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Abstract 

 
Title: Reading aloud and book discussion, “boksamtal”. An Educational Tool For Language 

Development. 

Period: Autumn of 2012.   

Author:  Ghazal S. Fard  

Supervisor: Åsa Larsson. 

Purpose: Reading aloud to children and having a conversation about a book, which is read to 

them, has attracted much attention as important factors that influence children's language 

development. Language development for children is one of the most important tasks that the 

preschool- teachers have, and according to “Läroplanet”, all children must have the 

opportunity to develop their language. The aim of this study was to examine how reading 

aloud, and by letting them speak about a certain book, “boksamtal” impacts preschool-

children`s ability to develop their language according to preschool- teachers. 

 

Method: I have used a qualitative method by interviewing four preschool- teachers. 

Moreover, I applied a literature review related to the topic. The information given in the 

interviews has been analyzed by the use of socio-cultural theories and previous researches. To 

get a better answer to the main question of the purpose, I have arranged four sub-queries. 

These are the following questions: How can reading aloud and book discussion influence 

language development according to preschool- teachers? How does the teachers describe how 

reading aloud and book discussion can match children`s interests? What prerequisites and 

obstacles were there when reading aloud and discussing books according to teachers? How 

the teachers describe the role of the environment, in which reading aloud and book discussion 

is taken place, for language development? 

 

Results: The study shows that reading aloud occurs as a daily activity in the general 

preschool. Those preschool teachers we spoke to have been reading aloud to children, but not 

all of them have actually discussed books with children at all. In order to stimulate children 

for reading books and let them have a conversation and expose them to books, texts and the 

literature environment, in which the reading takes place to adapt to their interests, age and 

level of language skills. Groups with many children are perceived by preschool teachers to 

have a negative impact on book discussion. 

 

Conclusion: My study shows that these preschool teachers are conscious about the positive 

impact, of reading aloud and letting them discuss their books, on children's language 

development,  but due to some negative factors , the time deficiency for instance,  they 

priority reading aloud in front of book discussion. The teachers consider that for development, 

they must stimulate children`s interest to reading and book discussion, which together with 

environment around the children must be adapted with children`s age, interest and language 

skill level.  

 

Keywords: children’s language development, reading aloud and book discussion 
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1. Inledning och bakgrund 
 
Böcker och högläsning tycks ha fått mindre prioritet i vardagen och intresset för böcker 

förefaller inte lika mycket som förr, då TV, datorspel och surfplattor tar mer tid av vardagen 

hos småbarn. Norberg (2003) säger att föräldrarnas högläsning i hemmet har minskat 

(Norberg 2003, s.109) och enligt Heith (2006) i det moderna konsumtionssamhället, där 

medier senaste tiden har tagit en betydande roll och boken har förlorat sin gamla självklara 

plats (Heith 2006, s.147 ff.). Tack vare den lätta tillgången till TV och dator har barnets 

intresse och uppmärksamhet riktats mer och mer mot andra område än böcker, högläsning och 

samtal, vilket kan resultera till sämre läskunnighet och språkutveckling hos barnen.  Edwards 

(2008) anser att barn som befinner sig i miljöer, där de har mer kontakt med andra barn och 

vuxna genom samtal utvecklar bättre och rikare språk jämförd med barn som är mer 

engagerade i dator och TV. Orsaken till detta är att ”TV-barnets” kommunikation med 

omvärlden är ensidig och enkel riktad, medan tack vare högläsning och samtal lär sig barn 

dialog med andra barn och vuxna (Edwards 2008, s.18). 

Innan medier, liksom TV och dator, blev så utbreda i samhället brukade många barn bekanta 

sig med sagoböcker redan i tidig ålder. De växte upp med dessa böcker genom att de flesta 

föräldrar rutinmässigt brukade läsa för dem och samtidigt pekade på bilderna. Sådana rutiner 

brukade upprepas tills barnen själva började läsa böcker. Ju längre tid gick desto mer övergick 

högläsning mot tystläsning, vilken brukade ske framför allt innan barnen skulle gå och lägga 

sig. Enligt Widerberg (2008) har tiden som var avsett för högläsning avtagit hemma hos barn 

av en signifikant grad, vilket har bekräftats av några nationella studier, men denna trend 

förefaller ha svängt den senaste tiden. Högläsning skedde mest i form av godnattsagan som en 

fin tradition, då bokläsning var sammankopplad med närhet och avkoppling (Widerberg 

2008,s.35).    

Mitt intresse för högläsning och boksamtal väcktes egentligen under utbildningens gång och 

framför allt under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Utifrån vad jag lärde mig under 

utbildningen och VFU upplever jag att man som pedagog måste ha någon tid avsedd för att 

barnen ska kunna bearbeta bokens innehåll och reflektera över sina egna upplevelser genom 

samtal efter högläsning. Barnen ska också ha möjlighet att kunna diskutera och kommentera 

kring bilderna och texterna i boken med vuxna och andra barn. Detta tycks vara ett viktigt 

element för inlärning och utveckling av språk hos barn. Svensson (2005) språkforskare, anser 

också att barnets språkutveckling utökas tack vare högläsning och analys av bokens innehåll 

(Svensson 2005, s.36). Jag som blivande lärare för yngre barn har förstått att ett av viktiga 
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uppdrag jag har är att öppna möjligheter till ett rikt språk för alla inblandade barn. Detta kan 

man uppfylla genom bland annat att barn ska ha kontakt med barnböcker regelbundet och ska 

ha möjligheter att bearbeta innehållet. Genom språket kan barn etablera och fortsätta kontakt 

med andra runt omkring sig.  

I reviderad läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) står tydligt att förskolan ska ge möjligheter 

till alla barn att kunna utveckla ett bra, rikt och mångsidigt talspråk genom vilket de ska 

kunna utrycka sina tankar och upplevelse samt kunna ha samspel med andra (Skolverket 

2011,s.10).  

Som ovan har nämnts har jag utifrån mina ringa erfarenheter uppfattat vikten av högläsning 

och boksamtal för att barnet få en bra språkkunskap men jag vill gärna veta hur viktig 

högläsning och boksamtal är för barnets språkutveckling utgående från pedagogernas 

uppfattning om dessa och vilka faktorer som kan påverka dessa, vilket är grunden till den här 

studien.   

1.1 Begreppsförklaringar  

För att läsaren ska få bättre uppfattning om min studie kommer begreppet språkutveckling, 

högläsning och boksamtal först att förklaras. 

1.1.1 Språkutveckling   

Arnqvists (1993) påstår att språkutveckling egentligen är en process som pågår hela tiden 

under ens liv. Under processens gång lär sig barn ett talande språk (Arnqvists 1993, s. 38).  

1.1.2 Högläsning   

Granberg (2006)  anser att medan man läser högt bearbetar man egentligen litteraturen 

(Granberg 2006, s.38,39).    

1.1.3 Boksamtal  

Chambers (2011) menar att boksamtal sker när barnet får möjlighet att samtala och diskutera 

med andra barn och vuxna om bokens innehåll utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter 

(Chambers 2011, s.140, 141).  

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken betydelse har högläsning och boksamtal för 

språkutveckling hos förskolebarn enligt 4 pedagoger? 



 

7 

 

 1.2.1 Frågeställningar 

 

 Hur kan högläsning och boksamtal påverkar språkutveckling enligt pedagogerna? 

 Hur beskriver pedagogerna att högläsning och boksamtal anpassas till barnens 

intresse?  

 Vilka förutsättningar och förhinder finns det att genomföra högläsning och boksamtal 

enligt pedagogerna? 

 Hur beskriver pedagogerna rollen av miljö, där högläsning och boksamtal sker för 

språkutvecklingen? 

 

2. Teoretiska anknytningar  

 

Jag använder mig av Lev Vygotskijs teori som grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv. 

Vygotskij var från Ryssland och levde mellan 1896 och 1934. Han var filosof och psykolog 

och intresserade sig för det språkliga samspelet mellan barn och vuxna. I sin 

språkutvecklingsteori poängterar han att hela barnets utveckling, inkl språkutveckling sker i 

samspelt med dess omgivning i en kulturell och kollektiv gemenskap. Jag anser att denna teori 

är relevant för mitt arbete eftersom det handlar om språkutvecklingen hos barn och faktorer 

som kan påverka den genom högläsning, boksamtal och läsmiljö. 

  

2.1 Språk och tankeutveckling som hänger ihop  

Denna teori är baserad på ett sociokulturellt perspektiv på lärandet, vilket betyder att 

språkutvecklingen hos barn sker i samspel med omgivningen. Utvecklingen ligger i centrum 

och kunskap skapas socialt. Vygotskij (2001) Barnet är socialt redan från början och språket 

fyller en social funktion genom dialog med andra redan då (Vygotskij 2001, s.11). Man lägger 

stor vikt vid miljöns och kulturella omgivningen för den intellektuella utvecklingen hos 

barnet. Vygotskij (2001) språkar om det egocentriska talet när barnet börjar tala med sig själv, 

vilket enligt honom är en övergångsform från yttre till inre tal och inre talet ligger nära intill 

tänkandet. Språket i början har en social funktion för att kunna kommunicera med men så 

småningom upptar ett egocentriskt språk som underlag för tanken. Detta tal är ett sätt att tänka 

högt innan barnet har utvecklat förmågan att tänka i ord på ett inre plan (Vygotskij, 2001 

s.87,88). Det egocentriska talet utvecklas, då barnen kan använda språket för att kunna 

planera, leda och tänka för sig själv, det vill säga det inre språket. Genom samspel och 
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kommunikation med omgivningen får barnen nya tänkesätt och därmed skapas förståelse och 

kunskap. Så småningom övergår det egocentriska talet till ett ljudlöst inre tal då får de tänka i 

ord utan att säga dem högt. På detta sätt språket utvecklas på ett inre funktionsplan som kan 

hjälpa barnen med sina tankar och handlingar (Vygotskij 2001, s.426,427). 

   

2.2 Miljö, stimulans och intresse utifrån teorin 

Vygotskij (2001) betonar att barns språkutveckling har direkt relation med den miljö de lever 

i (Vygotskij 2001, s.100, 127). Därför ska de ha möjligheter till många varierande aktiviteter 

att utforska sin omgivning. I det avseende ska samarbetet mellan barn och vuxna intensifieras. 

Genom detta och genom deltagandet till aktiviteter kan barnet som klara uppgifterna med 

hjälp av andra idag ska kunna klara dem på egen hand senare. Genom detta byggs grunden för 

individens inre personlighet i en språklig gemenskap (Vygotskij 2001, s.254).  

Vygotskij (2001) anser som tidigare nämnts att språk och tanke hänger ihop och hela 

individens utveckling påverkas av detta. Individens utveckling sker i samspel med dennes 

omgivning. I detta sammanhang går utvecklingen från sociala till individnivå han talar om att 

inlärningen föregår barnens mognad (Vygotskij 2001, s.422, 304,305). Det vill säga 

framkallar inlärningen utvecklingsprocessen som i sin tur leder till mognad. Genom 

återkommande utmaningar från alla som befinner sig i barnets närhet utvecklas barnet att nå 

en nivå högre. Zonen mellan barnets nuvarande utvecklingsnivå och barnets potentiella 

utvecklingsnivå betecknas av Vygotskij (2001) som den proximala utvecklingszonen. Om 

man jämför vad barnet klarar av utan hjälp och med hjälp kan man se och förstå skillnaden 

mellan dessa nivåer, vilket är den proximala utvecklingszonen. Utgående från detta kan 

poängteras att man som pedagog inte ska vara nöjd med den aktuella inlärningsnivå som 

barnen redan har nått utan man ska sträva efter att barnen ska uppnå i den potentiella 

utvecklingsnivån, vilket nås genom att barnen uppmanas med stimulerande och intressanta 

uppgifter. Enligt Vygotskji kan barnen stimuleras med hjälp av den proximala 

utvecklingszonen att utveckla ett mer självständigt arbete. Dessa nya aktiviteter och nya 

erfarenheter som barnen får vara med ska vara lagom svåra, där de nya utmaningar, såväl 

kognitiva som språkliga, byggs på de kunskaper som barnen redan behärskar (Vygotskij 2001, 

s. 351,355,338). Att utmaningar och aktiviteterna ska vara anpassad med den proximala 

utvecklingszonen hos barnen är viktig, vilket leder till mer intresse och motivation hos dem. 

Man anser att högläsning av litteratur är ett redskap för det lärande som befinner sig i den 
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proximala utvecklingssonen. De texter som upplevs av barnen idag är grunden till att de på 

egen hand lär sig att kunna bemästra dem imorgon.  

 

2.3 Begreppsutveckling, fantasi och kreativitet utifrån teorin 

Vygotskij talar om begreppsutveckling, vilken är en kunskapsprocess som innebär hur 

ordbetydelsen i förhållande till olika föremål i omgivningen utvecklas. Att lära sig ett begrepp 

innebär att förstå vad som ligger bakom begreppet. Barnet genom ett yttre språk och ett 

socialt samspel och dialog med omgivningen lär sig nya kunskaper från en kollektiv situation 

som internaliseras genom barnets tankar kring vad som har skett. Vygotskij (2001) beskriver 

två typer av begrepp som är det spontana begreppet, vilket har sin grund på empiriska 

erfarenheter och det vetenskapliga begreppet som är teoretiska. Barnet tillägnar sig spontana 

begrepp i sociala och naturliga situationer och dess begrepp är grunden för utvecklingen av 

vetenskapliga begrepp. Han betonar att vid undervisningen som planeras av pedagogen ska 

barnets erfarenheter, de vardagsbegreppen, mötas med de vetenskapliga begreppen. För att 

detta ske har pedagogen viktig funktion (Vygotskij 2001, s.260-269). Begreppstänkande hos 

barn påverkas av yttre faktorer, omgivningen och sociala konstruktionen. I detta sammanhang 

räcker inte bara vuxnas närvaro utan krävs ett aktiv interaktion mellan barn och pedagog 

genom språket och dialog som redskap (Vygotskij 2001, s.254). Han tycker att allt som 

pedagogen vill förmedla skall vara förståligt för barnen så att de kan ta till sig och 

internalisera de nya erfarenheter och bilda kunskap av detta för sig själv.  

I fantasin kan man förstå och tolka olika typer av känslor och erfarenheter. Vygotskij (1995) 

förklarar i sin bok, Fantasi och kreativitet i barndomen, att genom kreativitet som är en 

aktivitet skapas något nytt och hos barn leder till nya bilder i barnets tankar. Han talar om två 

olika handlingar. Produktivitet som är kreativitet där tidigare bilder och handlingar går ihop 

och nya bilder och handlingar skapas. En kreativ aktivitet förutsätter att man kan göra sig en 

föreställning, en fantasi och allt som skapas bygger på fantasi. Med hjälp av fantasin kan man 

sätta foten utanför gränsen av de egna erfarenheterna (Vygotskij 1995, s.11ff) .  

Reproduktion är en återskapande som har sin grund på minnet. Genom att upprepa tidigare 

skapelser och utarbeta handlingsmönster får man större förmåga att anpassa sig till 

omgivningen. Allt som människor har skapat grundar sig till fantasin och fantasin bygger på 

erfarenheter från verkligheten. På detta sätt ger en rikare verklighet flera möjligheter till 

fantasi och därmed till kreativ aktivitet. Vygotskij (1995) anser att erfarenheter ger fantasi. 

Tack vare högläsning och böcker får barnen erfarenheter som inte själva har upplevt. Mer 
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erfarenheter bidrar till rikare fantasier (Vygotskij 1995, s.12). Han drar den slutsatsen att 

pedagogen ska se till att barn ska ha tillgång till ett språk och utmanar barnet med olika 

aktiviteter inom dess proximala utvecklingszon för att vidga deras erfarenheter. Ju rikare 

barnets erfarenhetsvärld desto mer ökar utvecklingsmöjligheterna för fantasin.  

Dessutom finns det fler medel som kan ge bättre underlag för fantasin, t ex böcker, filmer 

musik och dans som ger så kallad lånade erfarenheter, därför är tillgång till dessa medel är 

viktigt för barnen.  

Sammanfattning: Med utgångspunkt från den sociokulturella teorin är samspelet mellan 

pedagog och barn samt barn och miljö nödvändig. Denna teori lägger stor vikt på interaktion 

mellan individen och omgivningen, vilket har avgörande roll för utveckling och lärandet. Med 

hänsyn till att främja barnens begrepps- och språkutveckling bör man utforma miljös innehåll 

bland annat genom att erbjuda barnen ett rikt material och mötesplatser för kommunikation. 

Utifrån barnens tidigare erfarenheter sker språkutveckling och lärande i en gemensam 

aktivitet. Förskolemiljön ska erbjuda barnen språklig stimulans i olika form och sammanhang 

och stimulans till olika upplevelser och kommunikation, för vilket ska barnen ges möjlighet 

till olika aktiviteter som högläsning samt boksamtal och olika form av material att själva 

producerar språket. Genom detta stimuleras barnens förståelse av omgivningen och deras 

begreppsförmåga och språk utvecklas. Tanke och språkutveckling är två parallella processer 

enligt Vygotskij. Han menar att barn utvecklar sin egen betydelse av språket genom att 

tillägna språket från vuxna medan ordens betydelse utvecklas genom att de används. Tack 

vare det ömsesidiga aktiviteter och samspelet mellan barn och pedagog kan den redan 

etablerade kunskapen bearbetas. På detta sätt sker internalisering hos barn som kan leda till 

begreppsutveckling. Aktiviteter som sker i förskolan ska vara meningsfull och förstålig för 

barnen, vilket stimulerar barnen att vara delaktiga. Som Vygotskij säger ska aktiviteterna sker 

inom ramen av den proximala utvecklingszonen, det vill säga ska pedagogen planera och 

lägga aktiviteterna i en nivå som är utmanande, inte så svåra eller så lätta, och ska utgå från 

barnens tidigare erfarenheter och intresse. Ny förståelse utvecklas ur tidigare erfarenheter. Ju 

mer upplevelser och erfarenheter får barnen desto större möjlighet har barnen att formulera 

och utrycka sig genom begrepps- och språkutveckling. Därför har förskolan ett stort ansvar att 

tillföra erfarenheter av olika slag. 

 

3. Tidigare forskning och litteratur genomgång 
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I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och genomgång av litteratur som anses vara 

relevanta för min studie. Flera forskare och författare som har nämnts nedan kan ha samma 

ställning till ett område avseende högläsning, boksamtal och läsmiljö men med olika 

synvinklar.  

 

3.1  Betydelsen av barnets språkutveckling  

Litteraturgenomgången visar hur viktigt språket är som verktyg för att förstå omvärlden. Man 

diskuterar om språkets roll som ett viktigt redskap för oss människor, vilket har många 

dimensioner, bland annat kommunikativ- och social dimension. Hur man tänker och hur man 

uppfattar världen bestäms av språket.  

Linell (1982) docent i allmän språkvetenskap och professor inom temaforskning i 

kommunikation vid Linköpings universitet skriver i sin bok Människans språk att förmåga att 

kunna tillämpa språket på rätt sätt i olika situationer och olika syfte betraktas som om att man 

behärska språket och tillgång till sådant språk uppfattas av honom som en av de viktiga 

mänskliga rättigheterna. Barnens språkutveckling måste stimuleras redan i tidig ålder, därför 

författaren vill poängtera att brister på språkkunskap hos barn ska redan förskoleålder 

uppmärksammas. Med tanke på detta spelar därför båda familjen och förskolan stor roll i 

sammanhanget. En annan viktig faktor är den sociala miljön, där bland annat barnens 

ordförråd ska förbättras genom bokläsning och genom att de stimuleras till att kunna förklara, 

beskriva, berätta och planera olika aktiviteter och handlingar. På detta sätt uppstår en 

utveckling i språkbruket i olika sociala sammanhang och därmed vidgas barnets medvetenhet 

och kunskaper. Som tidigare nämndes utvecklas barnets ordförråd genom bland annat 

bokläsning (Linell 1982,s. 257-267).  

 

3.2  Betydelsen av högläsning och dess påverkan på språkutveckling 

Det finns flera faktorer som kan ha effekt på barnets språkutveckling enligt litteraturen. 

Lundberg & Herrlin (2003) anser att högläsning i tidiga åldern ökar barnets intresse och lust 

till texter och böcker. Genom detta får barn utveckla sin fantasi, sitt ordförråd och begrepps 

förståelse. Med tanke på dessa faktorer uppfattas av författare möjligheter till att lyssna på 

högläsning som en viktig rättighet som alla barn ska ha (lundberg & Herrlin 2003, s. 63). 

Trots att små barn inte kan själva läsa böcker men deras språkutveckling anses gå framåt 

genom att någon läser högt för dem. I det avseende poängterar Chambers (2011) att 

högläsning är nödvändig eftersom man alltid får lära sig något av språket genom att lyssna på 
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högläsning trots att själva läsningen av texter och böcker är i sig svårt för icke läskunniga 

barn. Dessutom får man tillgång till texter och kunskap på enkelt sätt genom att lyssna på 

texter som på annat sätt skulle inte ske (Chambers 2011,s. 62-65). 

Forskningen har sedan länge uppmärksammat de positiva effekter som högläsning har på 

barnens språkutveckling i såväl läs- och skrivinlärningen som den språkliga medvetenheten. 

Peters (1993) redogör för olika forskningar som har gjorts om högläsning och beskriver de 

förändringarna som ha skett under tidens gång. Språket är ett viktigt redskap för 

kommunikation med omgivningen, på grund av vilket författaren betonar på barnens 

kontakter med böcker och läsning i tidiga förskoleålder som är en förutsättning att de ska 

kunna klara av de skriftspråkliga krav som läggs på dem senare av skolan. Att se högläsning 

som en sorts vardagsaktivitet och rutin och inte endast som en metod i arbetet för pedagoger 

är viktig inställning. Detta ökar förutsättningar och förmågor hos barn att utveckla sin läs- och 

skrivinlärning inte bara genom att utveckla sitt ordförråd utan genom att utöka intresset för 

det skrivna språket. Läsning av böcker och högläsning kan ge barnet inte bara förståelse hur 

skriften ser ut och språket är uppbyggt utan även förståelse av omvärlden genom att deras 

fantasi väcks och inre bilder utvecklas (Peters 1993,s.1-15). För detta ändamål krävs att vuxna 

vara mer engagerade, enligt Björk & Liberg (1996) som lägger till att vi vuxna ska sträva efter 

att läsa och berätta för barnen samt tala med och lyssna på dem för att ge barnen stimulans att 

utveckla deras förmåga att uttrycka sig, förbättra deras ordförråd, grammatik och kunskap om 

att bygga meningar (Björk & Liberg 1996, s.23,34).  

En del författare och forskare går ännu längre när det gäller vikten av högläsning för barns 

språkutveckling. T ex anser Smit (2000) att högläsning är det enda och viktiga sättet att barn 

blir bekant med det skrivna språket (Smit 2000, s.173,174). Norberg (2003) lägger till att vid 

högläsning lär sig barnen dels nya ord och begrepp dels bekantar sig med nya sätt att kunna 

uttrycka sig (Norberg 2003, s. 110). 

Avseende faktorer som har betydande effekt på barnens språkutveckling lägger Svensson 

(2009) stor vikt på högläsning och menar att högläsning ökar barnens förståelse för 

skriftspråket och fångar barnens intresse för läsning. Efterföljande samtal ger barnen förmåga 

att förstå och tolka en text och därmed ökad läsförståelse förmåga. När man läser för barnen 

leder detta till inte bara en känsla av inspiration och lek utan leder även till utökat ordförråd 

och språkutveckling (Svensson 2009, s. 142, 143, 150). Fast (2001) betonar på den stora 

rollen som högläsning spelar på förskolebarn genom vilken de får mer intresse och 

engagemang för litteratur senare i livet. Det finns också en nära koppling mellan högläsning 
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för barn och deras förmåga att lära sig läsa tidigt eftersom högläsning väcker barnens 

nyfikenhet och intresse för skriftspråket (Fast 2001, s. 122, 124).  

 

3.3 Högläsning och läsmiljöspåverkan på barnets intresse för språket  

För att stimulera barnen för språkinlärning ska de ha intresse och motivation för komponenter 

som påverka deras språkutveckling, t ex intresse för böcker och högläsning. Chambers (2011) 

rekommenderar att man ska sträva efter att höja barnets vilja och intresse för läsning. Detta 

ger dem möjligheter att uppleva strukturer, formvariationer och rytm som finns i det skrivna 

språket. Genom detta blir det lättare för barnen att senare lära sig läsa och skriva (Chambers 

2011, s.66 f).  

Högläsning i barngrupp kan i sin tur höja intresset för läsning och samtal eftersom alla 

involverade barn kan tala om sina upplevelser om samma ämne som har lästs, vilket leder till 

ökad grupptillhörighet och trygghet som i sin tur tillsammans med en stimulerande läsmiljö 

anses öka barnens intresse för språket. Granberg (2006) påstår att högläsningar leder till 

positiva upplevelser hos barn bland annat upplevelse av gemenskap och att de har upplevt 

något tillsammans, vilket i sig förstärker barnens gruppkänsla (Granberg 2006,s.50). 

Lindö (2005) & Norberg (2003) lyfter fram omgivningens betydelse på barnets utveckling 

och barnet intresset för läsning och skrivning. Som exempel på omgivningens roll kan man 

nämna tillgång till tidningar och böcker som vuxna använder. Duktiga läsare brukar ha haft 

tillgång till många bra böcker i lämplig svårighetsnivå. Barnen som växer i sådana läsmiljöer 

kan ofta läsa enklare texter innan de börjar skolan. När ett barn sitter tillsammans med en 

vuxen som läser en bok högt för dem och barnet lyssnar och tittar samtidigt på boken öppnas 

möjlighet för barnet att förstå att boken innehåller texter och bilder, genom vilka ska 

någonting berättas eller förklaras. På detta sätt lär barnet sig, dels hur man bläddrar i boken 

och i vilken riktning man läser texter, dels lär de sig flera ord såväl långa som korta samt vad 

som är skillnaden mellan ord och mening. Att lyssna på texter underlättar läsnings processen 

för barnet. Man får inte glömma att barn ska uppleva att läsning och skrivning bör vara rolig 

och meningsfull (Lindö 2 005, s. 25,26 & Norberg 2003, s. 26 ff.). I samma riktning lägger 

språkforskaren Barbro Eneskär (1990) stor vikt på barnets samspel med omvärlden, vilket 

skapar en drivande process i barnens språkutveckling, därför har miljön en betydelsefull roll i 

frågan. En språkutvecklande och stimulerande miljö definieras som en miljö där barn får 

möjligheter att ha interaktion med olika individer genom att lyssna, känna, berätta och 

använda språket i olika situationer samt genom att uppleva språket i meningsfulla 
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sammanhang. I sådana miljöer utökas barnens ordförråd och den passiva ordkunskapen 

utvecklas, vilken är grunden för de betydelsefulla funktionerna för högläsning och 

läsförståelse (Eneskär m.fl. 1990, s. 67ff.).  

Om intresset för böcker och högläsning är stor hos barnen får de lust att engagera sig i dessa 

ofta. Ekström & Isaksson (2000) skriver i sin bok att genom dagliga högläsningar i 

barngruppen vänjer sig barn med böcker och litteratur och med tiden kan denna vana 

utvecklas till ett behov hos dem (Ekström & Isaksson 2000,s.39).  

En viktig bidragande faktor till att barnen får en sådan vana och blir mer intresserad av böcker 

och språk anses vara att högläsning sker ofta och genom olika vuxna som är involverade i 

hemmet och på förskolan. Norberg (2003) tycker att barn får mer motivation och intresse för 

litteraturen om de har flera personer runt och kring sig som läser böcker och läser högt för 

dem, därför betonas att man som vuxen ska fortsätta läsa högt även om barnet kan läsa själv 

(Norberg 2 003, s.111). Detta betonas också i Boken om läsning (2006), där står att alla 

experter på barn och barnens språkutveckling menar att barn kan lära sig läsa bara genom att 

en eller flera vuxna läser högt för dem tillräckligt många gånger, vilket stimulerar och stärker 

barnens språkutveckling (Barnens bokklubb 2006, s.32).  

Barnens intresse för böcker och högläsning påverkas inte bara genom oftare högläsningar utan 

genom en trevlig och stimulerande miljö, där högläsning och boksamtal sker är viktig. På 

olika sätt kan man göra läsmiljön och högläsningen roligare och effektivare genom 

tillämpning av olika material och utförande sätt och metoder. Pramling  m.fl. (1993) påstår att 

man får ta hänsyn till de materiella elementerna framför att stimulera barnens intresse för 

läsning och skriftspråket (Pramling  m.fl. 1993,s.). Widerberg (2008)  anser att ett trivsamt 

läsrum som skapar bättre stämning kan öppnar större utrymme för barnen att skapa egna inre 

bilder. En sådan läsmiljö är också till stor hjälp för barn att fokusera mer på högläsningen. 

Författaren påstår att inleda högläsningen via en docka är ett mycket effektivt sätt att fånga 

barnen uppmärksamhet. Detta är ett bra tillvägagångssätt att inte läsare är i fokus utan läsare 

döljer sig själv, då barnen automatiskt koncentrerar sig på dockan, vilket gör att barnen blir 

mer intresserade av läsningsstunden (Widerberg 2008, s.34, 42). I likadant sammanhang 

tycker Svensson (2005) att barn blir mer intresserade av högläsningen när den vuxne som 

läser boken ändrar på sin röst och sitt tonläge samt använder ansiktsuttryck. Detta leder till att 

barnen får mer intresse att lyssna på läsningen (Svensson 2005, s.30).  

Antalet barn i barngrupper kan påverka högläsningen, boksamtalet och läsmiljön. För många 

barn i grupper kan sin tur ha negativ effekt på barnens intresse för språket . Pantaleo (2007) 

anser att föredelen med en liten barngrupp vid högläsning är att barnen får möjlighet att aktivt 
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delta i högläsning och högläsning blir ett forum för samtal tillsammans med andra barn vilket 

gör att språkutvecklingen hos dem går framåt (Pantaleo 2007, s.440 ff.).  

Det finns olika åsikter hos författarna och forskarna om hur högläsning ska utföras som ska 

vara effektivast för barnens språkutveckling. Att barn och pedagoger ska ha tillräcklig med tid 

i samband med högläsning och boksamtal tycks vara ha oerhörd viktig roll i sammanhanget. 

Widerberg (2008)  anser att en påbörjad bokläsning ska få läsas till slut utan avbrott. En 

läsestund klarar inte av hur många avbrott som helst av barnen, eftersom de kan tappa intresse 

och koncentration för läsningen (Widerberg 2008,s. 38). Däremot Pramling m. fl (1993) anser 

att barnen förstår mest av bokens innehåll när de har möjlighet att avbryta under högläsningen 

och få en diskussion (Pramling 1993, s.).  

 

3.4 Tidpunktens betydelse kring högläsning 

Litteraturgenomgången visar att många författare och forskare anser dagliga och regelbundna 

högläsningar är viktiga för barnets språkutveckling men det finns en åsiktsvariation mellan 

författarna beträffande när högläsning ska ske. Chambers (2011) pekar på två faktorer som är 

viktiga i läsmiljöns sammanhang. Den ena är inre faktorer som har samband med till exempel 

individens erfarenheter och koncentrationsförmåga och den andra är yttre förutsättningar, som 

påverkas av till exempel platsen och tidspunkter som högläsningen sker (Chambers 2011, 

s.25).  

Flera författare kommer med mer konkreta förslag om högläsning tidpunkten. Granberg 

(2006) tycker att en lämplig tidpunkt för högläsning är vid morgonsamlingen då barnen 

brukar vara pigga och närvarandet är störst. Han anser också att kontinuitet i en verksamhet 

påverkas positivt om en återkommande aktivitet såsom högläsning sker på en bestämd 

tidpunkt (Granberg 2006,s.50). Anledningen till att barnen ska var pigga inför högläsning är 

enligt Blomberg (1988) att de ska orka med att sitta i gupp och lyssna, vilket är en krävande 

aktivitet (Blomberg 1988, s.14,15).  

 

3.5 Boksamtal och samtal miljös betydelse för barnets språkutveckling  

Flera författare och forskare anser att högläsning i kombination med efterföljande boksamtal 

är ett effektivt sätt att påverka barnens intresse för litteratur och språkutveckling. 

Dominkovic` m.fl. (2006) hänvisar till forskaren Karweit som påstår att det finns risk för 

passivisering om det sker endast högläsning utan boksamtal, då får barn inte möjlighet till 

samtal och diskussion om det lästa. Författarna menar att boksamtal är betydelsefullt för 
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barnens språkutveckling och genom samtal skapas fördjupad förståelse av bokens innehåll 

och skapas utmaning till tänkande hos barnen. Tack vare bokläsning tränas barn att bli duktiga 

i samtal och samspel med andra och därmed blir de duktiga i språket (Dominkovic` m. fl. 

2006, s. 134, 141). Man ska skapa lämpliga fortutsättningar för barn om man vill att de ska bli 

litterärt kunniga t ex genom att bekanta dem med böcker genom högläsning och boksamtal 

redan som små barn enligt Norberg (2003). Författaren poängterar dessutom att man ska locka 

deras intresse och lust till böcker och detta är viktigt för ett utvecklande och litterära samtal 

(Norberg 2003, s. 38,39).  

Boksamtal fungerar som vanliga muntliga samtal tycker Chambers (2007) där det finns 

samspel med andra fast i det avseende handlar om böcker. I det här samspelet försöker man 

dela sina upplevelser med andra genom att berätta om och reflektera över de egna känslor och 

tankar som har uppstått hos en efter bokläsningen (Chambers 2 007, s. 9,51). 

Boksamtal öppnar möjligheter för alla att komma in med sina argument, tankar och idéer och 

berättar om sina egna upplevelser som uppkommit efter bokläsning. Lindö (2005) hävdar att 

genom de här berättande, jämförande, kritiska granskningar och formuleringar som kommer 

fram vid boksamtal utvecklas barnens språkliga och sociala självförtroende (Lindö 2005, s. 

24). Edwards (2008) styrker boksamtalets roll och detta ger barnen känsla av närhet och ökar 

deras självförtroende genom inte bara språkutveckling utan genom att öppna möjligheter för 

barn att utbyta sina tankar och kunskap (Edwards 2008, s.16 f).  

Genom boksamtal får barnen tillfälle att träna på att tala och lyssna och enligt Norberg (2003)  

& Dysthe (2003) får barnen genom boksamtal möjligheter att kunna uttrycka sina upplevelser 

och känslor i dialog med andra. På detta sätt uppmanas barnen att kunna reflektera över och 

värdera om de lästa texterna. Allt tillsammans leder till bättre social utveckling också 

(Norberg 2003, s. 93 & Dysthe 2003, s. 219).  

Som tidigare har nämnts har under senare år man uppmärksammats om boksamtalets roll i 

barnens språkutveckling eftersom alla aktiviteter som sker före-, under- och efter läsning och 

har anknytning till läsningen öppnar möjligheter för barn att förstå den lästa bokens innehåll 

på ett djupare plan. När boksamtal ska ske i förhållande till högläsning uppfattas olika av 

olika författare. Heisey & Kucan (2010) tycker inte att boksamtal ska komma efter högläsning 

utan effekten och vinsten av boksamtal skulle vara större om detta sker i samma tillfälle som 

själva högläsningen. Orsaken till detta är att det finns större möjligheter och utrymme för 

barnen att förstå boken genom att de direkt kan ställa frågor och diskutera om bokens innehåll 

och texter. På detta sätt uppstår dels ett samspel och därmed kommer fram nya tankar och 
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idéer, dels att barnen hinner skapa en inre bild av bokens innehåll (Heisey & Kucan 2010, 

s.667 ff.).  

En viktig orsak till att samtal kan ske i olika tidspunkter i förhållande till högläsning beror på 

om pedagogen och barnen har tillräcklig tid för båda högläsning efterföljande boksamtal. Att 

tiden ska räcka till eller inte beror också på flera faktorer, t ex hur verksamheten och andra 

aktiviteter ser ut eller om barngruppen är stor eller liten. Dominkovic` m. fl (2006) talar om 

skillnaden mellan stor- och liten barngrupp avseende effekten på högläsning och boksamtal. 

För barn i liten barngrupp finns betydlig bättre möjlighet för samtal och samspel mellan de 

själva och med pedagogen. Däremot är utrymmet för samtal snävt i stor barngrupp, då finns 

det risk att barnen tappar greppet på själva boken om alla de skulle reflektera sina tankar som 

väcks av högläsningen. I sådana fall sker högläsning av vuxna utan efterföljande möjligheter 

till samtal och diskussion (Dominkovic` m.fl. 2006, s.134,135).  

Man ska se till att barnen får tillfälle och möjlighet för samtal och diskussion i olika 

sammanhang och detta kan ske till och med före högläsning. Ett sådant tillfälle kan vara när 

barnen är på bibliotek eller när de ska välja böcker på förskolan där de kan titta och bläddra 

på böcker. Enligt Chambers (2007) kan man genom att låta barn själva välja mellan olika 

böcker ge de möjligheter att självmant välja de böcker till läsning som de anser är mer 

intressanta. Under tiden som barnen håller på att välja böcker dyker upp tillfälle för dialog 

och samtal med andra barn om böckerna som de tittar i eller har redan valt. På detta sätt sker 

utbyte av olika åsikter och erfarenheter (Chambers 2007,s.80-82).  

 

3.6 Vad säger den reviderade läroplanen(Lpfö98/10)?    

Enligt min granskning finns visserligen det inte några direkta avsnitt om högläsning i 

reviderade Lpfö98/10. Men jag har valt några delar som jag tycker är relevant i detta 

sammanhang. 

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn:  

 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå 

andras perspektiv, 

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

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse och deras kommunikativa funktioner” (Lpfö98, 

reviderad 2010, s.9,10). 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras min metod som är baserad på den kvalitativa intervjun och mitt 

tillvägagångssätt för undersökningen. Jag kommer att beskriva datainsamlingsmetoder som 

har använts i mitt arbete avseende urval, forskningsetiska aspekterna, genomförandet, 

metodanalys samt giltigheten och tillförligheten. 

4.1 Urval  

Jag har valt att genomföra min undersökning genom enskilda intervjuer med fyra 

förskollärare som är verksamma på två kommunala förskolor i Stockholmslän. Förskollärarna 

arbetar på avdelningar där åldern på barnen är mellan 1 - 5 1/2 år. Pedagogerna får 

beteckningen 1 - 4. Förskolor får beteckningen 1 - 2. Första förskolan har två avdelningar och 

det finns 18 barn varje avdelning. Arbetslagen består av förskollärare och barnskötare. På 

varje avdelning finns bara en utbildad förskollärare. Andra förskolan har tre avdelningar med 

20 barn på varje avdelning. Arbetslagen består av förskollärare, barnskötare och resurs. Två 

av de tre avdelningarna finns en utbildad förskollärare men i den tredje avdelningen finns en 

som håller på att utbilda sig till förskollärare. 

Ambitionen har varit att samla så många åsikter som möjligt från olika pedagoger, därför har 

jag valt att intervjua flera pedagoger i två olika förskolor. Enligt Trost (2005) strävar man vid 

kvalitativa studier i de flesta fall efter största möjliga variationer och inte bara ett antal 

likartade informationer (Trost 2005, s.105).  

Urval av relevant litteratur har genomförts via sökning på internet, kontakt med bibliotek samt 

genomgång av relevant litteratur som har använts under lärarutbildningen. 

 

4. 2 Etiska aspekter 

Alla pedagoger som skulle delta vid intervju kontaktades initialt per telefon och de 

tillfrågades att bli intervjuade. Genom telefonsamtalet underrättades var och en av 

pedagogerna om vad syftet och innehållet av intervju skulle vara. Jag erbjöd samtliga 

pedagoger en skriftlig dokumentation i form av ett presentationsbrev ”missivbrev” för mitt 

arbete om de ville ha sådant. Brevet skulle kunna skickas dem via mail, per post eller skulle 

lämnas direkt till dem på intervjudagen. Alla pedagoger accepterade sista förslaget. 

Genom telefonsamtalen betonade jag att intervjudeltagandet var helt frivilligt och de skulle 

kunna avbryta intervjun när som helst utan att förklara någon orsak. Björkdahl Ordell (2007) 
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poängterar vikten av de etiska principerna, vilka inom all forskning betraktas som riktlinjer 

(Björkdahl Ordell 2007, s. 25). Pedagogerna fick också veta att samtliga intervjuer skulle 

spelas in för att sedan transkriberas och sparas, vilket godkändes av pedagogerna. 

Vetenskapsrådet (2002) förtydliggör att den som utför undersökningen har ansvaret för att 

underrätta alla deltagarna om alla viktiga informationer bland annat vad som 

undersökningssyftet är och medverkandet är frivilligt. Deltagarna informeras också att alla 

lämnade uppgifter kommer endast användas i undersökningen i och med dessa är 

sekretessbelagda (Vetenskapsrådet 2002, s.12).  Pedagogerna garanterades att deras namn och 

förskolans namn skulle vara anonyma. Stukát (2005)  påstår att man ska respektera 

deltagarnas anonymitet och alla informationer och material som erhålls vid undersökningen 

får enbart användas i forskningssyfte (Stukát 2005, s.130-132). 

 

4.3 Metod och genomförande 

På intervjudagen men innan jag skulle börja med intervjuer informerade jag muntligt 

pedagogerna en gång till om de etiska principerna och syftet med arbetet. De fick också av 

mig det skriftliga missivbrevet (se bilaga 1) som de läste igenom. Som metod har jag valt att 

intervjua pedagogerna. Stukát (2005) anser att inom utbildningsvetenskapen spelar intervjun 

en stor roll som en fungerande metod och arbetssätt (Stukát 2005, s.37).  

Min undersökning är baserad på kvalitativ intervju eftersom den är mest relevant till att få 

svar på mitt syfte. Genom en kvalitativ intervju försöker jag att upptäcka och identifiera 

egenskaper hos de intervjuade för att kunna förstå deras tankar, känslor och uppfattningar om 

mina frågeställningar beträffande syftet. Enligt Trost (2005) har undersöknings syftet 

avgörande roll om val av undersöknings metod som ska tillämpas. Han säger vidare att 

kvalitativ studie är en bra metod t. ex vid ”undersökning om hur människor reagerar och 

argumenterar eller hur man urskilja olika handlingar” (Trost 2005, s.15). Trots att den 

kvalitativa metoden erbjuder en närhet och relation mellan intervjuaren och respondenten 

finns det ändå en analytisk distans. Inför intervjuerna sammanställdes en frågelista (se bilaga 

2) av mig i förväg gällande vad jag vill ta reda på. Detta är grunden för en semistrukturerad 

intervju. Denscombe (2009) påstår att med semistrukturerad intervju menar man att några 

frågor har ”redan” anordnats och det finns möjligheter och utrymme till följdfrågor 

(Denscombe 2009, s.233).  Min intervjuguide (se bilaga 2) bestod av inledande intervjufrågor 
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och nyckelfrågor, vilka innehåller en översikt över området som ska täckas. Syftet med 

inledande intervjufrågor var att skapa en trygghet hos pedagogerna. Stúkat (2005) säger att 

kvalitativ intervju ger möjlighet till ett flexibelt och transparent arbetssätt (Stúkat 2005, s.32), 

därför ställde jag en del följdfrågor också, t ex. kan du utveckla det? på vilket sätt? o.s.v. 

Formulering av de följdfrågorna styrs av tidigare svar. Ibland behöver man komplettera 

informationer med fler intervjuer. Stukàt (2005)  påstår att om det behövs kan man ställa 

följdfrågor så som ” kan du berätta mer om detta, vad menar du med detta?” Författaren anser 

också att de informationer som inte har kommit fram vid en kvalitativ metod kan ofta 

framträder genom användning av semistrukturerade intervjuer (Stukát 2005, s.39). Tack vare 

den här intervjuformen kunde jag anpassa mig till intervjusituationen som under tiden 

utvecklades. 

Denscombe (2009) tycker att vid intervjun ska man fokusera på de intervjuade personernas 

synpunkter (Denscombe 2009, s.244). På detta sätt försöker man att samla så riklig 

information som det går. Eftersom syftet med intervjuer var att samla in så mycket uppgifter 

av pedagogernas enskilda åsikter som möjligt bestämde jag mig att intervjua dem en åt 

gången för att minimera risken att pedagogerna från samma förskola skulle påverkas av 

varandras svar. I enighet med överenskommelsen mellan mig och pedagogerna avseende tid 

och plats för intervjuer besökte jag var och en pedagog på sin arbetsplats i ett avskilt rum, för 

att det för alla skulle kännas som en lugn och avstressande miljö.  

Under intervjuer ställdes samma frågor till alla pedagogerna men enstaka frågor uppfattades 

av en del pedagoger som något oklara vilka jag försökte närmare förtydliggöra. För varje 

intervju avsattes maximalt 60 minuter. Kylén (2004) menar att om man vill få tillräckligt med 

uppgifter och informationer i ett begränsat ämne ska man sträva efter en relevant och tämligen 

kort intervju (Kylén 2004, s.18).  Mina intervjuer med pedagogerna genomfördes med hjälp 

av diktafon och vart och ett samtal spelades in på ett separat band. Syftet med användning av 

diktafon under intervjuer var att detta är ett bra redskap när man vill samla svar snabbt och 

korrekt. Dessutom ger detta mer frihet och flexibilitet då man kan lyssna på svaren flera 

gånger.  

 

4.4 Analys av material 

Min analys sker utifrån materialet som jag har samlat. För att kunna besvara 

frågeställningarna har jag ordnat olika teman. Vid analysen har jag använt mig av endast de 
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delar av intervjumaterialen som är relevanta och intressanta för studiesyftet, därför allt som 

fyra pedagoger har sagt i varje tema har inte alltid redovisat.  

Den hermeneutiska forskningstraditionen ligger som grund för analys av intervjuerna med 

pedagogerna, då alla insamlade informationer tolkas och för att få en förståelse av dessa ska 

informationerna sättas in i ett sammanhang. Den analysmetoden använder sig av två verktyg i 

processen där enligt Thomasson (2007) ligger fokus på förståelse och tolkning av verklighet 

(Thomassen 2007, s.179,180). I detta sammanhang kan individens tidigare erfarenheter och 

förförståelse påverkar hans/hennes tolkning och förståelse av nya kunskaper. Under hela 

processen från intervjutillfällen till genomgång av materialet försökte jag dock att vara så 

objektiv som det går. Med anledning av detta strävade jag efter att vara neutral utan att ha en 

negativ eller positiv inställning vid intervjuer och i undersöknings resultatet. Jag försökte 

dessutom undvika att blanda mina personliga åsikter och värderingar vid tolkning av insamlad 

information och resultatet.  

Utifrån hermeneutiska vetenskapsfilosofiska traditionen kan vid tolkning av intervjuer lyftas 

fram en mer helhetsbild av de olika informationsdelar som kan bidra till bättre förståelsen av 

verkligheten. Thomasson (2007) påstår att hermeneutiken är en komponent av 

undersökningen, där man inte strävar efter att dra en generell slutsats kring forsknings 

området utan man strävar efter att tolka och förstå de specifika objekten som undersökningen 

är avsedd för (Thomassen 2007, s. 97- 99).  

 Samtliga insamlade intervjuinspelningar transkriberades och därefter har alla de fyra 

intervjuer analyserats. Initialt var det något komplicerat att kunna strukturera, selektera och 

gruppera insamlade svaren för att få fram de delarna som var intressanta och relevanta för mitt 

arbete. Efter att jag lyssnat på inspelningarna några gånger skrev jag ner dem på papper. För 

att få en överblick och en helhetsbild av det insamlade materialet var jag tvungen att läsa 

noggrant de nedskrivna intervjuerna flera gånger. Hela processen tog längre tid än jag räknade 

med, men det var intressant ändå.  Stukàt (2005) betonar vikten av att förstå intervjuinnehållet 

på djupare plan för att senare kunna gruppera och analysera svaren genom att noggrant går 

igenom intervjuutskrifterna. (Stukàt 2005, s.42). 

 

4.5 Giltighet och Tillförlitlighet 

Enligt Stukàt (2005) menar man med giltighet i en studie att saker som har tänkts undersökas 

har undersökts (Stukàt 2005, s.125).  Anledningen att jag valde intervjuer med fyra olika 

pedagoger på två olika förskolor var att höja validiteten på min studie genom att få ett mer 

jämförbart resultat. Men med hänsyn till giltigheten kan man också fråga sig om fyra 
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intervjuer med fyra pedagoger kan ge en helhets bild av åsikter som majoritet av pedagogerna 

i olika delar av landet har i denna fråga. Även om jag skulle kunna intervjua några fler än fyra 

pedagoger skulle jag inte heller kunna få ett större perspektiv på vad alla/majoriteten av 

pedagogernas uppfattning var i frågan. Dessutom ska man tänka på förhindrande faktorer som 

tidsaspekten och begränsningar för undersökningen.  Det finns risk att undersöknings 

resultatet inte visar hela verkligheten eftersom de ställda frågorna var avsedda för att få fram 

pedagogernas uppfattning av endast högläsning samt boksamtal och de kan möjligen ha 

förfinat sina svar. På grund av detta har jag återvänt till studie syftet flera gånger för att kolla 

om syftet har besvarats utifrån det erhållna resultatet eller inte. För att höja giltigheten i 

studien har jag försökt att i min undersökning som består av litteraturgenomgång och 

intervjuer följa samma mönster. 

Enligt Stukàt (2005) menas med tillförlitlighet i en undersökning kvaliteten på den metod som 

har tillämpats i studien. Således är den metod som på bästa sätt når undersöknings syftet är 

mest tillförlitliga metoden(Stukàt 2005,s.125,126). Eftersom jag har spelat in intervjuerna på 

band har jag möjlighet att gå igenom intervjumaterialet flera gången vilket anser jag att ge 

undersökningen mer tillförlitligheten. Jag har också försökt utöka tillförligheten i min studie 

genom att medvetet har selekterat konkreta utdrag ur mina intervjuer med pedagogerna. Syftet 

med detta är att läsaren lätt ska förstå allt jag har skrivit och på detta sätt blir studien mer 

trovärdig. För tillförlighetens skull har jag medvetet undvikit att ställa några ledande frågor 

vid mina intervjuer. Dessutom har jag verkligen ansträngt mig att bearbeta samtliga intervjuer 

likvärdigt men jag kan inte vara helt säker att jag inte omedvetet har påverkats av mina egna 

värderingar vid tolkning av intervjumaterialet. 

 

5. Resultat  

Under detta avsnitt kommer jag att redovisa resultatet av de fyra intervjuarna som utfördes 

med fyra olika pedagoger i två olika förskolor. Jag vill med hjälp av dessa intervjuer få svar 

på mina frågor som ställdes i början av min studie.  

En kort presentation av pedagogerna: 

Pedagog 1: Hon är 50 år gammal som har jobbat med barn i 22 år. Hon är förskollärare och 

har en speciell utbildning med inriktning för högläsning och boksamtal.   

Pedagog 2: Hon är en 48 årig kvinna med cirka 20 år erfarenhet att jobba med barn. Hon 

jobbar som förskolelärare. 
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Pedagog 3: Hon är 52 år gammal. Hon har jobbat med barn över 25 år och hon har speciell 

pedagogutbildning med språkinriktning 

Pedagog 4: Hon är en 59 årig kvinna med 28 år erfarenhet att jobba med barn. Hon har 

förskolelärare utbildning. 

  

5.1 Tidpunkter för högläsning  

Pedagog 1: säger att de har samling varje dag för högläsning på eftermiddagar för både stora 

och små barn . Stora barn brukar sitta på vår runda matta när vi har högläsning.  I annat rum 

brukar någon läsa för småbarn som brukar ligga på madrasser och lyssna på högläsning för att 

värva ner och sover. Hon lägger till att hon alltid läser för stora barn som är 4-5 ½ år gamla.  

 

Pedagog 2: anger att de har bestämt att ha högläsning varje dag innan lunch. De har ett 

schema att de turas om och varje vecka finns en som läser åt små barn 1-3 år gamla och en till 

stora barnen 4-5 ½ år gamla. Det händer ibland att det kommer någon aktivitet emellan t.ex. 

om de går till teater, då ändrar de rutinerna för den dagen och försöker ha högläsning för 

barnen i annan tid under dagen. 

 

Pedagog 3: säger att de har högläsning, läsvilla, varje dag för barnen efter lunch. Små barn 

brukar ligga på madrass när man läser för dem. Stora barn sitter och lyssnar 

 

Pedagog 4: påstår att de brukar läsa böcker för barnen under morgonsamlingar. Hon betonar 

att detta är en daglig aktivitet för barnen. Högläsning sker i två separata rum för små och stora 

barn. 

Sammanfattning: Samtliga pedagoger har högläsning för barn varje dag. Pedagog 1 och 3 

har högläsningen efter lunch men pedagog 2 och 4 har den på förmiddag. Högläsning finns 

för både små och stora barn. 

 

5.2 Pedagogernas tankar kring högläsning och språkutveckling   

Pedagog 1: beskriver högläsningen som en stimulerande faktor som kan väcka barnens 

intresse för berättelser och böcker redan i tidiga ålder. Genom att använda högläsning 

dagligen får barnen möjligheter att förstå uppbyggnaden av en berättelse och får uppleva olika 

bokstäver samt menings kombinationer och variationer som finns i boken.  
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Pedagog 2: säger att personalen jobbar aktivt för barnens språkutveckling, för vilket finns 

olika sätt att tillväga beroende barnens ålder. För detta ändamål betonar man på högläsning 

genom vilken man avser bland annat att fånga deras nyfikenhet för läsning och skriftspråket 

redan i tidig ålder. Högläsning sker dagligen på avdelningen och den ska vara fantasifull och 

rolig. Genom högläsning lär barnen sig successivt språkets regler så som hur bokstäver och 

texter ser ut och att en berättelse har en början och slut. Barn lär sig också att man börjar 

bläddrar och läser från höger till vänster i boken. 

 

Pedagog 3: anser att med högläsning väcks inte bara intresset för bokläsningen och 

skriftspråket utan högläsning leder till flera positiva delfenomen i språkutveckling liksom att 

lyssna med koncentration, att förstå hur ord uttalas samt att ett och samma ord kan ha olika 

betydelser. Dessutom bidrar högläsning till stimulering och utveckling av barnens 

fantasiförmåga redan i tidig ålder. De gemensamma dagliga högläsningarna ger barnen 

upplevelse av gemenskap med andra. Hon låter barnen avbryter henne vid högläsning om 

barnen inte förstå några svåra eller nya ord. 

    

Pedagog 4: poängterar också att hon satsar på barnens språkutveckling genom dagliga 

högläsningar, vilket har resulterat till att flera av dessa barn har förmåga att läsa innan de 

börjar i skolan. Tack vare högläsning utökas barnens nyfikenhet runt skriftspråket och barnen 

förstår med tiden mer om t.ex. textens uppbyggnad och struktur. Vid högläsningen visar 

ibland pedagogen bilderna i boken men ofta låter hon bli. Pedagogen uppger att hon inte 

brukar avbryta läsningen om några svåra ord dyker upp, däremot återgår hon till dessa ord 

under boksamtal. 

Sammanfattning: Samtliga pedagoger anser att högläsning spelar en central roll för barnens 

språkutveckling i olika aspekter bland annat skriftspråket och hur tankar utrycks. Dessutom 

blir barnen mer intresserade av böcker och läsning som i sin tur främjar språket och utökar 

deras fantasi. Pedagog 4 låter inte barnen avbryta henne under högläsningen men pedagog 3 

gör det. 

 

5.3 Förutsättningar och förhinder  

Pedagog1: säger att hon försöker använda alla tillgängliga resurser, tillfällen och möjligheter 

för att barnen ska få mer kontakt med böcker och högläsning. En av sådana möjligheter är 

biblioteksbesöket, dit de brukar gå en gång var 4:e-5:e vecka. I biblioteket finns ofta någon 
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som har högläsning och boksamtal för barnen. Andra möjligheter som hon är glad över är att 

två äldre barn från årskurs 6-8 kommer till förskolan och läser för barnen varannan vecka. 

Hon säger att hon har en stor barngrupp som gör att hon har ont om tid för boksamtal, vilket 

hon tycker är en stor nackdel för barnens språkutveckling. Det blir svårare för barnen i stor 

barngrupp att lyssna och samtidigt titta på bilder och texter, då det inte finns tillräcklig plats 

för alla att sitta nära intill henne. 

 

Pedagog 2: är glad över att två extrapersonaler som har börjat jobba som resurspersoner från 

augusti, vilket har lett att barnen är delade i mindre grupper och alla barn får bättre 

möjligheter att komma till tals vid högläsning och boksamtal som sker varje dag. Situationen 

var annorlunda innan resurspersoner kom, då fanns stor barngrupp till högläsningar.  

 

Pedagog 3: hon uppskattar hjälpen av en resurspersonal som de har och de tillfällen då två 

äldre barn från årskurs 6-8 kommer till förskolan och läser för barnen, då har de mindre barn i 

varje grupp. Hon tycker att detta kan påverka barnens språkutveckling på positivt sätt i och 

med barnen hinner komma till tal, fråga eller få svar på sina frågor.  

 

Pedagog 4: säger att det är endast hon och avdelningens personal som läser för barnen och 

någon extraläsare kommer inte till hennes avdelning. Däremot brukar de gå till biblioteket, 

där någon läser åt barnen. Hon tycker också att i stora barngrupper är förutsättningar för 

språkutveckling hos barn försämrad och framför allt samtalet efter högläsning som drabbas 

mest, därför har hon kort boksamtal med barnen. 

Sammanfattning: Pedagog1 och 3 är glada över extra resurser. Pedagog1 anser stor 

barngrupp är ett stort problem som tycks ha negativt inverkan på barnens språkutveckling på 

grund av framför allt uteblivna boksamtal. Pedagoger 2 är glada över tillskott av två 

resurspersoner, medförande uppdelning av barn i små barngrupper samt att barnen har fått 

möjlighet att någon annan än pedagogen själv läser för dem. Pedagog 4 är bekymrad över den 

stora barngruppen och avsaknad av extra resurser. Pedagogerna 1 och 4 använder bibliotekets 

resurser.  

 

5.4 När sker boksamtal? 

Pedagog 1: anger att hon inte brukar ha något samtal med barnen efter högläsning på grund av 

stor barngrupp och tidsbrist. 
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Pedagog 2: säger att hon brukar ha samtal både före och efter högläsning med stora barn. Före 

högläsning talar hon med barnen om bland annat vem bokens författare är eller berättar lite 

om bokens innehåll. Hon brukar också ställa enstaka korta frågor innan läsningen, till 

exempel om boken är bekant för barnen?  

 

Pedagog 3: har ett kort samtal endast efter högläsning, då diskuteras huvudsakligen om 

bokens innehåll och förklaring av svåra ord. 

 

Pedagog 4: har inget samtal direkt efter högläsning utan hon har kortare samtal som äger rum 

vid morgonsamling dagen efter högläsningen. 

Sammanfattning: Pedagog 1 har inget samtal. Pedagoger 2 säger att hon brukar ha 

boksamtal före och efter den lästa boken. Pedagog 3 har kort samtal direkt efter högläsningen, 

däremot har pedagog 4 boksamtal dagen därpå.  

 

5.5 Pedagogernas åsikter kring boksamtal och språkutvecklingen 

Pedagog 1: är bekymrad över att hon inte hinner med boksamtal men anser att boksamtal ger 

alla barn och framför allt de blyga och tysta barn ett utrymme att komma till tals och uttrycka 

sig, vilket bidrar till deras språkutveckling. Bättre språkförståelse leder också till ökad 

självkänsla och självförtroende hos barnen.  

 

Pedagog 2: påstår att den gemensamma högläsning och boksamtal ger barnet dels känsla av 

närhet, gemenskap och ökad kommunikationsförmåga, dels ger bättre förståelse av texter tack 

vare texterna berättas och diskuteras av henne själv eller någon annan som har läsning och 

samtal med barnen. Allt dessa leder till utökning av barnets självförtroende. 

Pedagog 3: berättar att genom boksamtal sker en fusion mellan barnens egna erfarenheter och 

upplevelser med texten, vilket leder till en förbättring av barnens berättarförmåga, ordkunskap 

och bättre förståelse av begrepp, ord och i viss mån grammatik. Under högläsning och även 

vid samtal kan det ibland dyka upp några svåra ord, då pedagogen brukar fråga barnen om de 

har förstått dessa ord och vad de betyder. Om barn inte förstå orden kan de inte riktigt förstå 

boken och som vi vet är boken viktig för att barn lär sig nya ord. 
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Pedagog 4: tack vare samtalet lär sig barnen så småningom att uttrycka sig tydligt genom 

bättre språkstruktur bland annat genom att förstå vilka och när rätt böjningsformer, 

prepositioner, huvudsatser och bisatser som ska användas.  

Sammanfattning: När det gäller boksamtal lägger pedagogen 3 och 4 mer fokus på barnets 

tekniska språkutveckling avseende ordkunskap, ordförståelse och enklare grammatik men 

pedagogen 1 och 2 talar mer om sociala och kommunikativa aspekten av språkutvecklingen.  

 

5.6 Barnens intresse 

Pedagog 1: påstår att barnets intresse är oerhört viktig för henne. Hon säger att man 

egentligen ska välja böcker till högläsning utifrån barnens intresse. De här böckerna ska vara 

roliga, utmanade och frestande. Hon uppger att när hon tillsammans med barnen går till 

bibliotek låter hon alla barnen vara delaktiga i att välja böcker till högläsning men hon 

försöker se till att de valda böckerna ska vara anpassade till barnens ålder och den språkliga 

kunskapsnivån. 

 

Pedagog 2: Barnes intresse ligger i centrum vid val av ämnen i böcker som ska används vid 

högläsning och boksamtal. Bokens innehåll ska vara sådant att det ska kunna väcka barnens 

nyfikenhet och locka deras intresse för högläsning. Med avseende till detta väljer hon själv 

böckerna till högläsning men hon låter barnen vara delaktiga till val av böckerna. 

 

Pedagog 3: säger att barnets intresse till böcker leder till att barn stimuleras till läsning och 

därmed utveckling av språket.  Hon betonar också att böckerna väljs utifrån barnens intresse 

och åldersgrupp. För små barn väljs pekböcker/ bildböcker och för de stora väljs 

kapitelböcker. För stora barn väljer hon för det mesta böcker utan bilder men med mer texter.  

 

Pedagog 4: Hon försöker se till att de valda böckerna för högläsningen ska vara utifrån 

barnens intresse. Med tanke på att olika barn har olika intresse och intresset för bokens 

innehåll varierar mellan barn med olika ålder brukar hon välja varierande böcker för 

högläsning.  Hon nämner att hon låter barnen i barngruppen vara aktivt delaktigt att välja 

böcker till högläsning och de uppmanas att välja varierande böcker med varierande innehåll. 

Sammanfattning: Pedagogerna är förenade om att det är barnens intresse som styr val av 

böcker till högläsning och genomförandet av boksamtal. Samtliga pedagoger tillåter barnen 

vara delaktiga i val av böcker till högläsning men i huvudsak är pedagogerna själva som tar 

slutliga beslutet.   
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5.7 Miljön kring högläsning och boksamtal 

Pedagog 1: som läser för stora barn brukar själv sitta på en liten stol framför den runda blåa 

mattan, där sitter alla barn på. På grund av att barngruppen är stor finns det inte möjlighet att 

alla barn kan sitta nära intill henne vid högläsning, därför har de svårare att följa bokens texter 

och bilder. För barnen är runda mattan ändå en bra och bekväm plats att sitta på och lyssna på 

högläsning. Det finns tillräcklig med plats på mattan och barnen blir inte störda av varandra.   

Hon säger att om hon får någon tid över sätter hon upp bilder på väggen i rummet som har 

sammanhang med sagoboken inför högläsningen eller tar hon fram bland annat några 

handdockor och via dockor läser hon boken för barnen, för att miljön ska bli mer anpassad till 

sagan. Hon påstår att hon alltid stänger dörren till sagorummet för att barnen inte bli störda. 

 

Pedagog 2: lägger till att läsnings- och samtalsmiljön ska vara avslappnade för barnen. För 

detta ändamål och för att fånga barnens intresse och uppmärksamhet för läsning använder de 

ibland några ljus som tänds i samband med högläsning för stora barnen. Små barn få sitta eller 

ligga på madrass och lyssna på högläsning. Hon brukar stänga dörren när de har högläsning. 

Hon har ordnat så att det finns flera böcker i bokhyllan på avdelningen som alla barn kan titta 

i, bläddra.  

 

Pedagog 3: uppger att läsnings- och samtalsmiljö ska vara avslappnade, där barnen inte ska bli 

störda vid högläsningen. Hon lägger till att om det finns material och möjligheter försöker hon 

ibland klä ut sig till huvudpersonen eller någon av intressanta figurer i sagoboken när hon har 

högläsning med barnen. Genom detta blir barnen mycket nyfikna om bokens innehåll. Hon 

säger att hon utnyttjar sina tidigare erfarenheter inom teater för att göra läsnings miljö och 

atmosfär mer attraktiv för barnen. Till exempel tillämpar hon olika föremål som är relevanta 

till bokens innehåll eller använder kroppsspråket, ansiktsuttrycket och röstvariationer vid 

högläsningen.    

 

Pedagog 4: brukar använda soffan vid högläsning. Hon tycker en mjuk och bekväm soffa är 

ett bra hjälpmedel för att göra miljön för högläsning roligare. I soffan som är skön kan alla 

barn sitta tätt intill varandra och pedagogen, då kan de på enklare sätt lyssna på boken och 

följa texterna och bilderna.  Hon säger också att hon brukar använda kroppsspråket och 

röständringar när hon läser för barnen. Ibland vid högläsning reser hon upp för att dra mer 

barnens uppmärksamhet till sagans innehåll. Av samma anledning ändrar hon sitt tonläge vid 
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läsning. Högläsningen måste alltid ske i en lugn och passande miljö säger hon. På 

avdelningen finns flera barnböcker i bokhylla som är placerad så att vara lätt för barnen att 

titta i.  

Sammanfattning: Samtliga pedagoger påstår att högläsning och boksamtal påverkas av 

miljön där dessa aktiviteter sker. Genom att ha lugnare högläsningsmiljö kan barnen 

koncentrera sig mer och med enkla medel som handdockor och en mjuk soffa eller lämpligt 

kroppsspråk vid läsning kan högläsningar och boksamtal bli roligare och lustfyllda. Lätt 

tillgängliga böcker för barn är viktig i sammanhanget. 

  

6. Analys av resultatet  

Med kännedom av att det här avsnittet har en centrall roll i mitt arbete diskuterar jag under 

denna rubrik de resultat som framkommit från intervjuerna, alltså mitt empiriska material, 

vilket jämförs och sammankopplas med min teoretiska ram och tidigare forskning. Jag 

presenterar endast de av mig utvalda delarna av informationer som jag tycker är relevanta och 

intressanta. För att kunna söka svar på mina frågeställningar har jag strukturerat resultaten och 

analysen genom att dela upp dessa enligt följande underrubriker: 

 

6.1 Högläsning och tidpunkter 

Intervjuresultatet visar att var och en pedagog har dagligen högläsning för barn fast i olika 

tidpunkter under dagen. Att utföra dagliga högläsningar kan tolkas så att pedagogerna lägger 

stor vikt vid en kontinuerlig, regelbunden högläsning som ger bästa effekt på barnens 

språkutveckling. Chambers (2011) tycker att flera faktorer påverka språkutvecklingen, bland 

annat platsen och tidpunkter, där högläsningen äger rum (Chambers 2011,s.25). Utifrån 

begreppsteorin och sociokulturella teorin är regelbundna och dagliga samspelet mellan 

pedagog och barn viktig för barnens lärande. I detta sammanhang anser Vygotskij (2001) att 

det inte räcker det att endast vuxna ska vara närvarande utan krävs ett aktiv interaktion mellan 

barn och pedagog genom språket och dialog som redskap (Vygotskij 2001,s.254). Tidpunkter 

för högläsning varierar på olika avdelningar enligt pedagogerna. Två av fyra pedagoger har 

högläsning på förmiddagar och två andra har på eftermiddagar. Flera aspekter kan tolkas av 

intervjumaterialet avseende variationerna i högläsnings tidpunkter. Den ena är att 

pedagogerna sträva efter att ha högläsning då barnen är mer mottagliga för att lyssna och 

koncentrera sig, vilket utökar effekten av högläsning på barnets språkutveckling. De flesta 

barn är mer närvarande på morgonar och förmiddagar på förskolan och dessutom är de ofta 
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utvilade efter nattens sömn. Granberg (2006) anser också att bästa tidpunkter för högläsning 

är den tid, då barnen är pigga. Med anledning av detta tycker författare att högläsning vid 

morgonsamlingen är bästa tiden och de flesta barn brukar vara närvarande (Granberg 

2006,s.50).  

Den andra tolkningen av tidpunkts variationer för högläsning är att högläsning efter lunch, för 

huvudsakligen små barn, fungerar så att de ska kunna vila och sova. Av den anledningen kan 

syftet med högläsning inte uppfyllas optimalt för dessa barn, i och med att de sover efter en 

tid vid högläsningen. Högläsning är mer effektiv på barnens språkutveckling när barnen är 

utvilade och kan aktivt lyssna och koncentrera sig på läsningen. Blomberg (1988) tycker att 

högläsning är en krävande aktivitet för barn som ska ha ork att sitta och lyssna på den 

(Blomberg 1988, s.14.15). Men dessa småbarn kan ändå få nytta av högläsning genom att de 

under de korta stunder innan de sover hinner lyssna på högläsningen och på detta sätt kan 

bekanta sig med sagor och böcker som läses varje dag och därmed ett steg framåt mot 

språkutveckling. Chambers (2011) tycker att man alltid får lära sig något av språket genom att 

lyssna på högläsning (Chambers 2011,s. 62-65). Lindö (2005) & Norberg (2003) påstår också 

att lyssna på texter underlättar läsnings processen för barnet (Lindö 2 005, s. 25,26 & Norberg 

2003, s. 26 ff.).   

Den tredje tolkningen av tidspunktsvariationer kan vara så att ibland kräver verksamheten 

några andra arbetsuppgifter och aktiviteter än högläsning på förmiddagar eller eftermiddagar 

då högläsningstider ska anpassas med dessa aktiviteter. Men generellt får jag intrycket av att 

pedagogerna är medvetna och har den uppfattning att försöka välja högläsnings tidpunkterna 

på så sätt att den har mest effekt på barnens inlärning om språket samtidigt får man också 

intrycket att högläsning som sker efter lunch för småbarn fungera som sagoberättelse för att 

de ska vila och sova samt större barn får möjlighet att kunna värva ner och vila. 

 

6.2 Högläsning och språkutveckling 

Med avseende på barnens språkutveckling och högläsningens roll kan utifrån 

intervjuresultatet tolkar jag pedagogernas uppfattning enligt nedom:  

- Tre av fyra pedagoger tycker att barn som har tillgång till högläsning i tidig ålder får mer 

intresse och lust för böcker, vilket främjar språk- och begreppsförståelsen, utökar deras 

fantasier och inre upplevelser. Eftersom majoriteten av pedagoger betonar på samma sak 

tolkar jag att detta är viktig element i barnens språkutveckling. Enligt Vygotskij, (2001) sker 

språkutvecklingen hos barn i samspel med omgivningen och barnet är socialt redan från 
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början (Vygotskij 2001, s.11). Norberg (2003) påstår också att man ska skapa lämpliga 

fortutsättningar för barn om man vill att de ska bli litterärt kunniga t ex genom att bekanta 

dem med böcker genom högläsning och boksamtal redan som små barn (Norberg 2003, s. 

38,39). Tack vare högläsning i tidig ålder möter barnen böcker och texter, vilket är viktigt för 

att barn tidigt kan utveckla sin läs- och skrivförmåga samt språkliga medvetenheten. 

Lundberg & Herrlin (2003) tycker också högläsning i tidig ålder ökar barnets lust till texter 

och böcker, vilket leder till bättre ordförråd, ordförståelse och ökad fantasi (lundberg & 

Herrlin 2003, s.63). Genom högläsning som förekommer i hemmet eller på förskolan kan 

även små barn lära sig något av språket och förstå omgivningen bättre trots att de själva inte 

är läskunniga. Enligt Peters (1993) har forskningen visat positiva effekten av högläsning på 

barnens språkutveckling redan tidig ålder. Författaren lägger till att högläsning ger barnen inte 

bara förståelse hur skriften ser ut och språket är uppbyggt utan ger förståelse av omvärlden 

genom att deras fantasi väcks och inre bilder utvecklas (Peters 1993, s.1-15). 

- Samtliga pedagoger betonar på högläsning som en daglig återkommande aktivitet för att 

barn ska kunna bekanta sig med böcker och vänja sig vid läsning. Detta tolkar jag att 

högläsning ska vara en naturlig vardagsaktivitet som upprepas dagligen. Ekström & Isaksson 

(2000) påstår att tack vare dagliga högläsning får barnen successivt en positiv vana att 

använda sig av litteratur (Ekström & Isaksson 2000,s.39). Granberg (2006) tycker de 

kontinuerliga högläsningarna på regelbundna tider har positiv effekt på språkutvecklingen och 

verksamheten (Granberg 2006,s.50). 

- Alla pedagoger poängterar att genom att läsa och berätta för barnen får de stimulans att 

förbättra deras ordförråd samt kunskap om hur språket är uppbyggt. Att barn lära sig mer av 

skriftspråket tolkar jag att pedagogerna har för avsikt att detta kommer till mer användning 

inför skolan. Enligt Vygotskij (2001) lär sig barnet något tillsammans med andra barn och 

vuxna idag är grunden till att klara av detta på egen hand imorgon (Vygotski 2001, s.351). I 

samma tema som pedagogerna säger betonar Svensson (2009) också att barnens intresse för 

bokläsning väcks och förståelsen för skriftspråket ökas genom högläsning (Svensson 2009, s. 

142, 143, 150). Smit (2000) påstår dessutom att högläsning är den viktiga vägen som barnen 

kan gå för att bli bekant med det skriftspråket (Smit 2000, s.173,174).  

- Majoriteten av pedagogerna tycker att högläsning öppna möjligheter till utveckling av 

fantasi. Jag tolkar detta att pedagogerna vill barnen skapa sig mer inre bilder genom fantasier, 

vilka i sig ger barnen ökade upplevelser och erfarenheter som kan uttryckas via samtal och 

samspel. Genom högläsning lär barnet inte bara ord utan får också mer kännedom om hur 

barnen ska kunna använda dem vid interaktion med andra. Vygotskij (1995) anser att 
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erfarenheter ger fantasi. Tack vare högläsning och böcker får barnen erfarenheter som de inte 

själva har upplevt. Mer erfarenheter bidrar till rikare fantasier (Vygotskij 1995, s.12). Norberg 

(2003) menar att vid högläsning lär barn sig dels nya ord och begrepp dels bekantar de sig 

med nya sätt att kunna uttrycka sig (Norberg 2003, s.110). 

Av intervjuresultatet framgår också att det finns skillnader mellan pedagogerna avseende 

utförandet av högläsning. En av pedagogerna låter inte barnen avbryta högläsningen om de 

har frågor om boken eller bokens innehåll men en annan pedagog låter barnen göra det. 

Pramling (1993) anser att barnen förstår mest av bokens innehåll när de har möjlighet att 

avbryta under högläsningen och för en diskussion (Pramling 1993, s.). Detta kan tolkas att den 

ena pedagog som inte vill ha avbrott i högläsning måste ha kortare högläsning och boksamtal 

pga. storbarngrupp och tidsbrist eller hon vill inte barnen tappa tråden vid högläsning och 

härmed tappar intresse för läsning genom flera avbrott. Widerberg (2008) menar att den 

avsedda bokläsningen ska pågå från början till slut utan avbrott eftersom flera avbrott i den 

begränsade läsningstiden leder till att barnen tappa koncentration och intresse för bokläsning 

(Widerberg 2008,s.38).  

 

6.3 Förutsättningar och förhinder 

Vygotskij (2001) anser att barnens språkutveckling sker i samspel med omgivningen 

(Vigotskij 2001, s.127). Ju rikare förutsättningar och resurser, vare sig materiel, vuxnas 

närvaro eller aktiviteter som finns det i barnens omgivning, desto större möjligheter finns som 

kan påverka deras språkutveckling. Ett exempel på sådan möjlighet är att kunna besöka 

biblioteket regelbundet och utnyttja deras resurser avseende till högläsning och samtal, vilket 

betraktas som en värdefull förutsättning för barnens språkutveckling enligt hälften av 

pedagoger. 3 av pedagogerna har även på olika sätt möjlighet att få hjälp för högläsning och 

boksamtal och dessa hjälper kommer från andra personer än pedagogerna själva, det vill säga 

från äldre eleverna från skolan och resurspersonaler.  

Eftersom pedagogerna är glada över de här hjälperna som återkommande utnyttjas kan detta 

tolkas som en mycket uppskattad möjlighet och god förutsättning som påverkar barnens 

språkutveckling genom återkommande högläsning och boksamtal. Eftersom olika personer är 

involverade i bokläsning och samtal kan detta öppna mer förutsättningar för att berika barnens 

språkutveckling genom att barnen exponeras för flera nya ord och uttryck som används av 

flera olika personer. Dessutom kan man tänka sig att högläsning och boksamtal kan ännu mer 

påverka barnens språkutveckling när dessa blir ännu mer intressanta, fantasifulla och 
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stimulerande genom att andra personer som har andra erfarenheter medverkar vid läsning och 

samtal. Tack vare dessa får barnen erfarenheter som inte själva har upplevt och Vygotskij 

(1995) anser att mer erfarenheter bidrar till rikare fantasier (Vygotskij 1995, s.12). Allt som 

skapas bygger på fantasi och erfarenhet. Enligt begreppsteorin är empiriska erfarenheter är 

grunden till vardagsbegreppet. 

Norberg (2003) tycker att barn får mer motivation och intresse för litteraturen om de har flera 

personer runt och kring sig som läser böcker och läser högt för dem (Norberg 2 003, s.111). 

En annan aspekt i detta sammanhang kan vara så att barn inte bara får högläsning av flera 

personer utan får dem möjlighet att ha upprepande och ofta återkommande högläsningar som 

ger dem mer språkutveckling. I Boken om läsning (2006) står att alla experter på barn och 

barnens språkutveckling menar att barn kan lära sig läsa bara genom att en eller flera vuxna 

läser högt för dem tillräckligt många gånger, vilket stimulerar och stärker barnens 

språkutveckling (Barnens bokklubb 2006, s.32). Att besöka bibliotek uppfattas av 

pedagogerna som en förutsättning men handlar inte bara att ha högläsning och samtal utan 

själva miljön med många olika böcker ger barnen mer intresse för böcker i och med har de 

möjlighet att gå runt, titta på flera böcker och bläddra igenom. På detta sätt exponeras dem för 

mer texter och bilder, vilket återigen ökar deras intresse för språk och litteratur.   

 

Avseende förhindrande faktorer visar intervjuresultat några viktiga punkter: 

Att en pedagog överhuvudtaget inte har boksamtal och den andra har kortare boksamtal kan 

tolkas så att de inte har tillräcklig med tid för boksamtal. Tidsbrist tycks därför vara en 

förhindrande faktor för dessa två pedagoger för att ha boksamtal på deras avdelningar. En 

viktig orsak till tidbristen som framkommer av intervjumaterialet är förekomst av stora 

barngrupper som de här pedagogerna måste ta hand om. Detta är mot begreppsteorin som 

enligt Vygotskij (2001) krävs det att barn och pedagog integrerar i ett aktivt samspel för att 

språkutveckling och lärande ska ske. Han anser att enskilda barnen ska få möjlighet till 

språklig produktion genom att aktivt deltar och befinner sig nära den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij 2001, s.351, 355). För detta ändamål ska barngruppen inte vara 

större än att barnet ges möjlighet att ta aktiv del av språkutrymme. De andra två pedagoger 

som har bättre förutsättningar till boksamtal är de som får hjälp av äldre elever och 

resurspersonal. Tack vare dessa hjälper har antal barn i barngrupper minskat, därför det finns 

möjlighet för pedagogerna att klara boksamtalen. Det verkar som om pedagogerna har den 

uppfattning att de skall ha högläsning för barnen men tack vare tidsbristen blir boksamtalet 
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lidande. En annan aspekt som kan tolkas av intervjumaterialet är att barn i små barngrupper 

har mer möjlighet att få nytta av högläsning och boksamtal bland annat genom att de kan sitta 

nära intill pedagogen, vilket gör att de kan följa texter och bilder medan boken läses. Detta 

kan ge barnen möjlighet att de får känsla av närhet till varandra och känsla av gemenskap. De 

får dessutom större möjlighet att kunna uttrycka sig, ställa frågor och få svar på sina frågor. 

Allt tillsammans leder till bättre förutsättningar till språkutveckling. Dominkovic` m. fl (2006) 

talar om skillnaden mellan stor- och liten barngrupp. För barn i liten barngrupp finns betydlig 

bättre möjlighet för samtal samt dialog och samspel mellan de själva och med pedagogen. 

Däremot är utrymmet för samtal snävt i stor barngrupp, då finns det risk att barnen tappar 

greppet i själva boken om alla skulle reflektera sina tankar som väcks av högläsningen. I 

sådana fall sker högläsning av vuxna utan efterföljande möjligheter till samtal och diskussion.  

(Dominkovic` m.fl. 2006, s.134,135).  

En annan aspekt som stora barngrupper kan skapa är att alla barn inte får tillräcklig plats för 

att sitta nära intill pedagogen då blir svårare för barnen att lyssna och samtidigt titta på bilder 

och texter, vilket kan leda till sämre förståelse av bokens innehåll. Också framkommer av 

intervjuresultatet att pedagogerna tycker att stor barngrupp påverkar barnens språkutveckling 

på negativt sätt i och med att barnen inte hinner komma till tal, fråga eller få svar på sina 

frågor. Pantaleo (2007) anser att föredelen med en liten barngrupp vid högläsning är att 

barnen får möjlighet att aktivt delta i högläsning och högläsning blir ett forum för samtal 

tillsammans med andra barn vilket gör att språkutvecklingen hos dem går framåt (Pantaleo 

2007, s.440 ff.). 

 

6.4 Boksamtal och tidspunkt 

När det gäller tidspunkter för boksamtal finns en stor variation mellan pedagogerna, från en 

pedagog som inte alls har något boksamtal till en annan pedagog som till och med brukar 

förbereda sig inför högläsning och boksamtal. Den pedagog som brukar läsa igenom boken 

och lista ut några frågor innan högläsning och boksamtal tolkar jag att egentligen hon har två 

samtalstillfällen med barnen, ett innan högläsning genom kortare presentation av boken, 

kortare diskussion av bokens författare och innehåll samt ett efter högläsning. På grund av 

detta har barnen större möjlighet att fundera på boken, ställa frågor och skaffa sig mer inre 

bild av innehållet, vilket tycks påverka barnens språkförståelse i gynnsam riktning. Heisey & 

Kucan (2010) anser också att alla förberedelser och alla aktiviteter som händer före, under och 
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efter högläsning leder till djupare förståelse av bokens innehåll och därmed bättre 

språkutveckling hos barn (Heisey & Kucan 2010, s.667 ff.).  

3 pedagoger har samtal men av varierande tidspunkter i förhållande till högläsning. Majoritet 

av dessa pedagoger har samtal efter högläsning. Att ha högläsning och samtal i samma tillfälle 

kan tolkas så att dessa pedagoger vill ha samtalen utgående från barnens funderingar och 

upplevelser som direkt väcks under högläsningen. Annars finns det risk att barnen inte 

komma ihåg alla delar av boken som har lästs och alla frågor och funderingar som 

framkommit för dem under högläsning. Detta kan leda till sämre språkutveckling hos barnen i 

och med sker bokförståelsen för dem inte i djupare plan. Heisey & Kucan (2010) betonar på 

att högläsning och boksamtal bör sker i samma tillfälle för att underlätta barnens förståelse av 

bokens innehåll genom att de får möjlighet att direkt diskuterar om boken och texter samt 

ställer frågor (Heisey & Kucan 2010, s.667 ff.). 

 

6.5 Boksamtal och språkutveckling 

Boksamtal är samtal om litteratur som uppstår mellan individer som har läst samma 

bokmaterial, genom vilket kan de tillsammans jämföra sina uppfattningar och erfarenheter. På 

detta sätt har deltagarna i samtalet inte bara roligt utan de får möjlighet att se hela 

sammanhanget och får de att tänka/reflektera bättre genom att de fungerar i samtalet som 

lyssnare, läsare och talare. 

Samtliga pedagoger betonar på boksamtal som en viktig faktor till barnens språkutveckling. 

Många tankar och upplevelser dyker upp hos barnen under högläsning och genom boksamtal 

kan barnen sätta ord på sina tankar och ha samspel med andra. På detta sätt erhåller barnen en 

bättre förståelse av läsningens innehåll. Detta resonemang påminner mig om 

begreppsutveckling hos barn enligt Vygotskij (2001) som säger att samspelet mellan 

undervisning och utveckling är viktigt för barnets lärande och för detta krävs en aktiv 

interaktion mellan barn och pedagog genom språk och dialog (Vygotskij 2001, s.100, 127). 

Barnen behöver ha möjlighet till reflektion för att internalisera det nya erfarenhet som vävas 

ihop med de tidigare så att något nytt kunskap, bildas, det vill säga utveckling och lärande 

sker.  Enligt Chambers (2007) fungerar boksamtal som vanliga muntliga samtal där det finns 

samspel med andra fast i det avseende handlar om böcker. I det här samspelet försöker man 

dela sina upplevelser med andra genom att berätta om och reflektera över de egna känslor och 

tankar som har uppstått hos en efter bokläsningen (Chambers 2 007, s.9, 51). 
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Dominkovic m.fl. (2006) refererar till forskaren Karweit som poängterar betydandet av 

boksamtal för barnens språkutveckling . Genom bokläsning och boksamtal tränas barnen att 

bli duktiga i samtal och kommunikation med andra och samtidig utvecklar språket genom att 

skapa djupare förståelse och tankar av bokens innehåll (Dominkovic m. fl. 2006, s.134, 141).  

Samtliga pedagoger tycker samtal efter högläsning ger alla barn, inte minst de blyga och tysta 

barnen, möjlighet att komma till tal och uttrycka sina upplevelser inför alla andra barn och 

vuxna. Detta leder till att dels barn får mer förståelse av språket genom förståelse av bokens 

handling och olika begrepp dels barnens självkänsla och känsla av gemenskap ökas genom att 

samtal sker i en grupp och de har upplevt något tillsammans. Lindö (2005) påstår också att 

boksamtal ger barnen tillfälle att berätta om sina idéer och upplevelser som erhållits under 

läsning. Tack vare dessa berättande och kommentarer utveckla barnen sitt språk och främja 

sin sociala självkänsla (Lindö 2005, s.24). Även Edwards (2009) talar om boksamtal att detta 

ger barnen känsla av närhet och öka deras självförtroende genom inte bara språkutveckling 

utan genom att öppna möjligheter för barn att utbyta sina tankar och kunskap (Edwards 2008, 

s.16 f).  

I och med pedagogerna utför samtalen på olika sätt kan man tolka det att pedagogernas 

uppfattning om på vilket sätt boksamtal har den positiva effekten varierar. Hälften av 

pedagogerna tycks lägga mer vikt på den tekniska aspekten av boksamtal och tycker 

boksamtal främjar skriftspråket, ordförrådet och förståelse av ord hos barnen. Dessutom 

genom samtalen förstår barnen hur språket är uppbyggd via bättre förståelse av grammatik. 

Björk & Liberg (1996) lägger till att vi vuxna ska sträva efter att läsa och berätta för barnen 

samt tala med och lyssna på dem för att ge barnen stimulans att utveckla sina förmågor att 

uttrycka sig, förbättra deras ordförråd, grammatik och kunskap om att bygga meningar (Björk 

& Liberg 1996, s.23,34). De andra två pedagogerna förefaller betona mer på den 

kommunikativa och sociala aspekten av boksamtal och anser att boksamtal utökar barnets 

möjlighet att kunna kommunicera med andra och att kunna vara mer social genom vilket kan 

de uttrycka sina upplevelser och idéer enklare och tydligare. Norberg (2003)  & Dysthe 

(2003)  säger att genom boksamtal får barnen tillfälle att träna på att lyssna och tala. Man ger 

barnen möjligheter att kunna uttrycka sina upplevelser och känslor i dialog med andra samt 

uppmanar dem kunna reflektera över och värdera om de lästa texterna och samtal ger också 

bättre sociala utveckling (Norberg 2003, s.93 & Dysthe 2003, s.219). Den reviderade 

läroplanen (Lpfö98/10) säger att alla barn ska utveckla sin förmåga att lyssna, berätta samt 

reflektera. Dessutom ska barn utveckla att nyansera innebörden i begrepp, se samband samt 

upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld och kommunicera med andra (Lpfö98, reviderad 
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2010, s.9,10).  Med detta kan man sammanfatta pedagogernas uppfattning om boksamtalet 

roll på barnens språkutveckling.  

 

6.6 Barnens intresse till läsning och samtal 

Genom att höja barnens vilja och intresse för böcker och läsning kan ges de möjligheter att 

uppleva nyanser som finns i det skrivna språket, bland annat strukturer, formvariationer och 

rytm. Tack vare detta blir det lättare för barnen att lära sig läsa och skriva senare i skolan. 

Enligt alla fyra pedagoger är barnets intresse som har avgörande roll vid val av böcker som 

ska användas vid högläsning och boksamtals. Detta kan tolkas att barnens intresse som 

egentligen styr innehållet vid högläsning och samtal. Det är de roliga, lustfyllda och 

fantasifulla böcker som fångar barnets nyfikenhet till läsning. Sådana böcker öppnar ett 

relevant underlag för efterföljande samtal, samspel och språkutveckling som stort. På detta 

sätt kan val av böcker och läsning utgå från barnens intresse, vilket leder till ännu mer läsning 

och samtal, vilket i sig stimulera barnens intresse ytterligare till böcker och språkinlärning. 

Fast (2001) betonar på läsningens positiva effekt på barnens intresse för litteratur och den 

nära kopplingen som högläsning har med deras förmåga att lära sig läsa tidigt eftersom 

läsningen i sig väcker barnens intresse för skriftspråket (Fast 2001, s.122, 124).   

 

Av intervjumaterialet framgår att samtliga pedagoger brukar själva välja vilka böcker som ska 

läsas vid högläsning och diskuteras vid efterföljande boksamtal. Jag tolkar detta så att 

böckerna ska vara anpassade till barnen i alla avseende, d v s anpassad till barnens ålder, 

språkkunskapsnivå och intresse, för att kunna ge barnen glädje och lust för läsning och 

språkutveckling. I detta sammanhang anser Vygotskij (2001) att aktiviteterna ska vara inom 

ramen av den proximala utvecklingszonen, med andra ord ska pedagogen lägga aktiviteterna i 

en nivå som är utmanande, inte så svåra eller lätta, och ska utgå från barnens tidigare 

erfarenheter och intresse (Vigotskij 2001, s.338). Pedagogerna är medvetna om barnets 

intresses har central roll på val av böcker till högläsning trots att de själva som slutligen väljer 

böckerna till läsning. Barnets intresse är viktigt men böcker som är anpassade barnens 

språknivå och ålder är inte mindre viktigt. Pramling  m.fl. (1993) påstår att man får ta hänsyn 

till de materiella framför att stimulera barnens intresse för läsning och skriftspråket (Pramling  

m.fl. 1993,s.). Om de valda böcker och ämnen är försvåra för barn att förstå eller för lätta att 

kännas tråkiga finns det risk att barnen tappa intresse för läsning och samtal, vilket har 

negativt inverkan på språkutvecklingen. Med anledning till denna anpassning väljer 
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pedagogerna bland annat pekböcker med bilder till småbarn och böcker med mindre bilder 

men med mer spännande texter till större barn.   

Samtidigt låter de flesta av pedagogerna att barn ska vara delaktiga i val av böcker framför 

allt när de är i biblioteket, vilket är ett bra sätt att barn själv provar och kollar vad som är 

lämplig, intressant och spännande. I samband med detta brukar barnen visa böckerna för 

andra barn eller pedagogerna och försöker berätta och argumentera varför de har valt dessa 

böcker. Genom detta utvecklas inte bara motivering till de valda böcker utan sker också en 

bra kommunikations stund som påverka barnen språkutveckling. Enligt Chambers (2007) kan 

man låta barn själva välja mellan olika böcker och ge dem möjligheten att självmant välja de 

böcker till läsning som de anser är mer intressanta. Under tiden som barnen håller på att välja 

böcker dyker upp tillfälle för dialog och samtal med andra barn om böckerna som de ser eller 

har valt. På detta sätt sker utbyte av olika åsikter och erfarenheter (Chambers 2007,s. 80-82).  

 

6.7 Miljö 

Miljö, där högläsning och boksamtal äger rum är viktig och den ska vara uppmuntrande enligt 

samtliga pedagoger, vilket överensstämmer med den sociokulturella perspektiv teorin som 

enligt Vigotskij (2001) säger att hela barnets utveckling sker i samspel med den miljön och 

omgivningen dem befinner sig i (Vygotskij 2001, s.127). Läsmiljön bör utformas för att 

stimulera barnens språk- och begreppsutveckling genom bland annat att erbjuda barnen 

mötesplatser för kommunikation med tillgång till rikt material. Eftersom alla pedagoger 

använder sig av en bestämd plats, t ex. ett läsrum, en soffa eller rund matta, för högläsning 

och samtal varje dag och i samband med läsning stänger dörrarna för att barnen inte blir 

störda tolkar jag dessa som en markering av pedagoger att läsandet har högt värde. Man får 

intrycket att pedagogerna gemensamt har den uppfattningen att man ska satsa på en lugn- men 

stimulerande och trivsam läsmiljö för barnen, vilket gör att barnen kan få bättre möjlighet att 

lyssna och koncentrera sig på läsning och föra bättre samtal och dialog vid boksamtal. På 

detta sätt får de bästa nytta av högläsning och boksamtal och härmed bättre möjlighet för 

språkutveckling. Enligt Widerberg (2008)  kan ett trivsamt läsrum som skapar bättre stämning 

öppna större utrymme för barnen att skapa egna inre bilder. En sådan läsmiljö är också till stor 

hjälp för barn att fokusera mer på högläsningen (Widerberg 2008, s.34).   

Att alla i barngruppen sitter nära pedagogen och samtidigt tittar på texter och bilder medan 

hon läser gör läsmiljön mer intressant för barnen samt ökar gemenskap känslan hos dem. Tack 
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vare det finns tillräckligt plats för alla för den barngrupp som brukar sitta på mattan hindras 

störande elementer som t ex plastbrist och denna barngrupp får också samma trivselkänsla.   

I sådana trevliga och uppmuntrande miljöer har barnen lättare att komma till tal och ha 

samspel med andra barn och vuxna. Tack vare skilda rum för små- och stora barn har man 

försökt minska risken att läsmiljön påverkas av störande faktorer som t ex ljud vid läsning och 

samtal. Språkforskaren Barbro Eneskär (1990) påstår att en språkutvecklande och 

stimulerande miljö definieras som en miljö där barn får möjligheter att ha interaktion med 

olika individer genom att lyssna, känna, berätta och använda språket. I sådana miljöer utökas 

barnens ordförråd och den passiva ordkunskapen utvecklas (Eneskär m. fl. 1990, s.67 ff.). 

Majoriteten av pedagogerna försöker på olika sätt tillämpa de befintliga materialen på 

avdelningen för att göra miljöns och läsnings atmosfären lustfylld, vilket tolkar jag som ett 

ytterligare bevis att pedagogerna lägger stor vikt vid barnens läsmiljö. En pedagog gör miljön 

mysigare genom att tända ljus. Tillgång till en bekväm soffa eller mjuk matta är viktig att ta 

sig till för att barnen ska ha skönare att sitta på, vilket gör att de kan sitta tysta och har mer 

uppmärksamhet på läsningen. Av intervjumaterialen framkommer att majoriteten av 

pedagogerna strävar efter en mer anpassad läsmiljö som ska kunna förstärka förståelse av 

bokens innehåll hos barnen genom att i omgivande miljön ska finnas till exempel relevanta 

föremål och matchande dockor relaterad till bokens innehåll. Sådana läsmiljöer gör barnen 

mer nyfikna för bokens innehåll och mer intresserade och fokuserade för läsningen och 

samtal.  Widerberg (2008)  påstår att man kan på ett effektivt sätt väcka barnens 

uppmärksamhet genom att påbörja högläsningen via en docka. Eftersom barnen automatiskt 

koncentrerar sig på dockan och inte fokusera på läsaren blir de mer intresserade av sagan och 

läsningen(Widerberg 2008, s.42). 

Hälften av pedagogerna läser boken med varierande tonläge och kroppsställning för att göra 

högläsningen mer spännande för barnen. De blir mer nyfikna vad som ska hända näst tack 

vare tonläge variationer. Svensson (2005)  tycker att barn blir mer intresserade av 

högläsningen när den vuxne som läser boken ändrar på sin röst och sitt tonläge samt använder 

ansiktsuttryck. Detta leder till att barnen får mer intresse att lyssna på läsningen (Svensson 

2005, s.30).  

Hälften av pedagogerna har varierade böcker i bokhyllor på sina egna avdelningar som är 

lämpliga för barnen, vilket jag tolkar att pedagogerna vill att barnen ser böckerna varje dag 

och tittar i dem i och med dessa är lätt tillgängliga. Från detta kan man dra slutsatsen att 

barnen kan daglig utsattas för böcker, vilket gör att dem allt eftersom blir mer intresserade av 

läsning och litteratur. Med tiden blir detta en positiv vana för barnen att ofta ta böcker 
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spontant och läsa. Lindö (2005) & Norberg (2003) lyfter fram omgivningens betydelse på 

barnets utveckling och intresset för läsning och skrivning. Som exempel på omgivningens roll 

kan man nämna tillgång till tidningar och böcker som vuxna använder. Duktiga läsare brukar 

ha haft tillgång till många bra böcker i lämplig svårighetsnivå (Lindö 2 005, s.25,26 & 

Norberg 2003, s.26 ff.). 

 

7. Slutsatser och sammanfattning 

Med detta arbete skulle jag vilja undersöka vilken betydelse har högläsning och boksamtal för 

språkutveckling hos förskolebarn enligt 4 pedagoger? För att kunna komma till ett trovärdigt 

svar har jag formulerat följande frågeställningar: Hur kan högläsning och boksamtal påverka 

språkutvecklingen enligt pedagogerna? Hur beskriver pedagogerna att högläsning och 

boksamtal anpassas till barnens intresse? Vilka förutsättningar och förhinder finns det att 

genomföra högläsning och boksamtal enligt pedagogerna? Hur beskriver pedagogerna rollen 

av miljö, där högläsning och boksamtal sker för språkutvecklingen? För att få svar på frågorna 

har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med fyra olika förskolepedagoger. För att ta reda 

på hur pedagogerna uppfattar vikten av högläsning och boksamtal i förskolan är kvalitativa 

intervjuer är en lämplig metod. Samtliga bandade intervjuerna som har skrivits ut har 

analyserats, diskuterats och jämförts med relevanta litteraturer och tidigare forskningar. 

 

7.1 Pedagogernas uppfattning av högläsningens inverkan på språkutvecklingen 

Min undersökning visar att samtliga pedagogerna är medvetna om högläsningens inverkan på 

förskolebarnens språkutveckling i och med dem har avsatt tid för högläsning dagligen. Peters 

(1993) anser också att pedagogerna ska se högläsning som en sorts vardagsaktivitet och rutin 

(Peters 1993,s.1-15), vilket med tiden enligt Ekström & Isaksson (2000) leder till utveckling 

av ett behov och vana hos barn att syssla med böcker (Ekström & Isaksson 2000, s.39). Tack 

vare regelbundna högläsningar stimuleras barnens intresse för språket och språkförståelse. 

Dessutom utökas barnens förmåga att skapa sig mer inre bilder och fantasier, genom vilka blir 

de mer intresserade av språket och motiveras till att berätta och ha samspel med andra. 

Majoriteten av pedagogerna tycker att barn ska ha högläsning redan tidig ålder för att de blir 

intresserade av böcker och texter, vilket leder till mer utveckling av deras fantasi och 

begrepps förståelse samt de får möjlighet att skaffa sig mer av det passiva ordförrådet och 

skaffa sig en vana för litteratur senare i skolan. Linell (1982) poängterar att redan tidig ålder 

ska barnens språkutveckling stimuleras och för detta ändamål har förskolan och familjen en 
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viktig roll. Författaren anser att brister på språkkunskap hos barn måste uppmärksammas 

redan i förskoleålder (Linell 1982,s. 257-267). I detta sammanhang påstår Barbro Eneskär 

(1990) att barns passiva ordförråd under förskoleåldern har direkt påverkan på och samband 

med läs- och skrivinlärning i skolan (Eneskär m.fl. 1990, s.67 ff.). Även om min studie visar 

att små barn inte får fullt ut av högläsning och inte alls av boksamtal efter lunchen, eftersom 

de sover efter en stund, får de ändå bättre möjlighet att bekanta sig med sagor, texter och 

böcker genom att lyssna på högläsning. 

 

7.2 Pedagogernas uppfattning av boksamtalens inverkan på språkutvecklingen 

När det gäller boksamtal framkommer det att samtliga pedagoger är medvetna om barn ska få 

tillfälle att bearbeta, reflektera och presentera sina tankar. Detta sker genom boksamtal efter 

högläsning, vilket ger möjlighet till barnet att dels förstå bättre boken i djupare plan dels få 

stimulans att kunna uttrycka sina tankar och upplevelser som har skapats under läsningen och 

att förbättra sitt ordförråd och sin grammatik. Heisey & Kucan (2010) anser att alla aktiviteter 

liksom samtal som sker i anslutning till högläsning ger barnen bättre förståelse av bokens 

innehåll (Heisey & Kucan 2010, s.667 ff.). I och med barnen får träna och praktisera sitt språk 

via boksamtal öppnas möjligheter för barn att kommunicera med omvärlden genom ett rikare 

och mer väluppbyggt språk. Detta ger de känsla av självförtroende och gemenskap med andra. 

Dominkovic`m.fl. (2006) som hänvisar till forskaren Karwiet och menar att boksamtal ger 

barnen djupare förståelse av bokens innehåll och ger dem möjlighet att bli duktiga i samtal 

och interaktion med andra (Dominkovic`m. fl. 2006, s.134, 141).  Genom att barn tränas i 

samtal med andra barn och vuxna förbereds dem för skolan. Visserligen poängterar samtliga 

pedagoger om den viktiga rollen som boksamtal har på barnens språkutveckling, men 1 av 4 

pedagoger har inte alls boksamtal och bara en som brukar ha längre boksamtal. Utifrån detta 

och utifrån det att boksamtalets tid och längd anpassas till högläsningen och andra 

verksamhetens aktiviteter tycks att pedagogerna prioriterar högläsning framför boksamtal i 

praktiken. På detta sätt finns risker för de berörda barnen att ha reducerad möjlighet att kunna 

berätta om sina upplevelser och fantasier som väcks efter högläsning, vilket kan leda till 

mindre möjlighet till kommunikation och slutligen sämre praktisering av språket och 

språkutveckling.  

Att högläsning och framför allt boksamtal sker i olika tidpunkter hos olika pedagoger kan 

beror på anpassning till andra inplanerade aktiviteter i verksamheten men i och med dessa 

sker dagligen tycks att man är medveten om läsningens och samtalets roll i barnens 

språkutveckling, fast boksamtal inte är jämställt med högläsning. 
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 7.3 Pedagogernas uppfattning om barnens intresse och läsmiljösinverkan på 

språkutvecklingen  

Alla pedagoger är medvetna om barnens intresse för läsning och samtal som är oerhört viktig 

för deras språkutveckling. Man strävar efter att stimulera barnens intresse för läsning genom 

lustfyllda och fantasifulla böcker som läses dagligen i barngruppen, vilket leder till bättre 

förståelse av språket genom att uppleva formvariationer, rytm och strukturer i det skrivna 

språket samt genom att förstärka deras gruppkänsla och kommunikation eftersom de har 

upplevt något tillsammans. Linell (1982) betonar också på miljön, där språkutvecklingen 

förbättras genom att barnen stimuleras till att kunna förklara, beskriva och berättar tack vare 

boksamtal (Linell 1982,s.257-267). Det framkommer att pedagogerna är medvetna om 

faktorer som påverkar barnens intresse för språk, vilka är egentligen sammanvävda med de 

faktorer som har nämnts under punkterna 6.3 och 6.7. Det vill säga att läsmiljöfaktorer, 

resurser och faktorer som kan förstärka eller begränsa bokläsning och boksamtal och därmed 

barnens intresse. Av denna undersökning framgår att tidsbrist är en viktig faktor som på 

negativt sätt kan påverka barnets intresse för språkutveckling direkt eller indirekt. Detta beror 

i stort sett på stora barngrupper på förskolan som innebär mer arbete och tidsbrist för de 

involverade pedagogerna. På grund av detta hinner en pedagog inte alls ha boksamtal eller en 

annan pedagog låter inte barn avbryter högläsning om de har frågor. I motsats till detta anser 

Pantaleo (2007) att det finns mycket fördel med små barngrupper som har möjlighet till 

högläsning och samtal tillsammans tack vare att det finns mer tid (Pantaleo 2007, s.440 ff). 

Hjälp från resurspersonal och äldre elever från skolan har två positiva aspekter för de stora 

barngrupperna. Den ena är att stora barngrupper kan delas i mindre grupper vid läsning och 

den andra är att olika personer läser och samtalar med barnen då får barnen mer variation av 

ord och språkrytm. 

Det handlar också mycket om anpassning till barnet intresse och delvis till verksamhetens 

resurser och struktur. Visserligen ges alla barn vara aktivt delaktiga för val av böcker som 

används för högläsning men det är pedagoger som har sista beslutordet för böcker som väljs. 

Böckerna ska vara anpassade till barnen i alla avseende. Anledningen till detta är att bara 

förstärka barnens intresse för läsning genom rätt nivå av litteratur som läses för barnen . När 

högläsningen är intressant för barnen genererar det större möjligheter för fantasier och 

upplevelser hos dem och därmed bättre underlag för samtal. Genom att det finns böcker nära 

till hands på avdelningar att barn kan bläddra och titta i samt genom besök på biblioteket 

exponeras barnen ofta för böcker, vilket också bidrar till ökat intresse hos barn för läsning och 

litteratur. För samma anledning att stimulera barnen till böcker och samtal använder 



 

43 

 

pedagoger olika medel, material eller röst- och kroppsställnings variationer vid högläsning 

och boksamtal.  

 

Sammanfattningsvis har jag genom detta arbete förstått att pedagogerna är medvetna om 

högläsningens och boksamtalets roll på barnens språkutveckling fast de lägger större vikt vid 

högläsning än boksamtal pga. ”förhindrande faktorer” som finns i verksamheten. Trots detta 

och för att nå målet avseende språkutvecklingen försöker pedagogerna anpassa befintliga 

resurser för att utföra högläsning och boksamtal som omständigheterna tillåter. För 

pedagogerna är barnens intresse, dvs. att barnen blir stimulerade till språkutveckling, står 

centralt. För detta ändamål har de försökt anpassa läsmiljö, bokexponering och val av böcker 

till barnens utvecklings nivå. Trots olika förhindrade faktorer försöker de utnyttja faktorer och 

medel som ökar fortsättningarna för barnens språkutveckling.  

 

8. Framtida undersökning 

För mitt arbete har jag intervjuat 4 pedagoger som arbetar med barn i åldersgruppen 1 upp till 

5 ½ år men det finns flera anledningar till fortsatt forskning i samma tema ”högläsning och 

boksamtal”. Bland annat kan man påbörja en studie i lågstudiet, årskurs 1-3, för att undersöka 

dels om högläsning och boksamtal förekommer dels om lärarna har samma eller annan 

uppfattning om högläsnings och boksamtals roll på barnens språkutveckling i förhållande till 

pedagogerna på förskolan?   

 

9. Tack  

Slutligen skulle jag vilja tacka alla de pedagoger som medverkade i min undersökning samt min 

handledare Åsa Larsson som under arbetets gång var ett stort stöd.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Ghazal heter jag. Jag är en student från Södertörnshögskolan i Stockholm som läser till lärare 

med inriktning mot förskolan/grundskolan. Då jag snart är färdig med utbildningen ska jag nu 

genomföra mitt examensarbete. Studien riktar sig till verksamma förskollärare . Jag är därför 

nyfiken på dina erfarenheter av och resonemang kring det pedagogiska arbetet beträffande 

högläsning och boksamtal som metod/redskap för barnens språkutveckling i förskolan. 

Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av intervjuer som beräknas ta cirka 60 

minuter. Jag kommer att spela in intervjun med hjälp av diktafon. Ditt deltagande är frivilligt 

och du kan när som helst under studiens gång avbryta din medverkan. Dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt i undersökningen och kommer endast att användas i denna studie. 

Förskolans namn och ditt namn kommer att vara anonyma också. 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig 

Mitt mobilnummer: xxxxxxxxxx 

Mitt mail adress: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar 

Ghazal S. Fard 
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Bilaga 2 

INTERVJUFRÅGOR  

Inledande intervjufrågor 

Ålder? 

Utbildning? 

Hur läng har du jobbat som pedagog? 

Hur många avdelningar har ni? Hur stor är barngrupper?  

 

Nyckel frågor 

1-När brukar du ha högläsning för barnen och i så fall hur ofta? Använder du något boksamtal 

med dem efteråt? vad du har för uppfattning för boksamtal? Vad är ditt syfte med detta?  

2-Uppfattar du att högläsning och boksamtal har någon inverkan på barnets språkutveckling? 

På vilket sätt? 

3-Vilken betydelse har miljö vid högläsningen? 

4-På vilket sätt anser du att högläsning och boksamtal stimulerar barnens språkutveckling?  

5-Känner ni till någon eller några metod/metoder för utförande av högläsning och boksamtal? 

I så fall vilken/vilka metoder använder du?  

6-Hur anpassas högläsningen och boksamtal till barnens intressen?  

7-Sker högläsning och boksamtal i stor eller i mindre grupp och vad är syftet med detta? 

8-Vad får barnen ut av högläsning och boksamtal? 

9-Hur väljer ni böcker? Och vem väljer böckerna för högläsningen? 

 

Vissa av dessa frågor förstärktes med hjälp av frågor som, ”kan du berätta lite mer”, ”hur 

menar du”, ” Vad menar du med det”,” på vilket sätt”? 
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