jag menar att om man läser efter detta så bidrar detta till en utvecklande högläsning där man 

på ett roligt och aktivt sätt främja barnens språkutveckling. Med att lyfta och se betydelsen i 

varje punkt som Edwards (2008) beskriver kan man nå längre med barnens språk, detta lyfter 

även Fox (2003). Genom högläsningen öppnar vi språkets dörrar för barnen oavsett ålder. Vi 

lägger grunden för barnens vidare kunskaper, det viktiga är att vi läser för barnen och 

använder våra röster för meningsskapande högläsningsstunder tillsammans med barnen.  

Genom att dessutom tillåta barnens frågor i lässtunden menar jag att barnen lättare kan se 

sammanhanget mellan bokstav och ett ord. Böckerna skall också vara tillgängliga för barnen 

så att de kan läsa när dom vill och kan bekanta sig med bilder och ord.  

 

De resultat som jag påvisat i min studie från tidigare forskning visar tydligt vikten av 

pedagogernas arbete med högläsningen i verksamheten. Detta för att främja barnens 

språkutveckling och att vi lägger en grund för barnens vidare utveckling. Forskningen visar 

hur viktigt  det är att vi använder våra röster i högläsningen och att vi läser med kvalité för att 

ge barnen rätt kunskap.  

 

Upprepning är också en del av en fördjupad förståelse för ord och det fonetiska, men jag 

saknar det som jag kallar ”språkgrupper” där man lyfter språket ännu mer. Språkgrupper 

behövs för att barnen skall kunna få ta del av ett vardagligt språk på ett metodiskt sätt så att 

ordförståelse uppnås. Barnen behöver bekanta sig mer med ord för att få en förståelse för 

texter och det fonetiska. I språkgrupper hade barnen i en mindre grupp fått bekanta sig med 

bokstäver och litteratur under pedagogiska förhållanden. Språkgruppen hade gett möjlighet att 

hjälpa barnen att främja sina språkkunskaper. Högläsningen främjar också språket, men i 

språkgruppen är det en mindre grupp med barn där man lättare kan se efter barnens 

individuella behov.  

Alla kommer med olika bagage till förskolan och med det olika grundkunskaper. De 

kunskaperna skall vi pedagoger bygga vidare på så att alla barn får en trygg övergång till 

förskoleklassen.  

 

 

 

  



26 
 

Källförteckning 
 

Baker Luft, D., Santoro, L., Biancarossa, G., Baker K., S. (2015). Effects of Quality of 

Instruction on Student Vocabulary and Comprehension During Read Alouds.  

Southern Methodist University, University of Oregon  

Hämtad från: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED562167.pdf 

 

Brown, C.S. (2014). Language and Literacy Development in the Early Years: Foundational 

Skills that Support Emergent Readers. 

New York: Hunter College, State University of New York. 

Hämtad från https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1034914.pdf 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2 uppl.). Stockholm: Liber 

 

Damber, U., Nilsson, J., Ohlsson, C. (2013). Litteraturläsning i förskolan.  

Lund: Studentlitteratur 

 

Dysthe, O., Hertzberg, F., Løkensgard Hoel, T. (2011). Skriva för att lära (Uppl. 2:5).  

Lund: Studentlitteratur  

 

Edwards, A. (2008). Bilderbokens mångfald och möjligheter. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Fast, C. (2007). Sju barn lär sig skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och 

skola. Hämtad från: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:169656/FULLTEXT01.pdf 

 

Fox, M. (2001). Läsa Högt – en bok om högläsningens förtrollade värld. 

Danmark: Kabusa Böcker  

 

Goodson, B., Wolf, A., Bell, S., Turner, H., Finney, B. P. (2010). The effectiveness of a 

program to accalerate vocabulary development in kindergraden (VOCAB): Kindergarden 

final evaluation report. NECC 2010-2014.  

Hämtad från: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED512900.pdf 

 

Hvit, S. (2015). Literacy events in toddler groups: Preschool educators talk about their work 

with literacy among toddlers. 

Jönköping: Jönköping Universitet 

Hämtad från https://www.ecl.sagepub.com  

 

Hylander, I. (1998 rev. 2001). Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod.  

Liköping: Linköpings Universitet 

Hämtad från: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:254017/FULLTEXT01.pdf 

 

Johansson, B., Svedner, P-O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen, 

Undersökningsmetoder och språkig utformning. (4 uppl.). 

Uppsala: Författarna och kunskapsförlaget 

 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED562167.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1034914.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:169656/FULLTEXT01.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED512900.pdf
https://www.ecl.sagepub.com/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:254017/FULLTEXT01.pdf


27 
 

Kroksmark, T. (2011). Den tidlösa pedagogiken (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB 

 

Körling, A-M. (2012). Den meningsfulla högläsningen. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Sallinen, J., Paqvalén, M., Harju-Luukkainen, H. (2016). Språkgroddar.  

Folkhälsan 

Hämtad från: http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/20396/sprakgroddar[1].pdf 

 

Sandberg, A. (2008). Miljöer för lek, lärande och samspel.  

Lund: Studentlitteratur 

 

Skolverket (2016).  

Hämtat från: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-

kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-kan-forskolan-bidra-till-barns-sprakutveckling-

1.157367 

 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv. (Uppl. 3). 

Stockholm: Studentlitteratur AB 

 

U.S Department of Education. (2012).  Increasing Young Children’s Contact with Print 

During Shared Reading: Longitudinal Effects on Literacy Achievement 

Hämtad från: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536231.pdf 

 

U.S.Department of Eduction. (2010-2014). The Effectiveness of a Program to  

Accelerate Vocabulary Development in Kindergarten.  

Hämtad från:  http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED512900.pdf 

 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Hämtad från https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

 

  

http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/20396/sprakgroddar%5b1%5d.pdf
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-kan-forskolan-bidra-till-barns-sprakutveckling-1.157367
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-kan-forskolan-bidra-till-barns-sprakutveckling-1.157367
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-kan-forskolan-bidra-till-barns-sprakutveckling-1.157367
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536231.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED512900.pdf
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


28 
 

Bilaga 1 
 

 

 

 

 

Vill Ni delta i en studie om högläsning som metod för barns språkutveckling? 

Syftet med denna studie är att undersöka hur man som pedagog använder högläsningen som 

metod  för barns språkutveckling. Genom läsningen utvecklar barnen sin förmåga till 

skriftspråket, strukturer, hur meningar är uppbyggda, satsmelodier och uttal, jag vill därför 

undersöka hur man arbetar med högläsningen för att främja detta.  

Studien är på grundnivå och är en del av förskollärarutbildningen på Karlstads Universitet. 

Undersökningen kommer genomföras med intervjuer och kommer beröra Er uppfattning och 

erfarenhet av högläsningen som metod för barns språkutveckling. Jag kommer intervjua 1 

pedagog per avdelning samt göra en observation i varje barngrupp. Observationen kommer att 

göras på pedagogerna och inte på barnen då jag lagt mitt fokus på pedagogernas arbete.  

Intervjun beräknas att ta 15-30 min och kommer äga rum under tisdagen v.16, det är viktigt 

att intervjun sker i ostörd miljö. 

  

Den information som intervjun och observationen ger kommer förvaras säkert så att 

obehöriga ej får tag på informationen. Redovisningen av resultatet av undersökningen 

kommer att ske så att ingen deltagare kan identifieras. Resultatet är en del av mitt 

examensarbete och kommer enbart redovisas och opponeras på Karlstads Universitet där mina 

handledare kommer att delta samt några studenter som valt samma område.  

När mitt examensarbete är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas på 

Karlstads Universitet. Allt material från intervju och observationer kommer att förstöras.  

Deltagandet är helt frivilligt och Ni kan när som helst avbryta Ert deltagande utan motivering.  
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Maila mig (Josefine) tillbaka om Ni kan delta i min undersökning. Där kan Ni även bekräfta 

vilken av dagarna och vilken tid som Ni anser passar. Jag kommer även skriva ut detta 

dokument så Ni kan skriva under på plats. (Ber om ursäkt för kort varsel, men hoppas Ni kan 

hjälpa till att ställa upp).  

 

 

 

 

Ansvariga för denna studie är:  

 

Josefine Eklund  Djamila Fatheddine Roland Andersson 

Student  Handledare   Handledare 

Josefine-eklund@hotmail.com djamila.fatheddine@kau.se roland.andersson@kau.se 

0725-161681  054-700 17 24  054-700 11 07 

 

 

Har du frågor om undersökningen är Ni alltid välkomna att höra av Er.  

 

Ser fram emot Ert deltagande   

 

Samtyckesbrev 

 

Underskrift: 

Datum: 

  

mailto:Josefine-eklund@hotmail.com
mailto:djamila.fatheddine@kau.se
mailto:roland.andersson@kau.se
tel:+46547001724
tel:+46547001107
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Bilaga 2 

 

Intervju frågor till pedagogerna på förskolan: 

De frågor som ställdes till pedagogerna utgick ifrån: 

 Hur arbetar Ni pedagoger med högläsning? 

 Hur ser Ni på att barnens språk främjas genom högläsningen? 

 Hur bearbetar Ni böckerna tillsammans med barnen?  

 

Frågorna ställdes till en pedagog per avdelning och då till den pedagog som jag observerat i 

högläsningsmomentet.  
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Bilaga 3 
 

Mall för trespaltsdokumentation som jag använde mig av när jag observerade de två 

pedagogerna vid högläsningen (Wehner-Godée, 2013). 

 

Pedagog Gör Säger Mina reflektioner 

    

    

    

 

 

 


