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Abstract 

 
The objective of the present study was to highlight preschool children’s encounters with children’s 

literature, in a heterogeneous language context.  The idea was to identify significant features in the 

linkages between the reading of children’s literature, didactic activities and children’s learning, language 

development and emergent literacy activities.  Our interest was directed towards the activities connected 

with read-alouds, as well as the preschool teacher’s perceptions of those activities.  The empiric material 

was collected by use of participant observations of four read-aloud sessions. After the observations the 

preschool teacher in charge of the observed read-aloud was in-depth interviewed. In addition, the physical 

print environment in the actual preschool was observed. The results indicate that the physical and social 

reading environment interact with each other.  Furthermore, the preschool  teachers’ approaches and ways 

of working with literature does not always optimize the language, literacy and content area  learning 

opportunities for the children. Read-alouds were often held in connection with meals, during the so called 

reading rest.  Our conclusions are that the learning conditions would be further optimized if read-alouds 

were conducted when the children are alert and if follow-up activities including dialogues were made 

standard.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Läsmiljö, delaktighet, färdighetsträning och meningsskapande. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

 

Det skrivna ordet har en viktig betydelse för oss människor och våra kulturer och 

samhällen. Med hjälp av det tryckta ordet kan människan uppleva en igenkännande 

samhörighet med andra människor över tid och rum (Anderson, 1983). Denna 

föreställda samhörighet fyller viktiga psykologiska och ekonomiska funktioner för våra 

samhällen genom att sammanlänka det mänskliga släktet, som i sin tur håller kulturer 

och samhällen levande, idag och i framtiden (Anderson, 1983). 

 

Med stöd av Andersons (1983) tankar kring de skrivna ordens betydelse för människan 

och hennes samhälle så torde de skrivna orden även ha ett starkt fäste i den samhälleliga 

instans vi kallar förskolan (Svensson, 2009; Lindö, 2005). Läroplanen för förskolan 

(Lpfö98, 2010) innehåller i generell mening inga konkreta metodbeskrivningar för hur 

förskolans och förskollärares pedagogiska uppdrag skall genomföras, dock åligger det 

förskolorna och dess personal att på egen hand finna arbetssätt som medverkar till att 

realisera givna läroplansintentioner. Verksamheten skall för övrigt vara rolig, trygg och 

lärorik för barnen (Lpfö98, 2010:5). Vad gäller barnets språk ska förskolan sträva efter 

att stimulera detta i syftet att barnet ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera med andra, att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

utveckla förmågan att försöka förstå andras perspektiv (Lpfö98, 2010). Dessa 

kompetenser ska förmedlas med hjälp av främst leken. Barns lek är enligt Vygotsky 

(1978) viktigt då det lekfulla lärandet medverkar till utveckling och lärande för barnet. 

Det lekfulla lärandet ger utrymme för barnet att bearbeta nya språkliga och litterära 

upptäckter, med hjälp av leken kan språkliga upptäckter internaliseras av barnet och 

positivt inverka på barnets generella språkutveckling (Lindqvist, 1996). Läroplanen 

(Lpfö98, 2010:10) lägger för övrigt stark vikt vid att varje barn ska utveckla ett intresse 

för tal och skriftspråk, samt att barnet utvecklar sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i förskolan.   

 

Läroplanens text styrker därmed Andersons (1983) tankar om att det skrivna ordet, 

förståelsen av detta är av stor betydelse för människan och hennes samhälle. Dock står 

det klart att barns läsförmåga, det vill säga tolkningsförmågan av skriftspråket, 

försämras allt mer i det svenska samhället (PIRLS:2011). Barnlitteratur är vanligt 

förekommande i förskolan enligt Lindö (2005). Den litterära bearbetningen med hjälp 

av samtal kring böcker kan vara effektiva lärandeverktyg, om de genomförs på ett 

strukturerat och välplanerat och medvetet sätt (Beck & McKeown, 2001). Det kan 

därmed ligga ett intresse i att som förskollärare planera och genomföra dessa textsamtal 

på ett för barnet utvecklande sätt, vilket då kan resultera i att alla barn redan i förskolan 

utvecklar en god relation till det tryckta ordet inte minst via högläsning och boksamtal. 

 

Dagens samhälle kan för övrigt ses som en mötesplats där många människor med olika 

kulturella bakgrunder möts vilket den svenska förskolan bör beakta då barn i förskolan 

behärskar fler än ett språk (Svensson, 2009). Med ovanstående författares tankar kring 

det tryckta ordets inverkan på människan, hennes kultur och samhälle, finner vi det 

intressant att undersöka hur det tryckta ordet gestaltas och förmedlas till alla barn i 

förskolan. Begreppet alla barn inbegriper just att alla barn ska ges möjlighet att delta i 
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en trygg, rolig och lärorik miljö oavsett barnens individuella, kulturella eller språkliga 

bakgrund, vilket även understryks i förskolans läroplan (Lpfö 98, 2010). 

 

1.1    Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka barnlitteraturens roll i en språkheterogen 

förskolekontext. 

 

 

 Hur gestaltas barns och pedagogers aktiviteter relaterade till litteraturläsning? 

 

 Vilka uppfattningar har en förskollärare om barnlitteraturens didaktiska roll i en 

specifik förskolekontext? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

2.1.   Sociokulturell teori med fokus på det dialogiska samspelet 

 

Utgångspunkten för denna undersökning är ett sociokulturellt perspektiv på lärande där 

lärandet har med mänskliga och sociala relationer att göra. Sociokulturell teori lägger 

tonvikten på att kunskapen konstrueras genom ett samarbete i en rik språkmiljö 

tillsammans med andra (Vygotsky, 1978). Social samverkan är en central utgångspunkt 

för utveckling och lärande för individen med språket som främsta redskap (Vygotsky, 

1978). För att barn skall få möjlighet att utvecklas anser Vygotsky att de måste få 

tillgång till sitt eller sina språk för att kunna artikulera sina tankar och känslor. Detta 

resonemang kan förstås som att en individ bör få ett stöd som är anpassat utifrån 

individens aktuella kunskapsnivå samtidigt som det utmanar individens individuella 

tänkande.  

 

Vad gäller utvecklingsmöjligheterna så ökar dessa ytterligare om samspelsmönstret sker 

i en tvåvägskommunikation där parterna är jämlika (Dysthe, 2003). I ett vuxen - barn 

perspektiv handlar det sannolikt om att den vuxne eftersträvar ett möte med barnet. För 

att relatera till hur detta kan yttra sig i skol och förskolekontext så karaktäriseras den 

dialogiskt organiserade undervisningen av fria diskussioner, den ökar förståelsen till 

varandra, att kunskap är något levande som skapas och utvecklas mellan olika röster 

samt inkluderar även olika tolkningar och andras olika erfarenheter (Dysthe, 2003). 

Med det dialogiska samtalsperspektivet ges parterna möjlighet att mötas just som 

jämlika individer vilket ökar möjligheterna att parterna får en gynnsam utveckling, det 

dialogiska kommunikationsmönstret bjuder in parterna att tänka kreativt och i nya banor 

som öppnar upp för en ökad förståelse och utveckling hos individen (Dysthe, 2003).  

 

Motsatsen till dialog är enligt Dysthe monologen där det finns en klar makthierarki 

mellan parterna. Ena parten fyller funktionen som den som ställer frågor, den andra 

parten förväntas lyssna och svara på frågor som ställs. Ett monologiskt 

kommunikationsmönster ger ett begränsat utrymme för tvivel och öppnar inte heller upp 

möjligheterna för den andra parten att se ur nya perspektiv (Dysthe, 2003). Ett 

samtalsmönster som sker utifrån en dialog där parterna möts som jämlika kan därmed 

vara av betydelse för alla barn i dagens förskola men likaväl inte möjlig, men 

ambitionen måste finnas från den vuxnas sida. Det stimulerar barn till att utvecklas som 

självständiga, aktivt deltagande och kunskapssökande individer (Dysthe, 2003). Vad 

gäller barn med språkliga svårigheter, alternativt för barn som lever i en social miljö där 

språkliga och litterära aktiviteter är mindre vanligt, är det dialogiska samspelsmönstret 

ett viktigt redskap i syftet att ge dessa barn så goda språkliga utvecklingsförutsättningar 

som möjligt (Hargrave & Sénéchal, 2000).  
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2.2   Litteracitet 

 

Det engelska begreppet ”literacy” beskrivs som ett komplext, dynamiskt begrepp som 

förändras och får olika betydelser beroende vilken kontext begreppet används i (Barton, 

2007). Barton menar att det finns ett behov av att se på begreppet literacy ur ett socialt 

perspektiv då han anser att literacy tar avstamp från vardagliga sociala händelser som 

sker människor emellan. Han anser att vi bär med oss olika former av literacy som vi 

sedan använder oss av i de olika sociala händelser som vi befinner oss i genom livet. 

Literacy baseras på ett symbolsystem vars huvudsakliga syfte är att främja 

kommunikation mellan människor där ett informationsutbyte kan ske samtidigt som en 

individ kan visa sin värld för andra (Barton, 2007). Barton menar även att literacy har 

en historia på såväl individuell som kulturell nivå som vi ständigt lär oss av vilket 

medverkar till att hålla människors och kulturers literacy i ständig förändring. För att 

relatera högläsning till Bartons definition av literacy, kan högläsning fungera som ett 

medie där människors tankar och upplevelser vidareförmedlas till andra. 

 

Begreppet litteracitet är enligt Björklund (2008) ett vitt begrepp och utgår från Bartons 

literacybegrepp. Fokus ligger kring människors kommunikation, denna är direkt 

nödvändig i syfte att det sociala samspelet människor emellan ska fungera. Litteracitet i 

förskolekontext inbegriper alla sociala aktiviteter såsom berättande, tecknande, bild och 

sång som ger barnet möjlighet att lära och reflektera över dessa olika fenomen 

(Björklund, 2008). Dessa sociala litteracitetshändelser ger barnen möjlighet att utveckla 

en djupare förståelse till vad texter kan innebära, hur de kan tolkas och hur människan 

internaliserar dessa så att de blir en central del av människans sätt att vara på 

individnivå, som i sin tur inverkar på både kultur och samhälle i stort (Axelsson, 

Rosander & Sellgren, 2005).  

 

 

2.3   Läsmiljö 

 

Det pedagogiska rummet i förskolan är bärare av och avspeglar olika förväntningar som 

förskolläraren kan ha på barnet vilket kan öppna upp för såväl möjligheter som hinder 

för barnet (Lindö, 2009). Förskollärarens uppgift är att ta hänsyn till och reflektera över 

den rådande miljön som barnen tillbringar stor del av dagen i. Det är av central vikt att 

reflektera över vilken rådande barnsyn som dominerar och hur den synen återges på 

barnen i förskolan (Lindö, 2009). Inbjuder rummet och ger möjligheter till ett dialogiskt 

samspel mellan barn, barn och mellan barn, vuxna? Vilka aktiviteter är möjliga för 

barnen att utföra i det pedagogiska rummet? Frågor som dessa menar Lindö (2009) är 

betydelsefulla och nödvändiga att ta ställning till i syfte att kunna påverka och förbättra 

lärandeförutsättningarna med hjälp av det pedagogiska rummet som främsta verktyg.   

 

Det är även betydelsefullt att det finns speciella platser såsom läshörnor och läsrum där 

barnen ges möjlighet att sitta och läsa (Chambers, 1994). Läshörnan bör vara 

inbjudande och hemtrevlig med exempelvis bokställ på golvet samt bokhyllor. För att 

skapa lugn och ro för läsarna där de kan sitta ostört och läsa bör förskolans miljö ibland 
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anpassas genom att avskärma lokalerna för att minska att det uppstår störmoment. 

Chambers understryker även vikten av att tänka på hur tillämpningen av 

avskärmningsmaterialet utnyttjas. Han skriver att 

 

 
Speciella läsplatser betonar också läsandets värde. Man reserverar inte en plats åt en enda 

aktivitet om man inte anser den vara oerhört viktig. Genom att helt existera, användas på ett 

bestämt sätt och skyddas av enkla, lättfattliga regler talar läsplatserna om för barnet, och det utan 

att läraren överhuvudtaget behöver säga något, att i det här klassrummet betraktar vi läsning som 

något betydelsefullt. (Chambers 1994:39) 

 

 

 

Den fysiska miljöns utformande kan därmed ses som en avgörande faktor i syftet att 

förmedla tankar som signalerar att litteratur är en stor och viktig del av människans liv 

utifrån den kultur hon lever i. Därigenom är det relevant att som förskollärare reflektera 

över vad en utvecklande läsmiljö kan innebära och hur denna kan utformas på bästa sätt. 

För att förskolan ska kunna realisera en bra lässtund som är språkstimulerande för 

barnet menar Sandvik och Spurkland (2011) att det behövs en läshörna med tillgång till 

böcker och berättelser. Det är även viktigt att inför berättelsestunden tänka igenom 

vilken tid som passar bäst för att barnen inte skall vara för trötta vid tillfället, vidare är 

det är av stor vikt att reflektera över hur berättelsen i generell mening skall bearbetas 

och om tid och möjlighet ges till det under dagen (Lindö, 2009). Även en 

regelbundenhet kring sagostunden är av betydelse (Granberg, 2006). Den dagliga 

kontinuiteten medverkar till att barnen då utvecklar en trygghet till aktiviteten samtidigt 

som barnen ges möjlighet att utveckla sin uppfattning om tid. Sagostunden nämns 

explicit av Granberg (2006) och beskriver att denna bör genomföras på morgonen då 

barnen oftast är pigga, nyligen har ätit och de flesta barnen som ska vara på förskolan 

under dagen har anlänt vilket minimerar risken att läsestunden blir avbruten i onödan.  

 

Vid högläsningssituationen kan det upplevas svårt att utforma och arrangera miljön så 

att förskolläraren kan ha och uppleva närhet med alla barnen eftersom det oftast är en 

stor grupp barn vid högläsningsstunden (Kerstin Dominkovic, Yvonne Eriksson & 

Kerstin Fellenius, 2006). För att få känna en känsla av närhet är förskollärarens 

specifika förkunskaper kring barns specifika behov och förutsättningar varvid 

förskolläraren ser till att sitta vid barn som kan tänkas vara i behov av stöd under 

högläsningen (Dominkovic et al, 2006). Lindö (2005) beskriver även vikten av att 

pedagogen har funderat över sitt val av plats under berättelsetillfället så att ögonkontakt 

kan hållas med alla barnen. I det intersubjektiva rummet anpassar sig deltagarna indirekt 

till varandra, de anpassar sig till vad som anses tillåtet och icke tillåtet i den aktuella 

situationen (Dysthe, 2003). Därigenom är det betydelsefullt att som förskollärare se 

barnens utvecklingspotential och möjligheter istället för att utgå från att se barns 

begränsningar (Dysthe, 2003). Att utgå från barns möjligheter kan medverka till att 

skapa ett intersubjektivt rum där barnet ges en positiv deltagarroll, som i sin tur har en 

positiv inverkan på barnets lärande och utveckling. Med ovanstående redogörelse kring 

läsmiljön och pedagogens roll gällande att skapa positiv språkutveckling för alla barn 

kan det här vara relevant att belysa hur barn möter litteratur med hjälp av högläsning. 
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2.4   Högläsning 

 

2.4.1   Högläsningens funktion, möjligheter och förutsättningar 

 

 

En läsupplevelse skall upplevas i hela kroppen och väcka mer läslust hos barnet i 

förskolan. I högläsingssituationer får även barnet möjlighet att föreställa sig något som 

inte är här och nu (Lindö, 2005). Högläsning stimulerar även barnets språkliga 

medvetenhet samtidigt som barnet får höra hur orden blir lästa och uttalade får barnet 

även höra en melodi, uttal och meningsbyggnad som har stor betydelse för barnets 

språkutveckling (Svensson, 2009). Barnet ges även möjlighet att möta och fundera över 

ordens innebörd, textens och språkets struktur och användningsområde som i sig är 

sammankopplade med vårt talade språk. Om arbetet sker tematiskt, sinnligt och 

erfarenhetsbaserat kan litteraturen göras mer tillgänglig för alla barn med hänsyn till 

deras individuella språkförutsättningar (Lindö, 2005). 

 

Sénéchal, LeFevre, Hudson och Lawson (1996) betonar liksom ovanstående författare 

högläsningens positiva effekter på barnets språkutveckling. Sénéchal et al beskriver att 

barn utvecklar sina språkkunskaper genom de språkupplevelser de får genom att 

frekvent delta i just högläsningssituationer. Barnen får i dessa situationer möjlighet att 

utöka sin vokabulär, då språket i litteraturen ofta är mer varierat än i andra vardagliga 

situationer (Sénéchal et al. 1996). I generell mening är den dagliga högläsningsstunden 

betydelsefull för barnen på ett flertal olika sätt. Den gemensamma sagostunden har ett 

högt underhållningsvärde för barnen där barnen samtidigt som de har roligt får med sig 

sina nya kunskaper och erfarenheter utifrån bokens innehåll (Granberg, 2006). 

Sagostunden är även enligt Granberg gruppstärkande genom att den inbjuder barnen till 

att göra gemensamma och positiva upplevelser som i sig inverkar gruppstärkande. 

Vidare är sagostunden språkutvecklande för barnet där berättaren är en förebild gällande 

hur ord uttalas, hur meningar och begrepp byggs upp och används (Granberg, 2006). 

Sagostunden har även en förmåga att stärka barnets jagkänsla om barnet ges möjlighet 

till ett fritt berättande. Det aktiva lyssnandet hos barnen kan även medverka till att 

barnen får möjlighet att träna sin koncentrationsförmåga (Granberg, 2006). Aktiviteten 

syftar även till att barnen utvecklar även specifika sakkunskaper exempelvis djur, 

företeelser, människor eller andra sammanhang med hjälp av sagan (Granberg, 2006). 

Vidare kan sagostunden förmedla en kulturell upplevelse där barnet utvecklar en känsla 

för kulturella och moraliska traditioner, sagan väcker och skapar intresse och nyfikenhet 

till den litterära världen och förmedlar samtidigt etiska och moraliska värden som lägger 

grunden gör barnens empatiska förmågor (Granberg, 2006). Kort sagt har högläsningen 

eller sagostunden, ett högt värde i sig genom att barn lär och utvecklas på många olika 

plan. Genom att lyssna på en berättelse, som ofta är bortom här och nu och ges barnet 

möjlighet att vidga sina egna perspektiv och kunskaper.    

 

Vad gäller barns förmåga att hantera utmanande texter och textinnehåll, bör texterna 

inte vara allt för enkla, då barn ofta kan hantera ett utmanande textinnehåll (Beck & 

McKeown, 2001).  Barns ”hörkompetenser” övervinner ofta barnets 

ordigenkänningskompetenser, vilket kan ses som ytterligare ett argument till att 
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genomföra frekventa högläsningsaktiviteter i förskolan (Beck & McKeown, 2001). För 

att ge barn bästa förutsättningar att hantera det utmanande textinnehållet bör barnen vara 

så utvilade som möjligt för att kunna bibehålla fokus under hela högläsningen 

(Granberg, 2006).  

 

2.4.2   Att bearbeta litteraturen med olika uttrycksformer 

 

 

 

Det finns fler sätt att bearbeta litteratur som kan ha en positiv och förstärkande inverkan 

på hur barnets förståelse av en skriven berättelse upplevs. Med hjälp av ett 

dramapedagogiskt arbetssätt blir en berättelse levandegjord genom att tolka och gestalta 

berättelsen. Här skapas en gemensam lekvärld med en levande dialog mellan vuxna och 

barn (Lindqvist, 1996). Vad gäller leken som bekräftas denna som ett viktigt 

lärandeverktyg i förskolekontexten, genom leken ges barnen möjlighet till att bearbeta 

och reflektera över de upplevelser som de erfarit av berättelsen (Chambers, 1993). I 

leken får även barnet möjlighet att förstå sina egna känslor genom att de relaterar och 

identifierar sig med de karaktärer och budskap som boken förmedlar (Pramling, 

Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993). Vygotsky (Imsen, 2006:323-324) relaterar lek med 

glädje, i leken försvinner barnet in i en annan verklighet och provar där sina egna ideer 

och realiserar sina önskningar. Därigenom är det betydelsefullt att tillhandahålla och så 

små ”idéfrön” till barnet som barnet sedan kan utforska i leken. Dessa idéfrön består av 

högläsningen explicit men innefattar även det visuella berättandet och tillhandahållandet 

av annan sagorekvisita som barnen kan använda sig av i den fria leken. Vad gäller det 

visuella berättandet innebär detta att göra en berättelse levande med hjälp av visuella 

medel såsom flanobilder, tredimensionella figurer, dockteater eller annan rekvisita 

(Granberg, 2006).  Med hjälp av dessa medel kan sagans budskap därigenom förstärkas 

och tydligöras för barnen (Granberg, 2006; Sandvik & Spurkland,2011). 

 

 

2.4.3   Förskollärarens roll 

 

 

Under pedagogiska språkaktiviteter i förskolan har förskolläraren uppgiften att väcka 

barns nyfikenhet i syftet att de ska få en gynnsam språklig utveckling (Granberg, 2006). 

Även Gibbons (2009) har en liknande ståndpunkt och menar att högläsaren har en viktig 

roll gentemot sina lyssnare. En duktig högläsare medför att textens innebörd når fram 

till lyssnaren vilket är positivt för dennes läsutveckling (Gibbons, 2009). Förskolläraren 

bör även använda sig själv som pedagogiskt verktyg, med hjälp av sin egen röst och sitt 

kroppsspråk kan förskolläraren förstärka textinnehållet, skapa en god och inspirerande 

stämning där barnen är aktiva lyssnare och deltagare under högläsningsstunden 

(Pramling et al. 1993). Vidare har förskolläraren en viktig roll som förebild under 

högläsning och boksamtal. Eckeskog (2013, under tryckning) menar att när ett barn på 

egen hand angriper och förstår en text med hjälp av samma frågetyper som 

förskolläraren ställer till barnet under gemensamma textsamtal. Lärarens frågor fungerar 
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därmed som en ”vägvisare” och förebild till hur barn själva kommer att skapa och 

utveckla förståelse till ett givet textinnehåll (Eckeskog, 2013 under tryckning).  

 

 

2.3.4   Bilderbokens effekt på barnet och valet att välja rätt bok 

 

 

Bilderboken är enligt Nikolajeva (2000) unik, då den förmedlar information genom 

såväl den verbala som visuella kommunikationsnivån. Hon beskriver att bilderboken 

utmanar sin läsare eller åhörare att tänka kreativt genom att fånga något som inte kan 

utläsas direkt, innehållet bör tolkas genom att sätta ihop ordet med bilden, och på så sätt 

få en ökad och fördjupad förståelse för textens faktiska innebörd.  Bilden i boken har 

enligt Nikolajeva (2000) samma effekt på sin läsare som teater och film har med sin 

publik, bilden måste tolkas för att öka förståelsen för en berättelses budskap på ett 

djupare plan, vilket i sig kan inrymma såväl möjligheter som fallgropar. 

 

Vad gäller bilderbokens inverkan och effekt på sin läsare så kan samspelet mellan ord 

och bild varieras och beskrivas på ett flertal sätt. En symmetrisk bilderbok berättar en 

verbal och visuell berättelse vilket innebär att antingen bilden eller texten blir 

överflödig. I den symmetriska bilderboken kan berättelsen förstås utifrån texten utan 

bilder, omvänt blir att bilden ger läsaren eller åhöraren all nödvändig information för att 

kunna konstruera en förståelse för berättelsen utan att lyssna på denna. I den 

kompletterande bilderboken kompletterar ord och bild varandra vilket innebär att 

läsaren eller åhöraren får en djupare förståelse genom att se på bilderna och  lyssna på 

berättelsen samtidigt. I den expanderande bilderboken förstärker bilderna orden, den 

verbala berättelsen är starkt beroende av bilderna vilket innebär att bilderna utgör en 

viktig del av berättelsen som helhet. I den kontrapunktiska bilderboken ifrågasätter ord 

och bild varandra, ordens och bilden innebörd kan inte förstås enskilt vilket utmanar 

läsaren eller åhöraren till att tänka kreativt. Slutligen finns den ambivalenta bilderboken, 

där ord och bild förvirrar och gör läsaren osäker (Nikolajeva, 2000:22). Vidare känner 

barn en naturlig dragning till väl illustrerade bilderböcker vilket innebär att barnet då 

riktar huvudsakligt fokus kring att försöka förstå berättelsens innebörd enbart utifrån 

bildillustrationerna (Beck & McKeown, 2001). Här blir det då relativt ointressant vad 

som läses då “svaren” enligt barnet kan tolkas och förstås utifrån bilderna. Med stöd av 

Nikolajevas (2000) beskrivning blir då ett slumpartat bokval problematiskt i den 

meningen att barnet kan bli både förvirrad och osäker. Om barnet bygger sin 

textförståelse utifrån bilderna finns det en risk med att berättelsen då inte 

överensstämmer med den verkliga. Utifrån Nikolajevas (2000) beskrivning och Beck 

och McKeowns (2001) tankar är det därmed av stor vikt att göra ett medvetet och väl 

genomtänkt bilderboksval där barnet ges möjlighet att konstruera en djupare förståelse 

för textinnehållet på bästa sätt och därmed utveckla sin generella språkförståelse på 

bästa sätt.  

 

Vad gäller barns förmåga att relatera textinnehållet till sin erfarenhetsvärld så är denna 

något begränsad (Chambers, 1994). Därmed är det betydande att anpassa bokvalet 

utifrån barnens individuella behov och förutsättningar där det finns en god balans 

mellan att välja en text som barnet omgående kan ta till sig och där barnet inte greppar 
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textinnehållet. En bok ska vittna om igenkännande samtidigt som innehållet utmanar 

barnets tänkande (Sandvik & Spurkland, 2011). Det är även centralt att det finns en god 

balans mellan vem som väljer högläsningsbok bland förskolläraren och barnen 

(Chambers, 1994). Indirekt leder detta till att barnen blir positivt inställda och intar 

därmed en mer aktiv roll under aktiviteten (Chambers, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  (Figur. Chambers, 1994:11) 

 

 

Ovanstående figur visar Chambers (1994) “läsandets cirkel”. Han menar att när 

individen läser en intressant bok som individen själva upplever som meningsfull och 

givande så kommer individen att fortsätta sitt sökande efter nya givande och 

meningsfulla bokupplevelser. Genom att individen ständigt söker sig till nya 

upplevelser som böcker kan ge hålls läsandeprocessen levande. Processen att välja bok 

samt sökandet efter nya goda läsupplevelser blir därmed hålls cirkeln sluten vilket då 

stimulerar individen att ständigt fortsätta sitt sökande efter nya meningsfulla upplevelser 

i den litterära världen. För att stimulera och upprätthålla denna läsandets cirkel för 

barnet bör barnet få vuxenstöd. Förskollärare bör därmed göra böcker lättåtkomliga för 

barnen, det bör även finnas ett stort och varierat utbud av böcker som medverkar till att 

varje barn kan finna för dem intressanta och meningsfulla böcker. Vidare är det av stor 

vikt att förskolläraren uppmuntrar och bekräftar barnet i sitt sökande efter meningsfulla 

böcker, när barnet på eget initiativ hittar ”sin” bok är det en framgång som 

förskolläraren skall ge positiv bekräftelse till och cirkeln hålls därmed intakt och i 

ständig rörelse (Chambers, 1994). 

 

 

2.3.5   Boksamtalet 

 

 

Det främsta syftet med boksamtalet är att öppna upp möjligheterna för barnen att kunna 

diskutera, reflektera och argumentera tillsammans. Bokens innehåll kan därmed kopplas 
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till deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. Ett gemensamt samtal om böcker är 

en betydelsefull träning för att kunna föra andra berikande samtal vilket är ett viktigt 

argument för att förskolläraren bör reflektera över hur detta kan genomföras i praktiken. 

(Chambers, 1993) 

 

 

                                    
 

 

 
     (Figur. Dominkovic et al, 2006:17) 

 

 

Textsamtal i grupp är även ett tillfälle att träna sin sociala kompetens där barnet får 

möjlighet att öva sig på att lyssna, respektera och reflektera över andras tankar och 

åsikte (Lindö, 2005). Genom att få ta del av varandras argument, idéer, och inre bilder 

som varje individ målat upp under textbearbetningen (Lindö, 2005). Dominkovic et al. 

(2006) betonar vikten av det levande samspelet mellan förskollärare och barn. 

Författarna har utvecklat en modell med tre grundläggande principer som kan användas 

som stöd under bok och textsamtal som är bidragande till att utveckla en god talspråks- 

och litteracitetsutveckling hos barnet. Parterna undersöker tillsammans, de tittar, 

samtalar och pekar kring det innehåll som förmedlas i boken, där den vuxne har 

ledarrollen. Ovanstående komponenter växelspelar ständigt med varandra samtidigt som 

barnet utvecklar känslan av närhet och trygghet under högläsningsstunden. När barn gör 

språkliga insikter och på så vis upptäcker språkets makt så har denna kännedom en 

mycket stark inverkan på barnets generella språkutveckling (Svensson, 2009). 

 

Utforskandet av texter med hjälp av frågor utgör en viktig del i få en djupare förståelse 

för ett textinnehåll (Beck & McKeown, 2001). Det är dock av stor vikt att formulera 

frågorna under boksamtalet på ett sätt som riktar fokus på textinnehållet, istället för att 

barnen får svara på frågor rörande konkreta detaljer som kan avläsas och tolkas utifrån 

bokens bilder vilket Beck och McKeown beskriver. Att exempelvis fråga om vilken färg 

ett föremål har på en bild är en frågetyp som bör undvikas, fokus bör istället ligga vid 

att utmana barnen med frågor om textinnehållet som betonar vad, var, när, varför, vem, 

vilka, som därigenom stimulerar barnen att träna sin språkförståelse (Beck & 

McKeown, 2001). Vad gäller bearbetningen av bilderböcker så anser Nikolajeva (2000) 

att en del bilder har “ord” inom sig och beskriver dessa som intraikoniska texter som i 
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sig tillför och ger kommentarer till texten. Dessa synpunkter kan i vissa bilderböcker 

vara en del av berättelsen och berikar därmed en viss tolkningsstrategi.  

 

För att inleda ett boksamtal som öppnar upp för dialog bör förskolläraren ställa en 

öppen fråga som rör boken eller textinnehållet (Lindö, 2009). Frågan ska engagera både 

barnen och förskolläraren som då medverkar till att skapa och upprätthålla barnens 

intresse och nyfikenhet. Ett mål med boksamtalet är att inkludera alla barn, för att 

inkludera och att göra alla delaktiga bör alla parter sträva efter att samtala och lyssna på 

varandras tankar och idéer som bollas mellan varandra (Lindö, 2009). Det kan även vara 

angeläget att förskolläraren synliggör barnens tankar för varandra genom att ställa en 

öppen fråga till alla medverkande vid högläsningsstunden och uppmuntra barnen att 

ställa öppna frågor mellan varandra.  

 

Gällande val av frågor presenterar Chambers (1993) "jag undrar-frågor" i kontrast till 

"varför frågor" som han anser problematiska av den anledningen att barnen inte inbjuds 

till att delta i en öppen dialog.  "Jag-undrar-frågor" inbjuder parterna att delta i ett mer 

jämställt samspel, genom att ställa jag undrar-frågor signalerar förskolläraren indirekt 

att barnets egna tankar och uttryck ses som intressanta och värdefulla som i sig har en 

direkt positiv inverkan på samspelet. Chambers (1993) frågemodell består även av 

grundfrågor, allmänna frågor och specialfrågor. Grundfrågorna handlar om sådant som 

man gillade respektive ogillade i boken och även det som barnet inte riktigt förstod eller 

upplevde som svårt. De allmänna frågorna vidgar barnets språk- och referensområde där 

samtalet tillför idéer och åsikter vilket underlättar läsförståelsen. De allmänna frågornas 

huvudsakliga funktion är att utmana barnet att relatera boken till sig själv och sina 

erfarenheter. Den sista frågetypen, specialfrågorna där Chambers (1993) menar att varje 

bok har sina specifika drag då alla böcker är uppbyggda på olika sätt. Specialfrågorna 

lägger fokus på bokens konkreta språk, form och innehåll, exempelvis var händelsen 

utspelas, hur lång tid det tar för det som berättas i boken att hända, vem som berättar 

historien eller liknande (Chambers, 1993).  

 

Gällande val av frågetyper under textsamtalet menar Eckeskog (2013, under tryckning) 

att det är av stor vikt att ge barnen utrymme att kommentera för att få ett så autentiskt 

samtal som möjligt. Eckeskog menar därmed att frågorna och hur de formuleras inte 

alltid är det mest centrala under ett boksamtal då barnen gör egna associationer utifrån 

sin förförståelse och tidigare erfarenheter, det bör dock finnas samtalsutrymme där 

barnens frågor kring ett textinnehåll får möjlighet att uttryckas.   
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3. Metod och material 

 

 

Denna studie har en etnografisk ansats som innebär att vi vill försöka förstå och 

beskriva något sett ur den andras perspektiv (Einarsson & Chiriac, 2002). Enligt 

Einarsson och Chiriac (2002:132) måste den ”etnografiska forskaren försöka se bakom 

det sagda och det gjorda”. Vi har tillsammans genomfört observationer av fyra 

högläsningsstunder samt en intervju med en förskollärare. Vi har även observerat 

förskolans fysiska läsmiljö löpande under de fyra dagarna vi varit på förskolan. 

Observationerna och intervjun ligger till grund för vår analys och dragna slutsatser. 

Enligt Stukát (2011:42) kan en kombination av flera undersökningsmetoder vara 

lämpliga då de kompletterar varandra och belyser undersökningsområdet på ett mer 

allsidigt sätt. 

 

 

3.1.   Deltagare 

 

 

Valet av den aktuella förskolan kan närmast beskrivas som ett bekvämlighetsurval 

eftersom valet på våra deltagare är en känd plats för en av oss genom den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Enligt Brymann (2002) innebär ett 

bekvämlighetsurval att det personer som varit tillgängliga har valts ut.  Den valda 

förskolan för denna studie ligger i ett bostadsområde i utkanten av en medelstor 

utbildningsstad. Den förskollärare som vi valt ut för intervjun är en kvinnlig utbildad 

förskollärare som har arbetat 40 år inom yrket. Det är hon som har ansvaret över 

högläsningsstunden på förskolan och därmed även den barngrupp som vi valt att 

observera, därav valde vi att intervjua just henne. Valet av aktuell barngrupp styrdes av 

vårt önskemål att observera en heterogen barngrupp med barn som har svenska som 

både första och andraspråk. Barnen är fyra till fem år gamla. Barngruppen bestod av två 

flickor och sex pojkar, där tre av dem har svenska som andraspråk. Vid två tillfällen var 

tre av barnen ej närvarande. 

 

 

3.2   Observation 

 

 

Observationer syftar att ta reda på vad människor gör till skillnad från vad de säger att 

de gör, där det verbala och icke verbala beteenden kan studeras (Stukát, 2011). Vidare 

fungerar det egna lyssnandet, iakttagandet och registrerandet av egna intryck som 

viktiga mätinstrument i studien (Stukát, 2011). Under observationstillfällena har vi varit 

observatörer där vi intagit en passiv roll som innebär att vi suttit i bakgrunden och fört 

anteckningar utan att aktivt delta i gruppens arbete (Einarsson & Chiriac, 2002). Varje 

högläsning- och observationstillfälle varade i 30 minuter. Under varje 

högläsningstillfälle förde vi separata fältanteckningar utifrån femton punkter som rör 

läsmiljö, förskollärarens sätt att presentera och bearbeta böcker med barnen samt 
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förskollärarens generella förhållningssätt till barnen och barngruppen som helhet. Efter 

varje observationstillfälle diskuterade vi det vi uppmärksammat under 

observationstillfället. Vi diskuterade varje punkt gemensamt för att synliggöra det vi 

sett för varandra och tillsammans upptäcka och eventuellt se nya mönster. Att föra 

fältanteckningar innebär att observatören noga redogör för skeenden, samtal, beteenden, 

även att observatören antecknar egna reflektioner (Brymann, 2002). 

 

 

3.3   Intervju 

 

 

Vi har intervjuat en förskollärare i syftet att belysa hennes uppfattningar kring 

högläsning och boksamtal och dess funktion för barn i förskolan  vale  och  rinkmann 

(2009) skriver att 

 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonens synvinkel, 

utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna. ( vale     rinkmann 2009:1 ) 

 

 

Som författarna framhåller har vi valt att intervjua förskollärare i syfte att få en djupare 

förståelse av en förskollärares egna tankar, resonemang och erfarenheter om högläsning 

och boksamtal. Vi vill se på högläsning och boksamtal ur förskollärarens ögon och på så 

sätt få en ökad förståelse för företeelsen. 

 

Intervjun ägde rum efter att observationerna blivit genomförda i förskolans personalrum 

i en lugn och ostörd miljö och varade i ca 15 minuter. Intervjun spelades in med hjälp 

av ljudupptagning, därefter transkriberades denna varvid de delar vi ansåg som 

relevanta för vår studie presenteras i resultatanalysen.  Den främsta anledningen till 

varför vi valde att använda oss av ljudupptagning var för att lättare kunna koncentrera 

oss på själva intervjun och kunna föra en dialog med förskolläraren. Vi ville även 

minimera riskerna att vi gått miste om för oss viktiga detaljer i intervjun.  En av oss 

ställde i huvudsak frågorna vid intervjutillfället och den andra var passiv lyssnare och 

förde anteckningar. För vår del innebar detta att vi ställde åtta relativt öppna frågor till 

förskolläraren i syfte att ge förskolläraren möjlighet till ett mer öppet berättande. Vi 

hade planerat för ett betydligt fler antal frågor att ställa till förskolläraren under 

intervjun. Dock valde vi att begränsa oss till de åtta frågorna i syfte att få tillgång till 

förskollärarens egna tankar i en större utsträckning, och på så sätt kunna “läsa mellan 

raderna” i en något högre utsträckning. Våra intervjufrågor var utformade enligt 

följande :  

 

 

 Vad vill du förmedla till barnen under högläsningen?  

 Är det något särskilt du tänker på när du väljer ut böcker?  

 Vilket förhållningssätt och synsätt har du till anspråksbarn gällande deras 

språkutveckling?  
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 Gör ni något särskilt för andraspråksbarnen, eller för de barn som ni anser kan 

ha språksvårigheter? 

 Vi har märkt att du förklarar många ord för barnen, hur tänker du kring detta?  

 Vilket samspel vill du ha med barnen under högläsningen? 

 Under vilka tillfällen får barn möjlighet att höra böcker? 

 Hur gör du när du känner att gruppen inte är med? 

 Har barnen möjlighet att bearbeta böcker på andra sätt? 

 

 

Ovanstående frågor och observationerna ligger till grund för vår analys där vi har 

relaterat förskollärarens tankar till det som vi sett och öka förståelsen genom bearbetad 

litteratur vilket har hjälpt oss att identifiera olika mönster som finns i dessa 

högläsningssituationer.  

 

3.4   Forskningsetiska överväganden 

 

 

 

Vi har utgått ifrån de etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet i syftet att skydda den enskilda individen (Vetenskapsrådet). En 

vecka innan observationerna planerades att äga rum skickade vi ut ett brev till 

förskolläraren och barnens vårdnadshavare som beskrev undersökningens syfte och där 

de samtidigt fick ta ställning till vår undersökning och sina barns deltagande i denna. I 

brevet betonade vi att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under 

undersökningen fick avbryta sitt deltagande. Förskolläraren och barnen är medvetna om 

att deras identitet och det som blivit nämnt i intervjun med förskolläraren behandlas 

konfidentiellt. Vidare visar Kvale  och  rinkmann (2009) på vikten av att ta ståndpunkt 

för vem informationen är åtkomlig för. I brevet vi skickade ut framkom det att Helena 

Wälivaara och Linda Olsson kommer att ha tillgång till materialet. Allt material kring 

observationerna och intervjun kommer att förstöras efter vi avslutat examensarbetet. I 

uppsatsen använder vi oss av fingerade namn på förskolan, förskolläraren samt barn. 

 

 

3.5   Studiens tillförlitlighet 

 

 

 

Reliabilitet handlar om att jämföra begreppet med hur bra ett mätinstrument är på att 

mäta, vilken kvalitet verktyget har så att slutresultatet blir så vetenskapligt tillförlitligt 

som möjligt (Stukát, 2011). Kvalitativa studier tenderar att beläggas med en lägre 

reliabilitet genom att resultatet till stor del utgörs av subjektiva tolkningar (Stukát, 

2011). I ett försök att ge denna studie en så hög reliabilitet som möjligt så har vi under 

hela forskningsprocessen främst haft intentionen att förhålla oss kritiska till oss själva. 

Objektivitet har även varit ett viktigt begrepp för oss under vår forskningsprocess, detta 
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för att vi ska kunna få en insikt i andra människors handlande. Vi har diskuterat hur vår 

närvaro kan tänkas påverka situationen som helhet.  

 

Att denna studie genomförts av två personer ser vi som en styrka ur 

reliabilitetsperspektiv. Pararbete öppnar upp för utvecklingsmöjligheter när man 

ifrågasätter varandra och ständigt förklarar sina synsätt (Stukát, 2011).  Fyra ögon alltid 

mer än två för oss och vi har under observationstillfällena och intervjun kompletterat 

varandra genom att vi fått möjlighet att se på situationer och fenomen ur olika 

perspektiv. Under hela forskningsprocessen har vi haft möjlighet att diskutera och 

gemensamt reflektera över praktiska och teoretiska fallgropar. Exempel på detta är att vi 

i utformandefasen av föräldrabrev, observationsmall och intervjufrågor kunnat föra en 

dialog kring vad som kan tänkas vara givande formuleringar. Vi diskuterade 

observationerna och intervjun i sin helhet och delgav varandra våra olika perspektiv och 

synsätt på den aktuella situationen, vilket var väldigt givande för oss båda. 

 

Vidare är det centralt att undersökaren av en studie reflektera över vem eller vilka 

resultatet kan generaliseras till (Stukát, 2011). Vad gäller vår studie så anser vi det som 

problematiskt att generalisera i allt för stor utsträckning med anledningen att vi studerat 

några högläsningstillfällen på en förskola under endast fyra dagar. Fokus i vår studie 

ligger kring förskollärarens sätt att arbeta, därigenom blir det även här problematiskt att 

dra generella slutsatser i förhållande till hur andra förskollärare och 

förskoleverksamheter arbetar. I vår undersökning anser vi att vi fått svar på det vi ville 

undersöka, även om det alltid är en utmaning att få sina tankar och uppmärksammanden 

överförda till skrift utan att förvränga dem under överförningsprocessens gång. Vi anser 

att studien får en ökad validitetet då vi genomfört både observation och intervju, där 

intervjun syftar till att synliggöra det som inte framkom vid observationerna. I intervjun 

får även förskolläraren möjlighet att delge sina tankar kring val av arbetssätt.  

 

Avslutningsvis anser vi att människans verklighet är högst komplex där något sällan är 

antingen svart eller vitt. Att se på människans verklighet ur ett strikt objektivt 

perspektiv är för oss därmed en omöjlighet då vi alla tolkar verkligheten med hjälp av 

vår egen subjektiva förförståelse. Vår ambition är därmed att studien ska vara så 

genomskinlig som möjligt så att läsaren på ett tydligt sätt kan följa våra resonemang och 

få en förståelse för vår undersökning och dragna slutsatser. 

 

 

3.6   Analysmetod 

 

 

Den empiri som framkommit från observationerna och intervjun har plockats ned till tre 

olika teman. Vi har valt att utesluta vissa delar ur empirin då vi istället valde att lägga 

särskilt fokus vid den data som vi i huvudsak kan relateras till studiens syfte och 

medföljande frågeställningar. Under undersökningsprocessens gång fick vi insikten om 

att det i praktiken skulle bli en omöjlighet att analysera varje del enskilt, därigenom är 

vissa delar inte uppmärksammade i lika stor utsträckning som andra. Dessa tre teman 

som utgör vår resultatanalys där vi utgår ifrån att varje individ är huvudperson i sitt eget 

liv och är ”skapare” av sitt eget lärande. De tre temana är:  
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 Barns delaktighet 

 Färdighetsträning 

 Meningsskapande 

 

 

I temat Barns delaktighet har vi valt att lägga fokus vid främst läsmiljöns betydelse för 

främjande av barns delaktighet, temat är indelat i två underkategorier där den ena 

underkategorin beskriver Barns möjligheter till delaktighet med hjälp av läsmiljön och 

den andra beskrivs som Barns möjlighet till delaktighet under läsvilan. 

Färdighetsträningstemat är indelat i samma underkategorier som det första temat. I den 

första underrubriken ligger fokus främst kring hur förskollärarens barnsyn och arbetssätt 

inverkar på situationen och barnens möjligheter till lärande och utveckling. Den andra 

underrubriken ligger fokus på barnens generella språkträning och 

utvecklingsmöjligheter. Det tredje temat Meningsskapande är även det indelat i samma 

underkategorier som det första och andra temat, där fokus ligger på interaktionen mellan 

förskolläraren och barnen. Centralt i den sista underrubriken analyserar vi hur 

högläsningsstunden inleds och bearbetas och hur detta inverkar på barnen. Varje tema 

avslutas med sammanfattande konklusioner. Hela analysen omfattas för övrigt av empiri 

som framkommit ur observationer av läsmiljön, observationerna av 

högläsningssituationer och intervjun med förskolläraren. Gällande studiens 

diskussionsdel så har vi har valt att skriva separata diskussioner i syftet att delge läsaren 

våra individuella tankar kring resultaten som framkommit under denna studie.  
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4. Resultatanalys  

4.1   Barns delaktighet 

 

4.1.1   Delaktighet med hjälp av läsmiljön 

 

 

Det är av central vikt att den sociala och fysiska miljön på förskolan genomsyras av 

faktiska litteracitetsaktiviteter så att barnen får möjlighet att möta litteracitet. Genom att 

barnens fysiska och sociala miljö genomsyras av litteracitetsaktiviteter får barnen då 

möjlighet att identifiera sig själv som en skrivande och läsande individ, samtidigt som 

individen sammanflätas med sin kultur och sitt samhälle (Barton, 2007; Björklund, 

2008; Axelsson et al, 2005). På förskolan vi observerade fanns bokstäver och siffror på 

väggarna där barnen gavs chans att konfronteras med dessa. Barnen på förskolan hade 

även tillgång till olika sagorekvisita att använda sig av vilket är positivt, vidare är detta 

betydelsefullt ur aspekten att barnet då får möjlighet att utveckla en djupare förståelse 

till sago och textinnehåll om bearbetningen sker med hjälp av olika typer av rekvisita 

(Sandvik & Spurkland, 2011). Genom att bearbeta ett textinnehåll såsom barnen själva 

uppfattat det gör barnen sig själva till aktiva deltagare i sin egen litteracitetsutveckling. 

Den fysiska miljöns utformande kan även ses som positivt för att alla barn ska 

garanteras till att få sin vardag genomsyrad av litteracitetsaktiviteter. 

 

 

Vad gäller den fysiska miljöns utformande på den aktuella förskolan hade förskolan en 

läshörna. I denna fanns en boklåda med böcker placerade i läsdelen av det stora 

allrummet med kapitelböcker, faktaböcker bilderböcker och pekböcker. Denna boklåda 

var lättåtkomlig för alla barnen så att de när som helst själva kunde välja en bok och  

undersöka. När barnet på eget initiativ letar efter en bok som barnet finner intressant rör 

sig barnet i “läsandets cirkel”. För att hålla cirkeln sluten och i rörelse bör förskolläraren 

stödja och bekräfta denna handling (Chambers, 1994). Förskolläraren berättade under 

intervjun att barnen när som helst under dagen kan få möjlighet att höra på en saga eller 

själva bläddra i böcker. Förskolläraren berättar att barnen gärna tar initiativ till att vilja 

lyssna på böcker tillsammans med en vuxen under dagen, och att barnen då fritt väljer 

vilka böcker de vill lyssna på vilket också bekräftas av de vuxna.  

 

 

 
Direkt när jag kom, kom Oskar och då satt vi mellan halv nio och nio tror jag vi satt jättemånga 

och lyssnade på böcker. Igår eftermiddag kom Oskar och ville höra samma böcker som vi läste 

på läsvilan igår så då var han och hämtade dom, så vi läser ganska ofta både för och eftermiddag. 

(Utdrag ur intervjun) 

 

 

 

Det som nämns i ovanstående citat visar på att förskolläraren samt annan personal på 

avdelningen tar vara på och visar att böcker är viktiga för barnen. De började läsa direkt 
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på morgonen och läser när tillfälle ges för det under dagen, vilket vi även kunde se när 

vi var där och observerade. Genom att barnet på eget initiativ och utifrån individuella 

intressen kan hitta en för barnet intressant och meningsfull bok som sedan bekräftas av 

den vuxne innebär att läsandets cirkel som Chambers (1994) beskriver i dessa 

situationer kan hållas intakt och i och rörelse.  
   

  

4.1.2  Delaktighet under läsvilan 

 

 

 

Högläsningssituationer, eller läsvila som högläsningssituationer kallas på denna 

förskola genomförs vid denna tidpunkt på dagen leds alltid av samma förskollärare. Om 

förskolläraren av någon anledning är frånvarande en dag så är det en annan ordinarie 

förskollärare som leder denna. Det är alltid en person som känner barnen relativt väl 

som leder läsvilan, detta arbetssätt kan tolkas som att förskolan lägger stor vikt vid att 

barnen ska känna sig trygga under aktiviteten vilket är en intention som kan härledas till 

Läroplanen (Lpfö98, 2010). Vidare har förskolläraren genom att frekvent utgör den som 

leder läsvilan haft tid och möjlighet att utveckla sina kunskaper kring var varje enskilt 

barn befinner sig språkutvecklingsmässigt. Därmed kan förskolläraren fylla en 

individuellt anpassad, stödjande funktion för barnet och barngruppen (Svensson, 2009). 

Det krävs för övrigt ett fungerande socialt samspel med barnet för att barnets 

språkutveckling ska stimuleras (Svensson, 2009). Genom att förskolläraren och barnen 

var väl bekanta med varandra ökar möjligheterna att barn och förskollärare kan utveckla 

ett jämlikt utvecklande samspel med varandra. Samtidigt kan en konsekvens bli att 

förskolläraren fastnar i samma mönster när det gäller planeringen av 

högläsningsstunden och vad hon anser att barngruppen är i behov av.  

 

Vi uppmärksammade att barnen under samtliga läsvilor som observerades uppträdde 

relativt avslappnat, de satt på sin givna plats och ibland ställde barnen frågor till 

förskolläraren som förskolläraren gav ett kortfattat svar på, med vanligen “ja”, nej, eller 

en “nickning”, varvid förskolläraren fortsatte läsa. Detta förhållningssätt tyder på att 

samspelsmönstret i de aktuella situationerna är av monologisk karaktär (Dysthe, 2003). 

Ännu ett belägg för att det dominerade samspelsmönstret är monologiskt är att 

förskolläraren vid flera tillfällen frågade barnen frågor där det fanns ett rätt svar och ett 

felaktigt. Indirekt intar barnet rollen vars uppgift blir att svara på det barnet tror 

förskolläraren är ute efter vilket kan medverka till att barnets deltagande i sin egen 

lärandeutveckling hamnar i skymundan. Motsägande till att läsvilan var strikt 

monologisk karaktär var att förskolläraren vid ett tillfälle avbröt läsningen och gav 

barnen möjlighet att kommunicera och utbyta tankar och erfarenheter med varandra. 

Förskolläraren anser själv att läsvilan ses som en förberedelsehandling inför skolstarten, 

barnen ska lära sig lyssna på vuxna när den vuxna har ordet.  
 

 

 

Det värsta man kan göra med läsvilan är att man lär barn att inte lyssna att dom stänger av att 

dom bara sitter där och jag sitter där med min högläsningsbok och ingen lyssnar de kanske höra 
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de första meningarna och sedan har de lärt sig när det kommer till förskoleklass och skolan att 

henne, man behöver inte lyssna på en vuxen, man bara sitt av tiden. (Utdrag ur intervjun) 

 

 

Ovanstående citat signalerar ett auktoritärt ledarskap där barnen är underordnade de 

vuxna. Sett ur ett dialogiskt samspelperspektiv ges barnen med detta synsätt inte 

tillräcklig möjlighet att samspela med den vuxne på jämlika villkor vilket i sin tur är 

negativt ur ett delaktighetsperspektiv.  

 

Vad gäller möjligheten att få sitta intill förskolläraren och följa med i boken enligt vad 

Dominkovic et al (2006) förespråkar, så var denna högst begränsad. Barngruppen vid 

våra observationer bestod av totalt åtta barn som var mellan fem till sex år. Vid 

observationstillfällena varierade antalet barn där sju barn deltog vid det vid första och 

andra tillfället, under det tredje och fjärde tillfället bestod barngruppen av fem barn. När 

alla barn deltog kunde det sett ur pedagogens perspektiv vara svårt att ha alla barn intill 

sig. Detta medförde även att det blev svårt för alla barn att kunna följa med i boken 

vilket ur ett delaktighetsperspektiv är negativt. Förskolan hade löst detta genom att ha 

en hörnsoffa där barnen får sitta och att förskolläraren placerar sig själv framför barnen 

på en stol och håller upp boken så att alla kan följa med, se bokens bilder och att ha 

ögonkontakt med alla barn. Vidare är det positivt att förskolläraren hade reflekterat över 

sitt val av plats under högläsningsstunden så att ögonkontakt kan hållas med så många 

barn som möjligt som då signalerar till barnen att de ses som viktiga deltagare i den 

givna situationen (Lindö, 2009) 

 

Barnens möjligheter att påverka vilka böcker som skulle läsas var något begränsade. 

Under läsvilan fick barnen välja mellan ett antal böcker som förskollärare valt ut i 

förhand. Vid ett observationstillfälle hade ett barn tagit med sig en serietidning hemifrån 

och ville att förskolläraren skulle läsa denna under läsvilan, förskolläraren uttryckte att 

hon inte läste serietidningar under läsvilan och att föräldrarna fick läsa dessa hemma för 

barnen istället. Detta kan tolkas som att förskolläraren har en bild av vilken litteratur 

som är passande läsvilelitteratur.  Läsandets cirkel tenderar i detta fall att brytas eller 

avstanna för detta barn genom att barnet inte får stöd eller bekräftelse av sitt litteraturval 

(Chambers, 1994).  Förskolläraren lutade sig istället mot sin lärarkompetens och 

förkunskaper kring vad hon ansåg var bäst för hela gruppen. Förskolläraren delgav sina 

åsikter gällande hur delaktiga hon ville att barnen ska vara i bokvalet: 

 

 

 
Ibland så gör jag så att dom får välja böcker, men då kan det bli så att det kommer samma bok, 

samma bok, samma bok, samma bok, samma bok, samma bok så att i början på hösten gjorde jag 

det i den här gruppen, att de fick välja men då insåg jag det att då blir det att då sitter som tycker 

det är dötråkigt att det kommer samma bok så då bestämde jag att jag väljer böcker så får dom 

vara delaktiga ändå genom att vi tar ramsan.  (Utdrag från intervjun) 

 

 

 

Möjlighet att läsa böcker som barnen valt helt på egen hand är här begränsade. 

Individens önskemål förbises med hänsyn till barngruppens bästa vilket innebär att 

många fler läsandecirklar som finns hos de enskilda barnen tenderar att bli brutna 

(Chambers, 1994). 
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4.1.3   Konklusioner 

 

 

För att dra några sammanfattade konklusioner kring hur barn görs delaktiga i sitt möte 

med litteratur med hjälp av den fysiska miljöns utformande och den så kallade läsvilan, 

är den huvudsakliga slutsatsen att den fysiska och sociala miljön inte samspelar i 

tillräcklig utsträckning. Kommunikationsmönstret tenderar att bli monologiskt i många 

fall vilket i ett delaktighetsperspektiv är negativt, dels på grund av ramfaktorer samt 

genom förskollärarens synsätt som talar för att barnen ska lära sig lyssna på vuxna. 

Barngruppens generella behov och intressen tenderar att gå före individernas under 

läsvilan. Vidare bör litteracitetsaktiviteterna ständigt omge barnet, och för att realisera 

detta i praktiken krävs det att den sociala och fysiska miljön ständigt samspelar med 

varandra. Det den fysiska miljön inte kan tillgodose bör kompletteras med hjälp av 

sociala, mänskliga handlingar som då medverkar till att barnens delaktighet samtidigt 

ökar. Vad gäller den fysiska miljöns utformande så ses denna i generell mening inverka 

positivt i syftet att barnet ska införliva sin kulturs och samhälles tecken och symboler. 

Dock står det klart att faktorer i den sociala miljön tenderar att hämma barnens 

nyfikenhet till den skriftspråkiga världen genom att inte alla barn görs delaktiga till fullo 

under läsvilorna. 

 

 

4.2    Färdighetsträning 

 

4.2.1   Färdighetsträning med hjälp av läsmiljön 

 

 

Det finns en underliggande tanke om att barnen ska ges möjligheter till att utveckla sina 

läs och skriftspråkiga färdigheter på den observerade förskolan, vilket visas på den 

fysiska miljöns utformande med läshörna, mängden böcker och kategorier att välja 

bland. Det är även betydelsefullt att barnen på eget initiativ får möjlighet att ta del av 

böcker och bearbeta dessa med hjälp av sagorekvisita, vilket utgör viktiga delar för 

barnet. Oavsett barnets individuella förutsättningar ska de få möjlighet att utveckla en 

djupare förståelse för textens faktiska innebörd som bland annat Chambers (1994), 

Sandvik och Spurkland (2011) och Svensson (2006) förespråkar. Vad gäller den sociala 

miljöns utformande så finns det här faktorer som hämmar barnens språkmässiga 

färdighetsutveckling vilket detta tema ämnar analysera närmare. Som tidigare nämnt i 

resultatanalysen har det beskrivits att Chambers (1994) läsandets cirkel tenderar att bli 

bruten i vissa situationer även ur ett färdighetsperspektiv. Förskollärarens syn på vad 

hon betraktar som bra och språkutvecklande litteratur kan även inverka hämmande på 

enskilda barns nyfikenhet till den skriftspråkiga världen.  

 

Följande citat talar även för att förskolläraren gör en individuell mognadsbedömning på 

barnen, samt att verksamheten i stort tar hänsyn till barnens mognadsgrad:  
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Vi hade ett barn som inte hade något språk när han började, han hade bara sitt hemspråk vi måste 

göra efter mognad också då var han inte med en grupp utan han var med de mindre barnen där 

det liksom var lättare böcker det är så man får tänka att man kanske gör en liten läsvila också har 

man pekböcker i början. Nån gång vid läsvilan satt vi två barn och han peka och vi sa vad det var 

det vart på ett helt annat sätt. (Utdrag ur intervjun) 

 

 

 

I ovanstående citat berättar förskolläraren att barnets mognadsgrad är en avgörande del 

och att det är viktigt att anpassa sitt arbetssätt utifrån detta. Förskolläraren uttryckte 

även att vissa barn, utifrån mognadsnivå bör få utforska den skriftspråkiga världen i en 

mindre grupp vilket tyder på att barnet i små grupper känner sig mer trygga. Med den 

ökade trygghetskänslan främjas då barnet enligt Dominkovic et al (2006) att göra 

språkmässiga framsteg. Det ligger därmed ett starkt fokus på att skapa en stark 

trygghetskänsla för barnen som då inverkar positivt på barnens generella 

lärandeutveckling. 

 

 

4.2.2   Färdighetsträning under läsvilan 

 

 

 

Under de observerade läsvilorna fick barnen möjlighet att träna sina verbala färdigheter 

genom att varje läsvila inleddes genom att barnen i turordning fick välja ut en ramsa 

som barnen kunde sedan tidigare, som de sedan läste högt tillsammans. Den valda 

ramsan användes till att välja ut vilken bok som de skulle läsa.  Varje 

högläsningstillfälle avslutades genom att barnen fick öva sig på rim och ramsor, hon 

utgick från en övningsbok som just handlade om det där exempel fanns på meningar 

ramsor. Barnen fick även träna på grafemen (bokstäverna) i deras namn, förskolläraren 

ljudade en bokstav och det barn som hade den bokstaven som sin första bokstav i sitt 

namn fick gå tillbaka till avdelningen på förskolan. Vid andra tillfällen sa förskolläraren 

ett ord, exempelvis katt, då fick ett barn sedan säga ett ord som rimmade på det som 

förskolläraren sa, exempelvis hatt.  Dessa språkövningar som genomfördes under 

läsvilorna kan ses som sociala litteracitetsaktiviteter som Björklund (2008) beskriver. 

Genom att barnen gavs möjlighet till att öva sina litteracitetsfärdigheter i form av olika 

ramsor och andra varierande språkövningar i relevanta och konkreta sammanhang varje 

dag, grundläggs goda förutsättningar till att barnen utvecklar sina språkliga och verbala 

färdigheter. Vad gäller barnens förmåga att förstå olika ord och begrepp så uttryckte 

förskolläraren att hon ansåg att dagens böcker innehåller många svåra ord som kan vara 

komplicerade för barnen att förstå: 

 

 

Det är många barn som behöver förklara orden bara tror jag, det är så mycket ord i böcker som 

barnen inte vet vad det är. Det tror jag är ganska bra att man gör vissa är ganska enkla, men det 

är ju inte säkert.  (Utdrag ur intervjun) 
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Detta kunde ses och förstås genom de många slutna ord- och begreppsfrågor som 

ställdes till barnen under läsvilorna. De tankar som förskolläraren hade kring vikten av 

att förklara ord och begrepp som uppvisades under ett flertal tillfällen under 

observationerna kan relateras till att förskolläraren ville undvika att barnen missförstår 

något och därigenom konstruerar en missvisande bild till textinnehållet. Då böckerna 

som lästes under de observerade läsvilorna var relativt slumpartat utvalda genom att 

förskolläraren tagit med sig böcker hemifrån, föreligger det därmed en möjlighet att ord 

och bild inte alltid samverkar på bästa sätt enligt Nikolajevas (2000) 

bilderboksbeskrivning. Därigenom finns en möjlighet att barnen blir mindre osäkra eller 

förvirrade under lästillfället om förskolläraren förklarar ord och begrepp till barnen 

under läsningens gång, vilket hon också gjorde. Vidare kan förskollärarens frågor och 

begreppsförklaringar relateras till intentionen att försöka vidga alla barns ordförråd.  

 

För att fortsätta analysen kring vilka olika frågetyper som ställdes under 

läsvileobservationerna så lyfte förskolläraren fram öppna frågeställningar, frågor som 

rörde textinnehållet samt frågor som barnen kunde relatera till sin egen erfarenhetsvärld, 

vilket är positivt enligt Lindö (2009). Ett exempel på en öppen fråga som ställdes under 

läsvilan är “Vad tror ni kommer att hända?” berör själva textinnehållet och inverkar 

därmed utmanande och utvecklande för barnen enligt Beck och McKeown (2001). 

Förskolläraren ställde även frågor där barnen gavs möjlighet att relatera textinnehållet 

till sina egna känslor vilket enligt Pramling et al. (1993) positivt för barnets individuella 

lärande och utveckling.  Ett exempel på sådana frågor är “Hur tror ni det skulle kännas 

att bo ensam?”, “Är det någon av er som inte vill gå till förskolan ibland?”. Under 

observationerna uppmärksammande vi att förskolläraren i huvudsak använde sig av 

slutna frågetyper med svarsalternativ där barnen gavs möjlighet att svara “fel”. Exempel 

på slutna frågor “Vad tror ni att dom menade med tretton, fjorton och femton?”, “När 

åskar det på sommaren eller vintern?”, “Hur många dagar är det på en vecka?”. Utifrån 

våra observationer drar vi slutsatsen att förskolläraren till stor del använde sig av främst 

slutna och ledande frågor vilket kan visas på att ett monologiskt samtalsmönster 

dominerade under de observerade läsvilorna. 

 

Vad gäller förskollärarens roll att fungera som förebild för hur en text kan förstås och 

bearbetas i enlighet med vad Eckeskog (2013, under tryckning) menar, kan 

förskollärarens frågor, ord och begreppsförklaringar medverka till att barnen utforskar 

och förstår en text med hjälp av sin förebilds frågor och sätt att angripa och bearbeta en 

text som ”förebilden” gjort. För att applicera Eckeskogs (2013, under tryckning) tankar 

till detta sammanhang skulle då barnen utveckla en textförståelse som i huvudsak 

baseras på exempelvis ledande och slutna frågetyper, ord och begreppsfrågor, varvid 

barnens textförståelse tenderar att bli ytlig i sin karaktär.         

 

Möjligheten för barnen att få bearbeta utmanande textinnehåll under läsvilorna är något 

begränsade, då förskolläraren uttrycker att hon måste hitta böcker som barnen tycker är 

bra och som anses passa barngruppen: 
 

 

Sedan sa jag att vi skall börja med en kapitelbok och vi har läst en som var jättebra och då var 

dom me så vi ska se om vi kan fortsätta med nån annan en. Så faktiskt är det jag som valt böcker 

därför att jag måste titta igenom böckerna, jag kan inte ha vilken bok som helst till den här 
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gruppen, jag måste ha böcker som jag vet att det tycker skall vara bra, dom ska gärna med bilder 

det kan vara ganska mycket text men gärna nån bild så att dom ser. (Utdrag ur intervjun) 

 

 

 

Kravet att en kapitelbok bör ha åtminstone några bilder kan tolkas utifrån perspektivet 

att förskolläraren har en syn som menar att barn kan ha svårt att få grepp om ett 

textinnehåll om barnet inte får visuellt stöd i sin tolkning. Därigenom föreligger det som 

tidigare nämnt att det finns en risk att barnet bygger sin tolkning utifrån bilderna vilket 

kan skapa osäkerhet och förvirring kring textinnehållet (Nikolajeva, 2000; Beck & 

McKeown, 2001). Vidare uttryckte förskolläraren under intervjun att hon väljer böcker 

som hon vet fångar barnen även om språkbruket i vissa fall enligt henne kan vara 

bristfälligt:  

 

 
Som böckerna vi läste idag är jag medveten om att språkbruket är sådär men jag vet att det 

fängslar barnen. Jag älskar att gå på biblioteket och låna böcker. Vi kan ringa till biblioteket men 

de skickar så dåliga böcker. Det är så långt helst skulle jag, det är ju jätteroligt att gå dit själv 

(Utdrag ur intervjun). 

 

 

Ovanstående citat kan tolkas som att betydelsen av att fånga barnens uppmärksamhet 

väger tyngre än att presentera och bearbeta ett mer språkligt utmanande textinnehåll, 

som Beck & McKeown (2001) menar att barn kan hantera.  Förskolläraren förlitar sig 

på sin egen litterära kompetens och har även erfarenheter som säger att biblioteket ofta 

skickar dåliga böcker och att hon själv önskar få gå dit och välja böcker på egen hand. 

Utifrån denna aspekt ges då barnen inte möjlighet att få den språkliga färdighetsträning 

som ett utmanande textinnehåll kan ge.   

 

 

4.2.3   Konklusioner 

 

 

För att sammanfatta detta tema är att förskolläraren i generell mening uppvisar 

intentioner som syftar att skapa en god, språklig social miljö. Förskolläraren har en bild 

av att barn är olika mogna vilket innebär att arbetssättet ska anpassas utifrån detta. 

Barnens språkmässiga färdigheter stimuleras och får komma till uttryck främst i 

läsvilans inledande och avslutande fas. Barnens möjlighet till färdighetsträning upplevs 

begränsad i syfte att det endast är vid rim och ramsorna läses som de ges möjlighet till 

att få vara delaktig och prova på. Läsvilans huvudsakliga del ägnas till att läsa högt för 

barnen, få dem att lyssna på en berättelse och förstå dess innehåll. För att en berättelse 

ska bli begriplig för barnen och för att de ska få möjlighet att lära sig nya ord ställer 

förskolläraren ofta slutna och ledande frågor. Läsvilans huvudsyfte är enligt 

förskolläraren att barnen ska garanteras en rolig och lugn stund vilket i praktiken 

innebär att intentionen att stimulera barnen att göra nya språkliga insikter med hjälp av 

ett aktivt, fullt deltagande under hela läsvilan hamnar i skymundan. Genom att barnen 

ges möjlighet att verbalt öva sitt språk enbart i början och i slutet av läsvilan, och att de 

under själva läsandefasen bör lyssna och svara på förskollärarens frågor, medverkar 
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indirekt till att läsvilans kommunikationsmönster får en monologisk karaktär som då 

kan inverka hämmande på att utveckla ett samtalsklimat där varje deltagare ges 

möjlighet att träna sina verbala och språkmässiga färdigheter till fullo under hela 

läsvilan, med fokus på både att förstå språkets uppbyggnad med hjälp av olika typer 

språkövningar och att få en fördjupad förståelse av texters och språkets faktiska 

innebörd. Vår bedömning utifrån förskollärarens bokval är att betydelsen av att barnen 

ska fångas av böckerna och dess bilder väger tyngre än att välja böcker som ger 

språkliga utmaningar till barnen under läsvilorna.  

 

 

4.3    Meningsskapande 

 

4.3.1   Meningsskapande med hjälp av läsmiljön 

 

Den fysiska läsmiljöns utformande där barnen fritt kunde välja böcker och sitta i en 

läsmiljö och göra ett litterärt utforskande under dagen utifrån sina egna villkor 

medverkar till att barnen får ökade möjligheter att uppleva böcker och litteratur som 

meningsfulla ting. Att uppleva en situation som meningsfull är viktiga delar i syftet att 

hålla Chambers (1994) läsandets cirkel intakt då läsande ska ske på individens egna 

villkor utifrån dennes nyfikenhet och intresse. Vad gäller tillgången på sagorekvisita 

inverkar denna också meningsskapande då sagorekvisita kan förstärka sagans budskap 

vilket ökar möjligheterna för barnet att förstå detta på ett djupare plan (Granberg, 2006; 

Spurkland & Sandvik, 2011). Genom att barnet med hjälp av leken ges möjlighet att 

fritt utforska, bearbeta och förstå sagan på sitt eget sätt är även det positivt ur ett 

meningsskapandeperspektiv. 

 

 

4.3.2   Meningsskapande under läsvilan 

 

 

Förskollärarens tankar kring högläsningens primära syfte kan förstås mycket som att 

hon i huvudsak arbetar för att barngruppen ska trivas så mycket som möjligt. 

Förskolläraren uttrycker under intervjun att 

 

 
 

Första syftet är väl att dom ska få en lugn stund. Alltså en liten lugn stund efter maten för det 

behöver man, slappa, ta det lugnt, njuta och tycka att det är kul med böcker, ooo vad roligt det är 

med böcker. Det är liksom huvudsyftet. Sen finns det andra syften att ta till få in språk, rim och 

ramsor man får in massor boksamtal, man kan förklara ord, a det får man som på köpet. (Utdrag 

ur intervjun) 
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Genom detta förvandlas högläsningsstunden här till en läsvila. Läsvilan ska enligt 

förskolläraren ge barnen möjlighet att få en lugn stund efter maten, där de ska utveckla 

en känsla för att böcker är roligt, vilket ur ett meningsskapandeperspektiv kan ses som 

något positivt. Förskolläraren har utgått från sin bedömning utifrån vad hon anser är 

barngruppens specifika kunskapsnivå och behov, vilket också kan utläsas under 

intervjun: 

 
 

Det beror alldeles på vilken grupp man har och hur mycket man kan göra med de olika så att 

man får liksom vara flexibel, ena året kan man göra massor under läsvilan och ett annat år får 

man bara koncentrera sig på men de skall bara tycka att det är roligt att lyssna på böcker. (Utdrag 

ur intervjun) 

 

 

 

Då kan man hellre ha lätta böcker bara som idag dom är jätte fjompigaböckerna som jag nu har 

haft men bara man ser hur glad dom är att få lyssna på en bok det är det som liksom är a och o 

med läsningen att dom ska få vara delaktiga. Dom blir så inne i boken själv att dom tyck att det 

är kul. Det sporrar juh sen att böcker är jättekul det ska man höra. (Utdrag ur intervjun)   

  

 

 

Ovanstående citat kan förstås som att förskolläraren hade genom sitt arbetssätt en stor 

vilja att barnen skulle uppleva läsvilan och rolig vilket då indirekt innebär att en 

situation känns mer meningsfull. Denna intention uppvisades även i att hon ville 

förstärka sagans budskap med hjälp utav sin röst och sitt eget kroppsspråk som beskrivs 

av Pramling et al. (1993). Förskolläraren uttrycker vid ett annat tillfälle under intervjun 

att hon anser det som viktigt att använda sig själv som stämningshöjande verktyg som 

då samtidigt medverkar till att barnen hålls fokuserade på uppgiften att vara aktiva 

lyssnare:  

 

 
Man måste verkligen läsa med inlevelse en teaterapa måste man nästan vara, för att fånga 

de, då är dom ju med. (Utdrag ur intervjun) 

 

 

 

Ovanstående tankar visar att förskolläraren ser användandet av sig själv, sitt 

kroppsspråk och sin röst som betydelsefulla pedagogiska redskap i syftet att fånga 

barnen och skapa ett intresse hos dem, vilket tydligt uppvisades vid samtliga 

observationstillfällen. Att detta tycktes fungera resulterade i att de flesta av barnen såg 

ut att tycka situationen inbjöd till både spänning och glädje.   

 

Mening kan även skapas med genom att förskolläraren ställer frågor till barnen. Att 

inleda en högläsningssituation med hjälp av öppna frågor är positivt för att skapa en 

meningsfull och inkluderande dialog mellan deltagarna (Lindö, 2009). Under 

observationerna noterade vi att förskolläraren ställde få öppna och inbjudande frågor 

vilket kan ses som negativt i syftet att öka barnens känsla av mening i en given 

situation. Vad gäller förskollärarens intention att barnen ska förstå ord och begrepp kan 

även förstås som att förskolläraren vill minimera riskerna att något barn inte förstår och 

därigenom upplever situationen som mindre meningsfull. 
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4.3.3   Konklusioner 

 

För att dra några sammanfattande slutsatser kring barns meningsskapande har 

förskolläraren en viktig och betydelsefull roll för att skapa en meningsfull, utvecklande 

och stimulerande läsvila. Möjligheten att tillsammans i ett samspel få möjlighet att 

diskutera, analysera och problematisera bokens budskap är dock inte fulländad genom 

att läsvilan är av envägskommunikativ karaktär vilket innebär att det finns begränsade 

möjligheter för barnen att föra en dialog om det lästa och hörda. Vad gäller användandet 

av rösten som redskap så är detta av stor betydelse för att skapa en god stämning så att 

textens budskap förmedlas till barnen på ett lustfyllt sätt som medverkar till att barnen 

upplever situationen som meningsfull. Det huvudsakliga ändamålet som förskolan har 

med läsvilan kan tydligt utläsas eftersom att den sker efter lunch och där huvudsyftet är 

en lugn stund därmed precis som förskolläraren säger är det avsevärt att vara en 

“teaterapa” för att fånga barnen och få dem att lyssna på sagan och vilja veta mera vilket 

är positivt ur ett meningsskapande perspektiv. Paradoxalt finns det få möjligheter för 

barnen att fråga eller delta i en öppen dialog med förskolläraren vilket ur ett 

meningsskapande perspektiv kan ses som negativt för barnen och deras 

litteracitetsutveckling. 
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5. Diskussion 

 

5.1    Linda Olsson 

 

 

Följande kommer vi att diskutera de resultat som genererats ur vårt material. Vilken roll 

har barnlitteraturen i en språkheterogen förskolekontext? Hur gestaltas barns och 

pedagogers aktiviteter relaterade till litteraturläsning? Vilka uppfattningar har 

förskollärare om barnlitteraturens didaktiska roll i den egna specifika förskolekontext 

där hon är verksam. 

Före studiens genomförande hade vi förutfattade meningar byggd på tidigare 

erfarenheter under utbildningens praktikperioder och via kurslitteratur, att högläsning 

och boksamtal inte får den uppmärksamhet som det borde ha. PIRLS (2011) 

undersökning visar ansatser till att barns läsförmåga i Sverige allt mer försämras vilket 

innebär att barnens läsförståelse blivit sämre. Våra slutsatser visar på att högläsning och 

boksamtal inte har den centrala plats vi anser att den bör ha i förskolan. 

Högläsningssituationerna kan ha en positiv påverkan på barnets språkutveckling, genom 

att barnet ges möjlighet att delta i högläsningsstunder. Vilket därigenom kan ha en 

inverkan på barnets språkutveckling då språket i barnlitteraturen är mer varierat än i det 

språk barnen möter i dagliga situationerna (Sénéchal, LeFevre, Hudson och Lawson, 

1996). Utifrån detta drar vi slutsatsen att om barn får höra olika typer av språk med 

hjälp av högläsning ges de då möjligheter att kunna ifrågasätta textens innehåll och 

formulera egna tankar och åsikter kring detta.  

Hur ser då barnens möte med barnlitteraturen ut i den aktuella förskolan? Utifrån våra 

observationer kan tydligt avläsas ett mönster om när högläsningsstunden sker för barnen 

och varför det äger rum vid just det tillfället. Högläsningsstunden ägde rum efter lunch 

och var ett dagligt återkommande inslag. Förskolan kallar denna stund för ”läsvila” 

vilket jag anser avspeglar en förhoppning om att barnen förväntas att sitta stilla och 

lyssna till sagan samt att förskolläraren får en mer auktoritär roll. Därmed tenderar det 

dialiogiska kommunikationsmönstret att hamna i skymundan och barnen bjuds inte in 

till att själva tänka, reflektera och diskutera vilket medför att barnen får en ökad 

förståelse och utvecklingsmöjlighet. Läroplanens intentioner som talar för att förskolan 

ska stimulera barnens språkutveckling blir hämmande genom att den dialogiska 

kommunikationen hamnar i skymundan. Genom att högläsningsstunden sker vid ett 

tillfälle där barnen inte är pigga och språkligt aktiva, får aktiviteten ett lägre pedagogiskt 

värde för barnen. Lindö (2009) skriver att det är betydelsefullt att reflektera över valet 

av tid för att barnen inte skall vara trötta under högläsningen. Läsvilan tenderar i så väl 

förskollärarens beskrivning av verksamheten som i observationerna att avspegla ett 

monologiskt samspelsmönster vilket vi kunde se genom våra observationer och intervju. 

Vidare menar vi att förskolans val av tid för läsvilan sker utifrån att verksamheten skall 

fungera när det gäller exempelvis rast för personalen och därmed är utgångspunkten för 

läsningen organisatorisk snarare än pedagogisk. 
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Vidare är min uppfattning att förskollärarens huduvdsakliga syfte med 

högläsningsstunden är att barnen behöver ett tillfälle på dagen där de ges möjlighet till 

att slappa och ta det lugnt. Därmed är det av central vikt att det finns ett annat 

högläsningstillfälle där högläsningen med tillhörande boksamtal sker på ett mer 

pedgogiskt sätt vilket är centralt ur ett litteracitetsperspektiv. Där barnens tankar och 

upplevelser synliggörs inför varandra. Genom att barnen får delta i gemensamma 

litteracitetsaktiviteter så som högläsningssituationer medför det att barnen utvecklar nya 

kunskaper om vårt symbol- och teckensystem (Björklund, 2008). 

Hur ges då barnen möjlighet till färdighetsträning under lävilan? Det sker genom att 

förskolläraren och barnen tillsammans läser rim och ramsor vid varje högläsningsstund. 

För att bestämma vilka bok de skall läsa läser barnen och förskolläraren tillsammans en 

ramsa, där de ”olar” om vilken bok det blir. Varje högläsningstillfälle avslutas med 

olika språkövningar där fokus flyttas till färdighetsträning. Den slutsats vi drar när det 

gäller barns möjlighet till färdighetsträning är att barnen inte utmanas utan att det är 

samma ramsor som läses vid varje tillfälle som barnen är förtrogen med. Kort sagt finns 

det ett tydligt fokus på att förmedla språkets form än innehåll. 

 

Vad är det då som skapar mening för barnen? Barns delaktighet och inflytande är viktigt 

för meningsskapande hos barnen. När det gäller val av bok är det till stor del 

förskollären som valt böcker inför varje lävilotillfälle, för att kunna anpassa bokval 

utifrån barnen behov och förutsättningar. Vad gäller förskolläraren arbetssätt att själv 

välja ut böcker inför högläsningsstunden finner vi en förståelse till och ser som positivt i 

syfte att högläsningsstunden är planerad. Barnlitteraturen idag kan vara svårförståelig 

både när det gäller innehållet och texten. De barnböcker som barnen väljer kanske inte 

alltid är pedagogiskt lämpliga. Nikolajeva (2000) skriver att slumpmässigt välja en 

bilderbok kan skapa förvirring hos barnen, där barnen då inte får möjlighet att själva 

skapa en djupare förståelse för bokens textinnehåll. Ovanstående tankar som 

förskolläraren berättar om när det gäller val av bok tycker jag härleder och visar på att 

förskolläraren tänkt igenom och reflekterat inför och över läsvilan utifrån sina 

erfarenheter. 

Under själva lävilan är förskolläraren en skicklig och bra högläsare eftersom hennes 

muntliga berättande fångade barnens uppmärksamhet genom att hon på ett bra sätt 

använder sitt kroppsspråk och röst för att behålla barnens fokus genom hela berättelsen. 

De frågetyper som ställs under lävilan består till stor del av kontrollfrågor där 

begreppsförklaring av ord ligger i fokus. Istället bör mer utmanade frågor som rör texten 

lyftas fram, vilket även Beck och McKeown (2001) förespråkar när det gäller att 

stimulera barnens språkförmåga och förståelse. Det medför att samtal kring bokens 

handling tenderar att hamna i skymundan när det är allt för många ord som förklaras. 

Fokus bör istället vara att samtala om bokens budskap och handling. Förskolläraren har 

ett stort ansvar och kan därmed styra vad barnen ges möjlighet till att uppleva under 

högläsningsstunden. Eftersom att detta är barnens enda ”planerade” högläsningsstund, 

ser vi det som centralt att förskolläraren gått djupare in i varje bok. Detta för att ge 

barnen möjlighet till en djupare förståelse samt att gå utanför bokens text för att barnen 

skall ges möjlighet till att fritt tänka och vara fantasifulla. Det skapar en mer tydlighet 

hos barnet själva och hjälper de att tydliggöra det som hos barnet känns förvirrande och 

otydligt. Det hade varit bättre att läsa exempelvis en eller två bilderböcker för barnen 
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där tid funnits till att samtala och reflektera över bokens handling, istället för att läsa 

flera böcker. Ett dialogiskt samtalsperspektiv förespråkar att utrymme ges till att 

tillsammans reflektera och lyfta fram sina tankar och åsikter som öppnar upp för att 

barnen skall utvecklas och få en ökad förståelse (Dysthe, 2003). Därmed menar vi att 

det bör finnas en balans mellan att högläsningstunden skall vara en lugn stund och att 

utrymme ges till barnen att utbyta tankar och reflektioner av bokens innehåll.   

När det gäller bearbetning av böcker var det någonting som inte förekom i någon högre 

utsträckning. Lindqvist (1996) förespråker då barn med hjälp av bearbetningen i leken 

har en positiv inverkan på barnets generella språkutveckling genom de språkliga 

upptäckter som görs i leken. Om högläsningsstunden hade ägt rum vid en annan 

tidpunkt på dagen kanske bearbetingen hade hamnat mer i fokus. Tidsbristen ser jag 

som en påverkande faktor till att bearbetning av böckerna hamnar i skymundan. När 

barnen ges möjlighet till att bearbeta böcker ges även förskolläraren en kännedom om 

barnen har förstått bokens budskap och därmed hur de utvecklas och lär. 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att högläsning med tillhörande 

boksamtal är en pedagogisk aktivitet som behöver få en större plats i förskolan. 

Barngruppens behov och förutsättningar, förskollärarens synsätt och arbetssätt påverkar 

barns möten med barnlitteratur. Även ramfaktorer, så som tid och personaltäthet har en 

inverkan när det gäller vilka lärandeförutsättningar barnen ges för att utvecklas och läras 

som individer.   

 

 

5.2    Helena Wälivaara 

 

 

Denna studie hade som syfte att ta reda på hur barn möter barnlitteratur i en 

språkheterogen förskolekontext. I föreliggande diskussion ämnar jag redogöra några 

resultat. De mönster vi fann visade på att högläsning och samtal kring den lästa 

litteraturen inte har en så central plats i den specifika förskolekontexten, trots att 

litteratur verkar vara en viktig del i förskolans praktiska verksamhet. 

Högläsningssituationer används i huvudsak till att ge barnen en lugn stund. Detta tyder 

på att det kan vara en utmaning att realisera läroplanens (Lpfö98, 2010) många 

intentioner kring att förskolan ska stimulera barnens språkliga lärande och utveckling 

till fullo i praktiken, även om förskolärare har som ambition att uppfylla dessa. 

Slutsatserna visar på att förskolläraren utvecklar en vilja och ambition att ge barnen en 

stadig, språklig litteracitetsgrund att stå på. Pedagogiska faktorer såsom lärares synsätt, 

arbetssätt samt ramfaktorer som tid och förskollärarens arbetssätt och barnsyn påverkar 

situationen som helhet, vilket i sin tur påverkar såväl barnet som barngruppen i stort.  

Förskollärarens arbetssätt att fungera som en stämningsskapande högläsare var för mig 

givande och lärorikt att ta del av. Den observerade förskolläraren fångade gruppens 

uppmärksamhet genom bland annat sitt kroppspråk och olika röstlägen, allt i enlighet 

med vad Pramling (1993) föreskriver. Den observerade förskolläraren anpassade sin 

läsning enligt utifrån vad hon enligt utsago ansåg barngruppen var i behov för tillfället, 

och hon skapade i generell mening en god och stämningsfull miljö. Dock har vår 
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undersökning visat att högläsning kan utgöra fler möjligheter till lärande. Vilka 

lärandemöjligheter ges då barnet under den högläsningssituation som på denna förskola 

benämns läsvila? Vår uppfattning är begreppet ”läsvila” kan ge att det finns andra 

bevekelsegrunder som går före ambitionen att aktiviteten ska syfta till att stimulera och 

erbjuda barnet sinnlig stimulans. Ett exempel på detta är att läsvilan är förlagd direkt 

efter lunch när de flesta barn har vistats på förskolan halva dagen och att de därigenom 

kan vara ganska trötta och möjligen mer fysiskt inaktiva och utlevelsefulla. Detta 

medverkar till att det blir svårigheter att engagera barnen för en läsestund oavsett om 

syftet är att få språklig utmaning som en aktivt språkstimulerande högläsningssituation 

kan ge. Högläsning som lärandeverktyg är kraftfullt och ger fler positiva effekter än att 

enbart vara språkstimulerande, bland annat genom att barnen under högläsningen får 

möjlighet att höra ett mer komplext språk än språket som används i det vardagliga 

samtalet som sker människor emellan (Sénechal et al. 1996). Högläsningen har förutom 

ett högt underhållningsvärde även effekten att kunna stimulera barns sociala, etiska och 

moraliska förmågor samtidigt som det förmedlar specifika sakkunskaper om alla 

tänkbara företeelser och fenomen i barnets kultur och omgivning (Granberg, 2006).  

Detta kan vara en väg att få barnen att se sig själva som en del av ett sammanhang med 

möjlighet till igenkänning och överraskningar. Av anledningar som dessa kan det vara 

av vikt att barnen ges bästa möjliga lärandeförutsättningar under högläsningssituationen 

vilket innebär att se till att barnen är pigga som då gör dem mer mottagliga att kunna 

bibehålla koncentrationen under högläsningen, vilket också Granberg (2006) 

förespråkar.   

Vad gäller den faktiska färdighetsträning där barnen ges möjlighet till att träna sin 

verbala och språkliga medvetenhet utgörs denna främst av att sjunga ramsor för att 

bestämma vilken bok som ska läsas för stunden, samt att göra olika språkövningar i 

form av sjunga ramsor och leka med ord och bokstäver i läsvilans avslutningsfas. Under 

själva läsningen skulle barnen sitta och lyssna på vad förskolläraren läste. Barnens 

frågor besvarades oftast kortfattat vilket kan tyda på att förskolläraren hade som mål att 

fullfölja sitt läsande. Att ge barnen möjligheter till verbalt deltagande främst under 

högläsningens inledande och avslutande fas skulle sannorlikt kunna utökas om det finns 

en ambition till att barnen ska utveckla sina kommunikativa förmågor. Om 

förskollärarens primära syfte med aktiviteten är att läsa för barnen och att ge dem 

möjlighet till att få en lugn stund, visar resultatet att barns frågor, tankar och åsikter 

tenderar att hamna i skuggan av själva läsandet. Konsekvensen blir ett samtalsmönster 

som får en envägskommunikativ karaktär, det vill säga att kommunikationen i huvudsak 

sker i en monolog där den vuxna parten ges stort inflytande över situationen som helhet.  

Detta monologiska kommunikationsmönster som vi har uppmärksammat innebär att 

barnen ges andra lärande- och utvecklingsförutsättningar än att utveckla sina språkliga 

och verbala förmågor till fullo. Förskolläraren själv menar att hon gärna ser att barnen 

ställer frågor och gör kommentarer under högläsningen men resultatet visar någonting 

annat. Det monologiska samtalsmönstret är synligt under läsvilan, visserligen får barnen 

lära sig att lyssna men eventuella frågor och funderingar får stå tillbaka. Egna tvivel, 

frågor, kritik eller åsikter bör indirekt hållas tillbaka vilket medverkar till att 

barngruppen berövas att få lära av varandra utifrån ett sociokulturellt teoretiskt 

perspektiv (Vygotsky, 1978).   
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Kan då en högläsningssituation ha ett fullt dialogiskt kommunikationsmönster till fullo i 

praktiken? Det är viktigt att arbeta för att högläsningssituationer ska ha en dialogisk 

samtalskaraktär där det finns utrymme till att delge andra sina tankar och åsikter om 

berättelsen (Hargrave & Sénéchal, 2000). Ambitionen om att högläsningssituationen ska 

genomföras på dialogens premisser är även värdefull i syftet att situationen som helhet 

ska uppfattas meningsfull genom att barnen får känna sig som viktiga och aktiva 

deltagare i en given situation. I praktiken innebär detta att en högläsningssituation skulle 

kunna få en dialogisk karaktär även under läsesstunden om den avslutas genom att 

högläsaren, eller i detta fall förskolläraren, ger ordet till barnen. Samtidigt skulle då 

”läsvilan” kunna utvecklas till att bli en mer språkstimulerande aktivitet, där mer 

utmanande textinnehåll skulle kunna bearbetas. Genom att utgå från och se det som 

naturligt med ett gemensamt, avslutande samtal kan förskolläraren då fånga upp och 

bemöta barnens tankar, frågor eller om det är något i berättelsen som barnen känner sig 

osäkra på. För att finna en balans mellan att läsa och att ge barnen samtalsutrymme och 

delge gruppen sina tankar kan det även vara ett alternativ att läsa en bok istället för 

flera. Ett annat alternativ vore att förskolläraren läser ett kortare avsnitt ur en möjligen 

mer utmanande kapitelbok, varvid barnen efter läsningen ges möjlighet att reflektera 

och diskutera innehållet i detta. Här ges då barnen möjlighet att delge den övriga 

gruppen sina tankar, associationer eller frågor. Det öppnar även upp möjligheterna 

ytterligare till att barnen kan lära och utvecklas med hjälp av varandra i ett jämlikt och 

öppet, dialogiskt samtalsklimat (Dysthe, 2003).  

Hur kan då förskollärare erbjuda ett samtalsklimat av dialogisk karaktär under 

högläsningssituationer? Ett exempel är att byta ut ord och begreppsfrågor ”jag-undrar 

frågor”, som då inbjuder barnen till att delta i en mer öppen dialog (Chambers, 1993). 

Även öppna frågor inbjuder i generell mening till samtal om hur och vad barnen 

uppfattat av en berättelse, som då medverkar till att förskolläraren kan bemöta och 

bekräfta detta och i sin tur uppmuntra barnen att kommunicera och utbyta tankar och 

idéer med varandra i en öppen och jämlik dialog (Lindö, 2009).    

Ambitionen att göra barnen fullt delaktiga och att de ska uppleva situationen som 

meningsfull i didaktisk mening är en stor utmaning. Här krävs att förskolläraren 

kontinuerligt reflektera över sig själv och sin praktik och hur den egna praktiken 

påverkar barnen och situationen som helhet. Därigenom kan förändring bli ett faktum i 

praktiken vilket då samtidigt öppnar upp nya möjligheter för att ”läsvilan” förvandlas 

till en mer pedagogisk aktivitet. Vidare anser vi att det krävs reflektion på 

organisatorisk nivå, vilket då kan öppna upp möjligheterna ytterligare för att förskolans 

alla språkstimulerande aktiviteter får ett så högt pedagogiskt värde som möjligt för alla 

barn. Samtidigt stärks bilden av att förskolan är en pedagogisk verksamhet som ger 

barnen bästa möjliga lärande och utvecklingsförutsättningar. Reflektion på 

organisatorisk nivå kan därmed ses som pedagogisk kvalitetssäkring.    

Avslutningsvis kan en väl planerad och dialogiskt genomförd högläsningssituation i 

våra ögon ge barnen möjligheter att utveckla sina kompetenser kring att bli 

självständiga, medkännande individer som har goda insikter om sig själv och andra 

individer i sin omvärld. Samtidigt kan även många av läroplanens intentioner om 

demokrati, medmänsklighet, utveckling och lärande realiseras (Lpfö98, 2010). Genom 

att sträva mot att ge utrymme för ett dialogiskt kommunikationsmönster i 

högläsningssituationer i förskolan kan barnen ges viktiga språkliga, sociala och 
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kulturella verktyg som de kan använda sig av i sin fortsatta utveckling och medverkan i 

samhället. 
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Bilaga 1 

Observationsmall 

 

 

 Vem är det som läser? 

 

 Vart läser man? (miljön) 

 

 Hur många barn läser pedagogen för? 

 

 Hur sitter pedagogen placerad i förhållande till barngruppen? 

 

 Vad läser man? 

 

 Vem är det som valt boken? 

 

 Innan högläsningen kopplar pedagogen samman boken till tidigare erfarenheter? 

 

 Hur startar pedagogen upp högläsningsstunden? 

 

 Vad ställer pedagogen för frågor under högläsningsstunden? (Öppna, slutna eller 

ledande frågor) 

 

 Om barnen frågar berättar eller vill visa (pekar) på någonting i boken. Hur 

förhåller sig pedagogen och reagerar på det? 

 

 Lyssnar pedagogen på barnens tankar och funderationer? Isf hur ? → lyfter fram 

till dialog och samtal? 

 

 Hur avslutar pedagogen högläsningsstunden? 

 

 Egna reflektioner? (exempelvis stämning). 

 

 

Observation av förskolan. 

 

 Hur är böckerna placerade i förskolans miljö? 

 

 Hur ser isf miljön ut kring val av placering utav böckerna? 

 

 
 



 

Bilaga 2 

Brev 

 

Hej Alla föräldrar! 

 

Vi är två lärarstudenter Helena Wälivaara och Linda Olsson som nu läser vår sista 

termin på lärarprogrammet vid Umeå Universitet. Under denna termin (vårterminen 

2013) skall vi skriva ett examensarbete om högläsning och boksamtal och önskar därför 

att få genomföra observationer vid några högläsningstillfällen på Ert barns förskola 

under vecka 17, år 2013. För att få genomföra dessa observationer behöver vi Er 

tillåtelse. 

 

I examensarbetet kommer både Ert barn och förskolan att vara anonyma och det är 

endast vi, Helena och Linda som kommer att ha tillgång till materialet. Allt material 

kring observationerna kommer att förstöras efter vi avslutat examensarbetet. Självklart 

bygger Ert barns medverkan på frivillighet och har därmed när som helst rätt att avbryta 

genom att kontakta oss. 

 

Vi är tacksamma för ett så snabbt svar som möjligt. Lämna denna samtycka till 

förskollärarna på avdelningen. Tveka inte att höra av Er till oss vid eventuella frågor 

och funderingar kring vår undersökning. 

 

Med vänliga hälsningar Helena och Linda 

 

Helena Wälivaara                      Linda Olsson 

Tel: XXX                           Tel: XXX 

xxx@gmail.com                                  xxx@gmail.com 

 

O  Observation med mina/mitt barn godkänns. 

 

O  Observation med mitt/mina barn godkänns inte. 

 

(Markera med ett kryss) 

 

Barnets/barnens namn:  
 

.................................................................................................................. 

 

Förälderns underskrift:  

 

................................................................................................................. 


