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Sammandrag 

 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka fyra pedagogers uppfattningar om 

högläsning och högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Studien syftade också till 

att undersöka hur pedagoger använder högläsningsstunderna till att uppmuntra barn till samtal 

och diskussion. I undersökningen användes kvalitativa intervjuer. Genom intervjuerna ville vi 

få ta del av hur pedagogerna arbetar med högläsning genom uppföljande samtal samt om de 

anser att barns språkutveckling stimuleras. Resultatet visar att pedagogerna upplever att 

språkutveckling sker vid högläsning. I resultatet framgår att det enligt pedagogerna främst är 

den morfologiska och till viss del även den pragmatiska språkförmågan som utvecklas genom 

högläsning och genom samtal om det lästa. Resultatet av studien visar också att både 

kontextualiserad och dekontextualiserad läsning används medvetet. 

 
Nyckelord: förskola, förskoleklass, högläsning, samtal  

Engelsk titel: Reading aloud to children in preschool age. Four teachers’ perception of the 

importance of reading for language development 
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1 Inledning 
 

Ett av förskolans uppdrag är att ”sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta och uttrycka tankar” (Lpfö 

98, 2010:10). Även i grundskolans läroplan framhålls att ”ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, 

generationer och språk möts” (Lgr11,2011:222). Med språket kan barn göra sig hörda så att 

andra förstår och detta stärker deras självkänsla: ”att känna en sådan språklig självtillit att 

man kan, vill och faktiskt använder sitt språk för att påverka sitt eget liv och andras är att äga 

språkförmåga” (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:72). Barn behöver möta positiva 

vuxna som är öppna för barns nyfikenhet och som bjuder in till samtal om både kända och 

okända ämnen för att få lust till att lära (Strandberg 2006). Språk grundläggs i interaktion och 

kommunikation och det starkaste argumentet för litteratur och läsning är att det utvecklar 

språket, menar Edwards (2008). Genom högläsning utvecklas barns förståelse för språk och 

ord. Men böcker utvecklar inte språk om man inte dessutom samtalar om det lästa (Edwards 

2008). Dessa samtal finns det rika möjligheter till i både förskola och förskoleklass där det 

finns många tillfällen för barn och pedagoger att föra samtal och diskutera det man läst. 

Följande studie undersöker fyra förskollärares uppfattningar om högläsning och hur 

högläsning kan främja barns språkliga utveckling. 

2 Syfte 

På så gott som alla förskolor och skolor finns det mycket böcker, allt från pekböcker och 

bilderböcker till faktaböcker och kapitelböcker och dessa är en del av den svenska 

förskolekulturen. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger använder 

högläsningsstunderna till att uppmuntra barnen till samtal och diskussion. Med studien vill vi 

också undersöka pedagogernas uppfattningar om högläsningens betydelse för barns 

språkutveckling.  

 2.1 Frågeställningar 

– Hur arbetar pedagoger i förskola och förskoleklass med högläsningssamtal med barn? 

– Hur upplever pedagogerna att högläsning påverkar barns språkutveckling? 
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3 Metod 

Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka fyra pedagogers upplevelser av 

högläsning och få en förståelse för hur och varför de intervjuade tycker på ett visst sätt blir 

kvalitativa intervjuer den mest lämpliga metoden. Genom en kvalitativ intervju skapas ett 

samtal mellan intervjuaren och personen som intervjuas och en ytterligare fördel är att öppna 

frågor ger de intervjuade stort svarsutrymme (Patel & Davidsson 2003). Intervjufrågorna som 

ställdes i undersökningen var utformade på sådant sätt att informanterna gavs möjlighet att 

utveckla sina svar. När man använder sig av öppna frågor behöver inte de intervjuade tänka 

på att de ska svara ”rätt” menar Patel & Davidsson (2003) utan de kan istället ge sin 

personliga syn och sina åsikter om ämnet och intervjuaren kan ställa följdfrågor. Inför 

intervjuerna tillfrågades informanter med lång arbetslivserfarenhet och med intresse och 

kunskaper om ämnet i undersökningen.  

3.1 Urval 

Valet av informanter är ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga att det har utgått från 

kontakter som vi haft sedan tidigare på förskola och skola. De fyra informanter som 

intervjuats har varit lätt tillgängliga för oss om det skulle visa sig att vi behövt återkomma 

med fler frågor. Informanterna arbetar i fyra olika arbetslag: två av informanterna arbetar på 

samma förskola men på olika avdelningar. De två andra informanterna arbetar på samma 

skola men i olika förskoleklasser. Samtliga informanter har arbetat inom verksamheten i mer 

än 20 år. I undersökningen har vi fingerat namnen på informanterna: Ann och Alice arbetar i 

förskoleklass, medan Berit och Birgitta arbetar i förskolan. De fyra intervjuerna skedde på 

respektive informants arbetsplats. 

 Inspelningarna av intervjuerna transkriberades och vid transkriberingen har stavningen 

anpassats efter skriftspråkliga normer (Norrby 1996). En fördel med transkriberingen är att 

man i analysen kan gå tillbaka i texten och reflektera över vad som sagts. Vi har valt att 

endast transkribera de delar av intervjuerna som är innehållsligt relevanta för vår 

undersökning.  

 Informanterna är för oss kända sedan tidigare, vilket kan vara både en fördel och en 

nackdel. Fördelar med att informanterna är kända sedan tidigare är att de troligen kommer att 

känna sig trygga och mer avslappnade vid intervjuerna och därför lättare delger sina 

kunskaper och erfarenheter. En möjlig nackdel skulle kunna vara att intervjuaren genom sin 

förförståelse kan missa att be informanterna att utveckla sina svar, och därmed inte ställer 
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tillräckligt många följdfrågor. Vid intervjuerna spelade vår förförståelse en viss roll. I 

efterhand ser vi att ytterligare följdfrågor kunde ha ställts som hade varit viktig för studien.  

 Att informanterna är kända sedan tidigare kan påverka reliabiliteten, vilket vi inte 

upplever att det gjort då informanterna frikostigt delgav sina tankar och åsikter. För att öka 

reliabiliteten i undersökningen deltog vi båda två vid de fyra olika intervjutillfällena, vilket 

gav oss möjlighet att ställa följdfrågor utifrån två synvinklar. När man är flera som medverkar 

vid intervjuer och dessa samtal spelas in ökar reliabiliteten (Patel & Davidsson 2003). 

Eftersom undersökningen är liten och informanterna är så få kan dock inte resultatet av 

undersökningen generaliseras. 

3.2 Genomförande 

Personlig kontakt togs med de fyra informanterna som gett sitt medgivande till intervju. 

Informanterna informerades i förväg om undersökningsmetod och syfte med undersökningen. 

Inför intervjuerna fick informanterna vårt frågeformulär (se bilaga 1) för att kunna läsa 

igenom frågorna och förbereda sig för intervjun. En fördel med att få frågorna i förväg är att 

informanten ges bättre möjlighet till genomtänkta svar. En nackdel kan vara att de svarar som 

de tror att intervjuaren förväntar sig. En fördel med upplägget av undersökningen var att 

informanterna hade förberett sig väl och reflekterat kring frågeställningarna. Vid intervjuerna 

använde vi oss av diktafon för att vi som intervjuare skulle kunna delta mer effektivt i 

samtalen genom att inte behöva göra anteckningar samtidigt. Intervjuerna i förskoleklass 

skedde i informanternas respektive klassrum och intervjuerna med informanterna i förskolan 

genomfördes i deras samtalsrum. Varje intervju tog cirka en timme, och vid samtliga 

intervjuer kunde informanterna och intervjuarna sitta ostörda. Att intervjuerna var planerade i 

god tid upplever vi som undersökare har bidragit till ökad kvalitet på samtalen.  

3.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

I arbetet har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) använts, vilket är följande 

fyra punkter: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

Med informationskravet menas att de intervjuade blir informerade om arbetets syfte och vilka 

metoder som kommer att användas. Som informant deltar man helt frivilligt och delges 
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information om att studien kommer att publiceras. Vi informerade om att de har rätt att dra sig 

ur undersökningen, enligt samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att de 

medverkande inte ska gå att identifiera, vilket innebär att sådan information som kan vara 

avslöjande tas bort. I denna undersökning innebär det att informanternas namn är fingerade 

och inga namn på skolor eller orter kommer att nämnas. Nyttjandekravet innebär att allt 

material och alla uppgifter från intervjuerna enbart kommer att användas i forskningssyfte. 

Genom att informera informanterna om de forskningsetiska principer som finns visar man 

respekt och får förtroende från de medverkande. Därmed ökar motivationen, samt möjligheten 

att konstruktivt delta i undersökningen (Johansson & Svedner 2006). 

4 Bakgrund 

I denna del redogör vi för teorier om språkutveckling, högläsning, aktiv och passiv 

kommunikation i högläsning samt kontextualiserad och dekontextualiserad läsning. Dessa 

begrepp används i analysen av undersökningens resultat, för att undersöka hur pedagoger 

använder högläsningsstunder och hur de upplever att högläsning kan påverka barns 

språkutveckling. 

4.1 Teorier om språkutveckling 

Förmågan att både förstå och själv kunna producera språk förutsätter utveckling av samtliga 

språkliga nivåer, dvs. utveckling av språklig kompetens och medvetenhet inom fonologi, 

morfologi, syntax, semantik och pragmatik. Dessa nivåer bygger gemensamt upp språket, men 

här kommer endast morfologi och pragmatik att presenteras, eftersom det framför allt är de 

nivåerna som är relevanta för vår undersökning. 

 Morfologi innebär uppbyggnaden av betydelsebärande delar av språket, vilket sedan 

kan ses t.ex. genom ordbildning och ordklasstillhörighet. Om morfologisk medvetenhet 

skriver Wagner (2005) att processen vid tillägnande av barns språkutveckling kännetecknas 

av tre steg: imitation, avlyssning och övergeneralisering. Man kan bara imitera om det finns 

någon att imitera, det vill säga det fordras samspel med andra för att utvecklas. När barn 

imiterar andra som kommit längre i sin utveckling kommer barnet närmare sin nästa 

utvecklingsnivå, vilket Vygotskij kallar för den närmsta (eller proximala) utvecklingszonen. 

För att barnet ska utveckla ett tydligt och förståeligt språk krävs det bl.a. att barnet behärskar 

morfologiska regler. Barnet är medvetet om ord när det uppfattar att språk delas upp i ord och 

kan jämföra ords form och innehåll samt är medvetet hur ord kan bildas och ändras (Svensson 

2009).  
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 Pragmatisk utveckling handlar om hur man använder språket i olika situationer och att 

man kan de sociala koderna som finns, som att förstå turtagning i ett samtal och att, uttrycka 

sig på ett sätt som man tror att den andra förstår (Hagtvet 2004). När man deltar i ett samtal 

med en annan person är det viktigt att kunna använda turtagning i samtalet, det vill säga både 

kunna tala och lyssna, fånga den andres uppmärksamhet och veta hur man avslutar en 

konversation (Hagtvet 2004).  

 De språkliga nivåerna utgör tillsammans grunderna för språk och kommunikation, och 

är därmed avgörande för barnets språkutveckling. Språkvetenskapliga teorier skiljer sig dock 

åt i vad de ser som mest betydelsefullt för utvecklingen. Enligt den sociokulturella teorin, där 

Lev Vygotskij är en av förgrundsgestalterna, är det den sociala och kulturella miljön runt 

barnet som är viktig, eftersom lärande uppstår i samspel och interaktion med andra människor 

(Strandberg 2006). Om pedagogerna i förskola och skola kan skapa rika tillfällen för barn att 

samspela både med andra barn och med vuxna skapas en bra grund för barnets utveckling och 

lärande. De sociala erfarenheterna har därmed stor betydelse för barns språkliga utveckling. 

Den språkliga utvecklingen sker i samspel med andra genom stimulerande samtal (Granberg 

1996). Barn behöver få många och varierande samtal med andra människor för att utveckla 

sitt språk. Vuxna som lyssnar, bekräftar och inspirerar till samtal ger barnet goda 

förutsättningar för att utveckla språket genom positiv kommunikation. Håkansson skriver: 

 

Barn kan inte ge innehåll åt ord på egen hand, men i samtal med vuxna får de det stöd som 

behövs för att språket ska utvecklas. Avståndet mellan barnets egen språkliga nivå och den nivå 

som är närmast över kallar Vygotsky den proximala utvecklingszonen. Det är här 

utvecklingspotentialen ligger. (1998:17)  

Både den kognitiva utvecklingen och språkutvecklingen sker parallellt och båda sker genom 

interaktion med andra människor. 

4.2 Högläsning 

Högläsning av olika typer av litteratur är ofta självklara inslag i förskolan. Syftet med 

högläsning kan vara att lugna barn eller att få ro vid vilan, men högläsningen kan också ha ett 

mer uttalat pedagogiskt syfte som t.ex. att diskutera en läst text menar Granberg (1996). Att 

bearbeta litteraturen genom att stanna upp, samtala, förklara ord och föra dialog för att öka 

språkförståelsen kallas dialogisk uppläsning (Westlund 2009). Detta innebär att pedagoger 

aktiverar såväl barns omvärldskunskap som kunskap om text. Att läsa tillsammans och 

samtala om texten med andra stimulerar utvecklingen av empati och fantasi, samt förmåga att 

se olikheter (Edwards 2008). Det främsta argumentet för böcker och läsning är att utveckla 
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språket. Förskolan har en viktig pedagogisk uppgift, inte minst eftersom förskola och 

förskoleklass innebär att barn med olika levnadssätt och olika språkliga förutsättningar möts 

(Edwards 2008). Vid dialogisk uppläsning får barn ytterligare möjlighet att uppfatta 

meningsbyggnad, satsmelodi och uttal eftersom de i skriften möter ytterligare språk utöver 

talspråket. 

 När läsaren stannar upp och samtalar om det lästa så utvecklas bl.a. barns ordförråd 

(Svensson 2009). Ekström & Isaksson (1997) skriver att ”högläsning ökar läslusten, 

ordförrådet, språkförståelsen, människokunskapen, intresset för andra tider, andra länder” 

(1997:46). I samtalet möts barn av nya ord och begrepp som de kan koppla till sina egna 

erfarenheter. Högläsning har betydelse för barns språkutveckling, genom att den hjälper barn 

att se skillnader mellan talat och skrivet språk samt hur dessa samverkar. 

4.3 Aktiv och passiv kommunikation i högläsning 

Förskoleåldern är en betydelsefull period för barns språkutveckling. Förutom barnets 

närmaste omgivning har förskolan en viktig roll, eftersom språk utvecklas i samvaro med 

andra (Granberg 1996). När vuxna talar, lyssnar och berättar tillsammans med barn stimuleras 

barnens språkutveckling. Kommunikation med barn måste ske utifrån att pedagoger har 

kännedom om barnens språkmedvetenhet och kan anpassa högläsningen så att barnen blir 

engagerade och uppmuntras till deltagande. Genom att den vuxne uppmuntrar till dialog 

tränas barns förmåga att lyssna, koncentrera sig och samtala aktivt, menar Granberg (1996). 

 Om högläsningsstunden syftar till att samla barnen eller dämpa dem i samband med att 

barnen ska vila eller sova, blir den en envägskommunikation med pedagogen som sändare och 

barnet som lyssnande mottagare. För att högläsningen inte ska bli en passiv kommunikation 

krävs att läsaren har en berättarteknik som gör att lyssnaren kan behålla uppmärksamheten. 

Granberg (1996) anser att för barn i ett till tre års ålder räcker det inte med enbart högläsning 

för att de ska tillgodogöra sig läsningen. De behöver också visuellt berättande genom t.ex. 

flanobilder, illustrationer eller att leka sagan. När sagan visualiseras blir både läsare och 

lyssnare mer aktiva. Det är också viktigt med dialog, närhet och tid tillsammans under 

högläsningen, vilket Dominkovi  m.fl. (2006) menar kan vara svårare att skapa 

förutsättningar för när man läser för en större barngrupp. Ju yngre barnen är desto viktigare är 

det att pedagogen läser för en mindre grupp för att de inte ska bli passiva och för att 

högläsningsstunderna ska bli så givande som möjligt. Med för många barn i gruppen som vill 

uttrycka sina tankar under tiden man läser kan de andra som lyssnar tappa fokus på 

berättelsen. Genom att använda rekvisita som till exempel flanobilder till berättelsen ges 
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möjlighet till fler infallsvinklar på samtalsämnen både före, under och efter läsningen. Barnen 

får då en förförståelse som gör det lättare att föra samtal om det man läst (Espenakk 2005). I 

samtal möts barn av nya ord och begrepp som de kanske inte möter i vardagens samtal. När 

läsaren stannar upp och samtalar om det lästa så utvecklas barns morfologiska förmåga 

(Svensson 2009).  

4.4 Kontextualiserad och dekontextualiserad läsning 

Tidiga former av lässamtal med små barn innebär att samtala om ”här och nu” där man 

befinner sig i texten, vilket kallas för kontextualiserad läsning (Liberg 2010). Barn som får 

vara med om boksamtal utifrån kontextualiserad läsning samtalar i första hand om sådant som 

ligger nära deras egna erfarenheter. När man samtalar och använder ord och begrepp som 

syftar till att barnet får tänka och reflektera, t.ex. vad barnet tror ska hända i den fortsatta 

texten, kan det utveckla dekontextualiserad läsning. Dekontextualiserad läsning är viktigt att 

förskolan strävar efter, eftersom barnet då både ges möjlighet att utveckla sitt språk och 

förutsättningar för framtida förmåga att förstå text (Liberg 2010). Som Svensson (2009) 

skriver så är det därmed inte enbart genom hur mycket man läser för barnet som påverkar 

barnets språkinlärning utan hur man läser. Dekontextualiserad läsning uppkommer inte av sig 

självt utan det behövs en social och kulturell miljö med samspel och interaktion mellan läsare 

och lyssnare. Genom dialog med andra kan barn få ta del av olika erfarenheter men också dela 

med sig av sina egna. Den som läser högt bör engagera sig och agera på sådant sätt att barnen 

lyssnar aktivt. Dialogen mellan den som läser och lyssnar kan då ske utifrån vad som händer 

just nu i berättelsen, samt vad man läst om tidigare.  

5 Resultat och analys 

I denna del av undersökningen presenteras resultaten av intervjuerna följt av analys. 

5.1 Dialog och samspel 

Gemensamt för alla informanter är att de anger att vid högläsningsstunden talar och lyssnar de 

på barnen om innehållet och texten. I dessa dialoger får barnen möjlighet att lyssna på andra 

och bli lyssnade på. Alice upplever att i dessa dialoger ges barn möjlighet att utveckla 

förståelse för andras sätt att tänka och uttrycka sig. För att utvecklas behövs samspel och 

inspiration från andra och för att utveckla språket är vi beroende av de ord som används i våra 

relationer (Strandberg 2009).  Birgitta talar om att ha en tillåtande miljö där barn påverkar och 

uppmuntrar varandra. Hon berättar att en del barn tycker det är svårt att samtala med andra 

barn om innehållet i boken, men efter att de lyssnat på andra barn kommer de på fler och fler 



11 

 

saker att säga. Språklig utveckling sker genom samspel och positiva upplevelser av att 

kommunicera (Granberg 1996).  Ann berättar att hon tycker det är viktigt att barnen vågar tala 

inför gruppen men att de inte får känna sig pressade:  

Vissa barn tycker det är jobbigare än andra att tala inför gruppen, men när de har fått sitta och 

lyssna på de andra blir de modigare och vågar tala mer vilket jag tror är bra för deras 

självkänsla. 

Samtliga informanter menar att de använder högläsningen för att medvetet skapa dialog med 

barnen. Enligt den sociokulturella teorin är interaktion viktigt för barns språkutveckling för 

det är när barnen samspelar och lyssnar på andra som de får förståelse och inspiration till eget 

berättande (Strandberg 2009). Alice menar att när hon läser och har samtal blir det en 

gemensam upplevelse i gruppen som medför att barnen också tränas i att vänta på sin tur, 

eftersom alla inte kan tala samtidigt. 

 Ann, Alice, Berit och Birgitta är överens om att språket är en viktig del i barns 

utveckling och att de upplever att ordförrådet ökar hos barnen när de får höra ord många 

gånger. Alice menar att detta är en del av den pedagogiska tanken med högläsningen:  

Meningen med högläsningsstunderna är att det ska utveckla barns ordförståelse och berika 

språket i samspel med andra. Läskultur handlar om hur miljön är utformad, hur man är som 

läsare och hur man samtalar med barnen om det lästa för att det ska ske en utveckling. 

Barnen i deras barngrupper tycker det är spännande med nya ord, berättar både Alice och 

Berit. Ann och Birgitta nämner också att högläsningen kan vara stärkande för barns 

språkutveckling genom att ordförståelsen ökar då de får höra språket i skriven form. Berit 

upplever att barnen i hennes grupp gärna lyssnar på samma saga flera gånger samt att de 

tycker om när ord utelämnas och när de själva får fylla i de ord som fattas. Berit anser att hon 

märkerr en ökar ordförståelse och ett ökat ordförråd hos barnen när hon hör dem återberätta 

det lästa för andra barn: 

Jag kan höra när de använder ord man vet att man läst och förklarat speciellt i någon bok när de 

leker själva eller återberättar för en kompis.  

Samtliga informanter anser att högläsning är en viktig del för att utveckla barns språk. De 

upplever att barn behöver få många och varierade samtal med andra människor för att 

utveckla sitt språk. 
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5.2 Högläsningen och samtal 

Berit och Birgitta menar att högläsningsstunden kan variera inom deras grupper. De menar att 

det är barnens ålder och hur långt de kommit i sin språkutveckling samt barngruppens storlek 

som styr hur pedagogen använder sig av högläsningsstunden. 

 Ett av de syften som finns med högläsningsstunden menar Berit är att samla barnen eller 

att introducera ett visst tema. Berit och Birgitta påtalar att de oftast under högläsningen 

använder sagor och bilderböcker. Ann och Alice använder sig oftare av kapitelböcker i sin 

högläsning. Ann menar att kapitelböcker ger möjlighet till att samtala om vad som hänt förut 

och vad barnen tror kommer att hända i nästa kapitel. 

 Berit och Birgitta menar att det är vanligt att läsa böcker som ger möjlighet att samtala 

om händelser i barnets närhet medan Ann och Alice läser böcker som ger möjlighet till 

uppföljande samtal om det man läst tidigare. Att reflektera över läst text är viktigt för de äldre 

barnen eftersom reflektion utvecklar barnens förmåga att tänka och dra slutsatser själva. 

 Berit menar att det är viktigt att barnen också upplever att högläsningen är rolig:  

Det jag vill att de ska få med sig är ju det att det ska vara roligt att läsa och att det ska vara roligt 

att bli läst för. Tycker inte barnen att det är rolig stund så blir inte högläsningen givande heller. 

I likhet med Granberg (2009) menar alltså även Berit att sagostunden ska ge underhållning 

och att barn tillgodogör sig innehållet på ett annat sätt när de upplever att det är roligt. Berit 

och Birgitta påtalar att det finns många möjligheter till spontan läsning i förskolan, när barnen 

kommer med en bok de vill höra. Ann och Alice menar att i förskoleklassen sker spontana 

lästillfällen inte så ofta, utan lässtunderna är planerade. 

5.3 Högläsningens pedagogiska syfte 

Informanterna i förskolan påtalar att de främst vill att barnen ska få en rofylld stund och 

kunna varva ner vid högläsningstillfället, men att det även har ett pedagogiskt syfte i att få 

barnens uppmärksamhet och därigenom ge dem möjlighet att lyssna aktivt.  

 Alice menar att hon har fått planera sina högläsningsstunder på ett annat sätt eftersom 

hon har många invandrarbarn i gruppen och dessa barn inte har haft förförståelsen i språket. 

Alice beskriver hur hon gått tillväga för att få en mer aktiv kommunikation med barnen: 

 I år har jag fått använda mig mer av rekvisita och konkret material för att kunna föra dialog med 

barnen om det lästa. Jag vill ju inte sitta och läsa om barnen är helt passiva för att berättelsen 

handlar om saker de inte har något begrepp om. Genom att använda konkret material när jag 

läser blir det tydligare för barnen att förstå sammanhanget och orden i berättelsen. 
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Även Berit och Birgitta berättar att de använder sig av olika slags material vid högläsning för 

att få till stånd ett aktivt lyssnande hos barnen. Sagopåsar, flanosagor, rim, ramsor och att 

dramatisera sagan nämns. Granberg (2009) menar att en fördel med att använda sig av 

rekvisita är att sagan blir konkret och fler barn kan ta del av den samtidigt. Barnen kan också 

återberätta sagan med hjälp av materialet. 

 Det finns en risk för att läsning i för stora barngrupper passiviserar barnen eftersom de 

samtal som kan medföra att barnens tankar utvecklas uteblir då gruppen är för stor. Det är 

svårt att låta alla få talutrymme och tid (Dominkovi  m.fl. 2006). Både Berit och Birgitta 

påtalar att både barngruppens storlek och tidsaspekter kan påverka deras uppföljning av 

berättelserna. Berit anser också att det är svårt att låta alla barn få det utrymme de behöver för 

att prata: 

När jag har färre barn i min grupp så har jag större möjlighet att fråga mer under läsningen och 

ha en aktiv dialog, och om jag läser för många barn så blir det inte så mycket frågor för det går 

tyvärr inte att låta alla komma till tals för då tryter både ork och koncentration hos barnen. 

 

Alla informanterna är medvetna om vikten av att vara en aktiv läsare för att barnen ska bli 

aktiva lyssnare. Granberg (2009) anser att om högläsningsstundens enda syfte är att samla 

barnen blir barnet en passiv lyssnare. De fyra informanterna menar att genom de boksamtal de 

har i sina barngrupper, kan barnen bli aktiva lyssnare. Informanterna menar också att 

boksamtalen är av olika slag, beroende på ålder och mognad hos barnen i deras grupper. 

Storleken på barngruppen anpassas för att få aktiva lyssnare. Alice poängterar vikten av att få 

aktiva lyssnare:  

Jag vill ju att de ska få ut någonting av det vi läst för annars känns det meningslöst, annars kan 

man lika gärna läsa för en vägg. Högläsningen handlar om att berika barnens språk och 

utveckling. 

Utifrån intervjusvaren anser informanterna sig vara aktiva läsare som vill att barnen ska bli 

aktiva lyssnare. Birgitta berättar att i hennes verksamhet använder de sig av läsning på andra 

sätt än genom bara högläsning av pedagoger: ”ibland kan man låta dem lyssna på cd-saga vid 

vilan och då är det inget vi följer upp”. Den läsning Birgitta talar om blir mer passiv lyssning 

därför att samtalet kring sagan ofta uteblir. 

5.4 Kontextualiserad och dekontextualiserad läsning 

Gemensamt för Ann, Alice, Berit och Birgitta är att de anser att det är viktigt att samtala med 

barnen. Berit menar att om man bara läser sagan och inte ger barnen chans att formulera sig, 
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tänka och berätta vad de tror ska hända får de inte samma upplevelse av det lästa. Berit säger 

att genom boksamtal får man reda på vad barnet uppfattat och om de förstått. Denna 

kontextualiserade läsning kan dock jämföras med den mer dekontextualiserade läsning Ann 

ger uttryck för. Ann menar att högläsningen har ett helt annat syfte idag än förut: 

Så här resonerade man inte förr, då läste vi bara boken rakt upp och ner och ville inte att barnen 

skulle avbryta oss. 

Tidigare fanns inte tanken med uppföljande samtal i vilka barn kunde delta aktivt, utan barnen 

blev bara passiva lyssnare.  

 Det är viktigt menar Ann, Alice, Berit och Birgitta att det ska vara lustfyllt och roligt 

vid högläsningen så att barnen blir intresserade och delaktiga i samtalet om det lästa. Ann 

menar att när man berättar måste man också använda miner och kroppsspråk för att intressera 

barnen. Berit och Birgitta påtalar att med de allra yngsta barnen blir det mest ”här och nu”-

samtal om det lästa vilket också Liberg (2010) menar att kontextualiserad läsning med yngre 

barn handlar om. Berit och Birgitta upplever att med de äldre barnen blir det 

dekontextualiserad läsning där diskussionerna går både bakåt och framåt i bokens 

händelseförlopp.  

 6 Diskussion 

I undersökningen har intervjuer använts för att få svar på hur fyra pedagoger använder 

högläsningsstunder till att uppmuntra barn till samtal och diskussion. Resultatet visar att 

pedagogerna i undersökningen använder högläsning medvetet för att skapa dialog och inte 

alltid enbart läser för nöjes skull. Genom intervjuerna har vi också till viss del fått svar på hur 

dessa pedagoger upplever att högläsning kan påverka barns språkutveckling. Innan 

intervjuerna genomfördes hade vi en tanke om att högläsningsstundernas syfte skulle vara 

olika i förskola och förskoleklass. Utifrån intervjusvaren är det dock tydligt att det inte är så 

stora skillnader på hur informanterna använder och bearbetar högläsningsstunderna i de olika 

verksamheterna.  

Högläsning i gruppen där samtalen syftar till att utveckla nya tankar och diskussioner 

har en tydlig koppling till den sociokulturella teorin. Intervjuerna visar att pedagoger menar 

att de interagerar med barnen på ett medvetet sätt när de använder högläsningen för att 

vidareutveckla samtal. Enligt både Strandberg (2009) och Granberg (1996) sker lärandet 

genom samspel dels mellan barn, dels mellan barn och vuxna, och detta samspel är viktigt för 

barns språkutveckling. För att samtalen ska bli innehållsrika och utveckla tankar och begrepp 



15 

 

hos barnen måste de få vara delaktiga i valet av litteratur, vilket får till följd att ett rikt 

litteraturutbud där det finns något för alla är viktigt för att stimulera till samtal och väcka 

intresse hos barnen. Vikten av medvetna bokval och tillgång till olika typer av litteratur bidrar 

till att det är lättare att få aktiva lyssnare genom att barnen varit med och valt litteratur 

(Granberg 1996). När barn är aktiva lyssnare och aktivt deltar i diskussioner om det lästa kan 

deras begreppsbildning samt morfologiska förmåga utvecklas.  

 Undersökningen visar att pedagogernas olika berättarteknik har betydelse för att 

högläsning ska bli en aktiv kommunikation mellan vuxna och barn. För att förtydliga texten i 

det pedagogen läser används konkret material, som flanosagor, sagopåsar, rim, ramsor och 

drama. Det är främst de yngre barnen i åldern tre till fem år och barn med annat modersmål än 

svenska som pedagogerna konkretiserar för. Med konkret material anser pedagogerna att det 

är lättare att läsa för en stor barngrupp, då barnen lättare ser föremålen och uppfattar begrepp 

tydligare än att se en bild i en bok. 

Högläsning i för stora grupper kan passivisera barn (Dominkovi  m.fl. 2006). Allt för 

stora barngrupper gör att samtal och diskussioner inte kan föras i samma utsträckning som i 

en mindre grupp. I förskolorna idag är dock barngrupper ofta stora, vilket är problematiskt 

eftersom det försvårar för uppföljande diskussioner. Den dekontextualiserade läsningen 

försvinner om samtalen uteblir. Undersökningen visar att det är viktigt med samspel mellan 

barnen och läsaren men det kan vara svårt att låta alla komma till tals om gruppen är för stor. 

Det ställer stora krav på pedagogen hur högläsningsstunden planeras för att lyfta fram alla 

barns tankar och åsikter. Det är svårt att låta barnen få det samtalsutrymme som de behöver 

när barngruppen är för stor, påtalar pedagogerna i undersökningen. I förlängningen kan 

troligtvis språkutvecklingen påverkas negativt genom att samtal och diskussioner uteblir.  

 I intervjuerna påtalar pedagogerna vikten av att aktivera barnen till dialog genom 

högläsningsstunden. Samtidigt framhålls också att man använder högläsning vid vilan i 

förskolan, vilket kan tolkas som en mer passiv form av läsning. Denna form av högläsning 

måste inte nödvändigtvis ses som negativ, om barnen även får möjlighet vid andra tillfällen 

till aktiv läsning och lyssnande. Samtal och dialog är visserligen en viktig del i 

språkutvecklingen, men det hindrar inte att barn även kan ha fördel av läsning utan boksamtal. 

Vid vilan kan man inte föra samtal utan där får barnen fantisera och visualisera själva. 

Edwards (2008) menar också att man måste skapa olika sätt att läsa för att barn ska 

uppmuntras till att njuta av litteratur och ett sätt kan vara att lyssna och skapa egna inre bilder 

av det som lästs. 
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 I studien framkommer att pedagogerna använder olika litteratur vid högläsningen vilket 

beror på att de arbetar med barn i olika åldrar. I förskolan används främst bilderböcker vid 

högläsningssamtal vilket enligt pedagogerna leder till att det blir ”här och nu-samtal”. Denna 

kontextuella läsning är viktig för de yngre barnen eftersom samtalen ofta rör det som ligger 

nära deras erfarenheter. Samtal utanför och kring texten använder pedagogerna för de lite 

äldre barnen i sin högläsning. Vår tolkning är att pedagogerna i förskoleklass använder 

dekontextualiserad läsning i förskoleklassen eftersom förskoleklassen förbereder för årskurs 1 

och att man därför börjar fokusera på barnens framtida läsinlärning. I förskolan är inte 

grupperna åldershomogena som de är i förskoleklassen och det kan vara en bidragande orsak 

till att den dekontextuella läsningen inte förekommer i samma utsträckning. Däremot 

förekommer det mer spontan högläsning i förskolan än vad det finns möjlighet till i 

förskoleklass. Den spontana läsningen är viktig att ta vara på då det sker på barnens villkor 

och utifrån barnens intresse. Vid spontan läsning läser man ofta för ett mindre antal barn, 

vilket ger möjlighet till fler nära samtal. En annan aspekt av valet av litteratur är att 

kapitelböcker och samtal om dessa lämpar sig bättre i förskoleklass, vilket också framgår av 

studien. I förskoleklassen finns större möjligheter till att följa upp texten dagligen eftersom 

barngruppen är densamma varje dag. Däremot vistas barnen i förskolan olika dagar och vid 

olika tider vilket gör att bilderböcker lämpar sig bättre att samtala om.  

 Undersökningen syftar också till att få svar på hur pedagoger upplever att högläsningen 

påverkar barns språkutveckling. Intervjusvaren visar att pedagogerna upplever att barns 

språkutveckling gynnas vid högläsningssamtal. Den språkutveckling som vi ser som mest 

framträdande är den morfologiska språkutvecklingen när pedagogerna talar om en 

ordförståelse och ett ökat ordförråd hos barn.  I undersökningen ser vi att pedagogerna menar 

att genom högläsning och den pedagogik som används genom uppföljande samtal kan även 

barns pragmatiska förmåga utvecklas. En slutsats vi drar av undersökningen är att 

pedagogernas uppfattning är att när de använder högläsningen utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, är aktiva läsare för aktiva lyssnare samt använder kontextualiserad och 

dekontextualiserad läsning gynnas språkutvecklingen. Barn i förskola och förskoleklass 

befinner sig på olika stadier i sin utveckling och när de får medverka i dessa samtal så lär de 

inte enbart av de vuxna utan barnen lär även av varandra. På så vis drar de lärdom av 

varandras kunskaper och kan nå nästa utvecklingszon. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi studerar på Linnéuniversitetet i Växjö. Vår inriktning är lärare inom förskola/förskoleklass. 

Vårt arbete är nu att skriva vår sista uppgift som är ett examensarbete. Vi vill undersöka hur 

högläsningen har betydelse för barns språkutveckling. Vi följer de forskningsetiska regler som 

finns, vilket bl.a. innebär att intervjuerna kommer att behandlas anonymt. 

Vi är tacksamma om ni vill hjälpa oss att få svar på våra frågor. 

Tack på förhand! 

Maria och Monika 

Våra frågeställningar 

Bakgrund 

1. Vilken utbildning har du?  Vilken är din verksamhet och hur länge har du arbetet i 

denna? 

2. Vilken ålder har barnen i din verksamhet? 

 

Högläsning som arbetsmetod 

1. Har ni regelbundna högläsningsstunder i din barngrupp? Hur ofta? 

2. Vad ska barnet få ut av högläsningsstunden och bearbetar du och följer upp det du 

läser om? 

3. Finns det ytterligare pedagogiska, som inte nämnts i svaret på föregående fråga? 

 

Barns språkutveckling 

1. Vilken/vilka effekter ser du på barns språkutveckling som du anser är kopplade till 

högläsningen? 

 

2. Hur kan man arbeta pedagogiskt med högläsning för att stimulera barns 

språkutveckling? 

3. Har du något speciellt arbetssätt? 


