
     

  

LLÄÄRRAARRUUTTBBIILLDDNNIINNGGEENN    EExxaammeennssaarrbbeettee,,  1155  hhpp    

  

 

  

  

””BBööcckkeerr  äärr  eenn  sskkaatttt””  
-En studie om språklig medvetenhet, högläsning och barnböcker i 

förskolans verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap                         Jenny Persson 

Handledare: Lena Heindorff                                             Elina Svensson 

GGOO  22996633    

VVåårrtteerrmmiinneenn  22001100 



2 

 

  
 

ABSTRACT 

Elina Svensson & Jenny Persson 

  

”Böcker är en skatt” 

-En studie om språklig medvetenhet, högläsning och barnböcker i förskolans verksamhet 

 

”Books are treasures” 

- A study of linguistic awareness, reading aloud and children´s books in preschool activities  

 
            Antal sidor: 34 

 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka pedagogers olika syn på språklig medvetenhet 

samt deras syn på högläsningens roll i förhållande till språklig medvetenhet och vilka olika 

arbetssätt som råder på fyra förskolor. Vi vill belysa pedagogens roll i relation till barnboken och 

få en fördjupad kunskap om böckernas funktion i verksamheten. Vår studie bygger på kvalitativ 

forskning då den utgår från semistrukturerade intervjuer som öppnar upp för andrafrågor för att få 

mer utvecklande svar.  

Resultatet av vår studie visar att högläsning förekommer i hög grad främst vid vilan och på barnets 

initiativ. Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt och betydelsefullt att läsa för barn 

och alla önskar att det skulle finns mer tid till planerad läsning. Vi kan även konstatera att de flesta 

pedagoger arbetar spontant med språkutveckling då de exempelvis tänker på hur de pratar med 

omgivningen samt vilka ord de använder. 
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1. INLEDNING  

En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara 

utestängd från det förtrollade landet, där man kan hämta den 

sällsammaste av all glädje.                        

                           (Lindgren, 2010)  

Vår inspiration är hämtad från just detta citat då vi anser precis som Lindgren att alla barn ska få 

tillgång till böcker under sin uppväxt. Det finns många fördelar med böcker vilket 

barnboksakademins sjutton skäl för barnboken visar, med syfte att göra pedagoger, föräldrar och 

barn medvetna om vikten av att läsa högt och lyssna på sagor (Edwards, 2008). Efter att ha tagit 

del av dessa sjutton skäl blev vi inspirerade till vidare forskning kring pedagogers medvetenhet 

om bokens alla fördelar.  

Av våra tidigare erfarenheter i förskolans verksamhet har vi fått en känsla av att arbetet med sagor 

och böcker samt högläsning fått mindre fokus, vilket har väckt vårt intresse. Dominković m.fl. 

(2006) skriver att dagens värld består av mycket text och bild som exempelvis reklam, skyltar, 

böcker och tidningar. En sådan värld tar för givet att alla kan förstå text och bild och samspelet 

däremellan (a.a.). Här ser vi ännu ett skäl till varför förskolan tidigt bör stimulera barnens läslust 

och göra barn bekanta med böcker. Forskning visar att barn som växer upp utan böcker och 

högläsning inte har samma möjligheter till att klara av läsinlärning eller förstå en skriven text som 

de barn som växer upp i en boklig miljö (Dominković m.fl. 2006). Även i förskolans läroplan står 

det att: ”Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 

98, 2006:8). Då detta är en grund till barns senare läsinlärning samt en förutsättning för att 

underlätta samhällets vardag, anser vi det viktigt med fördjupade kunskaper inom ämnet för att 

som färdiga förskollärare själva kunna erbjuda barnen bästa möjliga förutsättningar för ett ökat 

bokintresse och alla fördelar med det. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka pedagogernas syn på språklig medvetenhet, hur de 

ser på högläsningens roll i förhållande till språklig medvetenhet samt vilka olika arbetssätt som 

råder på fyra förskolor. Vi vill belysa pedagogens roll i förhållande till barnboken och få en 

fördjupad kunskap om böckernas funktion.  

Den frågeställning vi söker svar på är: 

 Hur arbetar pedagoger med läsning och böcker i förskolan? 

1.2. Begreppsförklaring 

Förskola 

”Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år; den ska erbjuda omsorg och främja barns 

utveckling och lärande samtidigt som den ska vara organiserad så att föräldrarna kan 

förvärvsarbeta eller studera. De tidigare begreppen daghem och deltidsgrupp är numera ersatta 

med enhetliga begreppet förskola” (Nationalencyklopedin, 2010).  

Reggio Emilia  

Reggio Emilia pedagogikens stora idégivare heter Loris Malaguzzi (1921-1994). Malaguzzi 

påpekar vikten av att se det ”rika” barnet, det barn som vill veta och lära sig. Han menar vidare att 

barn är kompetenta individer som kan skapa sitt eget vetande men som ändå behöver en vuxen vid 

sin sida. En vuxen som ser, lyssnar och utmanar barnet. Ett centralt begrepp i Reggio Emilia är 

kommunikation då Malaguzzi menar att barnet föds in i en kommunikativ värld. Den nyfödda är 

direkt omgiven av en mängd ord vilket leder till att de lär sig hur man lyssnar och talar tidigt. En 

förskola med Reggio Emilia inspiration sätter delaktighet, dialoger och lärande samtal, reflektion 

och ett utforskande arbetssätt i fokus (Forsell, 2005).   

Vilan  

Vilan är en lugn stund som förekommer i samband med lunchen på förskolan, det vill säga 

antingen före- eller efter maten. De yngsta barnen har vanligtvis vila med syftet att somna medan 

de äldre barnen får en lugn stund mitt på dagen. Detta kan ske på olika sätt.  
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Världens bästa väska 

Världens bästa väska är ett projekt som har skapats av barnbiblioteket i samarbete med den 

kommun där respondenterna arbetar. Syfte och mål med väskorna är att ge alla förskolebarn (i 

denna kommun) möjligheter till positiva möten med böcker som ska ge en god språklig grund. 

Alla väskor innehåller minst en barnbok samt några konkreta föremål som speglar handlingen. Det 

finns 71 olika ”världens bästa väskor” på 23 olika språk dock finns inte alla väskor på alla språk 

(Bibliotekarie i den rådande kommunen, 2010-04-13).   
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel följer en litteraturgenomgång med fakta som är relevant för vårt syfte och vår 

frågeställning. Vi börjar med att presentera olika teoretiska perspektiv som följs av forskning inom 

språklig medvetenhet och högläsning samt en kort beskrivning av förskolans styrdokument.   

2.1. Olika teorier inom språkutveckling  

Evenshaug & Hallen (2001) skriver att den vanligaste teorin om hur barn tillägnar sig språket är 

att de lyssnar och tar efter omgivningen men författarna poängterar att det finns många olika 

teorier om detta och att vissa är motstridiga. Hwang & Nilsson (2003) menar att det inom den 

utvecklingspsykologiska vetenskapen finns forskning om just detta då de presenterar 5 olika 

perspektiv: inlärningsperspektivet, det psykodynamiska perspektivet, det kognitiva perspektivet, 

det interaktionistiska perspektivet och det utvecklingsekologiska perspektivet.  

2.1.1. Det kognitiva perspektivet  

Jean Piaget (1896-1980) och Lev Vygotskij (1896-1934) har med sin forskning fått stor betydelse 

för synen på tänkandets utveckling, som med andra ord kallas för kognitiv utveckling (Hwang & 

Nilsson, 2003). Båda hade teorin om att barns vetande fungerar som en effektiv process där barnen 

själva utformar sitt vetande. Enligt Piaget inträffade detta genom människans samspel mellan 

föremål och händelse i omgivningen medan det för Vygotskij handlade om att kunskapen 

skapades socialt (Evenshaug & Hallen, 2001).  

Evenshaug & Hallen (2001) skriver att den schweiziska psykologen Jean Piaget delade in 

tänkandet i fyra olika utvecklingsstadier. Det första stadiet barnet genomgår vid 0-2 års ålder är 

sensori-motoriska stadiet vilket innebär att sinnena är aktiva i inlärningsprocessen och bundna till 

omgivningen. Barnet löser uppgifter genom att iaktta och sedan handla. Därefter kommer 

preperationella stadiet då barnet är 2-7 år som betyder att språket börjar bestå av symboler. Det 

tredje utvecklingsskedet heter konkret operationella stadiet som barnet går igenom vid 7-11 års 

ålder. Med detta menas att barnet på ett konkret plan börjar tänka logiskt. Den fjärde och sista 

fasen Piaget arbetat fram är från 11 år och uppåt och heter formellt operationella stadiet. Här kan 

barnet tänka mer abstrakt och tankarna blir formellt logiska. Piaget var även känd för sin teori att 
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intellektuella utvecklingen skedde genom förändringar i den kognitiva uppbyggnaden. Denna teori 

delade han upp i två delprocesser, assimilation och ackommodation. Assimilation handlar om att 

omgivningen anpassas efter individen och ackommodation innebär att individen anpassar sig efter 

omgivningen (a.a.).  

Lev Vygotskij var en rysk utvecklingspsykolog som ansåg att den kognitiva utvecklingen hade sin 

utgångspunkt i samspelet med andra. Vygotskij menade att omgivningen har stort inflytande på 

barnets utveckling och alla har olika förutsättningar beroende på vilken kultur som råder. Detta 

innebär att kulturen avgör vad och hur barnet ska tänka. Vidare menade han att det är i ett 

dialogiskt samarbete mellan barnet och en mer kompetent och erfaren människa som de viktiga 

upptäckterna görs vilket är avgörande för utvecklingen. Detta samspel kallade Vygotskij för den 

proximala utvecklingszonen där den vuxna då fungerar som vägledare för barnet (Evenshaug & 

Hallen, 2001).  

Permer (1987) menar att både Vygotskij och Piaget synliggjorde i sina teorier att samspelet med 

omgivningen var viktig för utvecklingen. För Piaget hade samspelet med miljön stor betydelse i 

det sensori-motoriska stadiet medan Vygotskij menade att det pågår redan från början. Piagets 

teori kan sammanfattas som att tänkandet utvecklas före språket medan Vygotskijs teori menar att 

språket utvecklas före tänkandet. Viktigt att beakta är dock tänkandets olika betydelser i de båda 

påståendena (a.a.).  

2.1.2. Behaviorism 

Behaviorismen ingår i inlärningsperspektivet och Svensson (2009) skriver om två 

inlärningspsykologer vid namn Ivan Pavlov och B.F. Skinner som båda grundade sina teorier i 

behaviorismen. De menade att barn tillägnar sig språket genom imitation och social förstärkning 

vilket innebär att miljön har stor påverkan på utvecklingen, det vill säga att arvet inte har någon 

betydelse. Vid all form av inlärning är det, enligt den behavioristiska teorin, viktigt med stimulans, 

respons och positiv förstärkning. Forskarna menade att språket utvecklas då barnet får beröm när 

denne till exempel har producerat ett språkljud. Även när barnet hör ett ord samtidigt som de ser 

ett föremål och sedan kopplar samman detta ökar den språkliga kompetensen. Svensson (2009) 

poängterar att pedagoger och vuxna därför ständigt bör benämna föremål i omgivningen och även 

sätta ord på de händelser barnet deltar i då detta stimulerar språket. Den kritik som riktats mot 
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behaviorismen är att språkutveckling inte enbart innefattar imitation och upprepning. Barnet kan 

inte heller få förstärkning och respons på allt de säger vid varje tillfälle (a.a.). 

2.2. Språklig medvetenhet  

Taube (2007) menar att barns språkliga medvetenhet är en förutsättning för att lyckas med tidig 

läsinlärning. Även Fridolfsson (2008:27) menar ”Att vara språkligt medveten innebär att kunna 

växla mellan att uppmärksamma språkets innehållsliga och funktionella sida och dess form”. För 

barn handlar det om fokus på språkets uppbyggnad istället för innehåll och betydelse. Till exempel 

veta varför vissa ord rimmar eller veta hur vissa språkljud låter samt i vilka ord dessa förekommer.  

För att barnet ska bli språkligt medvetet krävs troligtvis en viss mognad både när det gäller den 

språkliga- och den kognitiva förmågan. Idag arbetar många förskolor med språklig medvetenhet 

då de vill ge barn bättre förutsättningar inför läsinlärningen (a.a.).  

2.2.1. Fonologisk medvetenhet 

Svensson (2009) skriver att språket innehåller många olika byggstenar som utgör språkets form. 

Barns medvetenhet av dessa hjälper dem att lära sig ett skriftspråk, om stavning och uttal tämligen 

stämmer överens vill säga. Den minsta byggstenen är språkljuden, fonem. Fonem har ingen egen 

betydelse utan får en betydelse då flera sätts samman, det vill säga om ett fonem byts ut till ett 

annat får ordet en ny betydelse. Därav kommer definitionen ”den minsta betydelseskiljande 

enheten i språket” (Svensson, 2009:18).  

Svensson (2009) skriver att språket är uppbyggt av fonemen och poängterar vikten av att känna till 

dessa för att klara av språket, för det första hur fonemen låter och sägs och för det andra ha 

kännedom om ett fonemens variation. Fonemen förstås lättare med hjälp av rytmen, pauseringen 

och tonläge eftersom det är av dessa som språkljuden framhålls. Betydelsen av att känna igen 

språkljud spelar in vid läs- och skrivinlärning samt avkodning och stavning, alltså att vara 

fonologisk medveten (a.a). Fridolfsson (2008) skriver att barn kan ha svårt för detta då de istället 

ser det talade språket som en helhet. Hon skriver också att rim och ramsor är vanligt 

förekommande på förskolor vilket är bra för barns fonologiska utveckling.     
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2.2.2. Morfologisk medvetenhet  

Fridolfsson (2008) menar att morfem står för minsta betydelsebärande enhet i språket men också 

för ordbildning och deras form, exempelvis ändelser som bevarar rotmorfemet men som ändå 

ändrar betydelsen med hjälp av det. Det kan också bestå av många rotmorfem såsom sol och ros 

som sedan får en ny betydelse om dem sätts samman, solros. Barn lär sig ofta språkets 

regelbundenheter före dem oregelbundna, till exempel när det gäller böjningsformer förekommer 

ofta både ”gådde” och ”fådde” i barns talande språk, istället för gick och fick som är 

oregelbundna. Sådana felsägningar kan ses som positivt då barnen lärt sig språkets regler vid 

regelbunden böjning och behöver inte påpekas av vuxna. Vuxna kan istället prata korrekt svenska 

som barnen så småningom tar efter eftersom ”Barnet testar sin språkliga förmåga och rättar sig 

sedan efter den vuxnes tal” (Fridolfsson, 2008:27).    

2.3. Högläsningens betydelse för barns senare läsutveckling 

Taube (2007) poängterar att högläsning för barn ger ett ökat ordförråd då de i böcker stöter på ord 

som de inte annars skulle göra, till exempel i vanliga samtal. Det ökar ännu mer om den vuxna och 

barnet för samtal om vad som lästs. Edwards (2008) påpekar detsamma då hon skriver att det är 

bättre att berika ett barn med ett nytt ord istället för att beröva dem från det genom att förenkla 

eller byta ut svåra ord i böcker, vilket därmed ökar ordförrådet. Svensson (2005) tar upp vikten av 

mötet med andra sätt att uttrycka sig än dem man vanligtvis är van vid och att böcker är det bästa 

sättet att ge barn ett rikt språk. När barn kommer i kontakt med flera olika uttryckssätt leder det till 

ett mer självständigt språkförhållande (a.a.).    

Om barnet får tillgång till böcker och högläsning lär de sig också hur böcker och berättelser är 

uppbyggda men även hur språket är skrivet och utformat. Barnet får under högläsningens gång en 

inblick i vad böcker har att erbjuda och hur spännande och roliga de kan vara. Detta sporrar 

förhoppningsvis barnet till att själv vilja börja läsa (Taube, 2007). Detta tar också Edwards (2008) 

upp i sin bok och påpekar vikten av att använda sin röst genom att variera sitt tonläge och 

ljudstyrka som ger en mer spännande och rolig upplevelse. Taube (2007) skriver att högläsning 

har en positiv inverkan på barnets kommande läsförståelse men att det inte räcker med att sitta 

bredvid utan att de själva måste vara engagerade. Däremot behöver barn lyssna på högläsning för 

att lättare ta till sig innehållet och för att bli motiverad (a.a.).  
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Svensson (2005) skriver att det finns många skäl för högläsning men att alla inte behöver ha 

stimulansen av den språkliga förmågan som huvudsyfte utan att det även kan handla om närhet 

och gemenskap, till exempel som godnattsagan. Godnattsagan utesluter ofta samtal, frågor och 

inlevelse eftersom föräldrarna eftersträvar lugn och ro så barnet somnar. Det finns vissa negativa 

effekter av att endast lyssna till godnattsagor och det är att många av bokens möjligheter går 

förlorat. Därför bör barnet få höra sagor vid olika tillfällen och tidpunkter (a.a.).  

Dominković m.fl. (2006) anser att barn som redan i tidig ålder får ta del av lässituationer tillägnar 

sig en hel del grundläggande kunskaper om böcker, till exempel hur de fungerar att text och tal 

samspelar, texten förmedlar någonting och att böcker har ett speciellt språk. Vid högläsning delar 

läsaren och barnet denna gemensamma upplevelse. Forskning har visat att högläsning ger barn ett 

rikare ordförråd än det vardagliga talet och att många högläsare tar upp ord och dess betydelse 

under läsningen vilket leder till att barnet blir medvetet om ord. Det finns också mycket forskning 

som pekar på att hela språkutvecklingen främjas av högläsning och att förståelseförmågan ökar 

samt att barnet kommer i kontakt med språksystemets struktur som avspeglar sig även senare i 

skolböckerna (a.a.).   

Dominković m.fl. (2006) menar att en positiv effekt som högläsning ger är att barnet och läsaren 

får en speciell och känslomässig gemenskap som har visat sig underlätta för kommande inlärning. 

Till skolans värld kommer barn med olika mycket språkerfarenhet, det vill säga att vissa barn haft 

tillgång till mycket högläsning och böcker, dit även skriftspråk kan räknas, medan andra inte haft 

det. Detta påverkar senare barnets förutsättningar för läsinlärning. Fördelen för barn med mycket 

erfarenhet blir då att de har sett hur ord görs till meningar och stycken och att text kan ha olika 

ändamål. Forskare har vidare sett att högläsning och berättande stimulerar barns fantasi och 

öppnar upp för upptäckten av berättelsens eller sagans konstellation. Även att barnet får tillgång 

till en värld utanför deras egna. ”Ett utökat språk leder till en utökad tankevärld” (Dominković 

m.fl. 2006:15). 

Svenska barnboksakademin har kommit fram till 17 skäl till varför barnboken och högläsning är 

så viktigt för mindre barn. Dessa skäl ska enligt Edwards (2008) göra pedagoger, föräldrar och 

barn medvetna om hur betydelsefullt det är att läsa högt och få lyssna på sagor. De punkter som 

berörs i vårt fortsatta arbete är 6 av de 17 befintliga skäl.  
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1. Boken förmedlar spänning och nöje och den får oss att visa känslor som skratt och gråt. 

2. Boken ökar ordförrådet och språkutvecklingen påverkas positivt. 

3. Boken hjälper oss att skapa inre bilder och stimulerar därför fantasin. 

4. Boken hjälper oss förstå sammanhang och förklara verkligheten. 

5. Boken är bra att läsa högt ur då både barn och vuxna får glädje av den samtidigt och blir också 

en brygga mellan generationerna. 

6. Boken väcker frågor och funderingar som stimulerar ett vidare tänk.  (Edwards, 2008) 

2.4. Bildens betydelse vid högläsning 

Rhedin (1992) skriver att bokens illustratör riktar sig i första hand till barn eftersom bilderna 

tolkas av dem. Hon tar även upp barns bildavläsningskrav då ett av dem är att bilderna måste vara 

tillräckligt intressanta för att hålla kvar deras koncentration medan den vuxna läser, ett annat står 

för tydlighet att barn själva kan uppfatta dem. Ytterligare ett krav är att bildernas innehåll måste 

bibehålla sin funktion och fängsla barnet många gånger då de ofta själva sitter och (bild)läser 

(a.a.).   

Dominković m.fl. (2006) menar att genom bilder i böcker får barn chans att möta sådant de 

vanligtvis inte stöter på i vardagen vilket kan vara djur, växter, andra miljöer med mera. Vid 

högläsning förs i regel samtal om bilderna i boken vilket utvecklar det abstrakta tänkandet då just 

dialoger om det som inte finns nära i vardagen förs. För att kunna tolka bilder krävs en viss 

förståelse vilket man vanligtvis lär sig genom att gemensamt titta och samtala om bilder. Därför, 

menar Dominković m.fl. (2006), är det viktigt att tillsammans tala om bilderna i en 

högläsningssituation och inte enbart läsa den text som står. Att tyda en bild tar tid och många 

gånger behövs det höras en beskrivning om bilden för att upptäcka vad den framställer. Vid en 

sådan beskrivning framkommer oftast detaljerna tydligare vilken kan vara avgörande för 

innehållet. Barn som genom högläsning får se och analysera bilder i böcker förbereds tidigt att 

tolka det okända (a.a.).  

En bild i barnboken har oftast två huvudsyften vilka är att ge form åt berättelsen och även berika 

detaljer som inte får plats i texten (Dominković m.fl, 2006). Böcker med bilder stimulerar, i 

samspel med den vuxne, barnets språk vilket Dominković m.fl. (2006) menar att inte så många är 
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medvetna om. Tre viktiga komponenter i högläsningen är förhållandet mellan text, bild och 

dialogen kring dessa. I många böcker finns det detaljer i bilderna som inte nämns i texten vilket 

innebär att lika mycket tid bör läggas på bildläsning som textläsning (a.a.). 

2.5. Styrdokument 

Lpfö 98, Läroplan för förskolan tillkom 1998 och innehåller enbart strävansmål till skillnad från 

skolans läroplan, Lpo 94, som även innehåller uppnåendemål. Dessa mål är nationella och 

framarbetade av riksdagen och regeringen (Allmänna råd, 2005). Att förskolan endast har 

strävansmål beror på att verksamheten är frivillig och ingen bedömning av barnen får ske. Trots 

att alla förskolor i landet har samma läroplan att förhålla sig till kan arbetet ändå skilja sig avsevärt 

från förskola till förskola då endast målen är utformade om vad som förskolan strävar mot och inte 

hur arbetet ska ske (Skolverket, 2010). 

Språket är ett centralt begrepp i Lpfö 98 då det bland annat framkommer att förskolan ska ”[…] 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling […]” (Lpfö 98, 2006:6) vilket görs 

genom pedagogernas ständiga dialog med barnet i meningsfulla sammanhang (Allmänna råd, 

2005). Det står även tydligt i styrdokumenten att barnets nyfikenhet och intresse för språket bör 

stimuleras och tas tillvara på och detta genom leken då ”Barn söker och erövrar kunskap genom 

lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera.” (Lpfö 98, 2006:6).  

Enligt Allmänna råd och kommentarer för kvalité i förskolan (2005) har forskning angående 

lämplig storlek på barngrupper gjorts. Det har visat sig att större barngrupper med låg 

personaltäthet har påverkat framförallt de yngsta barnens språkutveckling negativt eftersom 

samspelen mellan barn och vuxen minskar. Små barn är beroende av täta vuxenkontakter och inte 

för många ytliga relationer då en stress kan infinna sig hos barnet som påverkar inlärningsförmåga 

(Allmänna råd, 2005). 
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3. METOD  

I denna del följer en genomgång av metodval där vi beskriver vårt tillvägagångssätt under 

datainsamlingen. Vi presenterar också de respondenter som valts ut och hur bearbetningen av 

datan har gått till. Även studiens validitet tas upp samt hur vi har förhållit oss till de 

forskningsetiska principerna.    

3.1. Metodval  

För att uppnå studiens syfte, det vill säga att ta reda på pedagogernas syn på språklig medvetenhet, 

högläsning och förhållandet däremellan samt ta reda på hur arbetet med böcker ser ut har vi valt 

att göra en kvalitativ forskning. En kvalitativ forskning innebär att skapa en djupare förståelse för 

ett särskilt ämne, i vårt fall arbetet i verksamheten. Då vi endast har 8 pedagoger att tillgå går vi 

djupare in på deras arbetssätt istället för att undersöka hur fenomenet förekommer i större eller 

mindre omfattning, vilket hade blivit en kvantitativ forskning (Kvale, 1997). När vi tagit beslutet 

om att göra en kvalitativ forskning återstod ytterligare ett val, hur vi skulle gå till väga. Valet stod 

mellan intervjuer, enkäter och observationer då vi vägde för- och nackdelar. Vi kom slutligen fram 

till intervjuer då vi anser att enkäter passar bättre till kvantitativ undersökning. Observationer är 

för tidskrävande med hänsyn till vår tidsram samt att det inte hade täckt hela vårt syfte, då vi hade 

fått komplettera med intervjuer. Vi har därför valt att enbart använda oss av intervjuer som utgår 

ifrån ett manus med ett tydligt syfte (Brinkmann & Kvale, 2009). Vårt manus utformades i form 

av en intervjuguide (se bilaga), skapad utifrån vårt syfte, där frågorna var autentiska vilket gör att 

det inte finns något givet svar samt öppnar upp för andrafrågor. Denna intervjuteknik ger med 

fördel respondenterna möjlighet till personligare och friare svar då intervjuprocessen blir flexibel 

och vi kan bland annat ändra ordningsföljden på frågorna. För att få ett mer utvecklande svar hos 

respondenterna har vi valt att använda oss av begreppet andrafrågor, vilket kräver att intervjuaren 

lyssnar aktivt och bekräftar respondentens svar (a.a.). Våra intervjuer ägde rum på 

respondenternas arbetsplats. Detta valde vi för att kvalitativ forskning, enligt Løkken & Søbstad 

(1995), innebär att pedagogen studeras i deras vardagsmiljö för att fånga helheten.  
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3.2. Urval  

Vi har valt att intervjua 8 pedagoger, varav 7 är förskollärare och 1 är barnskötare, på 4 olika 

förskolor där samtliga respondenter är kvinnor. Förskolorna ligger i en medelstor stad. Vi har valt 

att utgå från samma kommun men 2 olika rektorsområden då vi ville att förskolorna skulle ha 

samma förutsättningar, gällande exempelvis ekonomi och personaltäthet. Vår intention var att 

komma i kontakt med någon förskola som hade språk som inriktning eller tema dock utan 

framgång. Därav blev förskolorna slumpmässigt utvalda. Vårt fokus har legat på den enskilda 

pedagogens arbetssätt och inte på personalstyrkan som helhet. Därför valde vi att koncentrera oss 

på pedagogernas yrkeserfarenhet istället för att se till vilken utbildning intervjupersonerna har. För 

att få en personlig förstakontakt ringde vi och bokade våra intervjuer då vi också kunde värdera 

intresset på ett eventuellt deltagande. Reaktionerna visade sig vara positiva eftersom pedagogerna 

såg frågorna som en självreflektion över sitt arbetssätt. 

 

 

 

 

  

I arbetet nedan kommer vi benämna förskolorna med A, B, C och D och även intervjupersonerna 

kommer att fingeras med namn på samma bokstav. På förskola A har pedagogerna fått namnen 

Annika och Annie, på förskola B har de fått namnen Berit och Britta, på förskola C har de fått 

namnen Carin och Caroline och på förskola D heter pedagogerna Diana och Dora.   

3.3. Genomförande 

Våra intervjuer utgick från en intervjuguide som vi skapat utifrån vårt syfte och frågeställning (se 

bilaga A). Den bestod av cirka 20 autentiska frågor med stundom följd av andrafrågor då vi sökte 

ett mer utvecklande svar. Samtalet utspelade sig i ett avskilt rum på respondenternas arbetsplats 

där vår tanke var att vistas i en, för dem, trygg miljö. Vi valde att spela in intervjuerna för att 

Pedagogernas yrkeserfarenhet i antal år: 

 

Annie…………………………………...16 år 

Annika………………………………….32 år 

Berit ……………………………………14 år 

Britta……………………………………4 år 

Carin…………………………………….9 år 

Caroline…………………………………24 år 

Diana……………………………………30 år 

Dora……………………………………..17 år 
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lättare kunna bearbeta materialet och för att inte förlora någon information, detta ser också 

Brinkmann & Kvale (2009) som positivt. Även intervjupersonerna var tillmötesgående i frågan 

gällande inspelningen eftersom de själva har erfarenhet av att spela in barn då de ser vikten av att 

få med detaljerna. Intervjuerna tog mellan 30- och 40 minuter. För att få bästa kvalitet på frågorna 

och svaren valde vi att genomföra samtalen tillsammans vilket också resulterade i att vi kunde 

tolka svar och uttryck från 2 olika vinklar. 

3.4. Bearbetning  

Efter varje genomförd intervju lyssnade vi igenom det inspelade materialet tillsammans för att se 

om våra tolkningar stämde överens. Detta gjorde vi omgående medan våra första intryck var 

färska. Därefter skrev vi ner det som var relevant för studien och sammanställde det i enskilda 

dokument för att lättare kunna jämföra de olika intervjuerna samt se kopplingen till vår 

frågeställning. Vi valde även ut citat som vi ansåg betydelsefulla för analysen. Materialet som 

sammanställts blev cirka 3 – 3 ½ sida per person. Respondenternas svar resulterade i ett underlag 

som kom att användas i analys- och diskussionsdelen nedan med koppling till litteraturen ovan.    

3.5. Validitet  

Brinkmann & Kvale (2009) skriver att validitet står för vilken tillämplighet studien har och hur väl 

man mäter det som är relevant i sammanhanget. Svenning (2003) tar upp inre och yttre validitet då 

inre validitet innebär kopplingen mellan teori och praktik, i vårt fall mellan tidigare forskning och 

nyinsamlad data. Den yttre validiteten står istället för studiens helhet och hur den kan 

generaliseras (a.a.). Om vi ser till vår studie kan vi koppla den till inre validitet då vi endast har 

intervjuat 8 pedagoger och kan därför inte göra någon generalisering över andra förskolor. Stukát 

(2005) menar att man alltid i kvalitativa studier ska ta med i sina beräkningar att forskningen görs 

på människor, vilket innebär att svaren inte alltid är att lita på då sanningen ej kan garanteras. För 

att ta hänsyn till detta har vi under intervjuerna skapat ett avslappnat samtal där respondenterna 

lugnt och ärligt kunde berätta om sin verksamhet utan att känna någon press då vi själva varit 

bekväma och avslappnade vilket vi tror speglade av sig. Vår intention har varit att nå en hög 

validitet och det anser vi att vi gjort genom att utforma vår intervjuguide utefter arbetets 

frågeställning och syfte. Under intervjuernas gång har vi försökt hålla oss till syftet genom att leda 
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tillbaka intervjupersonerna om de kommit in på andra spår. Även andrafrågorna har varit till hjälp 

då vi fått mer utvecklande svar av respondenterna.    

3.6. Forskningsetiska principer  

Enligt Vetenskapsrådet (2010) finns det fyra forskningsetiska principer som vi i vår studie har 

förhållit oss till. Det första är informationskrav som står för att respondenterna ska få ta del av 

forskningens främsta syfte, deras roll i medverkandet samt att det är frivilligt. Detta innebär att 

deltagaren själv beslutar om denne vill dra sig ur under pågående forskning, vilket också 

samtyckeskravet står för. Samtyckeskravet står även för att de medverkande måste lämna sitt 

medgivande gällande sitt deltagande och kan avbryta samarbetet när som helst. Att dra sig ur 

studien är tillåtet och ska inte få några negativa följder. Det tredje kravet vi tagit hänsyn till är 

konfidentialitetskravet som tar upp vikten av att avidentifiera intervjupersonerna och bevara den 

sekretess som förekommer. Även aktsamhet gällande den insamlade datan är, enligt 

nyttjandekravet, viktigt då endast materialet får vara avsett för vårt forskningsändamål (a.a.).  

Med tanke på dessa forskningsetiska krav har vi gått tillväga på följande sätt. Vi började med att 

ringa de utvalda förskolorna för att presentera oss själva samt studiens syfte. De fick samtidigt 

information angående deras egen roll i medverkandet med tydlighet att deltagandet är frivilligt och 

att det är tillåtet att dra sig ur under pågående forskningsprocess. Härmed fick de tänkta 

intervjupersonerna en personlig förfrågan och det var även dem som bestämde tid och plats. Detta 

för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga och delaktiga. För att avidentifiera 

respondenterna har vi valt att använda oss av fingerade namn på pedagoger och förskolor. Under 

arbetets gång kommer hanteringen av material ske med försiktighet och efter avslutad studie 

kommer det att förstöras. 
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4. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras relevanta delar från våra intervjuer då vi redogör för respondenternas 

tankar och syn på språklig medvetenhet, deras olika arbetssätt, teori/forskning i förhållande till 

arbetssättet, högläsning samt hur de ser på barnboken. 

4.1. Respondenternas syn på språklig medvetenhet  

Intervjupersonerna tycker det är svårt att definiera begreppet språklig medvetenhet samt att det är 

ett brett område eftersom språket, enligt dem, finns överallt. De inleder definitionen språklig 

medvetenhet med: ”Ja, det är väl att…” och visar därmed viss osäkerhet. Dora uttrycker sig på 

följande sätt:  

Det är svårt att förklara begreppet språklig medvetenhet för man har det i huvudet hela tiden.  

Hon anser att det är viktigt att använda ord som barn inte kan vilket ökar deras ordförråd och 

därmed, enligt henne, gör dem medvetna om språket. Slutligen definierade respondenterna 

språklig medvetenhet som att vara medveten om språket. 

Något centralt i intervjuerna är dialogen och vikten av den. Pedagogerna påpekar värdet av sitt 

egna förhållningssätt till språket och hur de verbalt sätter ord på saker och händelser som i sin tur 

utvecklar ordförrådet. Ett exempel är Berit som formulerar sig på följande sätt:  

Det är viktigt att pedagogerna tänker på det här med kommunikation. Att man pratar med dem 

[barnen] och får med dem i kommunikationen.  

Även Diana tar upp vikten av sitt eget bemötande gentemot barnen och menar att ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och känslor är en del i dialogen och i den språkliga medvetenheten. Blickar anser 

Caroline är ett sätt för de yngre barnen att uttrycka sin medvetenhet om språket. Hon säger:  

Det kan man se på deras blickar om de är medvetna, om de kopplar det man säger till verkligheten.  

Det framkom även att kommunikationen inte bara sker mellan vuxen – barn utan även mellan barn 

– barn och vuxen – vuxen. Respondenter menar att barn bör omringas av ett ”korrekt” talspråk 

som ofta uppstår i dialogen mellan vuxna, vilket dem anser är språklig medvetenhet från 

pedagogernas sida. Därför säger Berit att:  
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Vårt sätt att prata påverkar barnens språkutveckling.  

Några av respondenterna fokuserar på rim och ramsor och menar att det är ett första steg för barn i 

deras språkliga upptäckt. Det innebär att:  

De kan det här med fonem och morfem, det vill säga språkljudet med ljud och stavelser (Britta).  

Caroline arbetar på en småbarnsavdelning, där barnen är 1- 3 år gamla, och säger följande:  

Mina små rimmar inte men när de härmar mig tycker jag de är språkligt medvetna.  

Carin lägger däremot inte fokus på rim och ramsor och menar att:  

Om ett barn inte kan rim och ramsor betyder inte det att dem inte förstår språket.  

4.2. Respondenternas olika arbetssätt   

Respondenterna arbetar med språkutveckling då de själva tänker på att alltid använda ett rikt språk 

när de talar. Annie anser det viktigt att: 

Man inte pratar bebisspråk med de mindre barnen utan pratar med riktiga ord.   

Pedagogerna nämner även i intervjusvaren att det är viktigt att utveckla barnets ordförråd. Detta 

görs exempelvis genom att läsa, det som pedagogerna anser vara, svåra och ”konstiga” ord ur 

böckerna för att genom kontexten göra dem förståeliga. Britta säger: 

Jag försöker att inte byta ut ord som kan vara svåra för då förklarar jag hellre.  

Intervjupersonerna anser det också viktigt att inte rätta barn när de säger fel utan upprepa det rätta 

istället. 

4.2.1. Läsning som spontan aktivitet  

Intervjupersonerna ser det som en självklarhet att ha böcker i verksamheten. Caroline gav svaret: 

Man behöver inte göra så mycket mer än att böckerna bara finns.  

På frågan hur respondenterna använder barnboken i verksamheten svarade de att läsning 

förekommer spontant under hela dagen. Många påpekar vikten av tillgång till böcker och att 
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barnet själv kan gå och hämta en bok när lust finns. Annika är en av dem som anser att barn bör 

omringas av böcker då hon säger:  

Alla är ju så olika, en del bara älskar ju läsning. Att själva sitta och läsa är ju också ett sätt att 

använda boken på.  

Respondenter tar hjälp av biblioteket som de får boklådor av då det alltid finns ett stort urval och 

variation av böcker på förskolan. Även Carin anser att:  

Det är bra att barnen själva får titta i böcker och sitta och bläddra. Då blir de bekanta med 

skriftspråket.  

Spontan läsning innebär för pedagogerna att barnet väljer tillfälle då de vanligtvis själva tar 

initiativ och kommer med en bok till pedagogen.  

4.2.2. Läsning som planerad aktivitet 

Utöver den spontana läsningen förekommer även planerad läsning då boken ofta används i 

samlingar där pedagogerna har ett förutbestämt syfte. Britta menar att det finns:  

Inget självändamål att nu ska vi lugna ner barnen utan det finns en tanke.  

Av de intervjusvar vi fått är det dock ingen som förbereder sig inför en lässtund då en anser att 

hon inte behöver det medan övriga skulle vilja vara förberedda men menar att tiden är för knapp. 

Man läser ju sagorna bättre om man är förberedd på det som kommer. Man kan ha mer inlevelse 

då (Annie).  

Att läsa igenom boken är det allra bästa tycker jag, dels för att liksom veta vad jag ska läsa 

naturligtvis men man fängslar ju barnen på ett annat sätt om man är förberedd och ja röst och 

allting sånt (Annika).  

Däremot vid arbetet med rekvisita förekommer det förberedelser då det är viktigt att kolla så allt 

material finns tillgängligt innan sagan läses. 

För att fånga barnets intresse och öka deras förståelse använder respondenterna rekvisita vid 

planerade lässtunder. Rekvisitan kan bestå av bilder, flanosagor, figurer eller utklädsel. Detta ser 

vi bland annat i följande citat:  

För att öka barnens förståelse så är det bäst att visa med saker (Berit).  
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Det förekom aktivt arbete med rekvisita och planerade sagostunder medan andra inte använde sig 

av det alls. De intervjuade pedagogerna nämnde ”Världens bästa väska” (se begreppsförklaring) 

som hjälpmedel till de planerade samlingarna. Väskan användes dock inte av många utan de 

påpekade endast tillgången till den.  

Respondenter poängterar att sagan alltid förekommer på vilan (se begreppsförklaring) eller för att 

lugna ner barn i stressiga sammanhang. Detta synliggör Annika i detta citat:  

Vi läser mest för att få ett lugn.  

Det framkom även att det är vanligt att lyssna på sagoband vid vilan. Britta förklarar deras 

vilostund så här:  

Ibland läser man en bok eller berättar en saga, ibland lyssnar de på saga på band så slipper de våra 

röster hela tiden. 

4.3. Teori/forskning i förhållande till respondenternas arbetssätt 

Vi frågade respondenterna om de har någon teori/forskning som ligger till grund för deras 

arbetssätt och i så fall vilken. Första reaktionen hos dem tydde på osäkerhet men vid mer 

eftertanke kom de fram till att läroplanen ligger som grund för verksamheten. Berit anser att 

erfarenheten har betydelse för hennes arbetssätt medan andra inspireras av Reggio Emilia 

pedagogiken (se begreppsförklaring). En del av pedagogiken beskrivs så här:  

Barnen ska själva få vara med och vara delaktiga, det ska vara naturligt och en glädje i allt 

(Caroline). 

Vi har ju haft Reggio Emilia i hela atmosfären hela tiden egentligen. Vår läroplan bygger ju lite på 

Reggio Emilias synsätt och filosofi (Carin).  

Diana påpekar istället att läroplanen grundar sig på Vygotskijs tankar men poängterar att deras 

egen verksamhet inte har någon specifik teori, förutom läroplanen, utan de tar godbitarna från 

olika pedagogiker. Även Britta nämner Vygotskij då hon säger:  

Jag jobbar nog mycket efter Vygotskijs teori om att barnet ändå ska få stöd men att lära sig själv. 

Dem kan det mesta själva bara de får lite stöd och hela tiden positivt och hela tiden förstärka.  

Dora drog istället slutsatsen att  

Man har det i ryggraden men man tänker inte att nu jobbar jag enligt den teoretikern.   
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4.4. Respondenternas syn på högläsning  

Respondenterna har olika tankar om begreppet högläsning då det visade sig att några anser det 

endast vara läsning ur kapitelbok, det vill säga böcker utan bilder. Andra tycker däremot att 

högläsning är att läsa högt för ett barn eller flera och då i vilken bok som helst. 

Gemensamt har intervjupersonerna åsikten om att högläsning har en stor och viktig betydelse för 

barn. De största argumenten är att det stimulerar koncentrationen, fantasin och språket men även 

lugnet som infinner sig vid en lässituation.  

Det är viktigt för jag tycker många barn behöver kunna sitta still en stund och lyssna lite (Berit).  

Annika nämner dialogen som ännu en fördel och menar att: 

 När ett barn undrar något får de en förklaring när de hör boken men inte om de ser på tv. 

Annie poängterar istället talmelodin och menar att högläsning lägger grunden till ett rikt språk. 

Respondenterna anser dock att tiden inte räcker till och läsningen prioriteras bort, mycket på grund 

av utökade barngrupper.  

Under högläsningsprocessen påpekar pedagogerna att inlevelse och röstläge är av stor vikt.  

En bra högläsare är en sån som kan använda sin röst som ett komplement till boken (Diana).  

De menar att detta ökar barnets intresse och gör det mer spännande. Respondenterna anser också 

att deras egen inställning är av värde då Britta säger:  

Tycker jag det är kul tycker de också det. Mycket ligger i hur jag är själv.  

Bokläsning ska vara något positivt för barnet som väcker lust till vidare läsning och läsinlärning, 

poängterar många av dem. Detta vill vi förtydliga genom Brittas citat:  

Bokläsning för mig är också att ge alla samma förutsättningar då inte alla får sagor lästa hemma. 

Därför är det förskolans plikt. Så alla kan lära sig språk och utvecklas och funka i skolan.  

4.5. Respondenternas syn på hur en bra barnbok bör vara 

Intervjupersonerna ser boken som ett hjälpmedel i verksamheten. Vanligt förekommande är att 

använda boken vid bearbetning av känslor vid till exempel dödsfall, graviditeter eller konflikter. 
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Annie menar att det är bra att tillsammans med barnen diskutera känslor kring bilder i boken då 

det är lättare att resonera runt figurerna än verkliga händelser. Några av pedagogerna fokuserar på 

textens utformning och andra på bildernas design. Berit uttrycker sig så här:  

Jag tycker inte om när det är bebisspråk i böckerna utan jag tycker det ska vara hela meningar. 

Barnen går miste om så mycket ord om det bara står ett ord under varje bild i en bok, till exempel 

vovve under en bild med en hund. Utan barn behöver lära sig liksom det riktiga språket och inte 

vovve och sånt där utan att det är riktigt språk i böckerna.         

 

Dora tar upp textens omfattning och menar att en bok bör vara lagom lång vilket innebär:  

Bara några rader text, inte en halv sida. 

Britta har en önskan om att hitta en bok som innehåller lite av varje då hon anser att alla barn kan 

hitta något som intresserar just dem. Diana fokuserar på ett innehåll som ska ge barnet 

självförtroende och en tro om att ingenting är omöjligt. Andra är ute efter mer spänning och 

mystik.  

Respondenterna nämner bilderna som en viktig del i boken. Annika säger så här:  

Bilderna ska vara tydliga och klara och spegla vad texten säger.  

Andra fokuserar på färgerna och vill gärna ha glada och tokiga bilder med mycket färg. Caroline 

tycker att det ska finnas:  

Enkla bilder som barnen känner igen sig i och som är kopplade till verkligheten. 

Pedagogerna nämner också samtal i samband med barnboken men menar att det mest förekommer 

spontana samtal där barnen tar initiativ. Diana säger:  

Vi samtalar bara om innehållet om barnen väcker frågan. Snipp snapp snut så var sagan slut och så 

är det inget samtal efter för ibland är sagan bara slut.  

Däremot anser Carin samtalet som det vikigaste i en lässituation. Hon menar att det är spännande 

att lyssna på barnens tankar om- och återberättande av sagan då hon säger:  

Det är det som sagan ska handla om, att föra en diskussion liksom.  
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5. ANALYS  

I analysen behandlar vi vår empiri belyst av teori och i relation till syfte och frågeställning.  

5.1. Pedagogernas språkliga medvetenhet 

Då vi ville ta reda på pedagogernas syn på språklig medvetenhet, frågade vi bland annat hur de 

skulle definiera begreppet. Svaren vi fick varierade men gemensamt gav alla intryck av osäkerhet 

då alla respondenter tycker det är ett stort område. Respondenterna definierade slutligen språklig 

medvetenhet som att vara medveten om språket, det vill säga att de medvetet försöker 

uppmärksamma barns språk. Enligt Fridolfsson (2008) innefattar det mer än så då hon skriver att 

språklig medvetenhet handlar om att aktivt kunna variera mellan språkets innehåll och dess form. 

Med andra ord att kunna se ordets form samt höra och förstå vad det betyder. Fridolfsson (2008) 

skriver också att ett aktivt arbete med språklig medvetenhet ger barnet en bättre förutsättning inför 

kommande läsinlärning. Hon nämner även att det idag är många förskolor som arbetar 

kontinuerligt med detta. Det här är dock ingenting som framgick i våra intervjuer.    

I våra intervjuer framgick också av respondenterna att rim och ramsor är en viktig del i barnets 

språkliga upptäckt. Fridolfsson (2008) menar när barn rimmar har de fokus på ordets uppbyggnad 

och språkljud (fonem) istället för dess innehåll och betydelse vilket ökar den fonologiska- och 

morfologiska medvetenheten. Kan barn språkets uppbyggnad och språkljud vet de också varför 

ord rimmar. Endast Britta har kunskaper om detta, trots hennes korta yrkeserfarenhet. Vår 

respondent Carin menar däremot motsatsen då hon inte lägger fokus på rim och ramsor eftersom 

barn, enligt henne, inte behöver kunna rimma för att förstå språket. Svensson (2009) tillägger att 

det är viktigt att vara fonologisk medveten för senare läs- och skrivinlärning som även Taube 

(2007) anser när hon skriver att barns språkliga medvetenhet är en förutsättning för att lyckas med 

tidig läsinlärning. Det är inte någon av respondenterna som nämner varför de ska arbeta med 

språkutveckling eller att det kan vara en förberedelse för kommande skolgång och barnets senare 

läsinlärning. Det är inte heller någon pedagog som arbetar aktivt med rim och ramsor vilket 

Fridolfsson (2008) annars menar är vanligt förkommande på förskolor. 

Caroline anser att språklig medvetenhet för de yngsta barnen, 1-3 år, är när de härmar henne. Detta 

påpekade även Pavlov och Skinner då dem i sina teorier om behaviorismen menade att barn 
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tillägnar sig språket genom imitation och social förstärkning. De menade också att språket 

utvecklas när barnet får beröm (Svensson, 2009). Det här tar även respondenterna upp då de 

påpekar sin egen positiva inställning till när barn producerar språkljud då de inte heller rättar när 

de säger fel utan att istället upprepar det rätta. Fridolfsson (2008) skriver att felsägningar inte bör 

påpekas eftersom barnet endast testar sin språkliga förmåga för att sedan ta efter vuxnas korrekta 

språk. Felsägningar handlar vanligtvis om fel böjningsformer som till exempel ”gådde” istället för 

gick. Detta menar hon är positivt och tyder på att barnet förstått att det finns ett rotmorfem som 

ändrar betydelse med hjälp av ändelser (a.a.). Vi kan här se respondenternas medvetenhet om 

vikten av ett korrekt talspråk i den dagliga verksamheten. Respondenterna påpekade också vikten 

av att verbalt sätta ord på saker och händelser i omgivningen som i sin tur utvecklar ordförrådet 

som även Svensson (2009) ser som positivt.  

Vygotskij menade att det är i samtalet med en vuxen som barnet utvecklar bland annat sitt språk. 

Den vuxne blir då en vägledare för barnet vilket Vygotskij kallar för den proximala 

utvecklingszonen (Evenshaug & Hallen, 2001). Denna vägledande roll kan vi se bland våra 

intervjuade pedagoger då de tänker på att använda ett rikt och utmålat språk i barnets närvaro. 

Annie poängterade att bebisspråk bör undvikas och att pedagoger istället kan använda sig av, det 

hon kallar, riktiga ord. I intervjuerna framkom det att respondenterna inte arbetar efter någon 

specifik teori vilket vi ändå kan se genom våra tolkningar av deras svar, med andra ord arbetar de 

utefter vissa teorier undermedvetet. Pedagogerna var mycket noga med att poängtera vikten av att 

benämna saker och händelser som är en del i det behavioristiska synsättet. Hit hör även 

pedagogernas positiva inställning till när barnet producerar språkljud, imiterar och kopplar 

samman föremål till det talade språket. I samband med intervjufrågan angående teorier kommer 

majoriteten också in på Lpfö 98 och menar att den är en teori, som vi inte riktigt kan hålla med om 

då läroplanen är ett nationellt dokument.  

5.2. Högläsningens betydelse i verksamheten 

På frågan om hur våra respondenter ser på högläsning i verksamheten, fick vi genomgående svaret 

att de ser högläsning som viktigt och betydelsefullt för barn. De största argumenten är att det 

stimulerar koncentrationen, fantasin och språket men även lugnet som infinner sig vid en 

lässituation. Även Svensson (2005) menar att högläsning inte alltid behöver ha fokus på att 
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utveckla den språkliga förmågan utan att det också kan handla om närhet och gemenskap. Hon tar 

upp ett exempel på detta då hon nämner godnattsagan, som vi istället kopplar till vilosituationen 

på förskolan. Pedagogerna använder sig av boken just på vilan då de vill ge barn ett lugn i en 

avslappnande miljö och Annika menar att det är för lugnets skull som de läser.  

Svensson (2005) anser däremot att barn bör höra sagor vid olika tillfällen och tidpunkter. När 

bokens syfte är att lugna eller söva barnet ges inte heller tillfälle för, till exempel, en dialog samt 

att många av bokens möjligheter då går förlorat (a.a.). Edwards (2008) menar att när dialogen går 

förlorad försvinner också den gemensamma kontakt och glädje mellan barnet och läsaren som 

vanligtvis uppstår i samspelet om boken. Detta tar hon även upp som ett viktigt skäl till att läsa för 

barn (a.a.).  

Respondenterna tog också upp, som vi nämnde ovan, fantasin som en viktig del i högläsningen. 

De menar att barn idag behöver komma bort från verkligheten då den, enligt dem, inte alltid är så 

”snäll”.  Dominković m.fl. (2006) påpekar också att barn genom fantasin får tillgång till en värld 

utanför deras egna vilket innebär en värld långt från verkligheten. Detta tar även Edwards (2008) 

upp då hon menar att boken är ett hjälpmedel till att skapa inre bilder vilket stimulerar fantasin.  

Genom intervjuerna har vi sett att tiden i verksamheten inte räcker till och läsningen då prioriteras 

bort, vilket respondenterna tror beror på utökade barngrupper. Allmänna råd och kommentarer för 

kvalité i förskolan (2005) hänvisar till en forskning som gjorts gällande storlek på barngrupper då 

den visar att större barngrupper med få personal påverkar barnets språkutveckling negativt 

eftersom samspelet mellan barn och vuxen minskar. Det vill säga att pedagogernas misstankar, om 

att läsningen inte får den plats den behöver, kan tänkas stämma.  

Vid en högläsningssituation påpekar pedagogerna att rösten och inlevelsen är av stor vikt då de 

anser att det ökar barnets intresse och boken blir mer spännande. Edwards (2008) lägger också stor 

vikt vid rösten då hon menar att tonläge och ljudstyrka är bra egenskaper att använda sig av när 

man högläser och bästa effekt ges vid variation av dessa. Pedagogerna är också medvetna om 

värdet av sin egen inställning och menar att bokläsning ska vara någonting positivt. Detta skriver 

även Taube (2007) då hon anser att högläsning ska visa att böcker är spännande och roliga som 

förhoppningsvis stimulerar barnets egen lust till att börja läsa. Annie anser precis som Svensson 

(2009) att talmelodin är viktig vid högläsning eftersom fonemen då blir tydligare med hjälp av 
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rytmen, pauseringen och tonläget. Med andra ord får barnet genom talmelodin lättare förståelse för 

de olika fonemen samt ett rikare språk.   

5.3. Barnbokens användande i verksamheten 

Då vi ville ta reda på hur pedagoger ser på boken och användandet av den fick vi varierade svar då 

fokus låg på bildernas design, textens utformning eller samtalet kring dessa 2 komponenter. 

Dominković m.fl. (2006) menar att dessa 3 delar (bilderna, texten och samtalet) är grundläggande 

för högläsningen. I många böcker finns det detaljer i bilderna som inte nämns i texten vilket 

innebär att lika mycket tid bör läggas på bildläsning som textläsning (a.a.). Trots att pedagogerna 

nämnde minst någon av delarna som viktig gav de intrycket av att inte vara medvetna om vikten 

av alla 3 komponenters interaktion, vilket också Dominković m.fl. (2006) skriver om. Dessa 3 

komponenter kan vi koppla till det Piaget menade i sin teori om det sensori-motoriska stadiet då 

sinnena är aktiva i inlärningsprocessen (Evenshaug & Hallen, 2001).  Detta kan exempelvis ske 

genom att barnet själv får titta i och känna på boken, samtala om boken samt höra sagan. De får då 

använda många av sina sinnen som ger möjlighet till att utforma sitt eget lärande. Rhedin (1992) 

menar att barnet ofta sitter ensamt och (bild)läser vilket gynnar dess lärande. Annika påpekar 

också vikten av detta då hon anser att boken kan användas på många olika sätt och ett exempel är 

när barnet själv sitter och läser. Detta poängterar även Carin och menar att de där blir bekanta med 

skriftspråket.     

Respondenterna nämnde bilderna som en viktig del i barnboken. De menar att bilderna ska vara 

tydliga, klara och spegla vad texten säger. Dominković m.fl. (2006) menar att en bild i barnboken 

oftast har 2 huvudsyften vilka är att ge form åt berättelsen och även berika detaljer som inte får 

plats i texten. Med andra ord anser författaren precis som de flesta pedagoger att text och bild 

måste samspela samt att bilderna gör texten mer effektfull. Rhedin (1992) påpekar att bilderna bör 

vara fängslande för att behålla barnets fokus och intresse. Detta var dock ingenting som någon av 

respondenterna nämnde då de istället lade fokus på bildernas tydlighet och färg. Dominković m.fl. 

(2006) menar att bilderböcker ger möjlighet att stimulera barnets abstrakta tänkande genom att 

erbjuda ett innehåll som de vanligtvis inte stöter på i vardagen. En pedagog menar istället 

motsatsen då hon tycker att det är viktigare med bilder som går att koppla ihop med vardagen och 
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som barnet känner igen sig i vilket även Edwards (2008) tar upp som en fördel för barnboken. Hon 

skriver då att boken hjälper oss förstå sammanhang och förklara verkligheten. 

Dominković m.fl. (2006) skriver att högläsning ger barn ett rikare ordförråd, vilket också 

respondenter håller med om och lägger därför stor vikt vid detta i deras arbete. Berit säger att 

barnet behöver få riktligt med ord i böckerna för att få en bättre förståelse. Ett av Edwards (2008) 

17 skäl för barnboken är just att boken ökar ordförrådet och språkutvecklingen påverkas då 

positivt. Pedagogerna menar att de hellre läser svåra och ”konstiga” ord istället för att förenkla 

dem då kontexten gör orden förståeliga. Britta säger även att hon ibland förklarar orden istället för 

att byta ut dem. Edwards (2008) delar dessa åsikter och poängterar att det är bättre att berika ett 

barn med ett nytt ord istället för att beröva dem från det genom att förenkla eller byta ut ordet.  

Dominković m.fl. (2006) anser det viktigt att gemensamt samtala om bilderna i en 

högläsningssituation för att lättare förstå och kunna tolka bilder. Därför bör man lägga vikt vid 

dialogen och undvika att enbart läsa den text som står. De menar också att bilder stimulerar, i 

samspel med den vuxne, barnets språk. Av intervjusvaren kan vi tyda att de flesta samtal som förs 

om bokens innehåll sker på barnets initiativ då Diana konstaterar att samtal endast förekommer 

om barnet har frågor. Hon hävdar i motsats till Dominković m.fl. (2006) att vissa sagor inte bör 

diskuteras utan när en saga är slut så är den slut. Vi kan av våra intervjusvar även se att många 

pedagoger använder sig av boken främst på vilan och därför inte lägger så stor vikt på samtalet 

kring boken eftersom vilans syfte är att lugna eller söva barnen. En pedagog anser däremot att det 

är diskussionen som är det viktigaste i en lässituation och visar därmed på sin medvetenhet om 

samtalets betydelse. Edwards (2008) tar, i ett av de 17 skälen, upp boken som hjälpmedel till att 

stimulera ett vidare tänk som kan tas tillvara på genom ”boksamtal” då barnets frågor och 

funderingar kan diskuteras. Ett annat skäl står för att boken, det vill säga både bilder och text, 

förmedlar spänning och nöje och den får oss att visa känslor som exempelvis skratt och gråt (a.a.) 

som även respondenterna ansåg vara ett viktigt innehåll.  

5.4. Förskolornas likheter och skillnader 

Som vi tidigare tagit upp har vi intervjuat 8 pedagoger på 4 olika förskolor, det vill säga att det 

arbetar två pedagoger på samma förskola. Vi reflekterade över om vi ser några likheter och 
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skillnader pedagogerna emellan. På förskola A har Anna och Annika samma syn på vikten av att 

förbereda sig inför en lässtund då de menar att deras inlevelse ökar vilket gör barnet mer 

intresserat. Däremot på förskola B har pedagogerna olika syn på högläsningens betydelse då Berit 

endast anser det vara bra för att träna barnets koncentration medan Britta menar att det är 

förskolans plikt att erbjuda alla barn god högläsning samt att inspirera barnet genom sitt eget 

positiva förhållningssätt. Pedagogerna på förskola C har olika teorier om hur en bra barnbok ska 

vara. Caroline fokuserar på bilderna som enligt henne ska vara enkla och kopplade till 

verkligenheten medan Carins fokus ligger på samtalet om boken. En förklaring till detta kan vara 

att Caroline arbetar med de yngsta barnen och Carin med de äldsta. I intervjusvaren kan vi se att 

förskola D är oeniga om vilken teori som ligger till grund för verksamheten. Diana tycker att 

läroplanen grundar sig på Vygotskijs tankar vilket gör att de arbetar mycket efter hans teori. Dora 

anser däremot att man bara har det i ryggraden och tänker inte på att det ligger någon forskning 

bakom. Här kan vi konstatera hur olika syn på språklig medvetenhet, högläsning och arbetssätt 

som faktiskt kan förekomma mellan pedagoger på en och samma förskola. 

. 
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6. DISKUSSION  

Här nedan kommer vi inledningsvis föra en diskussion om metodval. Vidare diskuterar vi vad vi 

kommit fram till i vårt resultat följt av slutord samt några idéer kring vidare forskning inom ämnet.   

6.1. Metoddiskussion  

Under studien kunde vi i våra intervjuer se att svaren ofta speglade hur pedagogerna kunde arbeta 

med böcker och språkutveckling istället för hur de faktiskt arbetade. Andrafrågorna blev därför 

betydelsefulla i detta skede eftersom det var med hjälp av dem de pågående arbetssätten blev 

synliga. För att få en fördjupad bild av pedagogernas arbetssätt hade vi kunnat använda oss av en 

annan metod, exempelvis observationer som vi hade sett som en fördel. Genom att observera den 

dagliga verksamheten tror vi att det hade gett oss en tydligare bild av deras faktiska arbetssätt. 

Detta var tyvärr inte genomförbart i vår studie, då tiden varit begränsad. Det bästa anser vi ändå 

skulle vara att kombinera de båda metoderna för att då kunna jämföra deras svar med det faktiska 

arbetssätt som råder.   

6.2. Resultatdiskussion  

Ett syfte med vår studie är att ta reda på pedagogers syn på språklig medvetenhet i förskolans 

verksamhet. Det vi har fått fram av våra intervjuer är att: 

 Pedagogerna är osäkra på definitionen av språklig medvetenhet. De uppfattar istället 

begreppet detsamma som att uppmärksamma barns språk. 

 Pedagogerna är överens om att språkbegreppet är oerhört viktigt men de arbetar inte 

målinriktat med det. 

 Många av pedagogerna inte nämner fonemens betydelse för tidig läsinlärning.  

 Pedagogerna vet att rim och ramsor är av stor vikt vid den språkliga utvecklingen men de 

tydliggör inte varför det är viktigt.  

 Pedagogerna är medvetna om det korrekta talets funktion, det vill säga att de lägger stor 

vikt vid att tala med ett rikt och korrekt språk. 

När det gäller begreppet språklig medvetenhet och pedagogernas uppfattning om detta kan vi se 

det som en missuppfattning, då Fridolfsson (2008) menar att det handlar om att aktivt kunna 

variera mellan språkets innehåll och dess form. Hon skriver också att ett aktivt arbete med språklig 

medvetenhet gynnar barnets kommande läsinlärning. Vi kan genom resultatet se att 
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respondenterna inte nämner fonem som är en stor del i den kommande läsinlärningen och som 

Svensson (2009) påpekar är viktigt att känna till det för att klara av språket. En annan stor del i 

barnets erövrande av språk är att få lyssna på ett korrekt talspråk som pedagogerna är medvetna 

om och använder sig av, vilket vi ser som positivt.   

Vi har även för avsikt att undersöka hur intervjupersonerna ser på högläsningens roll i förhållande 

till språklig medvetenhet. I våra intervjusvar kan vi tyda följande för att besvara detta syfte: 

 Högläsning ses som viktigt och betydelsefullt för barn då den stimulerar fantasi, språk och 

även det lugn som infinner sig.  

 Högläsning ökar barnets ordförråd. 

 Talmelodin är viktig vid högläsning. 

Vi kan här konstatera att pedagogerna är väl insatta i högläsningens positiva effekter och hur bra 

det är att läsa högt för barn i alla åldrar på förskolan. Vi kan också se att de har insett sin egen roll 

i läsandet och vikten av att leva sig in i sagorna med hjälp av talmelodin och för att ge barnen en 

positiv upplevelse som ska locka dem till mer läsning. Talmelodin är också bra för att tydliggöra 

fonemen med hjälp av rytmen, pauseringen och tonläget, vilket ger barnet ett rikare språk 

(Svensson, 2009).  

Ett annat syfte med vår studie är att utforska hur pedagoger arbetar med och förhåller sig till 

barnböcker i verksamheten. Detta framkom i våra intervjuer: 

 Pedagogerna använder sig främst av barnboken i samband med vilan då de vill ge barnet ett 

lugn i en avslappnande miljö.  

 När det gäller pedagogers syn på barnboken prioriteras olika delar som text, bild eller samtal 

men ingen nämner dess interaktion.  

 I verksamheterna används barnboken främst spontant på barnets eget initiativ. Även samtal om 

boken sker på barnets initiativ. 

 Samtliga pedagoger ser boken som en självklarhet i verksamheten. 

Här kan vi se att pedagogerna använder mestadels boken som en spontan aktivitet samt i samband 

med vilan. Vilans syfte är att skapa ett lugn eller till och med söva barnet, vilket inte ger utrymme 

för diskussion eller förståelse eftersom barnet är trött och inte kan ta till sig bokens innehåll. 

Därför menar Svensson (2005) att barn behöver höra böcker vid olika tidpunkter och tillfällen. Då 

pedagogerna lägger störst fokus i samband med vilan kan vi konstatera att enbart en liten del av 

bokens alla möjligheter tas upp och att det finns fler fördelar att arbeta med. Däremot gläds vi över 
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att pedagogerna ser boken som en självklarhet i verksamheten och hoppas och tror att barnboken 

kommer få större utrymme då pedagogerna är medvetna om bokens betydelse för barnets 

språkutveckling.  

6.3. Slutord  

Under vår studie har vi fått en djupare insyn i hur arbetet med böcker och högläsning kan se ut för 

olika pedagoger. Efter de intervjuer vi gjort kan vi konstatera att det i verksamheterna förekommer 

högläsning i hög grad, vilket vi ser som positivt, men dock förekom det främst vid vilan eller på 

barnets initiativ, vilket gör att enbart en liten del av böckernas möjligheter berörs. Vi uppskattar att 

samtliga är överens om att det är viktigt och betydelsefullt att läsa för barn och alla önskar att det 

skulle finnas mer tid till mer planerad läsning. Vi kan även konstatera, trots pedagogernas 

osäkerhet kring definitionen av språklig medvetenhet, att de flesta arbetar aktivt med 

språkutveckling och har det med sig i tankarna. En slutsats vi kan dra av vår studie är att 

kompetensutbildning är av stor vikt då det ökar kvaliteten och samsynen på respektive arbetsplats. 

Vi tycker det är viktigt att vara överens i arbetslaget och att samtliga arbetar mot samma mål för 

att få bästa kvalité i verksamheten och i arbetet med barns språkutveckling.     

6.4. Fortsatt forskning  

I vår studie har vi utgått från pedagogernas syn för att besvara vår frågeställning och vårt syfte. En 

intressant aspekt att forska vidare kring hade varit att följa, till exempel en årskull från förskolor 

upp i skolan för att se på vilket sätt förskolornas arbete med böcker och språklig medvetenhet 

gynnar eller hindrar barnen i kommande läsinlärning. Det hade då varit intressant att följa en 

årskull från en förskola med språk som inriktning och en med en annan inriktning för att sedan 

kunna jämföra dessa. I början av vårt arbete fokuserade vi mycket på högläsningens hjälpmedel, 

exempelvis rekvisita, men fann dock ingen forskning på hur det påverkar barnen positivt eller 

negativt. Vi har en tanke om att det är bra för barnet då de får ett föremål kopplat till innehållet, 

vilket ökar förståelsen enligt behaviorismen (Svensson, 2009). Behaviorismen syftar dock mer till 

omgivningen och det dagliga talspråket, medan vi skulle vilja se mer forskning kopplat till just 

högläsningssituationen. En annan intressant aspekt att forska vidare kring hade varit att ta del av 

barns- och föräldrars syn på högläsning och användandet av böcker för att få en bredare inblick i 
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området. Då vi av våra erfarenheter tror att det är många barn som inte får böcker lästa för sig 

hemma vill vi forska vidare om detta för att senare kunna förmedla vikten av högläsning även till 

föräldrar. I början av vår studie letade vi även fakta om detta men fann dock ingenting då sådant 

kan vara svårt att konstatera men ett alternativ hade kunnat vara att använda sig av 

enkätundersökning. 
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Bilaga 

Intervjuguide  
 

 Berätta kort om förskolan.  

 Hur länge har du varit verksam i yrket? 

 Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

 Hur skulle du förklara begreppet språklig medvetenhet?   

 Hur arbetar du med språkutveckling?  

 Vilken teori/forskning grundar sig arbetssättet på? 

 Hur använder du barnboken i verksamheten och när?  

 Hur ser läsmiljön ut? 

 Hur förbereder du dig inför en lässtund?  

 Används det komplement till boken, exempelvis rekvisita?  

 Förs det några samtal om boken som lästs? Motivera. 

 Vem väljer böckerna? Vad finns det för tanke bakom valet av 

böcker? 

 Hur anser du att en bra barnbok ska vara?  

 Hur viktigt anser du det vara att läsa för barnen?  

 Hur skulle du förklara begreppet högläsning? 

 Hur ser du på högläsningens betydelse?  

 Hur gör du för att stimulera barnens boklust? 

 Hur fångar du barnen under läsningen och hur gör du för att behålla 

den? 

 Hur ser du på bibliotekets betydelse? Finns det något samarbete? 

 Hur ser du på läsning i förhållande till det kompetenta barnet?  

 Hur ser vilan ut? Används det böcker?  

 Utvärderar du ditt arbete och arbetssätt med barnböcker? I så fall 

hur? 

 Finns det något samarbete mellan förskolan och förskoleklass? 

 
 
 


