Examensarbete
Grundnivå två
Förskollärares arbete med högläsning och samtal
En studie om hur högläsning och samtal kan stimulera de yngre
barnens språkutveckling
A study of how reading and conversation can stimulate the younger children's
language development
Förrfattare: Frida Enström och Hanna Galante Carlström
Handledare: Sanna Bäcke
Examinator: Stina Jeffner
Ämne/huvudområde: Högläsning och samtal
Kurskod: PG2062
Poäng: 15hp
Examinationsdatum: 2018-02-23
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen
sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet.
Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.
Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan
Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access.
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):
Ja ☒

Nej ☐

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00

Abstract:
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur fyra förskollärare beskriver sitt arbete
med högläsning och samtal utifrån bilderböcker med de yngre barnen i förskolans vardagliga
verksamhet. Vidare är syftet att nå kunskap om förskollärares erfarenheter av hur högläsning
och samtal kan bidra till de yngre barns språkutveckling. De frågeställningar som vi utgått
ifrån under arbetets gång är:



Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med de yngre barnen när det gäller högläsning
och samtal utifrån bilderböcker?



På vilket sätt uppfattar förskollärarna att deras arbete med högläsning och samtal
utifrån bilderböcker kan bidra till de yngre barnens språkutveckling?

I vår undersökning har vi intervjuat fyra förskollärare och alla arbetar på
småbarnsavdelningar. Den metod som vi använt oss av är kvalitativa intervjuer.

I vår undersökning framkom det att förskollärarna högläser och samtalar kring bilderböcker i
förskolan med de yngre barnen för att stimulera deras språkliga kompetens. Det var ofta
barnen som tog initiativ till högläsningen och det berodde på att böckerna alltid var
tillgängliga. Förskollärarna var noga med vilka bilderböcker som togs in på avdelningarna för
att de skulle vara väl anpassade för gruppensbehov och intressen. Ibland tog förskollärarna till
högläsning och samtal som metod för att få en mindre stressig miljö, men det huvudsakliga
syftet med högläsningen var hela tiden att stimulera barnens språkutveckling.

Nyckelord:
Förskollärare, bilderbok, högläsning, samtal och språkutveckling.
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1. Inledning
En viktig del i en människas vardag handlar om att kommunicera och tala med andra i sin
omgivning. Kommunikation är något som ständigt sker i våra liv främst genom verbalt tal och
kroppsspråk. För att kunna hävda sig i dagens samhälle krävs det att barn får olika språkliga
redskap. De ska kunna vara aktiva i demokratiska processer och kunna möta andra människor
och kulturer (Bjar & Liberg, 2010, s. 17). Därför är det viktigt att redan i förskolans yngre
åldrar arbeta för att barnen ska utveckla en kommunikativ språkförmåga (Skolverket, 2008, s.
145–146).

Fast (2011, s. 186) menar att barn som tidigt får uppleva och komma i kontakt med
skönlitterära texter har bättre förutsättningar för att utveckla en god språkutveckling. Vidare
menar Fast att högläsning av olika skönlitterära texter ger barnet ett ökat ordförråd samt
kunskaper om hur ord och meningar byggs upp i ett språk. Under vår verksamhetsförlagda
utbildning har vi upplevt att de yngre barnen på förskolan inte fick samma möjlighet att ta del
av högläsningen på förskolan. Högläsningen ägde oftast rum när de yngre barnen sov och
riktades främst till de äldre barnen. Forskning visar att högläsning på förskolor främst sker vid
vilan och i väntan på andra aktiviteter, detta signalerar att högläsningen i förskolan inte ses
som viktig, utan att det som kommer härnäst är viktigare (Svensson 2011, s. 82). Svensson
(2011, s. 83) menar också att högläsningen i förskolan inte ska syfta till att lugna ned barnet
eller för att invänta en annan aktivitet. Läsningen ska syfta till att ge barnet olika erfarenheter
och kunskaper som finns i litteraturen samt ge barnet ett intresse för läsning. I en del fall kan
läsvila på förskolan ses som något positivt, då förskolläraren tillsammans med barnet får sitta
lugnt och stilla tillsammans och samtala om boken (Svensson, 2011, s. 83). Annan forskning
visar också att det bästa hjälpmedlet vi har för att ge barnet ett rikt språk är genom böcker
(Svensson 1995, s. 11).

I förskolans läroplan står det att:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk,
ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Skolverket,
2016, s. 10).
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Genom att arbeta med högläsning och samtal medvetet i förskolans verksamhet stimuleras
detta mål ur läroplanen på ett naturligt vis. Liberg (2010, s. 77) betonar att i språkliga sociala
sammanhang där barnen får möjlighet att umgås och utbyta erfarenheter med varandra sker ett
språkligt lärande och barnen blir medskapare av olika kulturer som präglas i sammanhanget.
Hur arbetar förskollärare med högläsning och samtal med de yngre barnen i förskolan? Sker
högläsning och samtal när de yngre barnen sover eller i väntan på annan aktivitet som
Svensson (2011, s. 82) menar? Vi är intresserade av att ta reda på hur förskollärare beskriver
sitt arbete med högläsning och samtal med de yngre barnen i förskolan.

1.1 Syfte
Syftet med studien är att belysa hur några förskollärare beskriver sitt arbete med högläsning
och samtal utifrån bilderböcker med de yngre barnen i förskolans vardagliga verksamhet.
Vidare är syftet att bidra med kunskap om förskollärares erfarenheter av hur högläsning och
samtal kan bidra till de yngre barnens språkutveckling.

1.2 Frågeställning


Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med de yngre barnen när det gäller högläsning
och samtal utifrån bilderböcker?



På vilket sätt uppfattar förskollärarna att deras arbete med högläsning och samtal
utifrån bilderböcker kan bidra till de yngre barnens språkutveckling?

2. Bakgrund
I följande bakgrundskapitel presenteras en tillbakablick om högläsning och hur läsning har
förändrats genom tiden. I kapitlet presenteras även en bakgrund om högläsning och samtalets
betydelse för barns språkutveckling samt förskollärarens roll.

2.1 Tillbakablick
I slutet av 1800-talet nämndes Sverige som ett land där hela befolkningen befanns kunna läsa.
Den svenska literacykampanjen tog sin utgångspunkt i reformationen och den Lutherska
protestantismen. Utbildningen var förlagd i hemmen och utfördes av prästen och klockaren,
de kontrollerade kunskaperna genom husförhör (Ivarsson, 2008, s. 21).
6

Senare år 1842 infördes folkskolestadgan vilket innebar att folket skulle kunna läsa latin och
svenska flytande. Läslärandet var fortfarande hemmets ansvar och nu skulle föräldrarna
utbilda sina egna barn till att bli goda läsare. På grund av de levnadsförhållanden som fanns
fick inte föräldrarna tid över till att läsa tillsammans med sina barn och det gjorde att
läskunnigheten försämrades. I samband med att läskunnigheten försämrades startades
småskolan år 1858. Småskolans ansvar var att bedriva läsundervisning och där var det främst
högläsning som prioriterades. Efterhand blev läsinlärningen allt mer en skolangelägenhet och
då valde småskolorna att införskaffa mer material för att kunna stimulera barns läskunnighet
(Ivarsson, 2008, s. 21).
Maja Witting presenterade år 1970 en metod som kallades ”Wittingmetoden”. Metoden
innebar ett nära samarbete mellan lärare och elever där språkets olika delar var
utgångspunkten. Barnen skulle få förståelse för olika ord, ljud och bokstäver. Barnen lärde sig
inte riktiga ord från början, utan de fick läsa meningslösa stavelser med två och sedan tre
sammansatta bokstäver. Till exempel la, lo, lå och sedan vil, vul och vål. När barnet sedan
kunde behärska dessa kunskaper började arbetet med läsförståelse. En annan metod som kom
ungefär samtidigt var LTG-metoden som Ulrika Leimar var upphovskvinnan till. LTGmetoden utgick från barnets eget språk, intressen, erfarenheter och behov. Barnen skrev
tillsammans med läraren en text som de sedan arbetade med för att få ökad förståelse för ord,
ljud och bokstäver. De nämnda metoderna lever än idag kvar i de svenska skolorna och
används på olika vis för att främja barns läsutveckling (Ivarsson, 2008, s. 22).

År 2000 och framåt befinner sig förskola och skola i en ny era där förskollärare och lärare står
inför nya krav och utmaningar och där en kulturell mångfald och flerspråkighet präglar
verksamheterna. I förskolan och skolan vistas idag barn med olika erfarenheter av världen.
Barnen möts av en värld präglad av film, tv, datorspel, internet, bloggar och sms etc. som
finns naturligt i deras text- och språkvärldar. Dagens samhälle står i en ständig förändring och
nya politiska utmaningar gör att förskolan och skolan ständigt utmanas (Bergöö, 2009, s. 15).
Samhällets krav på förskolan har förändrats genom tiderna och är inte desamma som för några
årtionden sedan. Idag ska förskolan vara en pedagogisk verksamhet och språkutveckling och
lärande är centrala delar i förskolans läroplan (Bergöö, 2009, s. 16).
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2.2 Förskollärarens roll och val av bilderböcker
Liberg (2010, s. 220) skriver om olika sorters läsning. Kontextualiserad läsning handlar om
att samtalet kring det lästa sker här och nu utifrån var man befinner sig i texten, och de
kopplingar barnen gör sker i första hand till barnens egna erfarenheter. Barn som endast får
möta kontextualiserad läsning utvecklas oftast sämre inom läs- och skriv utvecklingen
eftersom de endast möter sådant som redan är bekant (Liberg, 2010, s. 222).
Dekontextualiserad läsning handlar om att barnen får samtala kring de lästa och reflektera och
tänka utåt, bakåt och framåt i texten. Förskolläraren kan ställa frågor som ”Vad tror ni ska
hända nu?”” Varför är han ledsen?” och ”Varför tror ni vargen blev snäll igen?” (Liberg,
2010, s. 221). De barn som får möta dekontextualiserad läsning utvecklar en bättre läs- och
skrivförmåga eftersom de får reflektera och tänka i flera olika riktningar samt möta fler
främmande ord och förklaringar (Liberg, 2010, s. 222).

Sandvik och Spurkland (2011, s. 116) lyfter också några aspekter som är viktiga att tänka på
som förskollärare när det gäller högläsning och samtal i förskolan. När en förskollärare läser
för ett barn ska det läggas stor vikt vid att samtala kring bilderboken samt att läsningen ska
vara systematiskt. För att göra högläsningen mer konkreta kan förskolläraren använda sig av
rekvisita under lässtunden. Den bilderbok som förskolläraren väljer ska alla barn kunna förstå
och relatera till för att de senare ska få möjlighet att vara medberättande och
medkonstruktörer i eventuella samtal och lekar. Om förskolläraren väljer bilderböcker utifrån
barnens behov och erfarenheter skapas delaktighet och barnen inkluderas. Skolverket (2016,
s. 7) betonar förskollärarens roll som viktig då lärandet i förskolan ska präglas av samspel.
Barnen ska få rätt stimulans och vägledning av de vuxna för att öka sin kompetens och erövra
nya kunskaper och insikter. Förskolan ska utgå ifrån barnens intressen, nyfikenhet och behov
samt lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling (Sandvik och Spurkland 2011,
s. 116)

Svensson (1995, s. 30) påvisar att förskollärare ska ha läst boken innan högläsningen sker för
att förebygga till exempel rädsla hos barnen. En fängslande introduktion av boken gör att de
barn som har svårt att sitta stilla kan koncentrera sig bättre och tonfall och ansiktsuttryck gör
att boken blir mer levande och spännande. Det lilla barnet lyssnar mer till den vuxnes tonfall
än på själva texten, därför blir förskollärarens roll mer avgörande under en högläsning för
yngre barn.
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Sandvik och Spurkland (2011, s. 120) påpekar att förskollärare anser att det är svårt att välja
bilderböcker till högläsningen och väljer främst de böcker som de själva är mest bekanta med.
Det kan till exempel vara bilderböcker som de själva fick lästa för sig som barn. Dagens
nordiska bilderböcker menar Sandvik och Spurkland tillhör de bästa i världen. De nordiska
bilderböckerna förmedlar livserfarenhet och väcker funderingar samt öppnar upp för frågor
gällande känslor och tankar hos barnet. Tanken med de nordiska bilderböckerna är att
förskolläraren tillsammans med barnen kan filosofera kring innehållet samt över livets frågor.
Många förskollärare undviker att läsa dessa bilderböcker eftersom de tror att barnen är mer
intresserade av mer traditionella bilderböcker, men så är inte fallet då barnen gärna läser
dagens nordiska böcker.

I en högläsningsstund skapar förskolläraren och barnen olika föreställningsvärldar som de
delar med varandra via bokens händelser, egna erfarenheter och kunskaper. Förskolläraren har
en betydande roll för hur barns frågor, bekräftanden, förslag och andra synpunkter tas tillvara
för att senare kunna utvecklas i dialog (Norlin, 2011, s. 117).

2.3 Högläsning och samtalets betydelse för barns utveckling och
lärande
Svenska Dagbladet (2018-01-05) publicerade en artikel om hur högläsning stärker både stora
och små barns språk. Mats Myrberg, professor i specialpedagogik konstaterar att barn som har
fått lyssna till regelbunden högläsning under sin uppväxt fram till sjutton års ålder har ca 53
000 mer ord än ett barn som inte har fått lyssna till högläsning. För att barnet ska kunna
utveckla sin fantasi, läsförståelse, analyskunskaper och kunna dra egna slutsatser, behövs det
en vuxen som läser aktivt för barnet där samtal kring bokens innehåll diskuteras och
analyseras. Frågor som kan ställas under lässtunden är: Varför tror du hon gjorde så? Hur
skulle du ha gjort i det läget? (Sundén Jelmini, 2018-01-05). Håkansson (2014, s. 120)
betonar att små barn kan knäcka läskoden vid två till tre års ålder om det fått erfarenheter av
läsning tidigt. Svensson (1995, s. 30) menar också om barnet tidigt får möta olika genrer och
typer av bilderböcker kommer barnet i kontakt med olika språkstilar som på sikt ger dem ett
mer självständigt förhållande till språket (Svensson, 1995, s. 30).
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Vid högläsning är samtalet kring boken minst lika viktigt som själva läsandet. Samtalen kring
boken ska ske i interaktion med andra för att bearbeta och skapa mening ur innehållet i boken
(Fast, 2011, s. 188). Att föra samtal kring det lästa påverkar språkutvecklingen mer än om
boken bara läses rakt av utan diskussioner och reflektioner. Om det inte finns tid att samtala
kring boken under själva läsandet går det bra att göra det efteråt. Genom högläsning i grupp
känner barnet även gemenskap och de bildas samtalsämnen där alla barn utgår från samma
utgångspunkt. Att föra samtal kring en bok tillsammans med barnen ska inte ses som något
slags förhör om det lästa, utan det ska ses som något utvecklande där barnet på egen hand får
berätta sina upplevelser från boken. Det barnet säger ska inte ses som något rätt eller fel, utan
alla barn uppfattar böckerna olika och det kan bli spännande att diskutera (Svensson, 1995, s.
33).

Som förskollärare är det bra att fånga situationer ur boken som barnen varit med om eller
kommer att vara med om, eftersom barnet då får en större upplevelse och ett rikare språk som
de kan knyta an till i det verkliga livet (Svensson, 1995, s. 32). I bilderböcker finns en mängd
olika bilder som det går att samtala kring. Samtal om bilderna i boken ger barnet kunskaper
om färger, former, lägesord, känslor och annat relevant på bilden, barnet kan även knyta an
till egna erfarenheter (Svensson, 1995, s. 31). Högläsningen stimulerar barnets fantasi,
tankemässiga utveckling samt att det ökar barnets intresse för skriftspråk och utökar
ordförrådet (Svensson, 1995, s. 36).

3. Tidigare forskning
Här presenteras tidigare forskning som rör ämnet högläsning och samtal med de yngre barnen
i förskolan. Vi har valt att fokusera på områden som rör högläsning och samtal, högläsningens
ändamål samt val av bilderbok och dess tillgänglighet.

3.1 Högläsning och samtal
Norlin (2011, s. 2) har kommit fram till i sin licentiatuppsats att om förskollärare läser och
samtalar kring bilderböcker i förskolan får barnen möjlighet till textrörlighet, vilket innebär
att barnet får tänka och reflektera kring hela bokens innehåll. När förskolläraren samtalar med
barnen kring bokens innehåll kan barnens egna tolkningar och associationer stimuleras och
lyftas och barnen får också chans till att skapa egna föreställningsvärldar tillsammans. Det
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framkommer även i Simonssons (2004, s. 202) avhandling att samspel kring bilderböcker gör
att det skapas kamratkulturer där barnen får vistas i olika typer av möten och sammanhang.
Barnen använder bilderböckerna på förskolan för att vara tillsammans med kamrater de gillar
men även för att studera innehållet tillsammans. Björklund (2008, s. 199–201) har i sin
avhandling kommit fram till liknande att barn som får ta del av många olika typer av
bilderböcker och samtala kring dessa får många olika kommunikations möjligheter. Barnen
får delta i gemensamma sammanhang där de tillsammans kan delge sina tankar om innehållet,
vilket i sin tur stärker barnets berättarkunskaper. Björklund (2008, s. 199–201) menar vidare
att högläsning av bilderböcker gör barnen mer självständiga, inkluderade och delaktiga i
förskolans verksamhet. Genom högläsning och samtal får barnen dela gemensamma
upplevelser där de får befinna sig i gemensamma händelser i bilderboken och det gör att
relationerna barnen emellan stärks. Thuressons (2013, s. 98–99) studie visar att det är enklare
för de yngre barnen att kommunicera om bilderna i en bok om bokens rättvända långsida är
placerad på golvet framför barnen. Barnen kan då se bilderna utifrån samma perspektiv och
synvinkel och får därmed samma erfarenheter av bokens innehåll. Om barnen sitter ensamma
utan någon vuxen och är rätt placerade framför en bok, kan de enkelt bläddra i boken på ett
korrekt vis. Barnen får då även dela samma upplevelser av boken och en konversation kan
uppstå utan någon närvarande förskollärare. Barnets förhållande till boken har stor betydelse,
om barnen har rätt vy över boken blir de mer delaktiga och får mer inflytande över bokens
innehåll. I studien framkom det att de barn som initierat lässtunden har makten över boken
och kan därmed styra när det är dags att vända blad samt vilka bilder som ska vara i fokus och
föras samtal kring (Thuresson, 2013, s. 98–99).

Simonsson (2004, s. 206) belyser i sin avhandling att just bilderna i bilderböckerna är det som
barnen fastnar mest för och barnen använder sedan bilderna i leken. Förskollärare hävdar att
bra böcker är sådana böcker där barnen kan förstå all text som står i böckerna. Det framkom
även i Simonsson (2004, s. 206) avhandling att barnen måste förstå bilderna i boken eftersom
de är bilderna barnen kan tolka och förstå bäst. För att begripa bilderna behöver barnen få
hjälp av vuxna som finnas där och berättar för barnen om bildernas budskap. Thuressons
(2013, s. 98-99) tankar om bokens placering i förhållande till barnen blir viktig för att barnen
på bästa vis ska kunna kommunicera och ha inflytande i över händelserna som sker i boken.
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3.2 Högläsningens ändamål
Simonsson (2004, s. 196–197) skriver i sin avhandling att högläsning oftast syftade till att få
en lugn stund efter lunchen. Högläsningens ändamål var att barnen och förskolläraren skulle
sitta mysigt med kroppskontakt i soffan. Innehållet i boken var inte det viktigaste utan det var
att barnen befann sig i ett tillstånd av vila. Det tillstånd barnen befinner sig i under läsvilan
kan ses som en omsorgssituation då vila är tätt förknippat med kroppslig kontakt. I vissa fall
var förskollärarna inte involverade i vilan utan barnen fick på egenhand skapa en läsvila.
I Norlins (2011, s. 83) licentiatuppsats framkom det att pedagogerna sällan gick in på djupet
när de läste olika böcker för barnen och de läste mest ytligt. Detta i sin tur ledde till att barnen
endast ställde korta frågor när de ville ta reda på något. Norlin (2011, s. 83) kom fram till att
de bilderböcker som förskollärarna läste för barnen var för enkla för deras ålder, bilderna
informerade barnen om den grundläggande handlingen i boken och därför skapades inget
samtal eller olika föreställningsvärldar. För att barnen ska få en fördjupad förståelse och få
möjlighet till samtal och olika föreställningsvärldar måste det finnas luckor i texten eller i
bilderna som ska fyllas (Norlin, 2011, s. 83).

3.3 Val av bilderbok och dess tillgänglighet
I Simonssons avhandling framkommer det att förskollärarna ser sig själva som professionella
väljare av bilderböcker, eftersom de påstår sig välja böcker utifrån barnens behov och
intressen. Förskollärarna känner också att de inte har möjlighet att få tag i det bilderböcker de
vill på grund av ekonomin och tidsbristen som gör att de inte kan besöka biblioteket
(Simonsson, 2004, s. 199). Svensson (2011, s. 81) kom fram till i sin avhandling att
förskollärare hade svårt att hitta en bra, mysig, stillsam och trevlig plats för högläsning i
förskolans lokaler. Detta gjorde att förskollärarna ständigt förändrade miljön på förskolan i
syfte för att hitta den perfekta platsen för högläsning. Svensson (2011, s. 83) menar att
problemet inte låg i förskolans miljö, utan såg barngruppen som för stor och att det var brist
på förskollärare. Svenssons (2011, s. 83) studie visar också att några av förskolorna hade
alltför få bilderböcker tillgängliga i verksamheten, speciellt på småbarnsavdelningarna.
Anledningen till detta var att förskollärarna var rädda om bilderböckerna och de ansåg att de
yngre barnen inte kunde hantera böcker eftersom de bara rev sönder dem och vek bladen.
Svensson (2011, s. 83) skriver vidare att de yngre barnen behöver få erfarenheter av böcker
och lära sig hur de ska användas för att motverka att de förstörs.
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4. Teoretiska utgångspunkter
Nedanför redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter som vi senare kommer använda för att
analysera resultatet. Vi har valt att utgå från den sociokulturella teorin samt kommunikativ
språkförmåga.

4.1 Sociokulturell teori
I denna studie har vi valt att utgå från den sociokulturella teorin där lärande handlar om att
barn lär i samspel med andra barn och vuxna och den miljö de vistas i. Kommunikation och
språk är centralt i den sociokulturella teorin och lärandet sker genom delaktighet i ett
gemensamt sammanhang. Ett viktigt begrepp inom teorin är redskap. Om ett barn befinner sig
på en plats där de möter redskap som de kan hantera och förstå, kommer barnet att
socialiseras i sammanhanget och utveckla ett lärande. Redskapen ska vara anpassade för alla
och de ska hjälpa barnet att tänka och lösa problem (Nilholm, 2016, s. 59).

Barn har störst chanser att lära sig när de är i ett sammanhang med andra människor.
(Nilholm, 2016, s. 59). Björklund (2008, s. 34) framhåller att i den sociokulturella teorin är
det framförallt genom språket som människor kan utbyta kunskaper mellan varandra. De som
kommunicerar måste ha en ömsesidig förståelse om vad kommunikationen handlar om för att
kunna ta till sig kunskapen. Vygotskij menar att yngre barn som ännu inte har ett verbalt
språk, kan kommunicera och utbyta kunskaper med hjälp av kroppsspråk och gester
(Björklund 2008, s. 34).

Människors tankar påverkas av de sammanhang de befinner sig i. I ett samspel kan den som
är mer kunnig i en situation vägleda och hjälpa den mindre kunnige så att denne på egenhand
senare kommer att kunna lösa uppgiften. Detta kallar Vygoskij den proximala
utvecklingszonen. ”Det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna
göra självständigt” (Björklund, 2008, s. 31). Sammanfattningsvis handlar den sociokulturella
teorin om att människors handlingar måste förklaras och redogöras. Genom människors
handlingar skapar de sig själva och sin omgivning (Björklund, 2008, s. 36).
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4.2 Kommunikativ språkförmåga
Vad är det egentligen som krävs för att behärska ett språk? Skolverket (2008, s. 145–146)
använder sig av en modell som tagits fram av Bachman och Palmer, modellen beskriver vad
som behövs för att behärska ett språk. Bachman och Palmer menar att det krävs att ha en
kommunikativ språkförmåga för att behärska ett språk. Den kommunikativa språkförmågan är
uppdelad i tre olika delar. De olika delarna kallar Bachman och Palmer för organisatorisk
kompetens, pragmatisk kompetens och strategisk kompetens. Bilden nedan är en modell som
Bachman och Palmer tagit fram angående kommunikativ språkförmåga (Se bild 1).

Bild 1.

Wedin (2017, s. 24) skriver i sin bok att den organisatoriska kompetensen handlar om att ha
kunskaper om språksystemet. Det innebär att ha kunskaper om språkets ljudsystem,
förståelsen för ord och dess uttal (fonologi), hur orden böjs (morfologi), samt hur dessa ord
används i olika sammanhang för att bli en mening, berättelse eller längre yttranden. Kortfattat
handlar organisatorisk kompetens om språkets olika delar och dess uppbyggnad.

Wedin (2017, s. 24) menar vidare att pragmatisk kompetens handlar om hur människor i en
konversation ger och tar information och hur det uttrycker olika önskningar och känslor. Till
exempel om två personer konverserar med varandra och den ena uttrycker:
-Det är väldigt varmt här inne! Personen kan i denna mening mena att den andra personen ska
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gå och öppna fönstret i lokalen för att det ska bli svalare i rummet. Det kan också betyda att
personen i fråga bara känner sig varm och vill få det uttalat. Pragmatisk kompetens handlar
om hur olika meningar, yttranden och personers handlingar tolkas. Olika yttranden, meningar
och personers handlingar får olika betydelser beroende på vilka som är inblandade i
konversationen och sammanhanget. Kortfattat handlar pragmatisk kompetens om att ha en
förmåga att kunna framställa och tolka språket utifrån sammanhang och individ.

Slutligen i Bachman och Palmers modell finns det en strategisk kompetens det menar Wedin
(2017, s. 24–25) handlar om hur väl språket behärskas och vilken kontroll en person har över
alla nämna delar i språket. Den som har en god strategisk kompetens kan föra sig och uttrycka
sig på ett bra vis i olika kommunikationer och sammanhang.

Rod Ellis delar upp strategisk kompetens i olika delar som han kallar inlärningsstrategier,
produktionsstrategier och kommunikationsstrategier. Inlärningsstrategier är strategier som
används för att lära sig ett språk. Till exempel kan en strategi vara att upprepa ord många
gånger eller att skriva de och att låta sig bli förhörd av ord (Wedin, 2017, s. 25). En annan
strategi kan handla om att lärandet av ord lärs i sammanhang till exempel läran om frukter,
färger eller städer. En inlärningsstrategi kan också vara att medvetet lyssna på radio, tv eller
vistas i sammanhang där språket stimuleras för att lära sig användandet av det.

Produktionsstrategier handlar om det som sker mellan tanke och yttrande. Detta görs oftast
omedvetet men det kan tränas för att få fram rätt yttrandet i rätt sammanhang genom att vistas
i en social miljö (Wedin, 2017, s. 25).

Kommunikationsstrategier menar Rod handlar om de strategier som tas till när den språkliga
förmågan inte räcker till. Det kan handla om att använda kroppsspråk eller närliggande ord än
det som sökes för att kunna göra sig förstådd i sammanhanget (Wedin, 2017, s. 25). Wedin
(2017, s. 25) beskriver fördelarna med strategisk kompetens:
”Strategisk kompetens är särskilt viktig för den som håller på att lära sig ett
språk, så som barn och andra språksinlärare. Den som använder många
kommunikationsstrategier får fler tillfällen till kommunikation, både att
möta språk och att själv producera, vilket gynnar inlärningen. Dessutom
gynnar det inlärningen av de ord och strukturer man ännu inte kan”.
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5. Metod och datainsamling
I detta kapitel kommer vi att redogöra vårt val av metod. Vi kommer att presentera vårt urval,
genomförande samt belysa de forskningsetiska principerna som beaktats under studiens gång.
Kapitlet avslutas med att vi resonerar om studiens validitet och reliabilitet.

5.1 Den kvalitativa forskningsintervjun
Vi har valt kvalitativ forskningsintervju som metod för att få kunskaper om hur förskollärare
arbetar med högläsning och samtal utifrån bilderböcker med de yngre barnen i förskolans
vardagliga verksamhet. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få förståelse om ett
bestämt tema utifrån informantens perspektiv och vardag.
I den kvalitativa intervjun ska den som intervjuar inte påverka eller styra fram ett svar från
informanten, samtalet ska likna ett vardagligt samtal (Kvale & Brinkman, 2014, s. 41–43). I
en kvalitativ forskningsintervju vill intervjuaren få fram fakta som är av intresse för
informanten, därför är det viktigt att lyssna noga på beskrivningarna som ges samt de åsikter
som informanten uttrycker (Kvale & Brinkman, 2014, s. 47). Kihlström (2007, s. 48) menar
att det är viktigt att inte värdera eller lägga sina egna erfarenheter och uppfattningar i
informantens svar utan det är dennes förståelse och uppfattningar som ska stå i centrum.
De intervjufrågor vi arbetade med under intervjuerna kallas för öppna frågor, vilket innebar
att informanten hade möjlighet till mer beskrivande svar och det blev enkelt för oss som
intervjuade att ställa följdfrågor (Kihlström, 2007, s. 49).

Målet med den här metoden var få en förståelse för hur olika förskollärare arbetar med
högläsning och samtal i förskolan. Det som främst intresserade oss var förskollärares
berättelser och erfarenheter kring ämnet. Med hjälp av metoden kunde vi lyssna till olika
förskollärares berättelser i en vardaglig miljö där vi enkelt kunde ställa följdfrågor och få en
diskussion kring ämnet. Kvale och Brinkman (2014, s. 51–52) skriver att den som intervjuar
har en maktposition gentemot informanten och informanten kan då känna att den har en
underordnad roll i samspelet. För att försöka motverka detta blev det viktigt för oss att ha ett
öppet vardagligt samtal där intervjun inte skulle bli en enkelriktad dialog. Vi försökte inte på
något vis påverka eller manipulera informanten under intervjun.
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5.2 Urval
I vår studie valde vi att intervjua fyra förskollärare. Vi valde förskollärare och inga övriga
pedagoger som informanter, eftersom vi anser att förskollärarna har stort ansvar över hur
verksamheterna bedrivs. Informanterna arbetar på tre olika förskolor och de två som arbetar
på samma förskola är på olika avdelningar. Informanterna arbetar på förskolor som ligger i en
stad i Mellansverige och alla arbetar på småbarnsavdelningar. Vi valde att intervjua
förskollärare i en annan stad än den vi själva har erfarenheter från för att se om informanterna
har ett annat arbetssätt angående högläsning och samtal än vad vi själva är vana vid.

Inför vår empiriska undersökning fick informanterna ett informationsbrev. I brevet fick de en
inblick i vad vår uppsatts handlade om och de fick även bekräfta ett samtycke om det ville
deltaga i vår undersökning (se bilaga 1). Vår undersökning riktar sig till de yngre barnen i
förskolan, därför skickade vi endast ut informationsbreven till de förskollärare som arbetade
på småbarnsavdelningar för att göra en avgränsning. I uppsatsen kommer vi inte nämna
informanternas riktiga namn på grund av sekretess.

Förskolläraren Gullan arbetar på en förskola ute på landsbygden. Gullan har arbetat som
förskollärare i två år och arbetar på en småbarnsavdelning där barnen är ett till tre år gamla.
På avdelningen arbetar fyra pedagoger och det är 16 barn i barngruppen.

Förskolläraren Nilla arbetar på en förskola i stadens ena stadsdel där det finns många barn
som har svenska som andra språk. Nilla har arbetat som förskollärare i sex år och är också
utbildad handledare, vilket innebär att hon handleder och vägleder studenter som utbildar sig
till förskollärare. Nilla arbetar på en småbarnsavdelning där barnen är ett till tre år gamla. På
avdelningen arbetar tre pedagoger och barngruppen består av16 barn.

Förskolläraren Lottis arbetar på samma förskola som Nilla men på en annan avdelning. Lottis
har arbetat som förskollärare i 30 år och är också ICDP vägledare, komet-utbildare och
handledare för blivande förskollärare. ICDP är ett relationsorienterat och empatibaserat
program som handlar om vägledande samspel i förskolan. Kort sagt är det ett förhållningssätt
som bygger på att se det positiva hos barnen och verksamheten. Lottis komet-utbildningar
riktar sig till barnens föräldrar där hon lär ut metoder för att minska tjat och konflikter i

17

hemmet. Hon arbetar på en småbarnsavdelning tillsammans med två andra pedagoger och det
är förtillfället 16 barn i barngruppen.

Förskolläraren Malla arbetar på en förskola som ligger mitt i centrum. De flesta av barnen
kommer från familjer som är välbärgade med högstatus och går långa dagar på förskolan.
Malla har arbetat som förskollärare i fyra år och arbetar på en småbarnsavdelning likt de
andra förskollärarna. På Mallas avdelning är barnens ålder ett till tre år men den ålder som
dominerar verksamheten är ett och tvååringar. På avdelningen arbetar tre stycken pedagoger
och i barngruppen finns det 16 barn.

5.3 Genomförande
Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss och vi intervjuade två informanter var vid två
olika tillfällen för att motverka en eventuell maktobalans. Under intervjuerna spelades ljudet
in. Vi valde att inte föra några anteckningar under intervjuerna eftersom allt som framkom i
intervjuerna ändå fanns lagrat och sparat i ljudinspelningen. Vi ansåg att intervjuerna blev
mer vardagliga och naturliga på detta sätt.

Innan intervjuerna genomfördes hade vi skickat ut informationsbrev (se bilaga 1) till
informanterna och där stod det den ungefärliga tiden för intervjun. Vi bokade därefter in tid
och plats efter informanternas önskemål och behag. Innan intervjuerna skulle ske mailade vi
intervjufrågor till informanterna för en eventuell förberedning (se bilaga 2). Intervjuerna ägde
rum på informanternas förskolor i ett ostört rum och en intervju tog ca 30–45 minuter.
Informanterna var medvetna om att intervjuerna spelades in och att de forskningsetiska
principerna beaktades under intervjuerna och under hela uppsatsens gång.

Efter att vi intervjuat alla informanter transkriberades materialet redan dagen efter. Vi valde
att transkribera materialet dagen efter eftersom intervjuerna då var färska i minnet. Vi valde
att transkribera materialet tillsammans då vi kunde uppfatta material ur två perspektiv och för
att få en bild av den andres intervjuer. De inspelade materialet raderades direkt efter
transkriberingarna för att skydda informanternas konfidentialitet.
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5.4 Forskningsetiska principer
Enligt lagen definieras vår uppsats som forskning och det innebär att vi måste följa de regler
och principer som lärare och professorer förhåller sig till när de forskar i något. Det är viktigt
för oss att personuppgifter eller information om personer i studien inte kommer ut till
allmänheten utan det ska bevaras med sekretess (Löfdahl, 2014, s. 36). Forskning är viktigt
och nödvändigt för samhällets utveckling, därför ställs krav på den forskning som utförs
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). I vår studie har vi beaktat de forskningsetiska principerna som
innebär att de person som deltagit i vår studie inte att kunna identifieras på något vis. De som
deltar i studien har också rätt att avbryta sin medverkan när som helst. I de forskningsetiska
principerna finns det fyra huvudkrav man måste följa som forskare och dessa är
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).

Informationskravet handlar om att deltagarna i vår studie har fått information om studiens
syfte och innehåll. Deltagarna har även fått information om att det är frivilligt att delta i
studien och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).

Samtyckeskravet innebär att vi som utför studien måste ha deltagarnas samtycke. Innan
studiens påbörjades skickade vi ut informationsbrev där vi frågade efter deltagarnas samtycke
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).

Konfidentialitetskravet handlar om att de medverkandes personuppgifter som namn och ålder
och det som framkommit under intervjuerna kommer att förvaras säkert, då ingen obehörig
kommer att ta del av materialet. Vi som intervjuare har tystnadsplikt gällande allt detta.
(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Innan varje intervju försäkrade vi deltagarna att deras
personuppgifter skulle förvaras säkert. Ljudupptagningarna förvarades säkert i våra
mobiltelefoner då det finns en säkerhetskod för att komma in i mobilens data. Efter
transkriberingarna raderades ljudfilerna i mobilerna.

Nyttjandekravet handlar om att den information som framkommit under intervjuerna endast
får användas till forskningsändamål eller som i vårt fall studieändamål (Vetenskapsrådet,
2002, s. 14). Detta försäkrade vi deltagarna om då vi endast har använt materialet i den här
uppsatsen.
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5.5 Studiens validitet och reliabilitet
Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, innebär att det resultat som framkommit i en
undersökning inte är tillfälligt, utan samma resultat måste kunna framkomma igen vid en
förnyad undersökning (Trost, 2010, s. 131). När kvalitativa intervjuer görs måste intervjuaren
vara skicklig för att undersökningen ska få en hög reliabilitet. Intervjuaren måste ta till sig
informantens tonfall, ansiktsuttryck och kroppsrörelser samt vara uppmärksam på
felsägningar och missuppfattningar för att analysen av intervjun ska bli så korrekt som möjligt
(Trost, 2010, s. 132.) Det som också blir avgörande för undersöknings reliabilitet är om
informanten står fast vid sina föreställningar, tankar och åsikter kring de frågor som ställs.
Informantens svar ska inte ändras om intervjun skulle göras om senare (Trost, 2010, s. 132).
Trost (2010, s. 132) menar också att det är svårt för en informant att vara statisk i sina svar
eftersom dennes föreställningsvärldar och erfarenheter förändras samt att vi möter nya
situationer dagligen. Vi har i intervjuerna tagit fasta på informanternas tonfall, ansiktsuttryck,
kroppsrörelser samt varit uppmärksamma på felsägningar och missuppfattningar vilket höjer
vår undersöknings reliabilitet. Vi har inte försökt påverka informanterna under intervjun utan
varit neutrala och endast intresserat oss för informantens svar. Något vi inte vet är om
informanternas svar är statiska, men vi tror att de står fast vid sina åsikter och föreställningar
om de skulle få samma frågor vid ett annat tillfälle. Vi kan därför bara anta att vår studie har
en hög reliabilitet eftersom informanternas föreställningsvärldar förändras som Trost (2010, s.
132) nämner.

Validitet, även kallat giltighet, innebär att intervjuaren har en strävan efter att ta reda på vad
informanten menar eller hur den uppfattar olika händelser och ord under intervjun. En
undersökningsvaliditet handlar också om att de frågor som ställs under intervjuerna ska vara
avsedda för undersökningens syfte och inget annat (Trost, 2010, s. 133). Vi anser att vår
undersökning har hög validitet då våra intervjufrågor endast har haft intentionen att få svar på
vårt syfte samt att vi haft en strävan mot att vilja förstå vad informanterna menar och
uttrycker. Vi har transkriberat intervjuerna tillsammans för att inte missa något viktigt och på
så vis har vi fått två personers perspektiv på intervjuerna som gjort att misstolkning hindrats.

För att vår undersökning ska bli trovärdig måste vi kunna visa läsaren att vårt insamlade
material och de analyser som vi gjort är trovärdiga. Det menas även att den data vi samlat in
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måste ha relevans för våra problemställningar (Trost, 2010, s. 133–134). Vår undersökning
anser vi som trovärdig då vår insamlade data har klar relevans för våra problemställningar.

5.6 Bearbetning av data
När vi hade gjort alla våra intervjuer och transkriberat dessa, satte vi oss ned och gick igenom
det material vi hade fått fram. Vi skrev ut våra transkriberade intervjuer och började klippa ut
varje fråga för sig, på så vis kunde vi hitta likheter och olikheter. De likheter vi hittade i vårt
material lade vi i samma kuvert. Tillslut hade vi fem stycken kuvert med likheter som vi
sedan kategoriserade. Kategorierna vi hittade var:


Arbetet med högläsning



Miljö och bilderbokens tillgänglighet



Arbetet med samtal kring bilderböcker



Högläsningens betydelse för barns språkutveckling



Bildernas betydelse i bilderböcker

Genom att vi kategoriserade vårt material kunde vi enkelt se likheter och olikheter i det
material vi hade fått fram och vårat resultat blev mer synligt för oss. Kategorierna fick även
bli underrubriker till våra forskningsfrågor i vår redovisning av resultatet.

6. Resultat och analys
I det här kapitlet redogör vi för vårt resultat av intervjuerna som gjorts med de fyra olika
förskollärarna utifrån studiens frågeställningar. Vi kommer att bearbeta och analysera
resultatet med hjälp av den sociokulturella teorin samt Wedins tolkning av Bachmans och
Palmers kompetenser gällande kommunikativ språkförmåga.

6.1. Förskollärarna beskriver arbetet med högläsning och samtal
6.1.1 Arbetet med högläsning
Förskollärarna beskriver att högläsning är en aktivitet som dagligen sker tillsammans med
barnen. Högläsningen har ingen bestämd tid utan sker vilken tid som helst under dagen och
alla förskollärare nämner att det högläser flera gånger per dag. I alla förskollärares
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verksamheter finns det ingen planerad tid för högläsning, utan det är oftast barnen som tar
initiativ till högläsning. Förskolläraren Malla betonar att barnen kan ta initiativet när böckerna
är tillgängliga.

”Böckerna på avdelningen är tillgängliga för barnen och oftast kommer
barnen självmant med en bok i handen och vill läsa. Barnen väljer oftast att
läsa samma böcker och kan vilja läsa den fem gånger” (Malla).

Ingen av avdelningarna där förskollärarna arbetar beskriver att de använder högläsning som
någon sorts vila till exempel läsvila. Alla förskollärare nämner att det finns ett enormt
bokintresse hos barnen vilket gör att barnen ofta väljer högläsning under dagen. När
förskollärarna tar initiativet handlar de främst om att göra miljön lugnare på avdelningen. De
menar att det inte bara är de vuxna som märker av att det är en rörig miljö emellan åt.
Förskollärarna upplever att barnen på egen hand väljer att komma med en bok som de vill läsa
för att få en lugnare stund. Gullan beskriver att det är viktigt att barnen kopplar högläsningen
till något positivt.

”Är det lite rörigt en dag på förskolan brukar jag ibland ta fram en bok och
sätta mig i soffan. Barnen brukar då komma självmant och sätta sig för att
lyssna, vi tvingar inget barn till att sätta sig att lyssna på en bok utan vi vill
att barnen självmant ska komma och lyssna på högläsningen. Det är viktigt
att barnen inte ska koppla högläsningen till något negativ utan högläsningen
ska syfta till något bra. Ibland kommer barnen själva med bilderböcker och
vill läsa, barnen sätter sig då väldigt nära och jag märker då att de söker
närhet och lugn” (Gullan).

Förskollärarna beskriver också att de arbetar med högläsning som metod för att ge barnen en
ökad förståelse för något till exempel hur man är en bra kompis. Gullan och Lottis nämner att
de tar in högläsning i samlingen emellanåt då syftet är att lära barnen något eller för att ge
barnen en ökad förståelse för språket.
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6.1.2 Miljö och bilderbokens tillgänglighet
Samtliga förskollärare beskriver att det är viktigt att ha en väl utformad miljö där högläsning
och samtal kan äga rum. Under intervjuerna framkom det att alla förskollärare utom en var
missnöjda med miljön i verksamheten där högläsningen sker. Endast Lottis kände att det hade
lyckats med en bra plats för högläsning. Barnen går ofta till läshörnan och läser för dockor,
för varandra eller tillsammans med en i personalen. Lottis arbetar i en barngrupp där många
av barnen har svenska som andra språk och därför har de valt att prioritera miljön där
högläsningen sker. Lottis beskriver att barnen på hennes avdelning vet vad som förväntas av
dem i läshörnan då de arbetar med regler och bilder. Bilderna finns uppsatta på väggen i
läshörnan och de visar barnen hur en bok skall användas. De regler som råder i läshörnan på
Lottis avdelning är bland annat att barnen inte ska hoppa i soffan eller skrika.

De andra förskollärarna var överens om att det var svårt att hitta en bra plats för
högläsningens ändamål och i deras verksamheter lästes det oftast på golvet eller i en soffa
som stod centralt placerat i ett av rummen. Gullan beskriver att miljön där högläsningen oftast
sker präglas av stress då det inte går att avskärma sig på något vis. Nilla och Malla beskriver
att högläsningen oftast sker på golvet tillsammans med barnen. Gullan, Malla och Nilla
beskriver att det inte är en nackdel att högläsningen sker på golvet då de upplever att barnen
får en bättre vy över boken om de sitter på golvet tillsammans och läser. Barnen kan då se i
boken från olika vinklar och fler barn kan samlas runt högläsningen. Förskollärarna som inte
är nöjda med sin plats där högläsningen sker beskriver att det har en längtan om att skapa en
mysig läshörna där barnen kan sitta i lugn och ro för sig själva eller tillsammans med en
vuxen.

Förskollärarna är eniga om att bilderböckerna på småbarnsavdelningar går sönder och att det
kan vara svårt för små barn att veta hur de ska användas.
”Det gör inte så mycket om vissa bilderböcker går sönder eller blir av sämre
kvalité så länge barnen lär sig något i stunden. Det är viktigt att tala med
barnen om en bok skulle gå sönder för att ge barnen en förståelse för bokens
värde” (Gullan).

Alla förskollärare ser detta som ett tecken på att barnen måste få en lära om hur bilderböcker
ska användas och anser att böckerna bör vara tillgängliga för att de ska lära sig. Alla
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förskollärare har också tagit in bilderböcker i verksamheten som de kallar skräpböcker.
Dessa böcker behöver barnen inte vara rädda om. Barnen ska kunna bläddra och läsa på
egenhand för att få erfarenheter av bilderböcker och hur de ska användas. Gullan och Lottis
förklarar deras syn på detta.
”Vi slipper skälla på barnen om de har tagit sönder en bok, då slänger vi bara
boken och tar fram en ny” (Lottis).

Förskolläraren Malla arbetar på förskola som ligger centralt i staden därför går de regelbundet
till biblioteket som ligger ett stenkast bort. Barnen får ofta följa med och välja bilderböcker
som de vill ta med till förskolan. Malla tycker att det är bra att barnen följer med till
biblioteket, då kan hon se vilka bilderböcker som barnen visar intresse för.

På Nilla och Lottis förskola kommer det en bokbuss utanför förskolan varannan torsdag där
det kan låna bilderböcker. Dit brukar barnen ofta få följa med, men bokbussen kommer en
tokig tid på torsdagar då den kommer mitt i lunchen. Nilla och Lottis tycker då att det blir
svårt att få med sig några barn dit eftersom de äter vid det tillfället.

Gullan arbetar på förskolan ute på landet därför är det svårt att ta sig till stadens bibliotek eller
ha tillgång till bokbussen, därför får Gullans förskola boklådor från stadens bibliotek istället.
Men i boklådorna kan det finnas alla möjliga typer av bilderböcker som personalen själva inte
har varit med och valt, därför läggs några av dessa böcker åt sidan.

6.1.3 Arbetet med Samtal kring bilderböcker
När det gäller att samtala kring bilderböckernas innehåll beskriver förskollärarna att det alltid
sker under eller efter högläsningen. Nilla menar att det sker naturligt på en småbarns
avdelning.
”Oftast är det så det går till på en småbarns avdelning. Det är inte alltid man
läser texten utan man talar mer om bokens bilder” (Nilla).

Samtal kring bilderböckerna sker i varje högläsningssituation och förskollärarna anser att det
är bra att samtala kring bilderböcker som är aktuella för barngruppen och enskilda individer.
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På småbarnsavdelningarna handlar oftast samtalet om böckernas bilder och inte lika mycket
om bokens handling. När barnen har fått ett mer utvecklat språk blir det lättare att samtala
kring bilderbokens handling. Förskollärarna menar att barnen oftast ser bilder på ett annat vis
än vad vi vuxna gör, detta leder till spännande samtal utifrån barnens perspektiv.
Gullan menar att det ibland kan vara svårt att avgöra om det ska föras samtal under
högläsningen eller inte eftersom en del barn hellre lyssnar klart på boken utan att samtala.
Gullan upplever att de bilderböcker som är lustfyllda och har färgglada bilder är de
bilderböcker som väcker mest samtal hos barnen.

6.1.4 Analys
Inom den sociokulturella teorin ser man att lärandet sker i samspel med andra och barn har
störst chanser att lära sig när det befinner sig i ett sammanhang med andra människor
(Nilholm, 2016, s. 59). Alla förskollärare nämner i våra intervjuer att det finns ett stort
bilderboksintresse hos barnen. Barnen läser, samtalar och bläddrar i bilderböckerna
tillsammans med andra, både vuxna och barn. Utifrån den sociokulturella teorin kan vi se att
barnen befinner sig i ett lärande eftersom det vistas i sammanhang tillsammans med andra där
samtalet stimuleras. Här blir Lottis läshörna ett tydligt exempel där detta samspel kan ske.
Barnen kan i Lottis läshörna samspela och lära av varandra samt utbyta kunskaper om sådant
som tidigare varit främmande utifrån bilderbokens innehåll.

För att barnen ska kunna socialiseras i olika sammanhang i den sociokulturella teorin behöver
barnen passade redskap som vägleder dem i utforskandet (Nilholm, 2016, s. 59). Endast en
förskollärare av de fyra intervjuade beskriver att de har en stimulerande miljö där
högläsningen sker. I denna miljö finns det rätt redskap som gör att barnen väljer att utforska
platsen tillsammans eller på egenhand. Det Nilholm (2016, s. 59) menar, har stor betydelse för
hur barnen upplever och tar till sig kunskaper och erfarenheter av det miljön erbjuder. De
övriga förskollärarna upplever att deras miljö där högläsningen sker är opassande för
ändamålet eftersom de inte fått till en passande miljö för högläsning. Detta menar Nilholm
(2016, s. 59) kan hämma barnets utveckling av språket, samt barnets intresse för bilderböcker
eftersom de inte möter passande redskap som kan vägleda dem vidare. När Nilholm talar om
passande redskap anser vi att det behövs fler redskap än bilderböcker för att få till en passande
miljö för högläsning. Det kan till exempel handla om böckernas tillgänglighet, ljudnivån i
rummet, samt vilka samspels möjligheter som finns vid platsen. Har barnen möjlighet att
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utforska bilderböckerna tillsammans? Vi anser också att ett viktigt redskap för en
högläsningsplats är tydlighet via uppsatta bilder och regler. Detta är något som Lottis
avdelning har och där vet barnen hur de ska agera i läshörnan och de är medvetna om vad som
förväntas av dom. Till exempel är en regel att barnen inte får hoppa i soffan.

Gemensamt för alla verksamheter är att bilderböckerna är väl tillgängliga för barnen, vilket
gör att barnen lär sig att handskas med bilderböckerna samt inser dess värde. När
bilderböckerna är tillgängliga för barnen blir det en plats där barnen tillsammans med andra
kan utforska böckerna. Utifrån den sociokulturella teorin finns det ett lärande i denna stund då
barnen tillsammans kan utforska och undersöka vad en bilderbok är för något och hur den
fungerar. Nilholm (2016, s. 59) menar att lärande sker i samspel med andra barn, vuxna och
miljön. När barnen sitter och utforskar bilderböckerna tillsammans skapar barnen en
ömsesidig förståelse av bilderbokens innehåll. Har barnen en ömsesidig förståelse i en
kommunikation kan de enklare utbyta kunskaper med varandra (Björklund 2008, s. 34). När
förskollärarna tar med barnen till biblioteket eller bokbussen får de en överblick av vilka
bilderböcker barnen intresserar sig för. När förskollärare väljer bilderböcker som intresserar
barnen kan de enklare kommunicera och få en ömsesidig förståelse i ett samtal. När det finns
bilderböcker som intresserar barnen anser vi att det väcks spännande samtal mellan dem.
Barnen kan i samtalet vägleda och hjälpa varandra till nya kunskapsnivåer. Detta kallar
Vygotskij den proximala utvecklingszonen som är ett viktigt begrepp inom den
sociokulturella teorin. Det innebär att den som är mer kunnig i en situation kan vägleda och
hjälpa den mindre kunnige så att denne på egenhand senare kommer klara av att lösa
uppgiften (Björklund, 2008, s. 31).

Tillgängligheten av bilderböcker har stor påverkan hur barn kan utveckla sin kommunikativa
förmåga. Finns det inga bilderböcker tillgängliga kan barnen inte välja högläsning som
aktivitet eller sitta tillsammans med andra och utforska bilderboken. I samspelet kring
bilderböckerna kan barnen träna sin organisatoriska kompetens då de kan lära sig nya ord och
hur dessa används i olika sammanhang (Wedin, 2017, s. 24). Barnen får också träna sin
pragmatiska kompetens där de i samspel med andra får ge och ta information mellan
varandra. I samspelet har också barnen möjlighet till att uttrycka sina känslor och önskningar.
Det kan handla om att två barn ska bestämma sig för vilken bok de ska läsa tillsammans, där
kan barnens olika önskningar och känslor mötas och barnen får i stunden lära sig att förhandla
med varandra (Wedin, 2017, s. 24).
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Förskollärarna nämner att barnen mestadels intresserar sig för böckernas bilder. Genom
bilderna kan förskollärarna väcka spännande och intressanta samtal där barnen får möjlighet
att tolka och berätta deras egna uppfattningar. I den sociokulturella teorin är språket centralt
och barns lärande och utveckling sker alltid i ett sammanhang (Nilholm, 2016, s. 59). I en
samtalssituation där barnen får uttrycka sina tankar och känslor möter barnen andras åsikter
och perspektiv som ger dem nya kunskaper och erfarenheter inom språket. Det Nilholm
(2016, s. 59) skriver kan vi koppla till de Gullan och Lottis beskriver. De beskriver att de
själva tar initiativ till högläsning när de vill ge barnen kunskaper om något. Det kan handla
om kunskaper om hur man är en bra kamrat eller liknande. Syftet i sådana situationer
beskriver Gullan och Lottis är att ge barnen ökad förståelse för ämnet, men också för att få
upp spännande diskussioner kring det valda ämnet där barnen får delge sina egna tankar,
känslor och åsikter.

6.2 Förskollärarnas uppfattningar om hur högläsning och samtal
påverkar barnens språkutveckling
6.2.1 Högläsningens betydelse för barns språkutveckling
Nilla högläser för att stimulera barnens språkutveckling, men också för att barnen tycker det
är roligt. Det faller sig naturligt för Nilla att högläsa för barnen i verksamheten då barnen
visar stort intresse för bilderböcker av alla dess slag.

Lottis högläser för barnen för att ge de ett rikt ordförråd och rätt språkmelodi, även för att
barnen på avdelningen uppskattar glädjen i bilderböckerna. På Lottis avdelning har många
barn svenska som andra språk, därför anser Lottis att det blir ännu viktigare att högläsa för
dessa barn för att utveckla deras språk. Barnen får också via högläsning bild och ord kopplat
till varandra vilket gör att de får ett ökat ordförråd.

Malla högläser för att barnen på förskolan är intresserade av att läsa bilderböcker. Barnen på
avdelningen är av yngsta karaktär därför läser Malla mestadels bilderna i bilderböckerna och
bekräftar de barnen ser. Hon läser även för att väcka barnens bokintresse.

Gullan högläser för att främja barnens språkutveckling, ordförråd, fantasi och för att det är
roligt att få leva sig in i boken tillsammans med barnen. Gullan menar att det är viktigt att se
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värdet i högläsningen och inte avbryta en bok mitt i för att en kollega ska gå på rast, det skulle
ge helt fel signaler till barnen.

6.2.2 Bildernas betydelse i bilderboken
Alla förskollärare nämner att det är främst bilderna som är betydande när de väljer
bilderböcker till högläsningen och till sin avdelning. Förskollärarna tycker att bilderböckerna
ska ha stimulerande färgglada bilder som kan väcka samtal hos barnen. Bilderböckerna som
väljs är också böcker som förskollärarna vet att barnen klarar av att lyssna till och som är
roliga för barnen. Samtliga förskollärare menar att om barnen möter stimulerande bilder som
väcker samtal utvecklar barnen sitt språk på ett lustfyllt sätt. Om bilderböckerna är allt för
utförliga och omständliga blir barnen inte intresserade av bilderböckerna, menar
förskollärarna. De är också överens om att barnen ska kunna koppla bilderböckerna till sina
erfarenheter och sin omgivning för att känna sig delaktiga i högläsningsstunden. En sak som
Gullan tänker på innan en högläsningsstund är något som ingen annan av förskollärarna
nämnde i intervjuerna.
”Jag tror man måste ha läst boken innan man läser den för barnen för att
förebygga att något som inte är relevant eller något som är jobbigt för barnen
ska framkomma i boken” (Gullan).

Lottis menar också att vi förskollärare aldrig fullt ut kan veta vilka bilderböcker som passar
en barngrupp. På deras avdelning fanns en bok som handlade om en stenbumling och ingen av
personalen förstod sig på boken då bilderna var tråkiga och handlingen osammanhängande.
Barnen däremot älskade att läsa boken, de ville få den läst för sig varje dag medan personalen
inte hade en aning om vad som tilltalade barnen i boken.

Förskollärarna anser också att det är bra att lyfta bilderböcker som har olika egenskaper som
till exempel samarbete, kamratskap och olika känslor. Om en barngrupp har problem med
samarbete är det bra att välja bilderböcker till högläsningen där samarbete behandlas för att få
upp ett samtal kring det och gå in djupare på vad begreppen betyder och innebär. Gullan
menar att det är bra att högläsa och samtala kring saker som är relevant i en barngrupp.
Barnen kan då få kunskaper om ordens betydelse angående det relevanta och få en vetskap
om hur de kan använda språket för att motverka att något oförutsägbart ska hända. Hon menar
att vi måste ge barnen de språk som de saknar när ett problem uppstår.
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Lottis har lagt märke till att de barn som ännu inte har ett verbalt språk ofta går och hämtar
djur eller liknade som är med i bilderboken för att visa att det förstått vad boken handlar om.
Det kan då föras samtal kring det barnet har hämtat och Lottis menar att hon kan lära barnen
nya ord. Lottis beskriver vidare att det är bra att koppla bilderböckerna till barnens lekvärld,
Till exempel om ett barn leker med en kossa, kan jag fråga barnet om de kommer ihåg
historien om kossan i bilderboken vi nyss läste. Malla menar vidare att det är viktigt att
bekräfta vad de yngre barnen ser.
”Det är viktigt att bekräfta de barnen ser i bilderböckerna för att ge de nya
ord” (Malla).

Förskollärarna menar också att det är viktigt att använda korrekta termer som finns i
bilderböckerna. Om vi hela tiden förenklar bilderböckernas språk får barnen aldrig höra
svårare ord eller meningar. Vi ger barnen en tjänst om vi förskollärare ger de det rätta språket
från början till exempel att det heter triangel och inte trekant, barnen slipper då lära om när
det senare kommer till skolan.

6.2.3 Analys
Björklund (2008, s. 34) skriver att små barn kan kommunicera och utbyta kunskaper med
hjälp av kroppsspråk och gester. I den sociokulturella teorin kan vi se att de yngre barnen som
ännu inte har ett verbalt språk också kan utbyta kunskaper med varandra. De yngre barnen
kommunicerar genom att gestikulera och tala med kroppen i samtalen kring bilderböckerna.
Som förskollärare blir detta en viktig aspekt att ha i åtanke. De yngre barnen har oftast ett
outvecklat språk och använder därför gester och sin kropp för att göra sig förstådd. Det blir
därför förskollärarens uppgift att ge barnen de ord och yttranden som det ännu inte lärt sig för
att utveckla deras språk.

När en förskollärare högläser för barnet får barnet höra nya ord och meningar samt språkets
melodi, vilket i sin tur ger barnet nya kunskaper i språket. Björklund (2008, s. 34) menar att i
den sociokulturella teorin är det framförallt genom språket som människor utbyter kunskaper.
I detta fall blir det tydligt att bilderboken och förskollärarens agerande och samtalade kring
boken får stor betydelse för barnets utveckling av språket.
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I en högläsningssituation får de yngre barnen träna sin organisatoriska kompetens vilket
innebär att det får erfarenheter av språkets ljudsystem, morfologi, fonologi samt hur alla dessa
delar sätts ihop och bildar meningar och längre yttranden (Wedin, 2017, s. 24). Ingen av
förskollärarna nämner att det högläser för att få barnen i viloläge utan alla är väl medvetna om
högläsningens betydelse för barnets utveckling av språket. Eftersom barnen på samtliga
förskolor har ett bokintresse och ofta tar initiativ till högläsning faller det sig naturligt att
högläsning sker kontinuerligt på avdelningarna.

Rod Ellis talar om olika inlärningsstrategier där en av strategierna handlar om upprepning av
ord i olika sammanhang (Wedin, 2017, s. 25). Här kan vi se att bilderboken blir ett verktyg
för den här typen av strategi. Barnen får under högläsningen möta ord och meningar som är
kopplade till bokens handling. Om en bilderbok handlar om djur får barnen höra upprepande
ord som är kopplade till ett djurtema. I vårt resultat framkommer det att barnen oftast väljer
att läsa samma bok många gånger, här får barnen stor möjlighet till upprepning av ord och
upprepning används som strategi för att lära sig nya ord.

Förskollärarna väljer framförallt bilderböcker utifrån bilderna i boken. Bilderna ska vara
färgglada, stimulerande och väcka samtal mellan barnen och den vuxne. Bilderböckerna väljs
också utifrån barnens intressen och behov. I den sociokulturella teorin blir val av bilderböcker
en viktig faktor för barnens lärande eftersom barnen lär i samspel tillsammans med andra
(Nilholm, 2016, s. 59) Med hjälp av bilderböckerna kan barnen på egenhand tolka och
samtala om bilderna i boken där de kan utbyta kunskaper med varandra. Om förskollärarna
väljer bilderböcker som är stimulerande, intressanta och roliga för barnen, blir barnen mer
nyfikna och intresserade av böckerna. Det leder till att barnen lättare kan utveckla ett samspel
där språket stimuleras.

Som vi nämnde ovan talar Nilholm (2016, s. 59) om att barnen måste få passande redskap för
att kunna utvecklas och utmanas. Förskollärarnas val av bilderböcker blir en viktig faktor för
barns språkutveckling, då böckerna måste vara anpassade för barnens behov och intressen.
Om förskollärarna väljer ut lämpliga böcker för barngruppen kan barnen utveckla språket på
ett bättre vis, än om böckerna som väljs inte tilltalar barnen. Om bilderböckerna i
verksamheten tilltalar barnen på ett positivt vis kan barnen lättare utveckla sin kommunikativa
språkförmåga. Barnen kan då genom bilderböckerna lära sig språket på ett lustfyllt vis samt
lära sig om språkets olika delar och dess uppbyggnad. De får kunskaper om hur språket kan
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användas i olika sammanhang och situationer samt en kunskap om hur språket kan tolkas och
förstås av andra och sig själv (Wedin, 2017, s. 24). Om barnen vistas i en miljö där
bilderböckerna inte är tilltalande blir barnen inte intresserade av högläsning och berövas
därför att utveckla sin kommunikativa språkförmåga då bilderböckerna inte är intressanta nog.
Alla förskollärarna beskriver att högläsningen oftast sker på barnens initiativ därför är det
viktigt att välja bilderböcker som gör att barnen fortsätter att ta initiativet till högläsningen.

Att föra samtal kring en bilderbok är något som förskollärarna själva anser som viktigt, då de
menar att de utvecklar barnens språk. Samtal kring bilderböckerna är en självklarhet i
högläsningen för förskollärarna. I samtalen måste barnen få möta nya och svårare ord för att
kunna utvecklas inom språket menar förskollärarna. Om barnen inte vet vad ett ord betyder i
bilderboken kan förskolläraren eller ett annat barn förklara vad ordet för barnet, på så vis
breddas barnets kunskaper i språket. I ett samtal kring en bilderbok stimuleras samtliga tre
delar i den kommunikativa språkförmågan den organisatoriska, pragmatiska och den
strategiska kompetensen (Skolverket, 2008, s.145–146).

Barnen får kunskaper om organisatorisk kompetens vilket innebär läran om språkets olika
delar som ordkunskap, fonologi, morfologi och hur orden används i olika sammanhang för att
senare bli meningar eller längre yttranden. Malla beskriver att hon mestadels bekräftar det
barnen ser i böckerna. Malla kopplar då bilderbokens bilder till ett ord vilket ger barnet ett
ökat ordförråd och då tränas barnets organisatoriska kompetens. Samtal kring högläsningen
ger också barnet kunskaper om hur språket kan framställas och tolkas i olika sammanhang
vilket även kallas pragmatisk kompetens (Wedin, 2017, s. 24).

Wedin (2017, s. 24–25) talar också om strategisk kompetens vilket handlar om hur väl en
människa kan föra och uttrycka sig i olika konversationer och sammanhang. Den strategiska
kompetensen utvecklar barnen när de får ta del av många olika typer av bilderböcker där
samtalen är varierande och barnen får uttrycka sig och inta olika perspektiv på flera olika sätt.
Alla förskollärare är överens om att det är viktigt att välja rätt bilderböcker till verksamheten.
Bilderböckerna ska väcka intresse hos barnen och ska leda till att barnen socialiserar sig med
andra där olika samtal kan uppstå. I dessa samtal tränar barnen sin strategiska kompetens.

Genom samtal kring bilderböckerna använder barnen olika strategier för att lära sig språket.
Barnen får med hjälp av bilderböcker och samtal i förskolan träna på de teorier som Rodd
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Ellis talar om. Barnen på avdelningarna får erfarenheter av inlärningsstrategin dagligen när
förskollärarna högläser och samtal kring bilderböcker. I dessa stunder får barnen använda och
lära sig nya ord som finns i bilderböckerna där förskollärarna sätter ord på det barnen ser.
Strategin syftar till att barnet lär sig språket genom att vistas i ett sammanhang där språket är
centralt, som i en högläsningsstund där det sker samtal om bokens innehåll (Wedin, 2017, s.
25).

Produktionsstrategin använder sig barnet av när det får lyssna och vara aktiva i det samtal
som sker kring en bilderbok. Det handlar om vad som sker mellan barnets tanke och yttrande.
Till exempel när förskollärarna ställer frågor i en bilderbokstund får barnet träna på vad som
sker mellan tanke och yttrande. Detta gör barnet omedvetet, men det tränas när barnet vistas i
en social miljö som i ett samtal kring en bilderbok (Wedin, 2017, s. 25).

Kommunikationsstrategin är en strategi barnet tar till när den språkliga förmågan inte räcker
till. Det kan handla om att barnet använder närliggande ord eller försöker sig göra förstådd
genom kroppsspråk (Wedin, 2017, s. 25). Förskolläraren Lottis har ett tydligt exempel när ett
av baren använder denna strategi. Lottis sitter och läser för ett barn, barnet går sedan och
hämtar ett djur som är med i boken och visar Lottis. I den här situationen blir det tydligt att
barnet genom kroppsspråk och redskap försöker göra sig förstådd.

7. Diskussion
I detta kapitel finns en metoddiskussion där vi diskuterar den metod vi valt. Sedan diskuterar
vi vårt resultat speglat mot tidigare forskning. Avslutningsvis görs en sammanfattning och
förslag till fortsatt forskning.

7.1 Metoddiskussion
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med
högläsning och samtal utifrån bilderböcker med de yngre barnen i förskolan. För att ta reda på
information om detta valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Kvalitativ
forskningsintervju syftar till att den som intervjuar vill få fram fakta och det som är
betydelsefullt för informanten inom ett specifikt ämne (Kvale & Brinkman, 2014, s. 47). Vi
lyssnade till fyra olika förskollärares tankar och åsikter om ämnet, vilket gjorde att vi fick
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mycket material att arbeta vidare med. Vi valde även att ställa öppna frågor till våra
informanter, på så vis kunde vi lätt ställa följd frågor och informanterna kunde känna frihet i
sina svar (Kihlström, 2007, s. 49). De nackdelar vi kan se med att använda kvalitativa
forskningsintervjuer är att vi endast får förskollärarna beskrivningar och tankar gällande vårt
ämne. Vi kan inte veta om de förskollärarna säger i intervjuerna stämmer överens med
verkligheten eftersom vi inte sätt deras arbete i verkligheten. Vi var tvungna att lita på
informanternas beskrivningar och svar som framkommit i intervjuerna och har utgått från det
i vår undersökning.

Kvale & Brinkman (2014, s. 51–52) skriver om att den som intervjuar sitter på en
maktposition gentemot informanten. Vi valde att vara en intervjuare vid varje intervjutillfälle
vilket vi tror gjorde att maktpositionen inte blev lika markant än om vi hade varit två
intervjuare. Vi upplever inte att vi satt på någon maktposition men informanten kunde ha känt
av det ändå. Vi vet inte om informanten påverkades av maktpositionen eller inte. Om
informanten upplevde att vi satt på en maktposition kan dennes svar ha påverkats. Hade vi
gjort en enkätundersökning kanske vi hade fått mer sannolika svar eftersom förskollärarna då
kunde svara i lugn och ro utan någon yttre påverkan. Vi kunde också ha valt observation som
metod. Under observationerna kunde vi få syn på förskollärares arbete med högläsning och
samtal i förskolan på ett mer konkret vis. På så vis kunde vi utgå från förskollärarnas
handlingar istället för ord. Om vår metod hade varit att observera hade vi kanske fått ett
annorlunda resultat och kanske hade det varit mer trovärdigt än det resultat vi fick fram
genom intervjuer. Det hade varit spännande och göra en till undersökning fast med
observation som metod för att se om resultaten skiljde sig åt.

7.2 Arbetet med högläsning och samtal
7.2.1 Förskollärarnas arbete med högläsning och samtal utifrån bilderböcker
Förskollärarna i vår undersökning beskriver att det arbetar mycket med att bekräfta de barnen
ser och gör. De menar vidare att det inte alltid lätt att föra ett samtal med de yngre barnen men
förskollärarna anser sig ha funnit en fungerande strategi för det. Norlin (2011, s. 117) menar
att förskolläraren har en betydande roll gällande detta då de ansvarar för hur barnens frågor,
bekräftanden, förslag och andra synpunkter tas tillvara för att senare kunna utvecklas i dialog.
En viktig aspekt som framkom i vår undersökning var att förskollärarna arbetar med att
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koppla ord till bilderna barnen ser i bilderboken. I Simonssons (2004, s. 206) avhandling
betonas det även att barnen måste förstå bilderna i boken eftersom de är bilderna barnen kan
tolka och förstå bäst. För att begripa bilderna behöver barnen få hjälp av vuxna som finns där
och berättar för barnen om bildernas budskap. Förskollärarna i vår undersökning har tagit
fasta på detta då dom är närvarande och lyhörda för de barnen ser och gör. Svensson (1995, s.
33) menar att samtal kring bilderbokens innehåll påverkar barnens språkutveckling mer än om
boken bara läses rakt av utan diskussioner och reflektioner. Fast (2011, s. 188) instämmer
också med detta då samtal kring bilderboken är minst lika viktigt som själva läsandet och
samtalet ska ske i interaktion med andra. Sundén Jelmini (2018-01-05) menar att för att ett
barn ska kunna utveckla sin fantasi, läsförståelse, analyskunskaper och kunna dra egna
slutsatser, behövs det en vuxen som aktivt läser för barnet där samtal kring bokens innehåll
diskuteras och analyseras. Samtalet är minst lika viktigt som högläsningen för att stimulera
barnets språkutveckling. I vår undersökning har förskollärarna anammat detta och arbetar med
högläsning och samtal dagligen i verksamheten för att utveckla barnens språkliga kompetens.
Läroplanen för förskolan (2016, s. 7) betonar förskollärarens roll som viktig då lärandet i
förskolan ska präglas av samspel. Barnen ska få rätt stimulans och vägledning av de vuxna för
att öka sin kompetens och erövra nya kunskaper och insikter. Förskolan ska utgå ifrån barnens
intressen, nyfikenhet och behov samt lägga stor vikt vid att stimulera barnens
språkutveckling. I vår undersökning kan vi se att förskollärarna arbetar mot dessa strävans
mål ur Läroplanen. Förskollärarna arbetar för att skapa olika samspels situationer där barnen
kan utbyta kunskaper med varandra.

7.2.2 Val av bok
Sandvik och Spurkland (2011, s. 120) uppger att förskollärare anser att det är svårt att välja
bilderböcker till högläsningen och väljer främst de böcker som de själva är mest bekanta med.
Detta överens stämmer inte med det vi har fått fram i vår undersökning. I vår undersökning
fram kom det att förskollärarna har en tanke med de bilderböcker som tas in på avdelningarna.
De anser att bilderböckerna ska syfta till att stimulera barnens samspel där intressanta
diskussioner kan uppstå. Barnen har också möjlighet att röra sig fritt med bilderböckerna på
avdelningarna vilket skapar fler samspelsmöjligheter och kamratkulturer vilket Simonsson
(2014, s. 202) också talar om. I Simonssons (2014, s. 202) avhandling framkom det att
samspel kring bilderböcker skapar kamratkulturer där barnen får vistas i olika typer av möten
och sammanhang. Barnen använder bilderböckerna för att vara tillsammans med de kamrater
de gillar och för att studera innehållet tillsammans. Det Simonsson (2014, s. 202) skriver kan
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vi se att förskollärarna försöker sträva mot då de försöker få till en bra plats där högläsningen
kan äga rum. Bilderböckerna på alla avdelningar är väl tillgängliga vilket gör att barnen kan
sitta tillsammans och studera innehållet i böckerna och därmed skapas samtal och
kamratkulturer. När bilderböcker är tillgängliga för barnen på avdelningarna kan barnen på ett
bra vis samlas och utbyta erfarenheter och tankar kring bilderböckerna. Björklunds (2008, s.
199–201) avhandling visar att barn som får ta del av bilderböcker blir självständiga,
inkluderade i delaktiga i förskolans verksamhet. Barnen får via bilderböcker delta i
gemensamma sammanhang där de tillsammans kan delge sina tankar om innehållet vilket
leder till att barnet tränar sina berättar kunskaper.
I vår undersökning framkommer det också att det är viktigt att ha läst bilderboken innan den
tas in i verksamheten för att förebygga att något irrelevant skulle framkomma. Svensson
(1995, s. 30) menar att det är viktigt att förskollärare ska ha läst bilderboken innan den tas in i
verksamheten eller innan den läses högt för barnen för att förebygga rädsla eller att något
opassande framkommer.

7.2.3 Miljö och tillgänglighet
Det framkom också i vår underökning att endast en förskollärare var nöjd med miljön där
högläsningen ägde rum. De andra förskollärarna ansåg att det var svårt att hitta en stillsam
och lugn plats för högläsningens ändamål. Svensson (2011, s. 81) kom fram till i sin
avhandling att förskollärare tyckte det var svårt att få fram en stillsam och mysig plats för
högläsning i förskolans verksamhet. Svensson (2011, s. 83) menar vidare att problemet inte
låg i förskolans miljö utan såg barngruppen som för stor och brist på förskollärare. Vi anser
att en högläsningsplats inte behöver vara i ett enskilt rum utan kan vara en plats där barnen
kan utforska och experimentera med bilderböcker på sina villkor. Har barnen rätt verktyg i
rätt miljö vet barnen vad som förväntas av de och platsen blir då automatisk mer stillsam. På
Lottis avdelning är bilderböckerna och platsen för högläsning centralt i ett rum på förskolan
och barnen vet vad som förväntas av dem. Vi anser att barnen på Lottis avdelning möter
passande verktyg som fångar deras uppmärksamhet i läshörnan som gör att de blir
intresserade av att utforska bilderböckerna.
Det är inte självklart för ett litet barn hur bilderböcker ska användas och förskollärarna i vår
undersökning beskriver att de ofta är böcker som går sönder. I Svenssons (2011, s. 83)
avhandling visar det sig att småbarnsavdelningar inte hade bilderböcker tillgängliga för
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barnen eftersom förskollärarna ansåg att barnen inte kunde hantera böckerna. I vår
undersökning är det tvärt om. Avdelningarna har tagit in så kallade skräpböcker för att de
yngre barnen ska få en chans att undersöka och utforska vad en bilderbok är för något samt
hur den ska användas. Vi upplever att avdelningarna kommit långt i sitt tänk gällande
bilderböckernas tillgänglighet då det har tagit fram material som barnen kan utforska och lära
av. När en bilderbok går sönder beskylls inte barnen utan förskollärarna menar att barnen
förmodligen har utforskat boken för att komma underfund med hur den används. Svensson
(2011, s. 83) betonar också detta då de yngre barnen behöver få erfarenheter av bilderböcker
och läran om hur det används för att motverka att de förstörs.

7.3 Bilderböcker, samtal och språkutveckling
7.3.1 Samtal och val av bok
I vår undersökning framkom det att förskollärarna mestadels talar om böckernas bilder och
bekräftar det barnen ser. Svensson (1995, s. 32) menar att genom att samtala om bilderbokens
bilder får barnet kunskaper om färger, former, lägesord, känslor och annat relevant bilderna
ger budskap för. Alla förskollärare ser samtalets betydelse som en viktig del för att stimulera
barnets språkutveckling. Även om barnet inte kan tala verbalt ännu menar förskollärarna att
det är viktigt att bekräfta det barnet ser samt lyssna till barnets gester och kroppsspråk och
bekräfta detta.
Alla förskollärare var också överens om att det är viktigt att välja böcker utifrån barnens
intressen och behov. Förskollärarna menar att om de finns roliga stimulerande böcker på
avdelningarna som barnen är intresserade av sker högläsningen dagligen och på barnens
villkor. Eftersom högläsning blir en aktivitet som barnen själva väljer blir det tydligt att
barnen ser högläsningen som lustfylld, vilket gör att deras språkutveckling enklare kan
stimuleras. Sandvik och Spurkland (2011, s. 116) menar att den bilderbok som förskolläraren
väljer ska alla barn kunna förstå och relatera till för att de senare ska få möjlighet att vara
medberättare och medkonstruktörer i eventuella samtal och lekar. Detta är också
förskollärarna överens om att barnen ska kunna koppla bilderböckerna till deras erfarenheter
och närhet då barnen kan känna sig delaktiga i högläsningsstunden. Vi anser att när barnen får
möjlighet att vara delaktiga i en högläsning- och samtalssituation kan de utvecklas inom
språket, eftersom barnen då är involverade i samtalet kring bilderboken.
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7.3.2 Högläsning som metod
Vår studie visar att förskollärarna ibland tar till högläsning som metod för att lugna
barngruppen. En av förskollärarna beskriver att hon tar till högläsning som metod när hon
upplever barngruppen som stressad och orolig. Förskolläraren berättar i vår intervju att detta
är något barnen uppskattar och de flesta av barnen kommer för att lyssna. När förskollärarna
tog initiativ till högläsning upplevde förskollärarna att de flesta barnen blev intresserade och
gärna satte sig bredvid för att lyssna. I våran undersökning framkom det att barnen själva
kommer med en bilderbok för att högläsa då de upplever oro eller stress, förskollärarna
märker också att barnen vill högläsa när de har behov av närhet och lugn. I Simonssons (2004,
s. 196–197) avhandling framkom det att högläsning oftast syftade till att barnen ska få en
vilostund och bilderbokens handling och innehåll sågs inte som det viktigaste. Förskollärarna
i vår undersökning tog till högläsning för att lugna barngruppen men de hade alltid ett syfte
med högläsningen. Syftet var att utveckla barnets språk samt att få en stillsammare miljö. Vi
upplever att förskollärarna i vår undersökning ses som professionella i arbetet med högläsning
och samtal då de alltid har ett syfte med det. Om förskollärare läser för att få barnen i viloläge
som Simonsson (2004, s. 196–197) menar anser vi att barnen berövas att utveckla sitt språk
då förskollärarens roll blir mer passiv och samtalet stimuleras inte på samma vis.

7.3.3 Högläsningens betydelse
När vi bearbetat och analyserat vårt resultat kan vi se att alla förskollärare är väl medvetna om
att högläsning och samtal har betydelse för att barns språkutveckling. Alla förskollärare
nämner i intervjuerna att de högläser och samtalar med barnen för att stimulera deras
språkutveckling. Fast (2011, s. 186) menar att barn som tidigt får komma i kontakt med
skönlitterära texter har bättre förutsättningar för att utveckla en god språkutveckling. Fast
(2011, s. 186) menar vidare att högläsning av olika texter ger barnet ökat ordförråd samt
kunskaper om hur ord och meningar byggs upp i språket.
Alla barn som kommer till förskolan har olika erfarenheter av högläsning och samtal. En del
barn har fått lyssna till olika bilderböcker dagligen i hemmen, medan andra barn endast mött
högläsning av bilderböcker i förskolans verksamhet. I vår undersökning arbetar avdelningarna
medvetet med högläsning och samtal vilket gör att barn med lite erfarenheter av högläsning
och samtal har stora möjligheter att möta detta på dessa förskolor. Svensson (1995, s. 11)
betonar att det bästa hjälpmedlet vi har för att ge barn ett rikt språk är genom böcker.
Svensson (1995, s. 30) menar vidare att om barnet tidigt får möta olika genrer och typer av

37

bilderböcker kommer barnet i kontakt med olika språkstilar som på sikt ger de ett mer
självständigt förhållande till språket (Svensson, 1995, s. 30). När förskollärarna är medvetna
om högläsningen och samtalets betydelse får alla barn möjlighet att utveckla sitt språk i
förskolan vilket även Läroplanen för förskolan betonar:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp
samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och
kommunicera med andra”. (Skolverket, 2016, s. 10).
Mats Myrberg professor i specialpedagogik menar också att högläsning har en stor betydelse
för barns språkutveckling. Han menar att barn som har fått lyssna till regelbunden läsning
under sin uppväxt fram till sjutton års ålder har ca 53 000 mer ord än ett barn som inte har
blivit läst för (Sundén Jelmini, 2018-01-05).

7.4 Sammanfattning av studien
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upplevde vi att de yngre barnen på
förskolan inte fick samma möjlighet att ta del av högläsning som de äldre barnen på
förskolan. Högläsningen ägde oftast rum när de yngre barnen sov och riktades främst till de
äldre barnen. Svensson (2011, s. 82) skriver i sin avhandling att högläsning på förskolor
främst sker vid vilan och i väntan på andra aktiviteter, detta signalerar att högläsningen i
förskolan inte ses som viktig, utan att det som kommer härnäst är viktigare. Detta var något
som intresserade oss då vi ansåg att högläsning och samtal i förskolan är viktigt för barnens
språkutveckling Vi ville därför undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med
högläsning och samtal utifrån bilderböcker med de yngre barnen i förskolan.

Resultatet av vår undersökning visar att högläsning och samtal är vanligt förekommande på
våra undersökta förskolor. Högläsning och samtal sker oftast på barnens initiativ då
bilderböckerna på avdelningarna är väl tillgängliga för barnen. I bilderböckerna skapas det
mestadels samtal kring bilderna och förskollärarna sätter ord på det barnen ser. Även om
barnet inte kan tala verbalt ännu menar förskollärarna att det är viktigt att bekräfta det barnet
ser samt lyssna till barnets gester och kroppsspråk och bekräfta detta. Det är viktigt att inte
förenkla texten i böckerna, förskollärarna menar att barnen måste få möta svårare ord för att
få utökat ordförråd. Alla förskollärare högläser och samtalar kring bilderböcker för att stärka
barnens språkliga kompetens. Förskollärarna försöker ständigt hitta den perfekta platsen för
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högläsning och samtal för att få till den perfekta miljön men den är svår att hitta, endast en
förskollärare var nöjd med sin läshörna. Förskollärarna vill få till en bra miljö där högläsning
och samtal kan äga rum för att barnen ska kunna skapa olika samspelssituationer där de kan
utbyta kunskaper med varandra. De har en tanke med de bilderböcker som tas in på
avdelningarna som ska syfta till att stimulera barnens samspel där intressanta diskussioner kan
uppstå. Förskollärarna tar också in skräpböcker i verksamheterna för att barnen ska få
utforska och undersöka vad en bilderbok är för något och hur den används. De slutsatser vi
drar är att de fyra förskollärarna är väl medvetna om att högläsning och samtal har en
betydelse för barns språkutveckling. Förskollärarna högläser och samtalar med barnen i
verksamheten för att stärka deras språkliga kompetens men också för att barnen tycker att det
är roligt.

7.5 Vidare forskning
Ett förslag till vidare forskning hade varit att göra observationer på flera förskolor för att se
hur fler förskolor arbetar med högläsning och samtal. Det insamlade materialet hade varit
intressant att jämföra med det som framkommit i våra intervjuer. Det hade också varit
intressant att undersöka hur förskollärare arbetar med högläsning och samtal med de äldre
barnen på förskolan då det kanske skiljer sig åt jämfört med upplägget för de yngsta barnen.
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9. Bilagor
9.1 Bilaga 1

2018-01-10

Förfrågan om deltagande
Under vårterminen ska vi Hanna Lindgren och Frida Enström skriva vårt examensarbete på
förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vår undersökning kommer att handla om hur
förskollärare arbetar med högläsning och samtal med de yngre barnen för att bidra till deras
språkutveckling och vi kommer att använda oss av intervju som metod för vår datainsamling.
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.
Undersökningens syfte och innehåll
Syftet med vår undersökning är att belysa hur förskollärare arbetar med högläsning och
samtal utifrån bilderböcker med de yngre barnen i förskolans vardagliga verksamhet för att
bidra till barns språkutveckling. Området är viktigt att undersöka för att vi är intresserade av
hur förskollärare arbetar med detta, samt att det finns lite forskning kring högläsning och
samtal med de yngre barnen. Våra erfarenheter säger även att de yngre barnen inte får ta del
av lika mycket högläsning och samtal som de äldre barnen på förskolan eftersom de yngre
barnen oftast ligger och sover när detta sker.
Genomförande
Vi har planerat att intervjua 4–6 stycken förskollärare i undersökningen. Ditt deltagande
kommer att innebära en intervju där avsatt tid är ca 45 minuter. Undersökningen kommer att
presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna.
Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat då du kan få läsa den färdiga
uppsatsen. Vi kan komma ut till din förskola med det färdiga materialet eller skicka det via
mail.
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss. Din identitet som deltagare kommer
inte att röjas, inte heller vilken förskola undersökningen har gjorts vid. Personer – barn eller
vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras
hos undertecknad och kommer endast att hanteras av oss och vår handledare. All insamlad
data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt
deltagande utan närmare motivering.
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Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så kommer detta
inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:
Falun den

/

2017

___________________________

(Ort) /

2017

__________________________
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9.2 Bilaga 2

Intervjufrågor - till förskollärare angående
högläsning och samtal kring bilderböcker.






Brukar du högläsa för de yngre barnen i förskolan?
Varför högläser du?
Vem tar initiativ till högläsningen, du eller barnen?
Vad brukar du tänka på när du väljer bok?
Sker det samtal kring bokens innehåll under eller
efter högläsningen? På vilket sätt?
 Hur ofta och när sker högläsningen?
 Hur ser miljön ut på förskolan där högläsningen
oftast sker?
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