
 

 

 

Självständigt arbete 15 hp 

 

 

Högläsning 
- En studie om pedagogers uppfattningar av 

högläsningens betydelse i förskolan 

 

Författare: Jenny Nilsson 

Handledare: Sofia Jönsson 

Ekström 

Examinator: Maria 

Magnusson 

Termin: HT15 

Ämne: Högläsning i 

förskolan 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2FL01E 

Förskollärarprogrammet 

Instutitionen för 

utbildningsvetenskap 



  
 

i 
 

Abstrakt 
 

Titel/title:  

Högläsning – En studie om pedagogers uppfattningar av högläsningens betydelse i 

förskolan 

Reading aloud – A study about teachers´ experiences about the read-alouds importance 

in preschool 

 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar av vilka 

möjligheter och strategier som förekommer i arbetet med högläsning. I studien 

bearbetas två frågeställningar: Vilka uppfattningar har pedagoger kring högläsning som 

redskap i barns språkutveckling samt vilka möjligheter och strategier finns för 

pedagogers uppfattningar att omsättas i en högläsningssituation. Studien är kvalitativ 

och bygger på metoderna intervju och observation. I intervjun deltog fem pedagoger 

varav fyra var förskollärare och en var grundskollärare. Vid observationen deltog en 

pedagog och sex barn i åldern två till tre år. Resultatet i studien visar att högläsning bör 

ses som en pedagogisk situation med ett syfte vilket ger möjlighet för barn att utveckla 

sitt språk. Att läsa med inlevelse, betoning och använda dramatisering lockar till barns 

fantasi och språkliga stimulans. Samtal används som ett betydelsefullt verktyg där 

situationer för kommunikation och diskussion skapas. Upprepad läsning uppfattas bidra 

till att barn ”läser” böcker själva utan en vuxen. Olika strategier framkom i resultatet 

såsom att skapa samtal genom att ställa frågor, förutsäga bokens innehåll, sammanfatta 

och klargöra eventuella funderingar hos barnen. Det sociala samspelets poängteras för 

barns inlärning och kommunikation. Vidare visar resultatet att barngruppens storlek kan 

påverka högläsningssituationen och barns verbala deltagande. Resultatet visar att 

samspelet med boken som artefakt är av betydelse för barns lärande. Rätt val av bok kan 

skapa möjligheter för barns fantasi och språkliga utveckling. Det framkom svårigheter 

med att hitta lagom svåra böcker eftersom barn befinner sig i olika utvecklingsfaser och 

kan ha olika modersmål. Olika uppfattningar förekommer om det gemensamma 

samtalet vid en högläsning. Samtalet kan ses som en tillgång i barngruppen eller som ett 

störningsmoment. 

 

Nyckelord 
Förskola, högläsning, pedagog, samtal, språkutveckling. 
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1 Inledning 
 

I dagens samhälle möts barn av ett informationsflöde såsom skyltar, böcker, bilder och 

texter. Barn behöver utveckla en skriftlig förmåga och en kommunikativ förmåga i det 

samhälle vi lever i idag där de tidigt möter en bild- och teckenkultur. Det leder till att 

förskolan har stor betydelse för barns möjligheter för att kunna använda och förstå 

denna kultur. Grunden för barns språkutveckling läggs redan när de är små och 

förskolan har höga krav på att skapa möjligheter för barns lärande (Dominković, 

Eriksson & Fellenius, 2000 & Utbildningsdepartementet, 2010). Förskolans uppdrag är 

att lägga grunden för ett livslångt lärande och barn ska ges möjlighet till att utveckla 

både sitt ordförråd och talspråk med olika begrepp. Förskolan ska lägga stor vikt vid att 

uppmuntra och stimulera varje barns språkutveckling (Skolverket, 2010). Vidare 

beskriver Granberg (2006) att det blir allt vanligare att barn spenderar mer tid i 

förskolan och det har lett fram till att förskolan har fått en mer betydande roll i barns 

utveckling, framförallt i den språkliga utvecklingen. Språket utvecklas under hela livet 

och genom samspel med andra människor blir det möjligt. Författaren menar att språket 

ska förmedlas av den vuxne på ett roligt och givande sätt för att det locka barns intresse 

för språk (a.a.). Det finns olika arbetssätt och arbetsmaterial som kan användas för att 

barns språkutveckling ska stimuleras. En arbetsmetod som visar sig ha en positiv 

inverkan är högläsning. När vuxna och barn läser tillsammans utvecklar barnen sitt 

ordförråd genom att lyssna och på så sätt ökar barns språkkunskaper (Dominković et al. 

2006). Vidare beskriver Granberg (2006) att å andra sidan ofta används sagostunder 

enbart som tidsfördriv men kan se annorlunda ut om det får ett pedagogiskt syfte. Finns 

inte en medvetenhet om det pedagogiska syftet med högläsning utan det enbart används 

som ett tidsfördriv, kanske följden blir att barns möjlighet till lärande och språkliga 

utveckling begränsas. Därmed blir det relevant att studera pedagogers uppfattningar 

kring arbetet med högläsning i förskoleverksamheten. Hur ser pedagoger på högläsning 

som ett pedagogiskt verktyg med ett syfte och vilka tillvägagångssätt kan användas? 
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2 Syfte & frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar av högläsningens 

betydelse, hur dessa omsätts i praktiken samt hur högläsning som redskap med ett 

pedagogiskt syfte kan användas.  

  

Frågeställningar 

 

 Vilka uppfattningar har pedagoger kring högläsning som redskap för barns 

språkutveckling? 

 

 Vilka möjligheter och strategier finns för pedagogers uppfattningar att omsättas i 

en högläsningssituation? 
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3 Bakgrund 
 

Nedan presenteras olika sätt att se på högläsning och dess betydelse för barns 

språkutveckling genom skolverkets läroplan för förskolan, litteratur och tidigare 

forskning. Avsnittet avslutas med en redogörelse för vilken teoretisk utgångspunkt som 

ligger till grund för studien.  

 

3.1 Styrdokument  
 

Skolverket (2010) nämner att läroplanen innehåller mål och riktlinjer som verksamheten 

ska jobba mot som strävansmål. Förskolan uppdrag är att lägga grunden för ett livlångt 

lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska utformas så 

den är trygg, lärorik och rolig för alla barn. I förskolan ska barnen få möjlighet till att 

reflektera och iaktta där lärandet baseras på såväl samspelet mellan barn och vuxna som 

på att barnen lär tillsammans i gemenskap. Vidare beskriver Skolverket att språket är ett 

centralt begrepp där det framkommer att förskolan ska stimulera och uppmuntra varje 

barns språkutveckling och ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet för den 

skriftspråkliga världen. Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna 

och ge uttryck för egna uppfattningar och även förstå andras perspektiv. Barn ska 

uppmuntras till att utveckla ett intresse för texter, bilder, symboler och skriftspråk.  

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 2010, s 10). 

 

Fokus ska vara på barnen och de ska få möjlighet till att uttrycka sina egna åsikter (SFS, 

2010:800). Riktlinjerna för förskollärarens roll understryks med att arbetet i 

barngruppen formas och genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin 

kommunikation och språkutveckling. Förskolläraren ska ta tillvara på barns intresse och 

nyfikenhet för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 2010). I Förskola i utveckling – 

bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) 

beskrivs språket som ett prioriterat område. Målen för språk innebär att barn ska få 

möjlighet till kommunikation och utforska språket i sin vardag. Högläsning är ett 

betydande redskap för att stimulera barns språkutveckling. 

 

3.2 Språkets betydelse 
 

Barn tillbringar allt mer tid i förskolan och den mest betydelsefulla perioden i barns 

språkutveckling är när barn befinner sig i förskoleåldern. Därmed får förskolan en 

betydande roll när det gäller att utveckla och stimulera barns språkutveckling 

(Granberg, 2006). Att stödja alla barns språkliga utveckling är en av förskolans mest 

betydelsefulla uppgifter. Oavsett vilken hemmiljö barnet kommer från ska 

utgångspunkten på förskolan vara att alla barns språk duger. Barn behöver tid för att 

utveckla sitt språk och det är av stor vikt att pedagogerna är aktiva lyssnare och tar ett 

steg tillbaka och hjälper barnen vidare genom uppmuntrande vägledning vid behov 

(Taube, 2007). Det är betydelsefullt för språkutveckling att barn dagligen får möjlighet 

och tillfällen till intressanta och utvecklande samtal med andra. Genom lek och samtal 

utvecklar barn en medvetenhet om olika språkliga uttryckssätt (Svensson, 2005).  
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Åren före skolstart är hjärnan under stark utveckling. Barn får möjlighet till ett rikt 

språk genom kommunikation, bokläsning och samtal med läsande vuxna som tar sig tid 

att samtala med barnen (Edwards, 2008). Dagliga samtal är en väg till att barn utvecklar 

en språklig medvetenhet av hur språket kan delas in i meningar och ord. I förskolan får 

barn stöd till att utveckla en förståelse för att språkljud symboliseras av bokstäver. Det 

innefattar även hur bokstäverna låter och ser ut (Svensson, 2009). Förskolan ska sträva 

efter att barnen utvecklar sin förmåga till att kommunicera och i samspel med sin 

omgivning lär sig barnen att argumentera, tala, berätta, ställa frågor och bemöta och 

förstå andras argument. När barns verbala språk utvecklas får det en större betydelse i 

samvaron med andra (Utbildningsdepartementet, 2010). Edwards (2008) nämner 

betydelsen av att barn i tidig ålder har tillgång till böcker i sin vardag eftersom det 

påverkar barns vidare utveckling inför de kommande skolåren. Språkligt välförsedda 

barn har ett rikt förråd av inre bilder och kan vid en högläsning lyssna och göra det lästa 

till något sammahängande. I samspel med andra utvecklas språket och det grundläggs i 

den muntliga kommunikationen. Vidare nämner Edwards att samspel med vuxna där 

samtal och diskussion ständigt uppstår får barn möjlighet att utveckla ett rikt språk. 

Vardagliga samtal är inte tillräckliga för att barnen ska utveckla den språkbank de 

behöver. Barn måste få prova att använda sitt språk i olika sammanhang såsom 

benämna föremål med ord eller på vad som händer (a.a.).  

 

3.3 Högläsning 
 

Edwards (2008) beskriver att böcker kan stimulera till samtal för både små och stora 

barn. Grunden till en ord- och språkbank stimuleras vid en högläsningen. Barnen får 

lyssna till skriftspråket vid en högläsning och kan då uppfatta meningsbyggnad, 

struktur, uttal och satsmelodi. Vidare menar Edwards att sambandet mellan ljud och 

bokstäver upptäcker barnet när den tillsammans med en vuxen läser en bok, speciellt om 

de följer med pekfingret över texten. För barn med annat modersmål än svenska så är 

högläsningen på förskolan av stor betydelse. Vid en högläsning främjas barns språk och 

fantasi. Barnen får öva på att skapa inre bilder och denna process används både när vi 

minns, läser och fantiserar (a.a.). Lekar kan uppstå genom böckers innehåll vid en 

högläsning eftersom fantasin spelar en stor roll i både bokens och lekens värld. När barn 

lyssnat på samma bok står de på samma plattform vilket skapar gemensamma lekar. För de 

mindre barnen blir högläsningen en stund med vuxenkontakt där idéer väcks till liv utifrån 

berättelsen (Ekström, 2005). Koncentrationsförmågan övas genom högläsning och 

begreppsbildning och abstrakt tänkande ökar genom samtal och läsning kring bilder och 

böcker. En betydelsefull aspekt är att barnen får träna på att skapa sammanhang och 

hålla en röd tråd vid en högläsning (Edwards, 2008). 

 

Dominković et al. (2006) menar att idag föds barn till en värld som är fylld av både 

bilder och texter av olika slag såsom reklam, tidningar, böcker och skyltar. För att 

kunna leva i denna värld förutsätts det att alla kan kommunicera genom både text och 

bild. Hur barn tillägnar sig denna värld och vilka erfarenheter som ger dem goda 

föreberedelser för att bemästra språket finns det inget exakt svar på. Men får barnen 

möjlighet till att lyssna på högläsning redan i tidig ålder kommer de en bra bit på vägen 

i sin förståelse för kommunikation. Vidare beskriver författarna att genom tidiga 

lässituationer får barn grundläggande kunskaper om böckers innehåll. Barn utvecklar 

förståelse för att texten i en bok har en mening och att det finns en relation mellan tal 

och text. Högläsning ger barn kunskaper om språk och kan vara till hjälp för senare 

skrivarbete och läsinlärning. Genom högläsning får barn en förståelse för hur berättelser 

är uppbyggda och hur de ser ut vilket senare kan påverka barns språk vid berättelser. 
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Vid högläsning mellan vuxna och barn kan det uppstå en pedagogisk situation där den 

vuxne vägleder barnen mot upplevelser och kunskaper kring bokens innehåll såsom text 

och bild. Alla högläsningssituationer är inte pedagogiskt planerade där pedagogen har 

bestämt vad barnen ska lära sig (a.a.). Vidare beskriver Johansson (2002) att högläsning 

bör ses som ett lärotillfälle och användas vid en tidpunkt där barnen är pigga och ett 

lärande kan ske (a.a.). Då tiden för högläsning kan vara ett hinder i dagens förskolor 

anser Edwards (2008) att pedagoger ska försöka satsa på att skapa rutiner för lässtunder. 

Utbildningsdepartementet (2010) nämner att barn uppmärksammar delar och helheter 

genom berättelser, att det finns en början och ett slut och hur händelsekedjor och 

berättelser byggs upp. Det är av stor vikt att barnen ges tillfälle till att berätta och 

återberätta samt skapa berättelser tillsammans med andra. Genom berättandet kan barn  

bli delaktiga i en ömsesidig kommunikation som gynnar det fortsatta lärandet av den 

språkliga och kommunikativa förmågan. För att barn ska utveckla en god kommunikativ 

förmåga har miljön och omgivningen en betydande roll där utmaning och stöd skapar en 

balans. Vidare beskriver Utbildningsdepartementet att förskolan ska ge barnen 

möjlighet till att utveckla sin förmåga till att förstå texters och bilders kommunikativa 

budskap. I tidig ålder är de flesta barn intresserade av böcker och genom att titta och 

lyssna på berättelser kan barnen förflytta sig i tid och rum. Det är betydelsefullt att 

regelbundna lässituationer sker både i barngrupp och enskilt. Vid en bokläsning får 

barnen möjlighet till att samtala kring bilder och innehåll, ställa frågor, kommentera och 

lyssna på andras funderingar (a.a.). 

 

Frost (2002) förklarar att när barn vill att pedagoger läser samma bok flera gånger beror 

det på att de behärskar och har full kontroll över bokens språk och innehåll. På 

förskolan bör det finnas god tillgång till böcker och pedagogerna ska i största mån 

skapa utrymme för att barnen ska möta bokens värld. Böckerna ska vara synliga och 

lättåtkomliga för barnen. Om barn inte får chansen till att vara omgiven av en bokmiljö 

menar Frost (2002) att barn kan få problem med sin senare läsinlärning. Val av bok bör 

avgöras genom barnens intresse, litterära och språkliga nivå samt förskolans syfte med 

litteraturarbete. Den gemensamma läsningen ska vara en lustfylld och efterlängtad 

aktivitet för både pedagogen och barngruppen (a.a.). Hellsing (1998) nämner att det kan 

förekomma att pedagoger väljer böcker efter eget intresse. Bara välja böcker av den 

anledningen kan ses som oprofessionellt, böcker bör istället väljas så att en meningsfull 

läsning skapas. 

 
3.3.1 Samspelet mellan barn och vuxen  

Högläsning där vuxna läser högt för barnen menar Frost (2002) har sedan länge varit 

känt för att det påverkar barns språkutveckling positivt. Vid en högläsningssituation är 

det inte bara själva läsningen som har betydelse utan även samspelet mellan den vuxne 

och barnet. När den vuxne läser högt synliggörs det för barnet hur en text kan förstås 

samt hur den kan förstå en text hitta olika sorters strategi för att få en förståelse för 

texten (a.a.). Samspelet mellan den vuxne och barnet vid en högläsningssituation kan 

delas in i fyra olika grundkomponenter dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam 

tid. Dessa fyra komponenter kan även ingå vid gemensamt urforskande, gemensamt 

arbete, gemensam lek och ger tillsammans positiv förutsättning för lärande. Den 

kommunikativa förmågan och därmed språket stimuleras genom intressanta dialoger 

som uppstår vid en bokläsning (Dominković et al. 2006). I de boksamtal som 

förekommer fördjupar barnen sin upplevelse, förståelse och tolkning av en berättelse 

samt att det tanke- och språkutvecklande. Genom boksamtal knyts boken till barns egna 

upplevelser och hjälper dem att bearbeta och reflektera olika frågor och händelser.  

Boksamtal kan ge ett ökat bokintresse där barnen får en förståelse för hur mycket 
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böcker kan innehålla (Edwards, 2008). En annan god förutsättning för lärande menar 

Dominković et al. (2006)  är den närhet och kontakt som uppstår mellan den vuxne och 

barnet under en högläsning. Närhet skapar trygghet vilket kan gynna barns lärande. 

Gemensamt fokus gynnar samspel och dialog på ett sådant sätt att alla delatagare i 

högläsningen delar samma text och upplevelse. Ett samspel kan vara svårare att skapa i 

större barngrupper men kan underlättas genom att pedagogen använder en storbok. 

Vidare beskriver författarna den sista komponenten, gemensam tid, där det skapas 

möjligheter för barnet att koncentrera sig på det som är aktuellt i boken såsom text och 

bild. Genom dessa fyra samspelskomponenter skapas inlärningssituationer som 

möjliggör både talspråklig och kommunikativ utveckling hos barnen (a.a.).  

 

Jönsson (2007) förklarar att det finns fyra olika lässtrategier som anses vara 

meningsfulla för skapandet av läsförståelsen: förutsäga, ställa frågor, sammanfatta och 

klargöra. Vid högläsning och samtal kan dessa strategier vara ett stöd för läsförståelsen. 

Vidare beskriver författaren att vid gemensamma samtal kan den vuxne och barnet 

tillsammans försöka förutsäga bokens innehåll genom att studera bokens titel och 

utsidan. Frågor kan ställas under läsningens gång eller efter och på så sätt klargörs 

olika funderingar som uppstått. För att barnet ska få en förståelse för texten kan den 

vuxne och barnet sammanfatta bokens innehåll innan de fortsätter läsa (a.a.). Pedagoger 

bör göra sitt yttersta för att göra läsandet lustfyllt genom att bl.a. locka och bjuda in 

barnen. Alla barn är inte vana vid böcker och högläsning därför är det av stor betydelse 

att återkommande läsrutiner är närvarande i verksamheten (Lindö, 2005). 

 
3.3.2 Samspelet med boken 

Edwards (2008) nämner att vid en högläsning sker det både ett samspel mellan barnet 

och boken samt mellan barnet och den vuxne. Den vuxne kan ses en vägledare och 

fokus ligger på samspelet mellan barnet och boken. Vid en delad bokläsning är läsaren 

fri i sitt skapande och fantasin kan flöda i betraktandet av bokens bilder. Att läsa, titta 

eller lyssna på en bok menar författaren kan ge möjlighet att försvinna in i en annan 

värld där fantasin tar över och tillfällen kan uppstå för att vara osynlig för omgivningen. 

Även om barn kan läsa eller inte skapar bilderböcker möjlighet till att ”läsa” boken 

genom dess bilder. Förutsättningarna för att läsa en text är att läsaren förstår hur man 

gör, kopplar ihop bokstäver med ord, ljud och betydelser. Vid en läsning får läsaren 

kliva utanför sig själv för en stund och bli fri, därefter äger man världen som böckerna 

har beskrivit (a.a.). Vid en bokläsning kan barn identifiera sig med karaktärer och då 

uppleva och förstå känslor genom bokens text och bilder. Böcker kan ge barn 

faktakunskaper om känslor och relationer. En intressant och spännande bok ökar barns 

lust att själva lära sig att läsa och på så vis ökar deras ordförråd. I högläsning får barn ta 

del av både det talade språket och skriftspråk. Barnen får bekanta sig med språket i 

skriftlig form vilket ger positiva effekter på barns kommande läsinlärning (Dominković 

et al. 2006). 

 
3.3.3 Högläsning enskilt och i grupp 

Dominković et al. (2006) belyser att högläsning i en större barngrupp och högläsning 

med några få barn kan skilja sig. Dialog, närhet, gemensam tid och gemensamt fokus är 

fyra komponenter som skiljer sig beroende på om högläsningen sker i en stor barngrupp 

eller med något enstaka barn. Dialoger fungerar annorlunda beroende på antalet barn i 

högläsnings situationerna. Vid en högläsningssituation med en stor barngrupp sker 

oftast en envägskommunikation eftersom det kan vara problematiskt att skapa en 

samtalsstund där alla får sin röst hörd. Johansson (2002) belyser att högläsning i mindre 

grupper ökar barns möjlighet till verbalt deltagande vilket ger tillfällen för att lärande 
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sker. Vidare beskriver Dominković et al. (2006) att barn vid en läsning kan få 

associationer om bokens innehåll och skulle alla dessa tankar få utrymme under 

högläsningen tappar berättelsen sin fart. Risker som kan uppstå är att barnen tappar 

koncentrationen och intresset för boken. För att fånga barns intresse kan pedagogen 

ställa en fråga under bokläsningen. Har däremot högläsningen ett syfte för att lyfta upp 

bokens innehåll måste kommunikation äga rum vilket i sin tur stimulerar barnens 

språkutveckling. Vidare beskriver författarna att vid en högläsning i en barngrupp kan 

det vara svårt att skapa en närhet mellan läsaren och lyssnaren. Ju fler barn som deltar 

desto större fysiskt avstånd blir det mellan lyssnaren och läsaren. Den fysiska miljön 

och lässituationen kan anpassas och utformas på sådant sätt att det bidrar till en starkare 

känsla av upplevd fysisk närhet. Pedagoger kan redan innan en högläsningssituation 

förebygga och underlätta genom att placera de barn som behöver mer närhet bredvid 

den vuxne. Ett gemensamt fokus om en bok i en större barngrupp kan vara 

problematiskt då alla barn inte har samma möjlighet att se bokens text eller bilder (a.a.).  

 

För att skapa ett gemensamt fokus kan pedagoger fånga barns uppmärksamhet genom 

sin röst samt använda sig av dramatisering. Det kan vidare användas när barn inte ser 

bilderna eller om det inte existerar några bilder alls i boken (Dominković et al. 2006). 
Att vara en god läsare har stor betydelse och det är en konst att hålla kvar koncentrationen 

hos lyssnarna. För att fånga barnen vid en högläsning finns olika knep att använda såsom 

inlevelse, ansiktets mimik, röstens styrka och tonläge, artikulation och gester (Chambers, 

1995). Det fysiska samspel där barn kan lära känna boken som objekt vid en högläsning 

i en stor barngrupp kan bli begränsat men däremot möjlig vid andra situationer under en 

dag. Boken som företeelse kan delvis förmedlas av pedagogernas uppfattning och 

hantering av böcker. Vid en högläsning finns möjlighet för alla barn att ta del av bokens 

innehåll, förutsatt att barnen kan koncentrera sig och att det finns ett fungerande 

samspel mellan pedagogen och barnet. Ett gemensamt samtal efter att boken är 

färdigläst kan stimulera så att innehållet får nya dimensioner av barnen (Dominković et 

al.2006). 

 

3.4 Tidigare forskning 
Under denna rubrik presenteras tidigare forskning kring barns interagerande med böcker 

i tidig ålder, användningen av gemensam och upprepad läsning, samtalets utrymme vid 

en bokläsning beroende på barngruppens storlek samt olika kommunikations- och 

lässtrategier som skapar möjligheter för barn att utöka sitt ordförråd  
 
3.4.1 Barngruppens storlek och samtalets betydelse 

Att läsa berättelser för små barn i tidig ålder kan bidra till att deras ordförråd ökar och 

barn med ett stort ordförråd är mer benägna att lära sig nya ord (Ehri & Robbins, 1994). 

Duke och Kays (1998) har gjort en studie kring barns kunskap om bokens information 

och kunskapen om genren av en resonerande text.  I studien deltog 20 barn som nyligen 

börjat förskolan och som varken kunde läsa eller skriva. Forskarna var intresserade av 

att studera hur barnen bemötte och interagerade med faktaböcker. Barnens 

interagerande med böcker skedde vid två tidpunkter med tre månaders mellanrum. Vid 

det första tillfället hade barnen nyligen börjat på förskolan och nästa tillfälle var i slutet 

av terminen. Under tre månader lästes böcker högt för barnen dagligen. Till en början 

tittade barnen i faktaböcker och låtsasläste och upptäckte då bokens språk. Vissa barn 

kommenterade och använde språket med karaktäristiska drag som påminde om 

böckernas språk och vissa barn visade inget intresse för att kommentera boken alls. 

Resultatet visade att alla barn efter tre månader använde sig av fler faktaord vid en 

låtsasläsning, det gällde även de barn som inte tidigare gjort det. Forskarna belyser att 
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barns snabba utveckling i förståelsen kring kunskapen om bokens språk och information 

ger en indikation på att användningen och införandet av högläsning av böcker och 

sådana böcker i början av barns skolgång är av stor betydelse för deras kommande 

läsinlärning (a.a.). Vidare menar Ard och Beverly (2004) att använda sig av upprepad 

högläsning är en positiv metod för inlärning av nya ord. I studien genomfördes fyra 

olika högläsningssituationer där frågor och kommentarer användes i variation av 

pedagogerna. Forskarna menar att i de grupper där pedagoger använde sig av frågor och 

samtal under högläsningen bidrog till att barn lärde sig fler nya ord än de barn som 

hörde berättelsen utan gemensamma samtalsstrategier. Phillips och Twardosz (2003) 

har i sin studie undersökt samtalets utrymme som skapas vid en högläsning. Bokläsning 

med barn inträffar ofta i stora grupper vilket kan hindra barns möjlighet till samtal. 

Författarna menar att två-åriga barn i synnerhet behöver individuellt stöd för att 

underlättade språkdeltagandet. Syftet med studien var att avgöra om en mindre 

gruppstorlek skulle öka två-åringars verbala deltagande och engagemang under en 

bokläsning. Resultatet av studien visar att en minskning av gruppstoleken vid en 

bokläsning kan vara en effektiv metod för att barnens verbala deltagande ska öka hos 

två-åriga barn under en bokläsning. Författarna beskriver vidare att barnen i den lilla 

gruppen deltog muntligt genom att peka, hantera böcker, samspela med kamrater och 

placera sig intill läraren. Barnen kommenterade och ställde frågor ungefär dubbelt så 

mycket som den större barngruppen per sagobok, trots det faktum att den stora 

barngruppen var väldigt liten (a.a.).  

 
3.4.2 Arbetet med högläsning i förskolan 

Milburn, Girolametto, Weitzman, & Greenberg, (2014) undersökte i sin studie hur 

professionella lärare använder sig av olika kommunikations strategier när de läser 

böcker i liten grupp. Att använda sig av ett större antal av öppna frågor, ge respons, och 

använda sig även av ”svårare” ord resulterade i att eleverna hade fler och längre 

bokrelaterade konversationer. Det visar att professionell utbildning där pedagoger utgår 

från bokläsningsstrategier kan öka lärares förmåga till kommunikation samt ge barn ett 

större engagemang och ordförråd under bokläsning (a.a.). Vidare beskriver Weisman 

(2011) att pedagoger kan använda sig av en gemensam högläsning där barn får 

möjlighet till lärande. Öppna svar i kombination med specifik undervisning kan 

förekomma. Forskaren menar vidare att den gemensamma högläsningen ger utrymme 

för samtal och samspel mellan deltagarna. Barnen får då möjlighet att samtala om 

litteraturen på ett sätt som bygger på deras styrkor vilket ökar deras lärande (a.a.). I 

likhet med Weisman (2011) påtalar Wasik och Hindman (2014) betydelsen av att 

pedagoger kan använda sig av olika lästrategier vid en gemensam bokläsning. 

Författarna menar att det kan påverka barnens tidiga språkutveckling och läskunnighet. 

Pedagogen i studien reflekterade och förklarade fortlöpande för barnen olika ord som 

uppkom under högläsningen. Författarna menar att barn får ett större ordförråd genom 

att de får lyssna och får en förståelse för i vilka sammanhang orden kan befinna sig i. 

Bokläsning fungerar som en betydelsefull bro mellan de vuxna och barnen genom de 

samtal som förekommer. Genom att pedagoger har en professionell utbildning för tidigt 

språk och läskunnighet, så bidrar det till att barnen utvecklar ett större ordförråd. Coyne, 

Simmons, Kame´enui & Stoolmiller (2004) beskriver att en gemensam bokläsning kan 

skapa möjligheter för barn att utöka sitt ordförråd och genom det bidra till att minska 

barns framtida lässvårigheter. Vidare poängterar McLeod och McDade (2011) att barn 

kan lära sig nya ord under en gemensam bokläsning. Pedagogen i studien använde sig 

av fler ord med samma betydelse under en bokläsning. Forskarna belyser att användning 

av synonymer på ord ger barn ett större ordförråd (a.a).  
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3.5 Sociokulturellt perspektiv   
 

Studiens teoretiska perspektiv tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. 

Ivarsson (2008) nämner att individens utveckling och lärande sker i interaktion och 

gemenskap med andra och den sociala och kulturella miljön påverkar barns 

språkinlärning. Språket ses som en grundläggande del i människors liv och utvecklas 

före tänkandet.  Vidare beskriver Ivarsson att språket är en förutsättning för att 

tänkandet ska utvecklas. Språket är byggstenar för tänkandet. Det menas att ny kunskap 

bygger på tidigare kunskap individer redan besitter. Utvecklingen går från att barnet 

klarar av några saker tillsammans med andra till att klara av det helt på egen hand.  

 

Säljö (2012) nämner vidare att inom det sociokulturella perspektivet finns två 

utvecklingsnivåer som barn kan befinna sig på, den faktiska och den potentiella 

utvecklingsnivån. I den faktiska utvecklingsnivån lär sig individen av egen kraft men 

kan behöva stöd för att komma till nästa nivå. Den potentiella utvecklingsnivån handlar 

om att lärandemöjligheterna vidgas genom samspel och stöd från mer kompetenta 

personer. Barnen går från vad de redan kan till vad de ska utveckla för att komma vidare 

till nästa nivå. Mellan den faktiska utvecklingsnivån och den potentiella 

utvecklingsnivån beskriver Säljö att det finns en zon som kallas för proximal 

utvecklingszon. Den handlar om vad barnet språkligt behärskar och vad som står på tur 

att läras in. Här är barn mest mottagliga för förklaringar av omvärlden. Alla barn har en 

utvecklingspotential inom räckhåll och under vissa omständigheter kan barnet uppnå 

dessa. Författaren menar att den proximala utvecklingszonen är beroende av barns 

tidigare uppnådda kompetens såsom latenta kunskaper och insikter som redan finns i 

denna zon. Samarbetet och samspelet med barn och vuxna som är mer kompetenta har 

en stor betydelse i denna zon. Pedagogens roll enligt det sociokulturella perspektivet, är 

att vara en handledare och hjälpa barnen vidare till nästa utvecklingsnivå. Barn kan 

befinna sig på olika utvecklingsnivåer och pedagoger kan då stödja barnen och utveckla 

förbindelser mellan barnens erfarenheter och litteraturens värld. Hwang och Nilsson 

(2003) nämner att det kan vara en fördel att välja böcker som utmanar barnen och ligger 

på en lite högre nivå än vad barnen befinner sig på.   

 

Vidare beskriver Säljö (2012) att barn kan prestera bättre i samspel med andra än när 

barnet är själv. Lärandet sker då barn får stöd av andra som är mer kompetenta. 

Lärandet stödjs av de gemensamma samspel som uppstår mellan vuxen till barn och 

barn till barn. Människan använder sig av medierande redskap för att förstå omvärlden. 

Författaren menar att mediering är ett betydande begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet. Det handlar om att människan använder sig av olika verktyg eller redskap 

för att agera och förstå sin omvärld.  Redskapen som används kan vara både fysiska och 

psykologiska.  De fysiska redskapen kallas för artefakter kan exempelvis vara en bok. 

Artefakter är sådant som är skapat av människan. Pedagoger kan använda boken som 

artefakt för att stödja barnens läroprocesser. Lärandet kan då medieras via boken (a.a.). 
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4 Metod 
 

Avsnittet nedan presenterar metodval, urval, genomförande, bearbetning och analys, 

forskningsetiska överväganden och avslutas med trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

4.1 Metodval  
 

Utifrån studiens frågeställningar används metoderna intervju och observation. Med 

dessa två verktyg är syftet att besvara studiens frågeställningar. Justesen (2010) 

beskriver att kvalitativ forskning innebär undersökningar där metoder används för att 

beskriva fenomen i en kontext som vidare presenterar en tolkning som ger en förståelse 

av fenomenet. Betoningen ligger på att det inte kan undersökas experimentellt eller 

mätas i förhållande till kvantitet och mängd. Vidare beskriver Denscombe (2009) att det 

är positivt att kombinera intervjuer med observation vid en empirisk studie då det kan 

ge en annan dimension. Fördelen med att kombinera vetenskapliga metoder såsom 

intervju och observation är att vid en intervju får man ta del av någon annans tankar och 

erfarenheter och vid en observation undersöks det vad som faktiskt sker vid en situation 

(a.a.).  

 

Vid en observation ska olika händelser som sker samtidigt skrivas ner vilket kan vara 

svårt och då kan en checklista vara till hjälp. Observationer kan även användas mer 

strukturerat vilket innebär att man redan i förväg vet vad som ska observeras och att 

anteckningar skrivs ner då det aktuella inträffar (Dimenäs, 2007). Vid en observation 

kan forskaren välja en ”inifrån”-position med en mer aktiv roll eller en ”utifrån”-

position där forskaren inte aktivt deltar i verksamheten som observeras (Wolcott, 1995). 

I studien intog jag observatörsrollen med en ”utifrån”- positionen. Denscombe (2009) 

menar att det är lämpligt att använda sig av kvalitativa interjuver i 

forskningssammanhang när forskaren vill undersöka och få mer insikt om människors 

åsikter, känslor, erfarenheter och uppfattningar (a.a.). I studien valdes en semi-

strukturerad intervju för att få svar på studiens frågeställningar. Intervjufrågorna var 

öppna och informanterna hade möjlighet att fritt berätta. Bryman (2011) menar att vid 

en semi-strukturerad intervju använder forskaren en intervjuguide med 

färdigformulerade frågor men informanterna har trots det en stor frihet till att utforma 

och formulera sina svar. Nya frågor utöver intervjuguiden kan ställas om forskaren 

anknyter till något som informanten sagt tidigare. Författaren menar att frågorna inte 

behöver följa intervjuguidens ordning utan kan ske i den följd som det passar i intervjun 

samt att följdfrågor kan ställas under samtalets gång (a.a.). 

 

4.2 Urval 
 

Jag valde att genomföra fem intervjuer med pedagoger på en och samma förskola och 

kombinera det med en observation. Min avsikt var att undersöka pedagogers 

uppfattningar av arbetet med högläsning och inte jämföra hur de olika avdelningarna 

arbetade. Fyra av de intervjuade pedagogerna var utbildade förskollärare och den femte 

pedagogen var utbildad grundskollärare. Samtliga pedagoger var kvinnor med 

varierande arbetsliverfarenhet från tio till tretton år. Pedagogerna och barnen som deltog 

i observationen och intervjun namngavs inte med namn utan benämdes med pedagog 1-

5 och barn. Vid observationen medverkade sex barn i åldern två till tre år och pedagog 

2. Urvalet av barngruppen gjordes slumpmässigt av den medverkande pedagogen.  
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4.3 Genomförande 
 

Inför besöken på förskolan där intervjuerna och observationen skulle äga rum, togs 

kontakt via mejl. Det bestod av ett missivbrev (bilaga 2)  som informerade om studiens 

innehåll och forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna fick läsa 

mejlet och kontaktade samtliga vårdnadshavare i på den aktuella avdelningen för att få 

deras godkännande om att deras barn fick delta. Efter godkännande om studien 

kontaktade jag förskolan och tid och datum bestämdes. De två första intervjuerna 

genomfördes under samma dag och resterande tre intervjuer samt observationen vid ett 

senare tillfälle. Mitt besök på förskolan anpassades efter personalens önskemål för att 

inte verksamheten skulle störas. Vid intervjuerna förtydligades ytterligare ännu en gång 

studiens syfte och vad som i stora drag skulle undersökas. Pedagogerna var mentalt 

förberedda på mitt valda ämne och intervjuns innehåll. Alla intervjuerna kunde 

genomföras ostört i en lugn miljö och varierade i tid mellan 15-25 minuter. Vid 

intervjutillfällena spelades intervjuerna in och anteckningarna skrevs ner för att förenkla 

transkriberingen. Alla pedagogerna blev tillfrågade innan och godkände inspelningen. 

Johansson och Svedner (2010) menar att det är positivt att använda sig av anteckningar 

under en intervju och kombinera det med inspelning. Antecknandet ger naturliga pauser 

där informanten får tid till att fundera och slappna av (a.a.). Vid intervjuerna använde 

jag mig av följdfrågor, vilket Patel och Davidsson (2011) belyser som användbart. Vid 

observationstillfället var det pedagogen som tog initiativ till lässtunden och barnen som 

deltog skulle inte vara med på vilan. Lässtunden genomfördes i ett hörn av rummet där 

två stora madrasser fanns att sitta på. Jag observerade högläsningen på avstånd och 

anteckningar fördes fortlöpande om pedagogens förhållningssätt, samtalen med barnen 

och hur barnen agerade under läsningens gång. Jag valde att använda mig av en 

strukturerad observation då jag redan från början visste vad jag skulle observera utifrån 

mina frågeställningar. Efter intervjuerna avlyssnades ljudinspelningarna och 

transkribering  av intervjuerna och observation genomfördes.  

 

4.4 Bearbetning och analys 
 

Ljudinspelningarna från intervjuerna avlyssnades och transkriberades. Jag valde att 

skriva med talspråk för att få korrekta citat och de exakta orden som nämnts. Förskolans 

och deltagarnas identitet avkodades och därefter skrevs anteckningarna från 

observationen in i ett annat dokument. De transkriberade dokumenten lades sedan ut på 

ett stort bord. Jag läste alla texter ett flertal gånger för att få ett sammanhang av svaren 

och kunna urskilja likheter och olikheter mellan intervjuerna och observationen. 

Dimenäs (2007) menar att det är betydelsefullt att läsa svaren upprepade gånger 

eftersom det förtydligar eventuella likheter och skillnader i resultatet (a.a.). Det 

intressanta och användbara materialet i observationen ströks under med en 

understrykningspenna samtidigt fördes anteckningar i marginalen för att förenkla 

sammanställningen av resultaten. Med frågeställningarna som grund gjordes därefter 

kategoriseringar av intevjusvaren med koppling till vad som hade synliggjorts vid 

observationen. För att förtydliga pedagogernas uppfattning kring en högläsning 

kopplades observationens handling och intervjuernas anteckningar ihop. Det resulterade 

i att intervjusvaren kunde omsättas i observationen. Sammanlagt blev det tre kategorier 

som förde ihop intervjusvaren och observationen: det sociala samspelets betydelse vid 

en högläsning för kommunikation, gruppstorlekens påverkan på barns verbala 

deltagande samt lärandet via boken som artefakt. 
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4.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Människor som medverkar inom 

humanistisk- vetenskaplig forskning ska bli informerade om projektet och få kännedom 

om villkoren som berör deras deltagande. Vetenskapsrådet lyfter fram 

individskyddskravet som innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a). Jag berättade om 

studiens syfte och de problemområden som skulle beröras för informanterna första 

gången jag kontaktade dem. Informanterna blev informerade om att studien var frivillig 

och att de kunde avbryta sin medverkan omgående. Vårdandshavarna fick samma 

information via personalen. Det klargjordes att personuppgifter hålls anonymt så inte 

obehöriga kan ta del av dem. Bryman (2011) nämner att forskaren ska respektera om 

informanten och deltagarna i observationerna vill vara anonyma i studien (a.a.). 

Informanterna blev informerade om att det insamlade materialet enbart skulle användas 

som forskningsändamål i denna studie. Hantering av material under arbetets gång 

genomfördes med försiktighet och efter avslutad studie förstörs det insamlade 

materialet.  

 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

Begreppet trovärdighet handlar om hur väl forskaren lyckats få studiens resultat att 

stämma överens med studiens syfte (Patel & Davidsson, 2011). För att bedöma 

trovärdigheten i min studie har jag under studiens gång reflekterat över hur studien ska 

genomföras på bästa sätt för att besvara studiens syfte med strävan att ha så stor 

validitet som möjligt. Patel och Davidsson (2011) beskriver ytterligare ett sätt för att 

kontrollera studien är att studera tillförlitligheten, reliabiliteten (a.a). I Kvalitativa 

studier används både teknisk utrustning och människor som ”instrument”. När intervju 

använts som metod i en studie kan det vara svårt att få ett mått på tillförlitligheten. För 

att säkerställa reliabiliteten kan forskaren använda sig av olika tillvägagångssätt såsom 

en ljudinspelning som kan lagra materialet av intervjuerna (Denscombe, 2009). I studien 

användes en ljudinspelning vid intervjuerna för att ge möjlighet att lyssna på det i 

efterhand. Genom inspelning kan empirin säkerhetställas eftersom möjligheten finns att 

gå tillbaka och kontrollera den insamlade informationen. Patel och Davidsson (2011) 

nämner för att få ett tillförlitligt resultat kan forskaren lyssna ett flertal gånger på den 

insamlade empirin och därmed säkerställa informanternas svar (a.a.). Intervjuerna och 

observationen bearbetades en i taget vilket ökade tillförlitligheten i transkriberingen. 

Efter avslutad observation transkriberades materialet direkt vilket ökade 

tillförlitligheten. Vid intervjuerna upprepades frågorna samt informanternas svar lästes 

upp ett flertal gånger för att få utvecklande och utförliga svar. Informanterna fick 

möjlighet att korrigera eller förtydliga svaren. Enligt Denscombe (2009) kan 

trovärdigheten i intervjuerna kan kontrolleras genom att svaren korrigeras direkt (a.a.).  
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5 Resultat och analys 
 

Nedan presenteras de resultat som framkommit genom intervjuerna och observationen. 

Båda frågeställningarna besvaras fortlöpande om hur pedagogers uppfattningar, 

möjligheteter och strategier kan omsättas i en högläsningssituation. Analysen sker 

kontinuerligt kopplat till bakgrundslitteratur och tidigare forskning. Resultatet berör det 

sociala samspelets betydelse för barns verbala deltagande, gruppstorlekens påverkan 

för kommunikation samt lärandet via boken som artefakt. 

 

5.1 Det sociala samspelets betydelse vid en högläsning för 
kommunikation 
 

Samtliga pedagoger berättade att förskolans tema för terminen var matematik och därför 

hamnade språket vid sidan om. Pedagogera nämnde vidare att de ständigt försökte 

koppla verksamheten till läroplanen och såg att språket ständigt fanns närvarande i alla 

teman. I intervjun nämnde pedagog 1 att barnen imiterar och lägger betoningen i 

språket. När barnen sedan själva läser ur en bok för någon annan märks det tydligt. 

 
- Barnen vill oftast läsa samma böcker om och om igen. Jag märker då att sådant jag 

betonar i texten lägger även barnen betoning på. Läsningen ska vara något roligt för 

barnen (Pedagog 1, intervju, 2015). 

 

Pedagog 2 berättade vidare att inlevelsen är betydelsefull exempelvis ”mamma är arg”, 

då ska man låta arg. Vid observationen var det tydligt att pedagogen läste med stor 

inlevelse och betoning i sin röst. 

 
Barnen sitter tysta och tittar på pedagogen när hon läser. Pedagogen läser med en 

viskande röst. 

- Findus smyger in i köket, bara musen kan höra honom  (Observation, 2015).  

 

Det framkom i resultatet att pedagogerna var eniga om att högläsning hade stor 

påverkan på barns språkutveckling. Att läsa med inlevelse och betoning i sin röst 

fångade barnens intresse och lockade dem att vilja lyssna på böcker eftersom det sågs 

som en rolig aktivitet. För att barnen ska finna glädje och hålla koncentrationen kvar vid 

en högläsning belyser Edwards (2008) att läsningen ska genomföras så att det blir en 

efterlängtad aktivitet som är lustfylld och givande för barnen. Vidare beskriver 

Dominković et al. (2006)  att vara en god läsare har stor betydelse och för att hålla kvar 

koncentrationen hos lyssnarna. Pedagogen kan använda sig av inlevelse, röstens styrka 

och tonläge, artikulation, gester samt ansiktsmimik för att fånga barnens intresse (a.a). 

Pedagog 5 nämner vidare om där barnen hade lyssnat på en bok ville läsa om den flera 

gånger utan att de tröttnade. Tillslut läste de böckerna själva utan en vuxen.  

 
- En flicka ville läsa högt för mig en gång och utan att kunna läsa texten berättade hon 

bokens innehåll med hjälp av bilderna. Det var fantastiskt! 

(Pedagog 5, intervju, 2015). 
 

I intervjuerna belyste pedagogerna vidare sina uppfattningar om att intressanta samtal 

kan uppstå vid högläsning där barnen funderar över främmande och annorlunda ord. 

Pedagogerna berättade att barn kan uppmärksamma en bokstav i texten som finns med i 

sitt eget namn. Det uppmärksammades i observationen då ett barn tittar i boken och 

pekar på en bokstav i texten som börjar på första bokstaven i barnets namn. Pedagogen 
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uppmuntrade då barnet att leta efter fler av ”sin” bokstav i texten. De andra barnen blev 

intresserade för textens bokstäver och började leta och fråga efter deras bokstav.  

 
Pedagogen läser i boken och ett barn uppmärksammar och pekar i texten och säger: 

- Titta! De e min bokstav. 

- Ja det är din bokstav som finns i ditt namn, svarar pedagogen. 

De andra barnen börjar titta i boken. 

- Men va är mitt namn då? frågar ett annat barn. 

(Observation, 2015). 

 

Resultatet visar att upprepad läsning uppmuntrade barnen att själva vilja läsa en bok 

utan en vuxens hjälp. Barnen kunde återberätta böckerna genom att titta på bilderna. 

Gemensamma samtal kan uppstå vid en högläsning där diskussion mellan barn och 

pedagoger kan uppstå kring bokens språk. Pedagogen i observationen såg barnets 

intresse för skriftspråk och symboler och uppmuntrade vidare för utforskande av texten. 

Ivarsson (2008) nämner att inom det sociokulturella perspektivet betonas språket som 

en grundläggande del i barns lärande och inlärningen sker i samspel med andra (a.a.). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar en förståelse för symboler och 

skriftspråk. Pedagoger ska uppmuntra och stimulera varje barns språkutveckling 

(Skolverket, 2010).  Vidare menar Ekström (2005)  att när barn får lyssna på böcker 

uppmärksammas skriftspråket. Barnen får möjligheten att uppfatta meningsbyggnad, 

uttal, struktur och satsmelodin som uppstår vid en bokläsning. Den vuxne kan följa 

texten i boken med pekfingret och då ser barnen sambandet mellan bokstäver och ljud 

(a.a.). Barn kan ”läsa” och återberätta böcker genom att titta på bilderna även om de inte 

kan läsa texten. Användning av bilderböcker skapar dessa möjligheter (Edwards, 2008). 

Vid observationen hade pedagogen ett barn i famnen och de andra barnen satt intill och 

tittade i boken. Pedagogen läste och visade bilderna för barnen. Med jämna mellanrum 

stannade pedagogen upp i sin läsning och bjöd in barnen till samtal så att alla kände sig 

delaktiga. Pedagogen läste vidare och ett barn började härma ord som pedagogen sa. 

Pedagogen uppmärksammade det och sa om orden. Ett barn bjöd in till samtal kring 

boken genom att fråga och peka på bilderna.  

 
Ett barn ligger i pedagogens knä och tittar i boken. De andra barnen sitter nära intill. 

Barnen pratar om bilderna i boken. 

- Dä Findus å Petsson? (Barn). 

- Ja vart? frågar pedagogen och visar bilderna i boken. 

Barnen pekar på bilderna.  

- Ja på flera ställen! Mm, tror ni att han dricker kaffe? frågar pedagogen.  

- Massor to ja! svarar ett av barnen. 

- Vad e en saffe? frågar ett barn. 

Pedagogen förklarar att kaffe  är något svart och varmt som man kan dricka.  

- Orkar ni lyssna mer på boken? frågar pedagogen. 

- Mm, svarar barnen. 

(Observation, 2015). 

 

I intervjun framkom det att högläsning sker för barn som kommer till förskolan innan 

frukost. För de yngre barnen sker även högläsning efter vilan då de ska vakna. De äldre 

barnen inleder vilan med lugn musik, då ligger alla barnen på golvet med en kudde och 

lyssnar. Därefter får barnen lämna tillbaka sina kuddar och sätta sig på mattan för att 

lyssna på en saga. Inledningsvis reflekterar pedagogen med barngruppen om gårdagens 

läsning. Under högläsningen kan det uppkomma något ord som barnen inte har förstått. 

De pratar då vidare om ordet och ibland så frågar pedagogen om något de läst ur boken 

och ser då om barnen förstått innehållet. 
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- […]vi brukar återberätta och diskutera om vad som hände i gårdagens kapitel innan vi 

börjar läsa. Vi reflekterar mer dagen efter, för det mesta får de sitta och lyssna och 

inga samtal mellan sker, annars är det lätt att de börjar prata i munnen på varandra 

(Pedagog 5, intervju, 2015). 

 

Vid intervjun berättade pedagog 4 att vid en högläsning utvecklar barnen sin förmåga 

att berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och kommunicera med andra vilket 

synliggjordes i observationen. Vid avslutning på observationen samtalade pedagogen 

om bokens innehåll tillsammans med barnen och frågade vad de tyckte om boken.  

Pedagog 5 hade en tanke om att högläsningen skulle användas mer som ett pedagogiskt 

verktyg såsom samtal kring bokens bilder och text och inte så ofta som en spontan 

aktivitet. Pedagogernas mål är att alltid försöka möta barnens intresse när de vill läsa en 

bok.  

 
- Personligen anser jag att högläsningen inte ska användas som det klassiska ”att vakna 

upp till” utan istället användas när barnen vaknat till och kan bli en pedagogisk 

situation. Tyvärr så använder vi ofta läsningen när vi ska samla ihop oss innan en 

annan planerad aktivitet (Pedagog 5, intervju, 2015). 

 

Resultatet påvisar att vid observationen uppstod ett samspel mellan barnen och boken 

samt mellan barnen och pedagogen. Pedagogen guidade barnen framåt i boken genom 

samtal och fokus var på samspelet mellan barnen och boken. Det framkom att 

pedagogen använde sig av att ställa frågor och klargjorde eventuella funderingar hos 

barnen. Avslutningsvis vid observationstillfället skapades ett gemensamt samtal mellan 

pedagogen och barnen kring bokens innehåll. Ett gemensamt samtal efter en högläsning 

menar Dominković et al. (2006) är av stor vikt då innehåller kan stimuleras till nya 

dimensioner (a.a.). Vid en bokläsning kan barn använda sig av bilden i boken som en 

utgångspunkt för att förstå berättelsen. Barn utforskar boken på olika sätt genom att 

peka på text och bilder (Utbildningsdepartementet, 2010). Det kan styrkas av Ehri et al 

(1994) studie där det visade att läsa berättelser bidrar till ökat ordförråd hos barn och 

genom att de får ett större ordförråd så är de mer mottagliga att lära sig nya ord. Jönsson 

(2007) nämner vidare två lästrategier som kan användas vid en bokläsning. Pedagogen 

kan ställa frågor till barnen under läsningens gång  samt klargöra olika funderingar som 

kan uppstå hos barnen. Milburn et al. (2014) belyser i sin studie att där pedagoger utgår 

från en bokläsningsstrategi så blir resultatet att barn visar ett större engagemang och får 

ett större ordförråd (a.a.).  

 

I resultatet framkom att två pedagoger hade olika uppfattningar kring samtalet vid en 

högläsning. En pedagog ansåg att det inte var lämpligt att barnen ställde frågor under 

tiden som boken lästes eftersom barngruppen kunde bli orolig. En annan pedagog 

använde samtalet fortlöpande under högläsningsstunden och såg det som en tillgång. 

Samtalen som uppstod handlade om barnens funderingar och frågor kring bokens 

innehåll. Jönsson (2007) talar om två lässtrategier som pedagoger kan använda, 

sammanfatta och klargöra. Vid högläsning är dessa lässtrategier betydelsefulla för att 

barnen ska få en förståelse för boken och dess innehåll. I Skolverket (2010) beskrivs det 

att förskolan ska sträva efter att barn utvecklar sin förmåga att kommunicera med andra, 

uttrycka tankar och ställa frågor (a.a.). Det framkommer i resultatet att högläsning bör 

användas som ett pedagogiskt verktyg där samtalet är det centrala och inte bara används 

vid vilan eller inför en annan planerad aktivitet. Dominković et al. (2006) nämner att 

högläsning kan bli en pedagogisk situation där barnen vägleds av den vuxne genom 

boken. Högläsning på förskolan sker inte alltid som en planerad pedagogiskt situation. 
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Lindö (2005) menar att återkommande läsrutiner i verksamheten är meningsfullt 

eftersom alla barn har olika erfarenhet av böcker och högläsning.  

 

5.2 Gruppstorlekens påverkan på barns verbala deltagande  
 

Vid intervjun var två pedagogers uppfattningar att barngruppens storlek kan påverka 

högläsningssituationerna och bör ske i små grupper. Närhet och delaktighet sågs som 

två betydelsefulla komponenter vid en högläsning. Pedagogernas uppfattning var att för 

de barn som inte kan få den närhet som behövs vid en högläsning är det av betydelse att 

pedagogerna läser med stor inlevelse för att göra alla barnen delaktiga.  

Dramatisering var användbart i såväl liten som stor barngrupp påpekade pedagogerna. 

 
- Att vara en god läsare menar jag är viktigt och när läsningen sker i stora barngrupper 

kanske inte alla barnen ser bokens bilder. Då är det viktigt att kunna dramatisera så 

barnen får en förståelse för bokens innehåll och kan delta muntligt vid en diskussion 

( Pedagog 4, intervju, 2015) . 

 

Observationen genomfördes i en mindre barngrupp där sex barn och en pedagog deltog. 

Barnen sitter nära pedagogen som bjuder in barnen till samtal om bokens innehåll. 
 

- Varför tror ni att Findus försvann? Ville han verkligen det tror ni? frågar pedagogen.  

Barnen svarar rakt ut, pedagogen ber barnen att prata en i taget. 

-  Ja to att Findus ville de! svarar ett barn. 

-  Då tror ja hans mamma bev lessen, svarar ett annat barn. 

Pedagogen låter alla barnen berätta vad de tror (Observation, 2015). 

 

I resultatet framkom det att barngruppens storlek kunde påverka högläsningssituationen. 

Dramatisering användes för att alla barn skulle känna delaktighet och det är något som 

används både i små och stora barngrupper vid en högläsning. Barnens verbala 

deltagande kunde påverkas av barngruppens storlek. Vid observationen deltog ett fåtal 

barn och pedagogen skapade möjlighet till en dialog under läsningens gång.  Både i 

intervjun och observationen synliggjordes samtalets och samspelets betydelse mellan 

barn och vuxen där barnen får erfara nya ord och dess betydelse. Säljö (2012) belyser att 

i det sociokulturella perspektivet nämns den proximala utvecklingszonen som beskriver 

vad barnet språkligt behärskar och vad som ska läras in. Pedagogens roll är att handleda 

barnen framåt till nästa utvecklingsnivå. Lärandet stödjs av samspelet i gemenskap 

mellan barn till vuxen samt barn till barn (a.a.). Dialoger, närhet, gemensamt fokus och 

gemensam tid är fyra grundkomponenter Dominković et al. (2006) nämner i sin 

forskning. I en dialog uppkommer funderingar kring bokens innehåll, närhet och 

kontakt uppstår mellan barnet och den vuxne vilket skapar en känsla av trygghet. Vidare 

beskriver författarna att ett gemensamt fokus och en gemensam tid gör att deltagarna 

delar samma text och upplevelse och möjliggör att koncentration kan skapas. 

Barngruppens storlek påverkar samtalen som uppstår vid en högläsning. I en större 

barngrupp kan barnen upplevas mer passiva och samtalen får inte samma utrymme som 

i en liten barngrupp. Phillips et al (2003) visade i sin studie att en minskning av 

gruppstorleken vid högläsning kan vara en effektiv metod för att barnens verbala 

deltagande ska öka (a.a.). Vid intervjun nämnde pedagog 4 en önskan om en samling 

där samtal och diskussion kring den lästa boken sker återkommande oberoende på 

gruppens storlek.   
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5.3 Lärandet via boken som artefakt 
 

Pedagog 1 betonade att det är svårt att välja böcker på barnens nivå vilket även ska 

fånga intresset. Resultatet kan bli att val av bok blir en sedan tidigare läst bok. 

Pedagogerna menade vidare att när de väljer böcker inför högläsningsstunden kan det 

vara svårt att hitta lagom svåra böcker som passar barngruppen eftersom alla barn 

befinner sig i olika utvecklingsfaser.  

 

- Det är lätt att falla tillbaka och läsa gamla böcker (Pedagog 1, intervju, 2015). 

 
- Val av bok är också jätteviktigt, speciellt för barn med annat modersmål. Problemet är 

att de tappar koncentrationen och far iväg åt olika håll om de inte förstår boken. Vi 

pedagoger möter då utmaningen av att hålla kvar deras intresse. Det svenska språket 

som är jätteviktigt, där får barnen orden och fantasin sätts igång. Kan de inte sitt 

modermål halkar även svenskan efter i svenskan. Om barnen inte kan svenskan har de 

svårare att hänga med vid en högläsning då de inte förstår vad som sägs (Pedagog 3, 

intervju, 2015).  

 

Pedagog 3 upplevde en vinning med högläsning för barn med annat modersmål. På 

förskolan tar barnen till sig det svenska språket genom högläsning och pedagogen ansåg 

att det var meningsfullt att föräldrar läser i hemmet så att modersmålet blir närvarande. 

Pedagogen menade vidare att det skapar trygghet då modersmålet är barns identitet. 

Pedagogens uppfattning i intervjun synliggjordes i observationen där det deltog sex barn 

varav ett av barnen hade annat modersmål. Barnet med annat modersmål satt till en 

början stilla och lyssnade, efter en stund tappade barnet fokus på boken och gick iväg.  

 
Pedagogen läser och visar bilderna för barnen.  Ett av barnen sitter och drar i sina 

strumpor och pratar högt med kamraten som sitter bredvid. 

- Nej nu läser jag, nu får du vara tyst och lyssna, säger pedagogen. 

Barnet reser sig upp och går iväg med sina strumpor i handen (Observation, 2015). 
 

Resultatet visar vidare att det förekom att pedagoger kan välja att läsa en bok ett flertal 

gånger på grund av svårigheten att välja en bok som passar alla barnen. Högläsningen 

sågs som positivt för barn med annat modersmål då de får erfara det svenska språket 

vilket även Ekström (2005) belyser i sin forskning där det framkommer att högläsning 

har stor betydelse på förskolan för barn som inte har svenska som modersmål. En 

utmaning kunde vara att fånga barnens intresse om bokens innehåll blev för svårt att 

förstå. Det kunde resultera i att barnen blev okoncentrerade. Edwards (2008) menar 

vidare att genom högläsning övar barnen upp sin koncentrationsförmåga och tränar på 

att hålla den röda tråden i bokens handling (a.a.). Pedagogernas uppfattning om 

högläsning var att barnen lär sig språket, att lyssna, sitta stilla och leva sig in i sagan. 

Pedagogerna ansåg att rätt val av bok ger barnen en bra upplevelse som lockar till 

vidare intresse av böcker.  Vid intervjun nämnde pedagog 2 att böcker och högläsning 

kan användas för att stimulera barns fantasi. Pedagogen vidtalade att dagens samhälle 

kan vara stressigt och att det kan vara skönt för barnen att få fly in i en fantasivärld. De 

hade uppmärksammat att sagorna som barnen fick lyssna på återspeglar sig i leken.  
 

- […]när man har läst något roligt har man återsett det i barnens lek (Pedagog 2, 

intervju, 2015). 
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Vid observationen framkom det att barnen kunde relatera till karaktärerna. När 

pedagogen läste om katten Findus uppmärksammade ett barn bilden och relaterade då 

till sig själv och sin egen katt.  

 
Pedagogen läser och visar bilden på Findus för barnen. Ett av barnen reser sig upp och 

hoppar jämfota. 

- Oj, vad du kan hoppa högt precis som Findus gör, säger pedagogen. 

- Min katt gö så åsså! Den kan åsså hoppa högt, svarar barnet (Observation, 2015). 

 

Det framkom i resultatet att pedagoger såg användningen av böcker som betydelsefullt 

vid inlärning hos barn. Inom det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2012) att 

människan använder sig av medierande redskap för att förstå vår omvärld. Redskapen 

kan vara både fysiska och psykologiska. Fysiska redskap benämns med artefakter och är 

föremål som skapats av människan, exempelvis böcker. Pedagoger kan använda sig av 

boken som artefakt för att stödja och hjälpa barnen i deras läroprocesser, lärandet kan 

medieras via boken (a.a.). Vidare i resultatet fram kom det att vid en bokläsning lär sig 

barn språket, sitta stilla, lyssna samt leva sig in i sagan under en högläsning. Rätt val av 

bok stimulerar barnens fantasi och ger ett ökat intresse för böcker. När barnen lyssnat på 

en bok kunde de senare relatera till de olika karaktärerna i boken som sedan kunde 

återspeglas i leken. Dominković et al. (2006) nämner att en spännande och intressant 

bok ökar barns ordförråd och lusten att själva lära sig att läsa (a.a.). Barns fantasi 

stimuleras genom böcker och sagor och högläsningen kan bidra till att barnen kan få en 

”paus” i vardagen. Många lekar som uppstår på förskolan uppkommer genom 

högläsning. Barnens fantasi väcks till liv och de står på samma plattform när de lyssnar 

på samma bok vilket skapar gemensamma lekar (Ekström, 2005 & Edwards, 2008). När 

barn deltar i högläsning får de möjlighet att använda sin fantasi och försvinna i en annan 

värld där de kan vara osynliga för sin omgivning. Barn kan identifiera sig med olika 

karaktärer och förstå och uppleva känslor som text och bild förmedlar (Dominkovikć et 

al. 2006, Edwards, 2008 & Utbildningsdeperatementet, 2010). Förskolan ska sträva 

efter att uppmuntra varje barn till att utveckla ett intresse för bilder och texter samt 

kunna tolka och samtala om dessa (Skolverket, 2010). 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 
 

 Högläsning ses som betydelsefullt för påverkan av barns språkutveckling och 

bör användas i en pedagogisk situation med ett syfte. Att läsa med stor inlevelse 

och med betoning i rösten är betydelsefullt när barnen sedan själva imiterar och 

läser ur en bok. Upprepad högläsning kan bidra till att barn ”läser” böcker själva 

utan en vuxen.  

 

 Både vid intervjun och vid observationen synliggjordes samtalets betydelse som 

uppstår vid en högläsning. Det förekom olika uppfattningar om det 

gemensamma samtalet vid en högläsning, det kan dels ses som ett störmoment 

eller som en tillgång. Olika strategier som kan användas var att föra dialoger 

med barnen, förutsäga om bokens innehåll, ställa frågor, sammanfatta och 

klargöra. Det sociala samspelet har betydelse för barns inlärning och det verbala 

deltagandet. 

 

 Barngruppens storlek kan påverka högläsningssituationen. Närhet och 

delaktighet lyfts fram som två komponenter som har betydelse vid en 

högläsning. Barngruppens storlek påverkar barns verbala deltagande. För att 
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göra alla barn delaktiga vid en högläsning så kan dramatisering användas av 

pedagogen.  

 

 Lärandet sker via boken som artefakt och lockar barns intresse för böcker. En 

svårighet som framkom var att hitta lagom svåra böcker eftersom barn befinner 

sig i olika utvecklingsfaser och kan ha olika modersmål. Rätt val av bok vid en 

högläsning ger barn med annat modersmål en möjlighet att möta det svenska 

språket. Böcker och högläsning stimulerar barns fantasi. 
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6 Diskussion 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har kring 

högläsning som redskap för barns språkutveckling och vilka möjligheter och strategier 

som kan omsättas i en högläsningssituation utifrån pedagogers uppfattningar. Nedan 

diskuteras resultatet av studien som kopplas till tidigare forskning och teorier. Det 

presenteras under fyra rubriker, pedagogers uppfattningar och olika strategier vid en 

högläsning, gruppstorlekens påverkan för kommunikation och deltagande samt  

samspelet med boken som artefakt. Avslutningsvis följer en metoddiskussion och 

förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Pedagogers uppfattningar och olika strategier vid en högläsning 

Under denna rubrik diskuteras det sociala samspelets betydelse för kommunikation, 

betydelsen av bokläsningsstrategier och högläsning med ett pedagogiskt syfte. 

 
6.1.1 Det sociala samspelets betydelse för kommunikation 

I resultatet framkom betydelsen av det gemensamma samtalet som uppstår vid en 

högläsning. Det förekom olika uppfattningar om samtalets betydelse som redskap. Det 

kunde ses som en tillgång eller som ett störande moment. En tolkning av resultatet kan 

vara att gemensamma samtal under en högläsning kan störa barns koncentration då 

läsningen ständigt blir avbruten och barngruppen blir orolig. En annan tolkning kan vara 

att gemensamma samtal används som en tillgång där ett lärande sker. Barn kan få 

möjlighet att utveckla sitt språk, utveckla ett intresse för böcker och träna sitt sociala 

samspel. En möjlighet kan vara att pedagogen får en betydande roll i det sociala 

samspelet som uppstår mellan barnen och den vuxne. Gemensamma samtal kan även 

skapa ett samspel mellan barnen och boken. Jönsson (2007) poängterar att 

gemensamma samtal som uppstår under och efter en högläsning är positivt eftersom 

samtal och diskussion som sker fortlöpande har stor betydelse för barns lärande (a.a.). 

Vid observationen uppstod ständigt samtal kring boken mellan barnen och den vuxne. 

Skolverket (2010) belyser att förskolan ska sträva efter att barn utvecklar sitt ordförråd 

(a.a.). Ett dilemma av att pedagoger kan ha olika uppfattningar om det gemensamma 

samtalet under en högläsning, kan skapa oro och osäkerhet hos barn om vad som 

förväntas av dem. Säljö (2012) menar att utifrån det sociokulturella perspektivet är det 

väsentligt att en diskussion i arbetsslaget ständigt är närvarande för att skapa en samsyn 

av det gemensamma samtalet (a.a.). 

 

En tolkning av resultatet utifrån intervjuerna och observationen kan vara att samtal 

uppstod enbart mellan den vuxne och barnen och inte barn till barn. Ett dilemma som 

kan uppstå är att om det bara skapas samtal mellan vuxna och barn kan det sociala 

samspelet mellan barn till barn begränsas. Edwards (2008) och Säljö (2012) nämner att 

språket grundläggs i den muntliga kommunikationen och nämner betydelsen av att barn 

lär sig bäst i interaktion med andra. Barn befinner sig i olika utvecklingsfaser och 

lärandet sker i samspel med andra som är mer kompetenta (a.a.). Vid intervjun nämner 

en pedagog att barn använder sig av sagornas innehåll i leken. Här kan tillfälle för att 

diskussion skapas mellan barnen och vid en högläsningssituation får barnen tillsammans 

lyssna på samma berättelse och får en gemensam uppfattning av karaktärerna. Svensson 

(2005) belyser att barns olika uttryckssätt utvecklas genom lek och samtal där barn lär 

tillsammans i olika situationer (a.a.)  
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6.1.2 Betydelsen av bokläsningsstrategier 

I resultatet framkommer pedagogers uppfattningar om att inlevelse och betoning är av 

största vikt och målet är att barnen ska finna glädje med högläsning och se det som en 

efterlängtad aktivitet. Vid högläsning kan barn lära sig sambandet i en läsning och 

tillslut lockas till att läsa själva. Även om barnen inte kan läsa texter kan de ”läsa” 

bokens bilder. En tolkning kan vara att när pedagoger använder sig av att betona ord i 

läsningen ges barnen möjlighet att uppmärksamma nya ord och härma. Barns ordförråd 

kan då öka och de tar del av språket i gemenskap med andra. Duke et al. (1998) lyfter 

fram i sin studie att barn som inte kunde läsa fick låtsas läsa samma text och bilder 

under en längre period och samtidigt fick boken läst för sig. Det resulterade i att barnens 

förståelse kring kunskapen om bokens språk ökade (a.a.). Pedagogens engagemang och 

bokläsningsstrategi vid observationen visade att kommunikation och samtal med barnen 

är det centrala. Vidare beskriver McLeod et al. (2011) att samtal under högläsning är 

betydande. Författarna menar att pedagoger kan använda sig av synonymer på ord vid 

en bokläsning då det gynnar barns ordförråd eftersom de får höra många olika ord. 

Olika strategier som framkom i resultatet vid användandet av högläsning var att 

pedagoger förutsåg bokens innehåll, ställde frågor, sammanfattade bokens handling och 

klargjorde eventuella ord eller funderingar som uppstått i en dialog med barnen. 

Milburns et al. (2014) nämner att pedagoger genom att använda sig av 

bokläsningsstrategier såsom öppna frågor och ”svårare” ord ökar barns ordförråd genom 

bokrelaterade konversationer (a.a).  

 

Vidare belyser Coyne et al. (2004) vikten av att pedagoger använder sig av en 

gemensam bokläsning där barn får möjlighet att utveckla sitt ordförråd och samtidigt 

minska framtida lässvårigheter. I likhet med Coyne et al. (2004) poängterar Wasik et al. 

(2014) att det är meningsfullt att pedagoger använder sig av lässtrategier vid en 

gemensam bokläsning. När pedagogen samtalar om ord som uppkommer under en 

läsning påverkar barns språkutveckling då de får ett ökat ordförråd (a.a.). Pedagogen har 

en betydande roll för hur barn ska få möjlighet att ta till sig språket vid en högläsning. 

En strategi som pedagogen kan använda sig av är att vägleda barnen genom boken och 

samtala och diskutera kring textens innebörd och svåra begrepp (Ivarsson, 2008). När 

barnen befinner sig på den faktiska utvecklingsnivån behöver de stöd och hjälp för att 

komma till nästa nivå som kallas den potentiella utvecklingsnivån. Barnen går från vad 

de kan till vad de ska utveckla vidare till nästa nivå. Mellan de två utvecklingsnivåerna 

finns den proximala utvecklingszonen som innebär att barnen är som mest mottagliga 

för förklaringar och här spelar pedagogen stor roll (Säljö, 2012). En tolkning kan vara 

att användningen av olika lässtrategier gynnar barns språkliga utveckling. Barn får 

möjlighet till delaktighet och med boken som artefakt kan pedagogen förmedla lärandet 

och vägleda barnen framåt genom samtal och diskussion. Om pedagoger inte använder 

sig av olika lässtrategier vid en högläsning kanske inte givande samtal uppstår. En 

annan tolkning kan vara om pedagogen inte använder sig av de olika lässtrategierna kan 

dilemmat bli att barnen inte blir delaktiga och en envägskommunikation kan uppstå. 

Dominoković et al. (2006) och Jönsson (2007) nämner att det är betydelsefullt att 

pedagoger använder sig av olika lässtrategier vid en högläsning. Barns delaktighet och 

trygghet ska vara i fokus för att möjliggöra en kommunikativ utveckling hos barnen 

(a.a.).  

 
6.1.3 Högläsning med ett pedagogiskt syfte 

I resultatet framkom det att en pedagogs uppfattning var att högläsning inte enbart ska 

användas vid uppvaknandet från vilan eller användas som ett tidsfördriv innan en annan 

aktivitet, utan mer ske som en pedagogisk situation med ett syfte. Vidare menade 
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pedagogen att en önskan vore att högläsningen skulle vara en planerad aktivitet där 

litteraturen kunde bearbetas. En tolkning utifrån pedagogens resonemang om att 

högläsning sker planerat med ett syfte skapar möjligheter för samtal och återkoppling 

från barnen. Vid observationen var samtalet och diskussionen ständigt närvarande. Vid 

högläsning menar Dominković et al. (2006) att samtal är centralt vid en högläsning och 

att pedagogen vägleder barnen mot upplevelser och kunskaper kring bokens text och 

bild. En pedagogisk situation kan uppstå när pedagogen har ett syfte om vad barnen ska 

lära sig (a.a.). Ett dilemma som kan uppstå när pedagoger använder högläsningen som 

ett tidsfördriv är att de inte hinner läsa färdigt boken och det kan resultera i att det 

pedagogiska syftet inte uppnås. Barnen kan tappa intresset för boken eftersom de inte 

förstår handlingen då de inte fått lyssna på hela berättelsen. I resultatet framkom det att 

pedagogerna inte har en gemensam syn på högläsning med ett pedagogiskt syfte. En 

konsekvens för verksamheten kan vara att pedagogerna engagerar sig i varierande grad 

och kan avspegla sig på barnens intresse för böcker. Granberg (2006) nämner att läsaren 

ska ha en förtrogenhet med boken och vad den ska förmedla till barnen. Målet ska vara 

att böcker stimulerar och aktiverar barns lärande. Vidare beskriver Svensson (2009) och 

Säljö (2012) att pedagoger har en betydande roll i att handleda barnen och bygga broar 

mellan barnens egna erfarenheter och litteraturens värld (a.a.). I resultatet av studien 

framkom det att högläsning sker varje dag på förskolan men oftast vid tillfällen då 

endast ett fåtal barn deltar. Ett dilemma som kan uppstå är att inte alla barn på förskolan 

får ta del av högläsningen. Barn som sover eller kommer senare till förskolan och går 

miste om lärotillfället. Det kan resultera i att endast ett fåtal barn får möjlighet att delta i 

högläsningen. Dock anser Johansson (2002) att högläsning ska användas vid en tidpunkt 

när barnen är pigga och ett lärotillfälle kan skapas (a.a.). Edwards (2008) beskriver 

vidare att ett hinder för högläsning kan vara att tid inte avsätts för genomförandet och 

pedagoger bör därför skapa rutiner för läsning så att alla barn får möjlighet att ta del av 

lärotillfället. 

 

6.2 Gruppstorlekens påverkan för kommunikation och deltagande 
 

I resultatet framkom det att högläsningssituationer kan se olika ut beroende på 

barngruppens storlek. Phillips et al. (2003) lyfter i sin studie en undersökning om 

gruppstorlekens påverkan för barns verbala deltagande. Det framkom att i den lilla 

undersökningsgruppen ställde barnen frågor och kommenterade om innehållet i 

sagoboken dubbelt så mycket som i den större barngruppen. Resulterade visade att en 

minskning av gruppstorleken kan avgöra barnens verbala deltagande (a.a.). En tolkning 

av intervjuerna var att pedagogerna upplevde att storleken på barngruppen påverkar 

högläsningssituationer och deras mål var att läsningen skulle ske i små grupper. 

Johansson (2002) nämner att högläsning i små grupper ger barn möjlighet till ett verbalt 

deltagande och tillfälle för lärande sker (a.a.). Pedagogerna belyste att närhet och 

delaktighet var två avgörande komponenter vid en högläsning. Vid observationen blev 

det synligt att närhet gav barnen trygghet genom att givande samtal och frågor uppstod 

fortlöpande. Pedagogen stannade upp i sin läsning och bjöd in barnen för samtal kring 

bokens innehåll. Det synliggjordes i intervjuerna och observationen att pedagogerna är 

medvetna om att små barngrupper vid högläsning är mer gynnsamt för det verbala 

samtalet, men de har att förhålla sig till det stora antalet barn på förskolan. Delning av 

små barngrupper är inte alltid rimligt och ett dilemma som kan uppstå är om inte 

möjlighet för närhet och delaktighet erbjuds så kanske inte alla barn får sin röst hörd. 

Ett annat dilemma är att det kanske inte är möjligt för samtal i en större barngrupp 

eftersom många avbrott under högläsningen kan störa koncentrationen och barnen kan 

tappa fokus. I en stor barngrupp kanske inte alla barn känner sig trygga och vågar 
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diskutera och kan därmed bli mer passiva. Dominković et al. (2006) påtalar att det kan 

uppstå en envägskommunikation i en större barngrupp och därmed kan barnen tappa 

intresset för boken (a.a.).  

 

En pedagog vid intervjun uttycker sin önskan om att oberoende på barngruppens storlek 

ska samtal och diskussion vara möjligt kring den lästa boken. För att skapa ett 

gemensamt fokus och vara en god läsare vid högläsningen var pedagogernas tanke att 

använda sig av dramatisering vilket även författarna Dominković et al. (2006) och 

Chambers, (1995) belyser. Vidare beskriver Weisman (2011) att gemensam högläsning 

är något positivt och kan ge barn möjligheter till lärande då samtal och samspel uppstår 

mellan deltarana. Barnen kan då samtala om bokens innehåll vilket gynnar deras språk. 

 Ett dilemma som kan uppstå i en större barngrupp är att det inte skapas samma 

möjlighet till att se bokens text och bilder som i den lilla barngruppen, eftersom de sitter 

längre från läsaren. Det kan undvikas menar Dominković et al. (2006) i den stora 

barngruppen genom att pedagogerna placerar barn som behöver mer närhet nära 

pedagogen (a.a.). En annan tolkning kan vara att pedagoger kan använda sig av 

dramatisering för att göra alla barn delaktiga då de får en förståelse för bokens innehåll. 

Inom det sociokulturella perspektivet betonar Säljö (2012) vikten av att pedagoger kan 

vägleda barnen vidare i sin utveckling (a.a.). Det kan synliggöras vid en högläsning 

genom att pedagogen för samtal och dramatiserar bokens handling vilket påverkar barns 

lärande i interaktion med andra. 

 

6.3 Samspelet med boken som artefakt 
Under denna rubrik diskuteras svårigheter vid val av bok samt hur boken som artefakt 

främjar barns fantasi. 

 
6.3.1 Svårigheter vid val av bok 

Val av rätt bok vid högläsning är något som pedagogerna anser vara meningsfullt. 

Boken ska intressera hela barngruppen, vilket pedagogerna menar är svårt då alla barn 

inte har svenska som modersmål eller befinner sig i olika utvecklingsnivåer. En fördel 

om boken är för svår kan vara att läsa den i en mindre barngrupp. Då ges möjlighet för 

att möta alla barn oavsett modersmål där tid och utrymme för samtal om boken kan ske 

mellan den vuxne och barnen. I intervjun påtalade en pedagog om att det är lätt att falla 

tillbaka och läsa redan lästa böcker. Att pedagogar kan falla tillbaka på böcker de redan 

läst kan vara positivt  eftersom barn kan uppskatta att man läser samma bok upprepade 

gånger. En tolkning kan vara att det skapar en trygghet och förståelse för bokens 

innehåll. Barnen får även lyssna ett flertal gånger på bokens språk vilket kan öka 

ordförrådet. Ard et al. (2004) belyser i sin studie att det är positivt att använda sig av 

upprepad högläsning eftersom barn får lyssna ett flertal gånger på språket i boken. 

Under läsningen skapas samtal som kan bidra till att barn kan lära sig fler nya ord (a.a.). 

En annan tolkning kan vara att pedagogen tappar barns intresse som befinner sig i en 

högre utvecklingsnivå och behöver mer utmaning. Ytterligare en tolkning är att 

pedagoger kanske väljer samma bok av den anledningen att de är osäkra om boken är 

för svår för barnen och går då miste om barnens utvecklingspotential. Med 

utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen 

menar Hwang och Nilsson (2003) att det kan vara positivt att välja en bok som ligger på 

en lite högre nivå än vad barnen befinner sig på (a.a.). Ett dilemma som kan uppstå i en 

stor barngrupp är att hitta en bok som är lämplig för alla barn eftersom de kan befinna 

sig på olika utvecklingsnivåer. En fördel är om pedagogen redan är bekant med bokens 

innehåll och kan då lättare släppa in barn i samtal under högläsningen. Eftersom 

pedagogen är bekant med bokens innehåll blir det lättare att förmedla bokens handling 
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till barnen. Vid observationen framkom det att pedagogen var bekant med boken och 

kunde förmedla bokens innehåll till barnen. Det synliggjordes då pedagogen under 

läsningens gång läste med inlevelse och dramatik. Pedagogens fokus var att hålla 

ögonkontakt med barnen och titta så lite som möjligt i boken. En annan fördel kan vara 

att om pedagogen är insatt i bokens handling så blir inte barnens frågor störande under 

högläsningen. Om barn inte är omgivna av en bokmiljö menar Frost (2002) att barn  kan 

få problem med sin senare läsinlärning. Val av rätt bok efter barngruppen blir även här 

betydelsefullt. Det är något som Edwards (2008) belyser, pedagogers val av bok bör 

utgå från barnens intresse och språkliga nivå. Vidare beskriver Skolverket (2010) att 

barnen ska uppmuntras till att utveckla intresset för texter och bilder. Hellsing (1998) 

påtalar att pedagoger kan välja böcker efter eget intresse men att välja av bara den 

orsaken kan ses som oprofessionellt. Böcker ska istället väljas så att en meningsfull 

läsning till barnen uppstår. Vilket kan ifrågasättas då det i resultatet aldrig framkom att 

barnen fick vara delaktiga och välja bok. Val av bok kanske blir mindre problematiskt 

om pedagogerna låter barnen få vara med och påverka (a.a.) 

 
6.3.2 Boken som artefakt främjar fantasin  

Både i intervjun och vid observationen lyfts barns fantasi om att hamna i en annan värld 

eller relatera till karaktärerna. Vid intervjun upplever en pedagog att dagens samhälle 

kan vara stressigt så därför kan barn genom sin fantasi få en återhämtning från 

vardagen. I observationen kunde barnen se bilderna i boken och relatera karaktärerna till 

sig själva och sin omgivning. Boken som artefakt ger barnen möjlighet att använda sin 

fantasi. Ett dilemma som kan uppstå är att barn kan få svårt att skilja på verklighet och 

fantasi. En tolkning kan vara att barns fantasi gynnar deras lärande och det sociala 

samspelet med andra. Ivarsson (2008) nämner att utifrån det sociokulturella perspektivet 

är människor är sociala varelser och präglas av varandra. Vi lever i ett socialt samspel 

som präglas av kulturen (a.a.). Pedagoger kan använda sig av artefakter såsom böcker i 

barns lärande, med det menas att lärandet medieras via boken (Säljö, 2012). Fantasin 

har en stor betydelse för både språket och i barnens lek.  Vidare nämns det att böcker 

kan skapa gemensamma lekar när barnen får lyssna på samma berättelser. Barnen utgår 

från samma plattform och skapar tillsammans lekar med hjälp av fantasin och 

karaktärerna från berättelsen (Ekström, 2005 & Edwards, 2008).  

 

Användningen av olika strategier vid en högläsning ger en positiv inverkan på barns 

verbala deltagande och skapar möjligheter för socialt samspel och ett fortsatt lärande. I 

förskolan är det betydelsefullt att pedagoger ser barnen som lärande individer 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

6.4 Metoddiskussion 
 

Metoderna som användes i studien var intervju och observation. Jag upplevde att det 

fungerade bra att kombinera dem och kopplingen mellan metoderna synliggjorde 

resultatet. Johansson och Svedner (2010) belyser vikten av att kombinera metoderna vid 

en empirisk studie för att ge en tillförlitlighet (a.a.). När forskarer använder sig av två 

undersökningsmetoder kallas det för triangulering. Kombinationen av två metoder kan 

visa studiens resultat ur olika perspektiv. Det kan skapa en bättre helhetsbild som 

motsvarar verkligheten (Denscombe, 2009). Studien har två undersökningsinstrument 

men för att stärka studiens trovärdighet och bidra till en större bredd så kunde fler 

observationer ha använts. Av de sex informanterna vid intervjun observerades endast 

en, om det genomförts en observation på varje informant hade det möjligtvis kunnat 

bidra till en mer sanningsenlig bild av studiens frågeställningar. Jag valde att använda 
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mig av Denscombes (2009) beskrivning av metoden intervju, semi-strukturerade 

intervjuer. Frågorna var färdigformulerade utifrån min studie men gav samtidigt 

utrymme för pedagogernas övriga tankar. Genom att nya frågor kunde skapas gav det en 

mer trovärdig återspegling av informanternas svar. Bryman (2011) nämner att semi-

strukturerade intervjuer är användbart då det finns färdigformulerade frågor men 

samtidigt ges informanterna utrymme för att formulera sina svar (a.a). I studien 

medverkade en förskola där jag var bekant med pedagogerna sedan tidigare, det gällde 

inte med barnen. Jag uppfattar det positivt då barnen inte var så intresserade av vad jag 

gjorde och på så vis upplevde jag inte att jag störde högläsningsstunden. Vidare 

beskriver Wolcott (1995) att forskaren kan inta olika observationsroller där forskaren 

antingen deltar aktivt eller inte (a.a.). I likhet med Wolcott använde jag mig av en 

”utifrån” position vid observationen för att inte påverka den och resultatet.  

 

Vid intervjuerna valde jag att använda mig av ljudupptagning vilket sedan underlättade 

transkriberingen där informanternas svar kunde säkerställas genom möjligheten att gå 

tillbaka till det inspelade materialet. Fältanteckningar fördes under observationen och 

intervjuerna. Vid intervjuerna skapade antecknandet naturliga små pauser vilket bidrog 

till att informanterna fick tillfälle för att fundera över det som sagts. För att säkerställa 

det insamlade materialet vid observationen då ingen filmning eller ljudinspelning 

användes, sammanställdes materialet direkt efter avslutandet. Jag upplevde inga 

svårigheter med att formulera frågor och skriva en intervjublankett (bilaga A). Vid 

första tillfället upptäckte jag att två frågor inte var väsentliga att ha med då de inte 

berörde syftet med studien, jag valde då att plocka bort dem. Vissa pedagoger gav 

kortare svar på frågorna som ställdes medan andra pedagoger gav längre och 

uttömmande svar. Några av frågorna uppfattade jag var lite svåra för pedagogerna att 

besvara på. De aktuella frågorna omformulerades då på plats så de blev mer 

lättförståliga.  

 

Det skapades goda samtal och diskussioner vid intervjuerna där inga avbrott uppstod.  

Ingen av de medverkande pedagogerna gav känslan av att det var obekvämt att vara 

med i studien utan tvärtom, de tyckte det var spännande men framförallt så gynnade det 

verksamheten. Pedagogerna menade att intervjufrågorna väckte deras intresse för 

högläsning och de deras mål blev att arbeta mer med det än de tidigare gjort. Det kan 

finns både fördelar och nackdelar med att pedagogerna kände mig sedan tidigare. En 

fördel kan vara att de ”vågar” uttrycka sig mer ärligt och känna sig mer avslappnade i 

min närvaro. Däremot kan en nackdel vara eftersom pedagogerna tog 

intervjusituationen på ett mer personligt plan än professionellt så blev svaren kanske 

mindre utförliga. Dock kan jag uppleva vid intervjun att informanterna kanske svarade 

på några av frågorna utifrån vad de trodde var ”de rätta svaren”. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

Det sociokulturella samspelet vid högläsning är enligt denna studie en betydelsefull del 

för barns lärande och språkutveckling. Pedagogers uppfattningar och strategier påverkar 

vilka möjligheter som skapas vid en högläsning. Det framkom att högläsning kan 

användas som tidsfördriv och att barngruppens storlek kan påverka. Utifrån resultatet 

skulle ett framtida forskningsområde vara att studera pedagogers inställning och 

förhållningssätt om högläsningens betydelse. Kanske är det inte barngruppens storlek 

som avgör situationen utan att det är pedagogens förhållningssätt som påverkar. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Intervjufrågor 

 
 

Bakgrundsfrågor 

 

 Vilken utbildning har du? 

 Har du erbjudits någon utbildning eller kompetensutveckling i hur arbetet med 

högläsning i förskolan kan gå till? 

 Hur länge har du varit verksam inom yrket? Hur länge har du arbetat på denna 

förskola? 

 Berätta lite kort om förskolan 

 

 

 

Högläsning som arbetsmetod 

 

 Hur ser du på användningen av högläsning som ett pedagogiskt verktyg i 

förskolan? 

 Hur brukar dina högläsningssituationer se ut? Vad finns det för tanke kring den 

stunden? 

 Vad anser du är viktigt att tänka på vid en högläsning? 

 Hur mycket tid ägnas åt högläsning i verksamheten och hur ofta läser ni för 

barnen? 

 Sker högläsningen som en planerad eller spontan aktivitet i det pedagogiska 

arbetet? 

 

 

 

Högläsning och barns språkutveckling 

 

 Vad anser du att det finns för effekter/vinning med högläsning? 

 Vad önskar du att barnen får ut av högläsningsstunden? 

 Hur arbetar ni utifrån läroplanen när det handlar om barns språkutveckling? 

 Hur ser du på högläsningens betydelse för barnens språkutveckling utifrån dina 

erfarenheter och tankar? 

 Hur tycker du att det pedagogiska arbetet med högläsning kan användas för att 

stimulera barnens språkutveckling? Exempel på arbetssätt? 

 Hur uppfattar du läroplanens mål angående barns språkutveckling och 

högläsning? 

 Hur arbetar ni utifrån de mål som finns på förskolan då det gäller högläsning och 

barns språkutveckling? 
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Bilaga B Missivbrev 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Jag heter Jenny Nilsson och läser den sjunde och sista terminen på 

förskollärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  

 

Jag ska nu påbörja mitt examensarbete som innehåller en studie kring hur pedagoger 

arbetar och tänker kring högläsning och barns språkutveckling i förskolan utifrån 

läroplanens mål och riktlinjer. Jag har alltid funnit ett stort intresse för barns 

språkutveckling och därför kommer studien undersöka hur tankarna kring denna 

aktivitet ses som språkstimulerade.  

 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring mitt valda ämne, men jag önskar 

också kunna ta hjälp av er verksamma pedagoger genom intervjuer och observation. 

Kunskapen, utbildningen och de erfarenheter ni bär på är värdefulla för mig och min 

studie. Jag önskar att få komma på besök till er förskola och göra ett antal intervjuer 

med er pedagoger samt även få observera ett högläsningstillfälle i en barngrupp. 

 

I mitt arbete kommer jag följa de forskningsetiska principerna som innebär att 

pedagogens, barnens och förskolans identitet inte kommer kunna identifieras i studien. 

Ni har rätt till att själva bestämma om ni vill avbryta er medverkan utan att det skapas 

några negativa följder. Resultatet kommer att presenteras i studien men det insamlade 

materialet får inte användas i något annat sammanhang. 
 

Jag skulle bli väldigt tacksam om jag får komma på besök hos er och göra mina 

intervjuer och en observation. För bokning av datum och tid kan ni höra av er till mig 

via mail. Jag önskar svar senast 2015-..-.. 

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta mig!  

Mail: …  

 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Nilsson 

 

 

 

 


