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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Högläsning betraktas ur ett språkfrämjande perspektiv, med Vygotskijs teorier om språk, tän-
kande, lärande och utveckling som grund. Dessutom bearbetas högläsning i förhållande till 
olika styrdokument, internationella undersökningar av barns kunskaper i svenska språket samt 
internationell forskning om högläsningens betydelse för barns språkutveckling ur ett sociokul-
turellt perspektiv. Studien fördjupar sig dessutom i högläsning som arbetsmetod, samt bety-
delsen och användning av boksamtal i samband med läsning. 
 
Syfte 
Intervjustudiens syfte är att undersöka hur pedagoger på en förskola beskriver sitt arbete med 
läsning för att främja barns språkliga och individuella utveckling. 
 
Metod 
Studien är av kvalitativ art och genomförs med hjälp av halvstrukturerad intervju för att få 
fram pedagogers uppfattningar om sitt arbete med läsning.  
 
Resultat 
Det dagliga samtalet med barn finns närvarande i alla situationer på förskolan och är viktigt 
att ta tillvara på. Pedagogerna har stor medvetenhet om att det dagliga samtalet bidrar till ut-
veckling av barns ordförråd, samt deras förmåga att uttrycka tankar och känslor. Läsning ses 
som betydelsefullt för såväl barns språkutveckling som för utveckling av andra kompetenser 
som anses vara viktiga för barns individuella utveckling. Pedagogerna ser språket som grun-
den till allt, ett kommunikationsmedel som människan inte klarar sig utan. 
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Förord 

Tack 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till samtliga pedagoger på förskolan som medverkat i vår studie. 
Era givande reflektioner har bidragit till att studien gått att genomföra. 
 
Ett stort tack vill vi ge vår handledare Ann-Sofie Karlsson för den välstrukturerade handled-
ningen och det oumbärliga stödet under hela arbetets gång. 
 
Vi vill passa på och tacka Ann-Katrin Svensson för ovärderliga litteraturtips, Veronica Aashe-
im Kvist för all hjälp med litteratursökning samt Peter Erlandsson för handledning under skri-
vandet av PM, som till viss del ligger till grund för vårt bakgrundsarbete. 
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer som stöttat och stått ut med oss under denna intensiva tid! 
 
Trevlig läsning! 
 
Barbara och Emma 
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1. Inledning 
Under en relativt lång period har matematik fått stor uppmärksamhet inom den svenska för-
skolan och skolan. Den senaste tiden har dock språkets betydelse lyfts fram alltmer, inte bara 
som nödvändigt för utveckling av det matematiska tänkandet utan även som grundläggande 
för all utveckling och lärande. Dessutom har olika undersökningar av barns kunskaper i 
svenska språket, som vi kommer att redogöra för i vårt arbete, under de senaste åren visat på 
att barn i svenska skolor presterar allt sämre resultat. Skolan har fått ökade krav på sig genom 
bland annat nationellt prov som införts redan från år 3, vilket gör att läs- och skrivinlärning 
fått allt större uppmärksamhet i såväl skolan som i förskolan. Förskolan har förvisso inga 
uppnående mål, men är ändå den verksamhet som ska sträva efter att lägga den första och 
kanske den allra viktigaste grunden för barns språkutveckling, och därmed den framtida läs- 
och skrivinlärningen. 
 
Det är varje barns grundläggande rättighet att ha ett funktionellt språk, därför är det varje pe-
dagogs skyldighet att besitta de kunskaper som krävs för att tillgodose det. Läsning är ett vik-
tigt redskap i arbetet med språkutveckling, där barn ges möjlighet att upptäcka det skriftliga 
språket, vilket i sin tur leder till ett långsiktigt och varaktigt intresse för både läsning och 
skrivning. Mycket av forskning som gjorts om högläsning, som vi kommer att fördjupa oss i 
längre fram, visar på betydelsen av tidig läsning redan från spädbarnsålder. 
 
Vår erfarenhet är att högläsning i förskolorna inte ses som en viktig del i arbetet med barns 
språkutveckling. Allt för ofta har vi upplevt att högläsning i stället används som en mellanak-
tivitet för att hålla barn lugna i väntan på en ny aktivitet, utan någon reflektion kring val av 
bok. I förskolans läroplan (Lpfö98, 2006) har varje förskoleverksamhet ansvar för att utgöra 
ett komplement till hemmet, så att varje barn ges de förutsättningar det behöver för att utveck-
las på bästa sätt. I den nya reviderade läroplanen för förskolan höjs dessutom varje förskollä-
rares individuella ansvar i flera olika avseenden, bland annat att i sitt arbete utmana och sti-
mulera varje barn i dess språk- och kommunikationsutveckling. 
 
Läsningens stora betydelse för barns språkutveckling tillsammans med förskolans och numera 
förskollärares enskilda ansvar, utgör grunden för vår studie av pedagogers användning av läs-
ning i sitt arbete för att främja barns språkliga och individuella utveckling. 
 

1.1 Avgränsningar 
Läsning förekommer i olika former i såväl hem som i förskolor. Vår studie fokuserar mesta-
dels på läsformen högläsning samt förekomsten av den inom förskolan. Begreppet högläsning 
bearbetas ur olika perspektiv, bland annat ur ett språkutvecklande synsätt. 
 

1.2 Begreppsförklaringar 
I arbetet förekommer och diskuteras ett antal olika begrepp, därför följer nedan en kort be-
skrivning av vad som menas med de olika benämningarna. 
 
Boksamtal – innebär att barn ges tillfälle att diskutera och koppla bokens innehåll till sina 
egna erfarenheter tillsammans med en grupp barn och en vuxen (Chambers, 1998). 
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Den proximala utvecklingszonen – är ett begrepp som innebär att barn behöver utmanas 
utifrån den utvecklingszon de befinner sig i, för att kunna stimuleras i sin utveckling (Vygots-
kij, 1934/1999). 
 
Det vidgade textbegreppet – kan ibland benämnas även literacy, men har vuxit som begrepp 
eftersom det idag blir mer och mer viktigt att förändras i takt med samhällets förändringar, där 
media spelar stor roll. Begreppet innefattar förutom skrift och tal även bild, film och ljud 
(Skolverket, 2009,a). 
 
Högläsning – innebär att bearbeta litteratur genom att läsa högt (Granberg, 2006). I vår studie 
används begreppet när en vuxen läser ur en bok för barn. 
 
Inre föreställningsvärldar – kan ibland även kallas för inre bilder och handlar om de bilder 
som barn frammanar i sin fantasi utifrån sina egna erfarenheter. Dessa bilder kan se olika ut 
beroende på vad barnet varit med om (Langer, 2005). 
 
Läsning – är ett vitt begrepp som omfattar olika typer av läsning, allt från barns låtsasläsning 
till helordsläsning och slutligen effektiv läsning, där läsaren är lika bekväm i såväl den skrift-
språkliga världen som i den talspråkliga världen (Liberg, 1993). I vår studie används begrep-
pet mer allmänt, när vi talar om läsning i stort, då barn eller vuxna läser olika typer av text. 
 
Semantisk utveckling – handlar om barns utveckling av sin förståelse för ord- och begrepps-
betydelse (Fridolfsson, 2007). 
 
Syntaktisk utveckling – handlar om barns utveckling av sin förståelse för olika regler kring 
meningsbyggnader samt regler för ordföljd (Fridolfsson, 2007). 



7 

2. Syfte 
Syftet med vår intervjustudie är att undersöka hur pedagoger på en förskola beskriver sitt ar-
bete med läsning för att främja barns språkliga och individuella utveckling. 
 

2.1 Frågeställningar 
• Vad lyfter pedagogerna fram i sitt arbetssätt som de ser som viktigt för barns språkutveck-

ling? 
 
• Hur resonerar pedagogerna kring sitt arbete med läsning och boksamtal? 
 
• Vilka kompetenser menar pedagogerna att barnen utvecklar till följd av deras arbetssätt? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
I kapitlet om bakgrund presenteras först relevanta styrdokument samt olika undersökningar av 
barns kunskaper. Därefter skildras väsentlig forskning samt den litteratur som ses som rele-
vant för studien. 
 

3.1 Styrdokument och internationella undersökningar 

3.1.1 Styrdokument 
Förskolan följer en egen läroplan (Lpfö98, 2006) som nyligen blivit reviderad och kommer att 
träda i kraft 1.juli 2011. Förskolan är i och med den reviderade läroplanen en egen skolform, 
vilket innebär att förskolans lärandeuppdrag förtydligas och stärks. Rektorns befattning har 
gjorts om till förskolechef, med ett övergripande ansvar för kvalitet i förskolan samt att se till 
att målen i läroplanen följs. En annan stor förändring är att varje förskollärare numera har ett 
individuellt ansvar i verksamheten, vilket ställer betydligt högre krav på den enskilde förskol-
lärares yrkesroll. I vår studie har vi valt att använda oss av de gamla läroplanerna, eftersom de 
pedagoger som medverkat i studien i det läget inte hunnit ta del av de nya läroplanerna. 
 
Förskolan har ett stort ansvar för att se till att varje barn får en varaktig grund inför mötet med 
förskoleklassen och skolan. Det gör det ytterst viktigt att pedagogerna i förskolan är väl med-
vetna om vilka mål som barn förväntas uppnå i skolan. Språket är grunden till all kommunika-
tion och allt lärande, vilket gör det ännu viktigare att förskolepedagoger aktivt och medvetet 
arbetar med barns språkutveckling. 
 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje 
barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet 
och intresse för den skriftspråkliga världen.(Lpfö98, 2006, s.6) 

 
Det är därför viktigt att pedagogerna känner till att även läroplanen för förskoleklassen och 
grundskolan (Lpo94, 2006) har genomgått en revidering och kommer att träda i kraft samti-
digt som förskolans läroplan, då under namnet Lgr11. Den innehåller nya kursplaner för samt-
liga ämnen i skolan, med bland annat tydligare kunskapskrav i svenska i år 3 (Skolverket, 
2009,b). De mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av år 3 är att kunna läsa kända och elev-
nära texter med flyt, såväl skönlitterära som faktatexter, samt att kunna återberätta innehållet i 
både tal och skrift. De ska även kunna skriva en läsbar beskrivande text för hand, samt skriva 
enklare typ av faktatexter med tydligt innehåll. De ord som elever använder ofta behöver sta-
vas korrekt, samtidigt som stor bokstav, punkt och frågetecken behöver användas i texterna på 
rätt sätt. I sitt tal och samtal skall elever kunna berätta och beskriva händelser ur sin vardag, 
så att handlingen går att förstå. De ska också kunna ge och ta emot enklare instruktioner samt 
samtala om ämnen, som de kan knyta an till utifrån sina och andras erfarenheter. Eleverna ska 
i ett samtal kunna framföra sina tankar och åsikter, samt kunna ställa frågor och ge kommen-
tarer till andra. 
 
3.1.2 PIRLS - Progress in Reading Literacy Study 
Som vi nämnt i vår inledning visar olika undersökningar att barns kunskaper i svenska språket 
försämrats under de senaste åren. PIRLS (Skolverket, 2006) är en internationell undersökning 
som vart femte år genomförs i år 4 för att undersöka elevers läsförståelse, där Skolverket har 
det yttersta ansvaret för undersökningens genomförande. I PIRLS första undersökning som 
genomfördes 2001 låg Sverige på en odelad första plats. Dock kunde man med hjälp av andra 
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undersökningar redan då se en neråtgående trend i barns läsprovsresultat. I PIRLS – under-
sökning 2006 hade Sverige mycket riktigt tagit ett steg tillbaka från den tätpositionen. Det är 
framför allt andelen starka och mycket starka läsare som har minskat. PIRLS – resultaten an-
vänds för att inkludera både starka och mindre starka läsare i de satsningar som görs inom 
läsområdet (Skolverket, 2006). 
 
Studien lyfter fram att starka läsare ofta har läsande förebilder i sina föräldrar, samt en all-
mänt positiv inställning till läsning. Den satsning som görs med hjälp av PIRLS - undersök-
ningen riktar sig därför till alla barn i ett 0-19 års perspektiv, vilket gör det viktigt för försko-
lan att utgöra det komplement till hemmet som det ska, så att varje barn får möta den läsande 
förebilden som det har rätt till. Den svenska förskolan är bra på att utveckla de språkliga kon-
texterna som barn i förskolan ingår i, och har ett välutvecklat arbete som ständigt strävar efter 
att allt fler barn skall kunna tillägna sig de mest grundläggande läs- och skrivfärdigheterna 
redan innan skolstart (Skolverket, 2006). Men förskolan behöver utmana alla barn, även de 
barn som ligger långt fram i sin utveckling. Förskolepedagoger måste därför medvetet följa 
upp varje barns utveckling i ett tidigt skede, för att se till att barn ges de utvecklingsmöjlighe-
ter i läs- och skriv, som behövs för en stabil grund inför den fortsatta språkutvecklingen. 
 
3.1.3 PISA – Programme for International Student Assessment 
PISA är en undersökning som genomförs var tredje år, senast 2009, på uppdrag av medlems-
länderna i OECD, som är en organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling (Skolver-
ket, 2009,c). I PISA - undersökningen granskas femtonåringars förmågor och kunskaper inom 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse. I PISA – undersökningen deltar såväl medlems-
länder som icke-medlemsländer i OECD, där det i den senaste undersökningen deltog 65 län-
der. Betoningen i PISA – undersökningen ligger på det livslånga lärandet, det vill säga att 
barn fortsätter att lära sig under hela sitt liv (Skolverket, 2009,c). Syftet med studien är att 
mäta de kunskaper och färdigheter som anses vara nära relaterade till vardagen samt ha bety-
delse för ett liv som vuxen. Utöver dessa prov får barn besvara en enkät med frågor om sin 
bakgrund, sitt lärande, sin motivation samt sitt engagemang. Även skolledare får besvara en 
enkät med olika typer av bakgrundsfrågor, om exempelvis lärandemiljö och lärarnas kompe-
tens, för att eventuella samband kan upptäckas i jämförelser länderna emellan. På så sätt kan 
man synliggöra eventuella starka respektive svaga sidor i sitt eget skolsystem och arbeta vida-
re för en bättre skola. 
 
Varje gång studien genomförs ligger fokus på något av de tre tidigare nämnda ämnesområden, 
2009 var det läsförståelse i fokus. Resultat av den undersökningen, då Sverige deltog för fjär-
de gången publicerades så sent som den 7. december 2010. Den visar att svenska femtonår-
ingars kunskaper i läsförståelse fortfarande ligger över OECD-genomsnittet, vilket innebär att 
svenska elever fortfarande är goda läsare. Det är dock tydligt att svaga läsare fortsätter att 
prestera sämre, samt att skillnaderna mellan flickor och pojkar fortsätter att vara stora. PISA – 
undersökningen visar nämligen att det är dubbelt så många pojkar som flickor just bland de 
svaga läsarna. 
 

3.2 Internationell forskning om högläsning 
Det har lästs för barn i generationer såväl hemma som i skolan och förskolan, och forskningen 
har länge lyft fram högläsningens betydelse och dess positiva effekter på barns läs- och 
skrivinlärning. Högläsning är en av de grundläggande erfarenheterna för utveckling av barns 
språkliga medvetenhet (Peters, 1993). Forskningen har mestadels gjorts på medelklassbarn, 
men har på senare tid alltmer fokuserat på klasskillnader och dess betydelser för barns möten 
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med böcker och läsning. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan att barn blir lästa för 
och deras förmåga att tidigt lära sig läsa och skriva. Författaren menar att föräldrars möte med 
den skriftspråkliga världen har en oundviklig påverkan på barn och att klasskillnader kan bli 
avgörande för barns framtida läs- och skrivinlärning. 
 
Peters (1993) redogör för olika forskningar som gjorts om högläsning och beskriver den för-
ändring som skett under tidens gång. Enligt författaren är högläsning idag inte samma som 
förr, då högläsning mer handlat om en envägskommunikation, med barnet som passiv lyssna-
re. Idag ses högläsning mer som en del av ett samspel mellan barn, vuxen och en text. På se-
nare tid har diskussionen svängt och lyft fram betydelsen av textens innehåll, boksamtal och 
barns delaktighet i högläsning (Heisey & Kucan 2010). Pedagogens roll har en avgörande 
betydelse i arbetet med högläsning, där pedagogens kunskaper om hur man samtalar kring det 
man läser, skapar de förutsättningar och möjligheter som krävs för att varje barn ska kunna 
aktivt delta. Enligt författarna är pedagogen ett viktigt stöd för barn vid möten med svårare 
och mer utmanande texter, speciellt när ordförrådet befinner sig över barnets utvecklingsnivå. 
 
3.2.1 Internationell forskning om högläsning ur ett språkutvecklande perspektiv 
Högläsning ska inte ses som en metod i arbetet med barns språkutveckling, utan mer som en 
sorts informellt lärande i en vardagssituation, som skapar förutsättningar och möjligheter för 
barn att utvecklas i sin läs- och skrivinlärning (Peters, 1993). Högläsning är ur ett språkut-
vecklande perspektiv inte bara främjande för utveckling av barns ordförråd, utan väcker också 
ett intresse hos barn för det skrivna språket, både för hur skriften ser ut och för hur språket är 
uppbyggt. Med hjälp av läsning utvecklar barn sin fantasi och sina inre bilder, vilket enligt 
författaren leder till ökad förståelse av sin omvärld, i såväl vana som ovana situationer. Vi 
lever i en värld där vi inte klarar oss utan språket, betonar Peters. Det är därför oerhört viktigt 
att barn möter läsning redan under tidiga förskoleår, så att de klarar av att möta den skrift-
språkliga miljön som väntar dem redan i skolan. 
 
3.2.2 Internationell forskning om användning av boksamtal vid högläsning 
Samtal människor emellan har stor påverkan på hur vi lär oss och hur vi förstår vår omvärld 
(Pantaleo, 2007). Lärare behöver därför vara väl medvetna om hur de använder språket, men 
också om hur de uppmuntrar barn att använda språket. När barn ges möjlighet att pröva sina 
idéer, utväxla dessa med andra och reflektera kring dem i en mindre grupp, utvecklas deras 
kognitiva tänkande. Genom att lyssna på andra men också på sig själva, utvecklar barn sin 
förståelse för såväl sig själva som för sin omvärld. Författaren menar att barn i en liten läs-
grupp ges möjlighet att våga vara aktiva deltagare och lära tillsammans med andra, för att på 
så sätt växa som individer. Den lärdomen tar barn med sig till nästa grupp, såväl liten som 
stor, och fortsätter att utvecklas språkligt tillsammans med andra. Det i sin tur ställer krav på 
lärarens medvetenhet om hur viktigt det är att göra läsaktiviteterna meningsfulla för barnen, 
exempelvis genom att ta utgångspunkt i barns intressen såsom vid val av bok. Pantaleo menar 
att det är först då som högläsningen blir ett forum för samtal barn emellan och därmed en vik-
tig del i varje barns språkutveckling. 
 
Boksamtal har under senare år fått större utrymme i olika typer av läsaktiviteter (Heisey & 
Kucan 2010). Boksamtal är något som hellre bör ske under själva högläsningen i stället för 
efter. Då ges barn möjligheter att kunna fråga om textens innebörd, förstå innehållet bättre 
och få fram nya tankar och idéer. Aktiviteter kopplade till läsning, såväl före, under och efter 
själva läsaktiviteten, ger barn en fördjupad förståelse för det de läser. Författarna menar att 
den absolut största vinsten med boksamtal under själva läsningen är, att barn får betydligt 
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större utrymme och därmed mer tid för att skapa sig inre föreställningsbilder av textens inne-
håll. 
 

3.3 Språkutveckling 

3.3.1 Det kompetenta barnets språkutveckling 
“Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande, menar 
Vygotskij.” (Vygotskij, 1934/1999, s.10). Den meningen är helt grundläggande för hela vår 
studie. Vygotskijs teorier om språk, tänkande, lärande och utveckling, ligger till grund för 
såväl förskolans som skolans läroplaner och är därmed en stor del av den pedagogik som be-
drivs inom det svenska skolväsendet. 
 
Människors medvetande är rörligt och därmed något som ständigt förändras utifrån den mil-
jön vi lever i och som oundvikligen påverkar oss (Vygotskij, 1934/1999). Med hjälp av olika 
symboler och verktyg tolkar och bygger människor sina inre föreställningsvärldar. Tänkande 
och språk är oumbärliga för människans medvetande och befinner sig i ständig utveckling 
under människans uppväxttid. Enligt Vygotskij är det är genom språket som våra tankar blir 
medvetna. 
 
Vygotskij (1934/1999) tror på det kreativa barnet och menar att det är just människans kreati-
va förmåga som gör att vi kan skapa någonting nytt. Redan det lilla barnet är socialt, vilket 
gör att språket och samtalet med andra människor är oerhört viktigt. Det är redan i tidig ålder 
som barn behöver språklig stimulans från omgivningen (Granberg, 2006). När vuxna kom-
municerar med barn genom att prata och lyssna, stimuleras barns semantiska och grammatis-
ka utveckling samt barns syntaktiska medvetenhet. Med hjälp av språket stimuleras barns 
förmåga att kunna uttrycka sig. Granberg menar att en positiv inställning till kommunikation 
skapar goda förutsättningar för en positiv språkutveckling. 
 
Barns inre tal är nära förbundet med barns tankar och är av stor vikt för utveckling av språkets 
semantiska sida (Vygotskij, 1934/1999). Ett ord är egentligen bara en beskrivning av ett be-
grepp, vilket betyder att det är först när barn uppnår en förståelse för ett begrepp som de kan 
ta till sig det och förstå det ord som representerar begreppet. Människans tankar och känslor 
har stor betydelse för varandra. Enligt Vygotskij påverkas människans tankar av sina känslor, 
behov och intressen. Ju mer barn utvecklar förståelse för olika begrepp och samband, desto 
mer förstår de verkligheten och kan därför släppa taget om sina känslor. 
  
Den proximala utvecklingszonen har en stark förankring i den pedagogik som bedrivs idag 
(Vygotskij, 1934/1999). Pedagogerna måste först och främst undersöka vilken förmåga att 
lära sig varje barn har. Därefter behöver undervisningen planeras och anpassas efter varje 
barns förmåga. Det är först när pedagogen inser vad ett barn förstår eller har svårt att förstå, 
som barnet kan utmanas på rätt sätt, inom barnets närmaste utvecklingszon. Det är i samspel 
med en kompetent person, såväl vuxen som barn, som barnet kan utvecklas över sin förmåga. 
Den vuxnes roll i Vygotskijs sociokulturella teori är därmed såväl nödvändig som oumbärlig. 
 
3.3.2 Pedagogens betydelse för barns språkutveckling 
Idag växer barn upp i ett mångkulturellt samhälle där de möter många språk och socialiseras 
in i samhället på olika sätt (Liberg, 2003). Somliga barn växer upp i rika språkmiljöer medan 
andra inte gör det, vilket innebär att alla barn inte växer upp med samma språkliga kulturer 
och har därmed inte samma tillgång till litteratur. Författaren menar att det är förskolans och 
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skolans ansvar att kunna bemöta alla barn, oavsett deras språkliga bakgrund, för att kunna 
stötta barn i deras kunskapsutveckling, tankeutveckling samt deras språkutveckling. Språkliga 
möten är något som ständigt sker i förskolan, både mellan barn men också mellan barn och 
pedagoger. Enligt författaren har alla barn med sig olika språkliga erfarenheter och möter ofta 
fler nya former av språk i förskolan, som de inte är vana vid. Det är av den anledningen oer-
hört betydelsefullt att pedagoger i förskolan medvetet väljer språkfrämjande arbetsmetoder för 
att stödja alla barn när de utvecklas i sitt språk. Författaren poängterar att det finns många 
olika metoder för att främja barns läs- och skrivutveckling och menar att det är pedagogernas 
ansvar att välja rätt metod för rätt barn. 
 
Valet av arbetsmetod är grundläggande eftersom alla barn är olika och behöver därför även 
undervisas på olika sätt (Fridolfsson, 2007). Det språkliga samspelet är av stor betydelse för 
det enskilda barnets språkutveckling. Författaren menar att pedagogens roll i det samspelet är 
särskilt viktig för barn som vistas i miljöer med låg språkstimulans. Pedagogen är med andra 
ord oerhört betydelsefull i förberedelsen av barns kommande läs- och skrivinlärning, och be-
höver därför arbeta på ett medvetet sätt, genom att bland annat fokusera på barns utveckling 
av det vidgade textbegreppet, redan under barns tidiga år (Lindö, 2009). 
 

3.4 Högläsning 

3.4.1 Rätt bok för rätt barn 
Det är viktigt att pedagogen engagerar sig i val av bok (Lindö, 2009, ss.240-241). Dels behö-
ver boken anpassas efter barnen så att innehållet i boken fångar deras intresse, och dels behö-
ver pedagogen tycka om berättelsen själv. Det är viktigt att ta hänsyn till hur lång berättelsen 
är, men också vilken struktur den har samt vad den handlar om, såsom tema eller om barn 
kommer att kunna identifiera sig med den. Bokens olika egenskaper kan leda till att pedago-
gen har möjlighet att arbeta vidare med boken, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för barn 
med språksvårigheter, exempelvis barn med annat modersmål. Författaren betonar att det då 
krävs en bredare introduktion av barnboken. Ett sätt att göra det på kan vara genom att läsa 
boken på barns modersmål först, vilket gör att barn inte behöver lägga för stor fokus på att 
försöka förstå texten (Gibbons, 2010, s.135). På så sätt blir barn mer mottagliga för att ta till 
sig nya ord och begrepp. 
 
Genom att ta utgångspunkt i barns intressen, exempelvis med ett pågående tema, kan man 
fånga barns uppmärksamhet på ett lekfullt och inspirerande sätt (Lindö, 2009). Då vågar barn 
vara mer delaktiga i läsaktiviteten, vilket i sin tur bidrar till att de känner sig som läsande in-
divider. Pedagogens medvetna val av saga som barn ska kunna koppla sina erfarenheter till, 
gör att barn klarar av att möta en text på ett mycket djupare sätt, såväl medvetet som omedve-
tet (Langer, 2005). Det bidrar till att barn kan utveckla sina föreställningsvärldar, vilka i sin 
tur hjälper barn att förstå saker, se sammanhang och skapa mening. 
 
3.4.2 Högläsningens betydelse för läs- och skrivinlärning 
Språket, strukturen och innehållet i berättelser och i barnböcker har oerhört stor betydelse för 
barns språkutveckling (Lindö, 2009, s.223). När barn ges möjlighet att läsa samma bok om 
och om igen, leder det i sin tur till att barn kan känna igen sig och utveckla sina inre bilder, 
för att så småningom lära sig att koppla böckernas innehåll till sina egna tankar och erfarenhe-
ter. När barn läser tillsammans med andra och samtalar kring det de läser på ett lekfullt och 
kreativt sätt, utvecklas barns förmåga att umgås med andra människor i ett språkligt samman-
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hang. Författaren betonar att den förmågan är helt nödvändig för utveckling av barns läs- och 
skrivinlärning. 
 
Kiwi-metoden, en läs- och skrivinlärningsmetod från Nya Zeeland, lägger stor vikt vid barns 
aktiva deltagande i högläsningsaktiviteter, där barn ges stort utrymme att prata och ställa frå-
gor om texten (Lyckas med läsning: läs- och skrivinlärning i Nya Zeeland, 2001, s.9). Då ges 
barn möjlighet att se koppling mellan bokstavens utseende och ljud, samt mellan ordens utse-
ende och dess betydelse. Likaså lär sig barn hur berättelser är uppbyggda, att de har en början, 
en handling och ett slut. Genom att barn ges möjlighet att möta stor variation av texter, läggs 
den nödvändiga grund som behövs för den fortsatta språkutvecklingen. Barn behöver positiva 
möten med text för att de ska kunna ta till sig textens budskap (Lundberg & Herrlin, 2005). 
”Det är därför viktigt att barn redan från början får uppleva läsandets lust och glädje, samt 
inse att läsandet ger nyckeln till en hel värld av fantasi, spänning, kunskap, äventyr och gläd-
je.” (Lundberg & Herrlin, 2005, s.16). Författarna menar att pedagogen har ett stort ansvar när 
det gäller att se till att barn får ett varaktigt intresse för läsning, därför är det av stor betydelse 
att pedagogen både har kunskaper och medvetenhet vid val av arbetssätt i samband med olika 
läsaktiviteter. 
 

3.5 Boksamtal 

3.5.1 Boksamtal – vad är det? 
”Det räcker inte med att berätta eller läsa för barnen.” (Lindö, 2009, s.243). Författaren menar 
att det är just genom samtalen som pedagogen kan fånga barns funderingar och föreställning-
ar, samt med hjälp av dessa fördjupa sig i texten och på så sätt bidra till större förståelse. Ex-
tra viktigt är det att samtala med barn som har språksvårigheter, eftersom dessa barn sällan 
ställer frågor alls, vilket gör att de har betydligt svårare att förstå textens innebörd. Pedagogen 
behöver samtala genom att ställa öppna frågor vid läsning tillsammans med barn, för att göra 
det möjligt för barn att vara aktiva deltagare. 
 
Det är först när vi hör oss själva tala om boken som vi verkligen inser och förstår vad vi tän-
ker om den (Molloy, 2008, s.77). Våra funderingar skiljer sig åt beroende på vad vi varit med 
om och det är först när vi pratar med varandra som vi kan utbyta våra tankar och idéer, och på 
så sätt få en helt annan förståelse för det som står i texten. Det gäller inte bara innehållet i 
boken utan även språket i den. Författaren menar att pedagogen förutom att samtala kring 
bokens innehåll även kan samtala kring språket i boken, exempelvis genom att uppmärksam-
ma barn på olika ord som de kan använda. På så sätt utökas barns ordförråd på ett mer konkret 
och dynamiskt sätt. 
 
Det finns tre huvudingredienser i ett boksamtal; att utbyta entusiasm om saker man tycker om 
och inte tycker om, att utbyta frågetecken om saker man inte förstår samt att utbyta koppling-
ar om ställen där man upptäckt mönster och samband (Chambers, 1998, ss.18-23). Det vikti-
gaste av allt är att ha en utgångspunkt för samtalet som är lätt för barn att fundera och samtala 
kring. Pedagogen behöver besitta vissa kunskaper kring frågeteknik, men framför allt ha en 
insikt och medvetenhet om sin egen roll i samtalet, nämligen rollen av ordförande. Författaren 
beskriver att pedagogen behöver ha ett äkta intresse för det barn vill tala om, men samtidigt 
inta en avvaktande roll som tillåter barn att komma fram med sina egna funderingar. Likaså 
behöver pedagogen vara väl insatt i den bok som gruppen samtalar kring för att kunna ställa 
rätt frågor, därför behöver boken väljas med omsorg utifrån barns behov och intresse. 
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3.5.2 Boksamtal ur barns perspektiv 
Genom att låta barn vara delaktiga i ett samtal kring en bok, ges vuxna möjlighet att ta del av 
barns perspektiv (Ekelund, 2007). Alla upplevelser som barn möter i sin vardag idag kan vi 
hitta i barnböckerna, såsom sorg, glädje och ondska. Författaren menar att barn genom att 
prata om olika känslor tillsammans med vuxna, lär sig att handskas med känslorna och lär sig 
så småningom berätta om andra saker som har med deras liv att göra. Med andra ord lär sig 
barn att koppla innehållet i böckerna till sina egna erfarenheter. Det är därför viktigt att läsa 
sagor som handlar om vardagen, som i sin tur kan bli en grund för kommande diskussioner. 
Författaren poängterar att det är ett ypperligt tillfälle att föra diskussioner kring saker som 
barn känner igen sig i. Genom att barn får samtala kring böckernas innehåll och uppmärk-
samma olika händelser, kan de bli medvetna om att saker kan göras på olika sätt i olika sam-
manhang, vilket blir en sorts förberedelse för det som de kan komma att möta i sitt liv (Lindö, 
2009). 
 
Barn skapar sig inre bilder utifrån böcker vars innehåll de kan koppla till sin egen erfarenhet 
(Langer, 2005). Det är en viktig del i barns framtida liv, där de med hjälp av sin litterära fan-
tasi får lättare att förstå andra människor samt klara av att lösa olika problem, såväl i försko-
lan, skolan som senare i arbetslivet. Böckernas värld hjälper barn att hitta sig själva, att leva 
sig in i andras situation och på så sätt inse betydelsen av olikheter. 
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4. Metod 
I kapitlet nedan följer en beskrivning av studiens genomförande samt vilken metod som till-
lämpats. Även studiens giltighet och tillförlitlighet tas upp, samt vilken hänsyn som tagits till 
de forskningsetiska principerna. 
 

4.1 Kvalitativ metod – intervju 
Vi har valt att använda oss av undersökningsmetod intervju, som är den mest vanliga metoden 
för insamling av data i kvalitativa studier (Kihlström, 2007,a, s.47). Fördelen med en intervju 
är att den kan utformas så att den liknar ett vanligt samtal mellan två människor, vilket kan ha 
en avslappnande effekt. Det är dock viktigt att intervjuaren tänker på att inte ställa för många 
frågor, genom att bland annat se till att intervjun vilar på en fast struktur, för att på så sätt sä-
kerställa att frågorna som ställs verkligen blir besvarade. 
 
I studien utformades en halvstrukturerad intervju (se Bilaga 2), som innebär att frågorna i in-
tervjun är öppna och saknar fasta svarsalternativ (Lantz, 1993, ss. 58-59). Den typen av inter-
vjufrågor ger intervjuaren större utrymme till flexibilitet under intervjuns genomförande, men 
också större möjlighet att säkerställa att de frågor som ställs verkligen svarar på studiens syf-
te. 
 

4.2 Urval 
Vi har intervjuat samtliga pedagoger på en förskola i Halland, där en av oss genomgått sin 
verksamhetsförlagda utbildning, vilket vi upplevde skapade förtroendeingivande förutsätt-
ningar för personalens vilja att delta i studien. Valet av just den här förskolan berodde på att 
vi kände till att samtliga sju pedagoger var beredda att delta i studien, till skillnad från försko-
lan, där den andra av oss genomgått sin verksamhetsförlagda utbildning och där flertalet pe-
dagoger inte ville delta. Det innebär att en av oss har större förförståelse om förskolan i studi-
en samt pedagogernas sätt att arbeta, men vi tror att den enas subjektivitet vägs upp av den 
andras objektivitet. 
 
Förskolan i studien är ett personalkooperativ med två avdelningar med barn i åldrarna ett till 
fem år på respektive avdelning. Arbetslagen består av barnskötare, förskollärare och speciallä-
rare samt outbildad personal, men vi har i vårt arbete valt att benämna samtliga som pedago-
ger. En närmare presentation av respektive pedagog görs i samband med framställning av 
studiens resultat. Förskolans två avdelningar samarbetar med varandra genom att dela in barn 
i tvärgrupper vid högläsning, s.k. läsgrupper. De barn som går sitt sista år på förskolan ingår i 
en egen läsgrupp, som i arbetet benämns som storbarnsgrupp. Inga bortfall förekom under 
studiens gång. 
 

4.3 Genomförande 
Inför studien informerades varje deltagare såväl muntligt som skriftligt om de etiska princi-
perna. Ett missivbrev (se Bilaga 1) skickades ut i god tid och inkluderade även några intervju-
frågor, så att varje deltagare gavs möjlighet att fundera kring sina kunskaper om ämnet, samt 
kring sitt arbetssätt (Björkdahl Ordell, 2007,b, s.88). Tanken med det var att få deltagarna att 
känna sig trygga inför själva intervjun, samtidigt som vi hoppades på utförligare svar. Delta-
garna informerades, såväl skriftligt som muntligt, om rättigheten att säga ifrån om de av något 
skäl inte ville bli intervjuade, samt att de när som helst kunde avbryta intervjun. Dessutom 
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tydliggjordes för varje deltagare att deras svar i intervjun förblir konfidentiella och kan endast 
komma att användas i utbildnings- och forskningssyfte. 
  
Innan de riktiga intervjuerna genomfördes valde vi att genomföra två provintervjuer med pe-
dagoger verksamma på andra förskolor i Halland. Genomförandet av dessa provintervjuer gav 
oss möjlighet att upptäcka eventuella brister i utformningen av intervjun, samt möjlighet att 
säkerställa att frågorna i intervjun var ställda så att vi fick de svar som vi efterfrågade. På så 
sätt kunde vi omformulera intervjufrågorna och skapa bättre förutsättningar för den komman-
de studiens giltighet. Själva utformningen av intervjufrågorna är av avgörande betydelse för 
att frågorna verkligen ger de svar som behövs för att uppnå studiens syfte (Lantz, 1993, s.60). 
Intervjuns öppna frågor visade sig vara till stor hjälp i analysen av respondenternas svar, 
mycket tack vare att intervjufrågorna delades upp i två huvudområden. Dessa områden av-
gränsar studien till pedagogernas tankar kring sina kunskaper om barns språkutveckling och 
till pedagogernas resonemang kring sitt arbete med läsning. I slutet av varje intervju gavs re-
spondenterna möjlighet att kommentera eller förklara sina tidigare svar. 
 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på förskolan, för att skapa en så avslappnad miljö 
som möjligt. De inledande intervjufrågorna var av mer allmän karaktär om pedagogernas 
bakgrund, för att minska nervositeten hos deltagarna. De svar vi fick på de inledande frågorna 
gav en föraning om att utbildning respektive erfarenhet har viss betydelse för pedagogernas 
olika resonemang. Vi har dock inte tagit med det i vårt resultat, eftersom vi inte ser det som 
relevant för den här studien. Pedagogerna intervjuades en i taget och vi var båda närvarande 
vid samtliga intervjuer. En av oss hade huvudansvar för att ställa frågorna och se till att vi höll 
oss till ämnet. Den andra tog tid, antecknade samt fokuserade på pedagogernas svar, för att 
säkerställa att relevanta följdfrågor ställdes. Dokumentationen, såväl inspelningarna som an-
teckningarna, gjordes med hjälp av mobiltelefon och en bärbar dator, för att underlätta den 
kommande bearbetningen av samtliga intervjuer. Intervjuernas längd varierade från 5-15 mi-
nuter per pedagog, beroende på deras behov av betänketid i samband med de olika frågorna. 
 

4.4 Etik 
De etiska principerna är oerhört viktiga och ska ses som riktlinjer inom all forskning (Björk-
dahl Ordell, 2007,a, s.25). Vetenskapsrådet, är en statlig myndighet under Utbildningsdepar-
tementet, som har ansvar för utveckling och stöd av svensk forskning inom det vetenskapliga 
fältet. 
 
Individens krav på att behandlas utifrån godkända etiska principer kallas för individskydds-
kravet och delas upp i fyra huvudkrav (Björkdahl Ordell, 2007,a). Det är viktigt att samtliga 
deltagare i studien informeras om dessa krav, vilket i vårt fall gjordes såväl skriftligt genom 
missivbrevet (se Bilaga 1), som muntligt inför varje intervju. Först och främst informerades 
pedagogerna om informationskravet, med andra ord om vår studies syfte. Därefter informera-
des varje pedagog om sin rätt att bestämma över sitt eget deltagande i studien, s.k. samtyckes-
kravet. Likaså upplystes pedagogerna om konfidentialitetskravet, som innebär att deras per-
sonuppgifter skyddas från obehöriga, bland annat genom att de fått fiktiva namn i studien som 
inte går att koppla till deras person. Slutligen informerades pedagogerna om nyttjandekravet, 
där vi beskrev att den insamlade data endast kommer att användas i forskningssyfte. 
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4.5 Tillförlitlighet och giltighet 
Giltigheten i en studie innebär att det som var tänkt att undersökas, verkligen har undersökts 
och svarat på syftet i studien, så att det tydligt framgår även för andra (Kihlström, 2007,b, 
s.164). För att säkerställa giltigheten i studien, arbetades det grundligt med utformning och 
genomförandet av intervjuerna. Som vi beskrivit tidigare genomfördes två provintervjuer in-
för själva intervjustudien, så att frågornas kvalitet sattes på prov och att det säkerställdes att 
de svar vi fick var de som efterfrågades. Dessutom var båda två närvarade vid samtliga inter-
vjuer för att inte gå miste om väsentlig information, men också för att den ena av oss kände 
respondenterna. Det var viktigt för oss att undvika att bli för privata med respondenterna, 
samtidigt som vi ville att respondenterna skulle känna sig trygga under intervjun. Samtliga 
intervjuer, förutom provintervjuer, spelades in och transkriberades, för att så mycket som 
möjligt av intervjuerna skulle tillvaratas inför den kommande analysen och bearbetningen. 
 
Tillförlitlighet i studien handlar om själva trovärdigheten, att studiens innehåll är pålitligt 
(Kihlström, 2007,b, s.164). En annan forskare ska kunna göra om studien och i princip kom-
ma fram till samma resultat, vilket kan vara sårbart eftersom varje forskare gör egna tolkning-
ar av det som har framkommit i intervjuerna. För att höja tillförlitligheten i vår studie har vi 
medvetet valt att förstärka det vi skriver med konkreta utdrag ur intervjuerna. På så sätt blir 
det vi skriver mer lättförståeligt och därmed mer trovärdigt för läsaren. 
 

4.6 Analys och bearbetning 
När intervjuerna var genomförda inleddes bearbetning av det insamlade materialet med tran-
skribering. Vi valde att lyssna på intervjuerna och transkribera dem tillsammans, för att öka 
såväl giltigheten som tillförlitligheten i studien. Det visade sig vara ett klokt beslut, då vi vid 
flera tillfällen hörde olika saker och behövde lyssna om på flera av inspelningarna. En annan 
fördel med att transkribera gemensamt, visade sig vara effektiviteten, då en av oss hade hand 
om tekniken medan den andra skrev ut intervjuerna. 
 
I analysen av respondenternas svar sökte vi delvis efter information som motsvarar det vi ef-
terfrågar i studiens syfte och studiens frågeställningar, och delvis efter likheter och olikheter i 
respondenternas svar, för att upptäcka mönster som på ett eller annat sätt utmärker sig. Efter-
som pedagogernas svar visade sig omfatta ett större område än vad vi till en början avgränsa-
de studien till, beslutade vi oss för att studiens resultat och även efterföljande resultatdiskus-
sion skulle grunda sig på de teman som framkom i vår empiri. Bakgrundslitteratur och forsk-
ning får i vårt arbete en roll av byggnadsställning, som bär upp hela vårt arbete. 
 
De mönster som framträdde under analysen delades upp i sju olika teman, som vi markerade 
ut med var sin färg, för att sedan klippa ut dessa och sortera dem. Analys är en bearbetning av 
en helhet, där olika detaljer betraktas i förhållande till varandra men också ur olika perspektiv, 
som utifrån det delas upp i mindre delar (Malmqvist, 2007, ss. 122-132). Vi har valt att kalla 
dessa delar för teman, som formulerades till följande rubriker: 
 
Styrdokument – pedagogernas medvetenhet och kunskaper om styrdokumenten. 
 
Språkutveckling – pedagogernas tankar om vilka arbetssätt som främjar barns språkutveck-
ling. 
 
Högläsning – pedagogernas tankar om hur de praktiskt genomför högläsningsaktiviteterna 
samt hur de arbetar för att ta hänsyn till barns olika behov. 
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Bokens betydelse för högläsning som språkfrämjande arbetsmetod – pedagogernas reso-
nemang kring hur de väljer högläsningsbok samt hur de tänker kring innehållet i barnböcker-
na. 
 
Boksamtal – pedagogernas kunskaper om, samt arbete med boksamtal. 
 
Läsningens betydelse för utveckling av barns kompetenser – pedagogernas tankar om läs-
ningens betydelse för de kompetenser som de menar att barn utvecklar till följd av arbetet 
med högläsning. 
 
Planering och utvärdering – pedagogernas tankar om planering och utvärdering av sitt arbe-
te med högläsning. 
 
Såväl resultatet som resultatdiskussionen är skrivna utifrån dessa teman. Det som först skrevs 
i resultatet användes sedan som grund för resultatdiskussionen, där pedagogers olika resone-
mang kopplas till väsentlig litteratur, som slutligen vävs sammans med våra egna tankar. 
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5. Resultat 
I resultatavsnittet redovisas analysen av intervjuerna, som inleds med presentation av försko-
lans samtliga pedagoger. Därefter följer en sammanfattning över resultatet som sedan delas 
upp i de sju teman som finns beskrivna under avsnittet Analys och bearbetning. 
 

5.1 Presentation av förskolans pedagoger 
Pedagogerna på förskolan har olika bakgrund både när det gäller utbildning och erfarenhet, 
men också kön. Vi har valt att benämna samtliga som pedagoger, där var och en fått ett fiktivt 
namn, där vissa namn är könsneutrala för att inte pedagogernas identitet ska kunna avslöjas. 
Nedan följer en kort beskrivning av varje pedagog, för att resultatet ska bli mer lättförståeligt 
för läsaren. 
 
Eva – 61 år, förskollärare och speciallärare, 18 år inom förskolan 
 
Jenny – 42 år, barnskötare, 16 år inom förskolan 
 
Karin – 41 år, förskollärare, 13 år inom förskolan 
 
Kim – 55 år, förskollärare, 25 år inom förskolan 
 
Lova – 22 år, ingen pedagogisk utbildning, 2 år inom förskolan 
 
Robyn – 53 år, förskollärare, 26 år inom förskolan 
 
Sara – 29 år, barnskötare, 29 år, 6 år inom förskolan  
 

5.2 Resultatsammanfattning 
Sammanfattning av pedagogernas svar visar på att majoriteten av pedagogerna inte känner till 
innebörden av kunskapskrav i år 3. Läroplanen däremot, är samtliga pedagoger välbekanta 
med och ser den som ryggraden i sitt arbete med barn, även om den mestadels används på ett 
ganska omedvetet sätt. Ett särskiljande drag är att förskolan som ett personalkooperativ har en 
sorts medvetenhet och behov att följa de kommunala förskolornas utveckling för att säkerstäl-
la sin egen utveckling. 
 
I pedagogernas arbete med barns språkutveckling är det framträdande att de på olika sätt arbe-
tar med rim och ramsor, sånger, läsning och annat arbetsmaterial för att utveckla barns språk. 
Det som samtliga pedagoger lyfter fram som särskilt betydelsefullt är just det dagliga samtalet 
med barn, som de menar finns närvarande i alla situationer på förskolan och därför viktigt att 
ta tillvara på. De har stor medvetenhet om att samtalet med barn utvecklar deras ordförråd, 
samt att barn genom att samtala lär sig att uttrycka sina tankar och känslor. Några pedagoger 
anser att läsning är en början till barns läsinlärning, samt att den har stor betydelse för barns 
utveckling av inre bilder och föreställningsvärldar. Andra pedagoger menar att läsning bidrar 
till att barn utvecklar även andra kompetenser förutom de språkliga, såsom koncentration vil-
ket de ser som viktigt inför barns möte med skolan. Pedagogerna ser språket som grunden till 
allt och menar att språket är ett kommunikationsmedel som människan inte klarar sig utan. 
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Förskolan i studien arbetar medvetet med daglig högläsning, som både sker spontant och vid 
planerade tillfällen. Vid den planerade högläsningen fördelas barn i olika läsgrupper efter ål-
der och mognad, som ändras och anpassas utefter barns olika behov. En del pedagoger beto-
nar vikten av att arbeta behovsanpassat och utmana barn utifrån deras utvecklingsnivå, d.v.s. 
att lägga svårighetsgraden lite över barns egen utvecklingsnivå. Samtliga pedagoger ser dock 
högläsning som en oerhört viktig del i det dagliga arbetet med barns språkutveckling och me-
nar att själva högläsningen som fenomen aldrig kan ersättas av andra medier. Pedagogerna 
vill förutom själva läsningen förmedla en positiv känsla till barnen och på så sätt lyfta fram 
läsningens betydelse. Samtliga pedagoger använder sig av samtal under lässtunderna, men 
känner inte till själva begreppet boksamtal.  De ser samtalet i samband med högläsning som 
oerhört viktigt och menar att det är av stor betydelse att barn görs delaktiga i samtalet, samt 
att utgångspunkten behöver vara välförankrad i barnens intresse. 
 
Barn deltar aktivt i val av bok inför lässtunden, men en av pedagogerna lyfter fram betydelsen 
av att det är minst lika viktigt att även pedagogerna väljer bok, eftersom barn på så sätt kom-
mer i kontakt med barnlitteratur som de själva inte hade valt. En annan pedagog betonar vik-
ten av sitt eget intresse vid val av bok och menar att läsaren omedvetet förmedlar sina känslor 
och tankar om boken. En annan aspekt som några av pedagogerna framhäver är att välja 
böcker med aktuellt innehåll, så att barn lättare kan relatera till bokens handling. Böckerna 
läses inte i förväg, men det upplevs inte som något problem av pedagogerna själva. Försko-
lans planering och utvärdering sker muntligt och mestadels individuellt, förutom vid tillfällen 
då pedagogerna upplever att praktiska förändringar behöver genomföras. 
 

5.3 Resultatanalys 

5.3.1 Styrdokument 
Kunskapskrav i år 3 är helt okända bland pedagogerna, förutom hos Jenny som har egna barn 
i skolan och verkar därför mer insatt i ämnet. Hon tänker högt och försöker minnas vad som 
krävs av barn i år 3 och berättar att de behöver kunna skriva en historia med början, mitten 
och ett slut. Hon säger också att berättelsen måste ha en handling samt att stor bokstav och 
punkt måste kunna användas. 
 
När vi sedan frågar Jenny om Lpfö98 och hur hon använder sig av den, förstår hon till en bör-
jan inte vad vi menar med det. När hon väl inser att det är läroplanen vi talar om, är hon snabb 
med att berätta att hon läst den och att den är ständigt närvarande i bakgrunden av hennes ar-
bete. Hon menar att en pedagog i förskolan inte ska behöva bläddra i böckerna, utan att läro-
planen i stället ska finnas där hela tiden och vävas in i verksamheten på ett naturligt sätt. Kim 
berättar att läroplanen kom till långt efter förskolans uppstart och att pedagogerna självklart 
läst igenom läroplanens mål och säger att de i sitt arbete på förskolan ständigt strävar efter att 
uppnå dessa mål. Kim poängterar att pedagogerna alltid arbetat på ett likartat sätt, såsom läro-
planen föreskriver, men att pedagogerna aldrig uttryckt det med den typen av ord. Robyn för-
stärker sina kollegors utsaga och menar att det är viktigt att hela tiden se till att förskolan föl-
jer läroplanen, speciellt eftersom förskolan i studien är ett personalkooperativ. Robyns utta-
lande kan tolkas som att det vilar ett betydligt större ansvar på pedagoger i ett personalkoope-
rativ än vad det gör på pedagoger i en kommunal förskola.  
 

Ja, faktiskt så läser jag läroplanen ibland. /…/ Jag bara läser och tänker så här, ja 
men det gör vi, och det gör vi och det är bra, så att man kollar av ibland. Så att vi 
inte är helt ute och cyklar. När man driver en privat verksamhet så kan det bli så. 
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Man kan liksom gå åt ett helt annat håll en vad hela övriga förskollärare… gänget 
gör. (Robyn) 

 
5.3.2 Språkutveckling 
När pedagogerna talar om språkutveckling är det övervägande svaret att språket är oerhört 
viktigt. Samtliga pedagoger betonar betydelsen av samtal med barn i olika situationer som 
dagligen uppstår på förskolan. Kim menar att det är viktigt att ge barn ett fungerande språk, så 
att de lär sig att kunna uttrycka sig och poängterar att det är viktigt att barn utvecklar ett språk 
som gör att de lär sig att prata tydligt, så att de kan göra sig förstådda i olika sammanhang. 
Även Eva betonar språkets betydelse och menar att språket är grunden till allt och därmed 
oerhört viktigt för kommunikation människor emellan. Det är på så sätt barn lär sig att förstå 
andra människor, vilket är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, menar Eva. Språket stärker 
barns självkännedom och självkänsla, säger hon och poängterar att människor inte kan ut-
vecklas utan ett språk och att det därför är viktigt att vi vuxna ger barn ett språk. Evas uttalan-
de kan tolkas som att det vilar ett stort ansvar på pedagogerna i deras arbete för att främja 
barns språkutveckling. 
 

 Språket är ju grunden för precis allting ser jag det som. Det är jätteviktigt för själv-
kännedom och självkänsla. Jätteviktigt för kommunikation. Utan språk så ligger du 
långt efter alla andra. Det är grunden för förståelse för andra människor, för demo-
krati, det är grunden för allting. Jätteviktigt att ge barn ett språk. (Eva) 

 
I samband med samtal kring barns språkutveckling tillfrågas pedagogerna om de använder sig 
av några särskilda metoder. Fyra av pedagogerna nämner samtalet som en språkfrämjande 
metod. Kim och Jenny menar dock att de är osäkra på om samtalet kan ses som en metod, 
men menar ändå att det dagliga samtalet är oerhört betydelsefullt för barns språkutveckling. 
Jenny säger att det är viktigt att pedagogerna tar tillvara på de små stunderna med barn, när de 
exempelvis leker ute på gården och försöker sätta ord på det de gör, speciellt med de mindre 
barnen som har lite svårt att uttrycka sig. Även Kim lyfter fram betydelsen av att samtala med 
barn, men menar att det är viktigt att även pedagogerna sätter ord på det de själva gör. Verk-
samheten är genomsyrad av samtal, menar Kim, både mellan pedagogerna och barnen, men 
också barn emellan och pedagogerna emellan. 
 
Flera av pedagogerna nämner även sånger, läsning och rim och ramsor som arbetsmetoder. 
Tre av pedagogerna berättar kring arbetet med rim och ramsor. Jenny säger att det är viktigt 
att arbetet med barns språkutveckling sker på ett lekfullt sätt. Hon menar att pedagogerna bör 
ta tillvara på leken och väva in lärandet i olika situationer på ett naturligt sätt, nästan som att 
lura barn in i lärandet. Vi skulle kunna tolka det som att lärandet genom lek sker mer naturligt 
eller som Jenny uttrycker det, att det kommer lite av sig självt. 
 

Att lura dem lite grann att lära sig. Att de ska göra det lite i leken, att man rimmar 
och ramsar och att man pratar mycket med dem, så att de får det med sig naturligt, 
så att det kommer lite av sig självt. (Jenny) 

 
Två pedagoger nämner även sång och läsning som arbetsmetod. Karin talar om ett pedago-
giskt arbetsmaterial, Språklust, som hon säger har blivit hennes bibel i arbetet med barns 
språkutveckling. Hon menar dessutom att det finns andra bra arbetsmaterial för att arbeta med 
exempelvis sånger samt med rim och ramsor, som hon menar att pedagogerna kan använda 
sig av i sitt arbete. Eva lyfter fram läsning som en arbetsmetod och berättar hur hon arbetar 
med det. Hon säger att det är viktigt att pedagogen bryter av under läsningens gång och kollar 
av att barn verkligen förstår det man läser. Att de verkligen förstår innehållet, påpekar hon. 
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Ibland kan det leda till en diskussion i gruppen, säger hon, men det är just det som hon menar 
är viktigt. Dessutom, säger Eva, behöver sagor berättas med egna ord, gärna dramatiseras med 
hjälp av olika figurer. Det är av stor betydelse att vi pedagoger tar utgångspunkt i barns in-
tressen och tillvaratar barns nyfikenhet, fortsätter Eva och tar upp betydelsen av att pedago-
gerna behöver visa respekt för barn och lyfta fram barns kunskaper genom att utmana dem, 
för att på så sätt främja deras språkutveckling. Hon är kritisk till vissa böcker med ett alldeles 
förenklat språk och menar att hon medvetet undviker sådana böcker. Vi skulle kunna tolka 
Evas utsaga som att användandet av ett förenklat språk missgynnar barns språkutveckling i 
stället för att främja den. 
 

 Jag tycker också att det är viktigt att respektera barnen och inte underkänna dem 
när man läser böcker och förenklar för mycket utan ge dem lite att bita i så att säga, 
lite utmaningar. För det är ju så de utvecklas. Så det skulle ju aldrig falla mig in öh, 
för ens för de allra minsta att läsa ”titta Max potta” så där till exempel. Det tycker 
inte jag, utan prata hela meningar. (Eva) 

 
5.3.3 Högläsning 
När pedagogerna tillfrågas kring sitt arbete med högläsning, tar de flesta upp såväl planerad 
som spontan läsning. Samtliga pedagoger berättar att den planerade lässtunden sker dagligen 
med alla barn, fördelade i olika läsgrupper beroende på ålder och mognad. Lässtundens längd 
varierar från tio minuter upp till en halvtimme per gång. Robyn menar dock att såväl pedagog 
som läsgrupp kan påverka lässtundens längd och beskriver att lässtunden kan vara betydligt 
längre om pedagogen eller barngruppen tycker om boken. 
 
När vi pratar mer ingående om gruppfördelning menar två av pedagogerna att det är oerhört 
viktigt med flexibilitet vid gruppfördelningar. Karin säger att det är viktigt att gruppernas 
sammansättning inte bara görs utifrån ålder utan även utifrån mognad. Hon menar att det är 
viktigt att grupperna kan justeras under resans gång och anpassas efter barns olika behov. Hon 
säger att det är viktigt att ta hänsyn till både barn som har språksvårigheter, men också barn 
som behöver mer språkliga utmaningar. Eva framhäver ett annat perspektiv kring flexibilitet 
vid gruppindelningar och menar att det ibland behöver ändras i grupperna mer kortsiktigt. 
Färre antal barn eller oro i barngruppen kan vara exempel på några av orsakerna till kortsikti-
ga gruppförändringar och kräver därför en hel del flexibilitet hos pedagogerna. 
 

Och har vi väldigt lite barn så möblerar vi om i grupperna eller om det är nån som 
av någon orsak är ledsen som kanske vill vara med en speciell vuxen så, så att de 
ser ju lite olika ut. Men de äldsta då som ska börja skolan de har vi ju kapitelbok 
för. (Eva) 

 
Samtliga pedagoger ser högläsning som en betydelsefull del i sitt arbete med barns språkut-
veckling. Kim talar om att högläsning bidrar till att barn med hjälp av roliga och fängslande 
berättelser kan leva sig in i bokens innehåll och på så sätt skapa sig inre bilder. Kim fortsätter 
att beskriva hur pedagogen behöver locka fram barns fantasi, för att barn ska kunna utveckla 
sina inre föreställningsvärldar. Barn idag översköljs ständigt av färdiga bilder i olika sam-
manhang och behöver just därför en stund då de kan sitta i lugn och ro, bli lästa för, lyssna 
och fundera kring det lästa, för att på så sätt kunna skapa sig egna inre bilder, berättar Kim. 
Även Eva talar om olika medier, såsom TV, stereo och datorer och betonar att dessa aldrig 
kan ersätta en vuxen läsande person som antingen läser eller berättar för barn. Evas uttalande 
skulle kunna tolkas som en uppmaning till förskolan, att aldrig snåla in på den viktiga stunden 
som hon menar att läsning är. 
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Jag tror ju aldrig att högläsning kan ersättas av typ att låta barnen lyssna på ett 
band eller, eller titta på nånting på TV eller nånting i datorn eller så. Jag tror aldrig 
att det kan ersätta att en vuxen eller en läsande person som läser eller berättar, 
tycker jag ju går lika bra, för barnen. Och jag tror aldrig att man ska… kan snåla in 
på den stunden. (Eva) 

 
Kim berättar också att högläsning leder till att barn själva blir intresserade av att läsa, vilket 
pedagogerna ofta uppmärksammar när barn spontant sätter sig i små grupper, tittar och blädd-
rar i böckerna och låtsasläser. Det är av stor vikt att vi vuxna förmedlar det förhållningssätt 
som vi människor bör ha till böcker och läsning, betonar Kim och menar att miljön som böck-
erna presenteras i behöver utformas så att barn inser böckernas betydelse och lär sig att hante-
ra dem varsamt och med respekt. 
 

Jag tror att det är viktigt att man har böcker som inte är massa trasiga och tråkiga 
böcker som bara ligger kastade i en låda utan att vi vuxna förmedlar på något sätt 
att böcker är viktigt och att man får vara rädd om dem framför allt. (Kim) 

 
5.3.4 Bokens betydelse för högläsning som språkfrämjande arbetsmetod 
Samtliga pedagoger berättar att både barn och vuxna väljer böcker inför lässtunderna, men att 
det kan se lite olika ut. Jenny säger att det är hon som väljer först och berättar att hon kan ta 
med sig ett antal böcker som barn sedan får välja utav. Eva och Kim beskriver att barn ibland 
kan välja böcker som är över deras nivå och att de då väljer att anpassa texten i boken efter 
barns mognad. Ibland berättar de kring bilderna i boken, men det händer också att de talar om 
för barn att boken är för svår och väljer därför en annan bok. Karin betonar att det är viktigt 
att både barn och pedagoger väljer böcker. Hon menar att barn ofta har sina favoriter som de 
vill höra om och om, vilket hon säger är viktigt att ta hänsyn till. Hon poängterar dock att det 
är av lika stor betydelse att även pedagogerna väljer böcker ibland, eftersom det många gång-
er kan vara böcker som barn själva inte skulle valt. Hon talar om betydelsen av att pedagogers 
val behöver utgöra en sorts motpol till barns val. 
 

Det tycker jag är viktigt att man gör båda delar. Att barnen också får välja för de 
får ju sina favoriter givetvis, som de gärna vill höra om och om igen. Och det måste 
de ju få göra också, men ibland kan det ju vara viktigt att vi vuxna tar en bok som 
man vet att barnen inte själva skulle välja, så där direkt. Och då tycker jag att det är 
viktigt att man är nån slags motpol till det. Att man visar de böcker som de inte 
spontant väljer själva kanske. (Karin) 

 
När det gäller storbarnsgruppen berättar samtliga pedagoger att kapitelboken väljs gemensamt 
av de vuxna. Robyn menar att val av bok ofta sker utifrån den egna erfarenheten och anser att 
det pedagogen tycker om en bok även förmedlas vidare till barnen. Robyn betonar att det där-
för är viktigt att vara medveten om böckernas innehåll, så att inte innehållet är för ålderdom-
ligt eller felanpassat för respektive läsgrupp. Även de andra pedagogerna uttalar sig om vilken 
betydelse böckernas innehåll har för själva lässtunden. Jenny och Kim menar att det är viktigt 
att tänka på barnens ålder när man väljer bok. Jenny säger att boken gärna får vara spännande 
när hon läser för de äldre barnen, så att de fängslas av innehållet, vilket är extra viktigt när 
boken inte har så många bilder. Ett fängslande innehåll bidrar till att barn lättare kan skapa sig 
egna inre bilder av berättelsen, menar Jenny. När det gäller de mindre barnen är det viktigt att 
boken är tydlig samt att bilderna och texten hänger ihop, så att man kan prata kring innehållet, 
betonar Kim. Lova och Robyn tar upp betydelsen av att innehållet i böckerna även bör vara 
något som står barn nära. Lova menar att det är viktigt att böckerna tar upp ämnen som vän-
skap samt hur människor ska bemöta varandra. Robyn å andra sidan betonar vikten av att tän-
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ka på att vissa böcker skrevs för länge sedan och att innehållet i sådana böcker ibland kan 
upplevas som kränkande, samt vara svårt för barn att ta till sig. 
 

Men däremot Astrid Lindgren böckerna, de håller ju för de är ju tidslösa. Men även 
där kan jag känna lite så där, det här… /…/ Negerkung och sånt där, som jag är 
väldigt mycket emot. /…/ Vad är din pappa? Jo, han är negerkung. Hur okej är det 
då? (Robyn) 

 
När vi frågar pedagogerna om de läser böckerna i förväg, svarar alla förutom Jenny att de inte 
gör det. Jenny berättar att hon alltid bläddrar igenom en bok som hon inte sett tidigare, efter-
som den kan handla om något helt annat än vad den ser ut att göra. Hon menar att boken kan 
verka bra utifrån sin framsida, men ändå visa sig vara dålig. Karin berättar att hon brukade 
läsa igenom böckerna förr, men att hon inte gör det längre. Både Karin och Kim menar att de 
efter många års arbete i förskolan ofta känner till böckernas olika innehåll. Stöter man på en 
ny bok, kan man snabbt bläddra igenom den för att få en uppfattning om bokens handling och 
textmängd, säger Kim. Utifrån pedagogernas svar kan vi urskilja att innehållet i böckerna inte 
alltid passar den aktuella läsgruppen, till följd av att böckerna inte läses i förväg. Karin, Ro-
byn och Kim ser inte det som ett problem, utan menar att de antingen kan välja en annan bok 
eller utifrån sin erfarenhet anpassa bokens innehåll efter barns utvecklingsnivå, genom att 
exempelvis ändra om texten under tiden de läser boken. 
 
5.3.5 Boksamtal 
När pedagogerna tillfrågas om de känner till begreppet boksamtal är det gemensamma svaret 
att de inte gör det. Samtliga pedagoger använder sig dock av samtal i olika former under läs-
stunderna. Kim berättar att de samtalar med barn i samband med högläsningen, såväl under 
läsningen som efteråt. Även Jenny menar att det är av stor vikt att samtala under läsningen 
och menar att barn behöver ges utrymme för att få avbryta och komma med frågor och fun-
deringar. Eva lyfter fram betydelsen av samtalet för att barn ska ges möjlighet att ta till sig 
nya ord och på så sätt utveckla sitt ordförråd. Hon säger att det är viktigt att pedagogen stäm-
mer av med barnen under läsningens gång för att se till att barn förstår orden i texten så att de 
kan följa handlingen i boken. Ett sådant förhållningsätt kan skapa utrymme för diskussion 
under läsningens gång, vilket Eva ser som betydelsefullt. 
 

Men om man, jag tittar på en sån sak som högläsning då, så tycker jag att det är jät-
teviktigt att åtminstone i, när man läser högläsning för de äldre barnen då och kapi-
telböcker och så, att man bryter av och kollar av så att de verkligen förstår orden. 
Och förstår innehållet. (Eva) 

 
När vi talar med pedagogerna om samtalets betydelse i samband med läsning, lyfter fyra av 
pedagogerna fram samtalet i just storbarnsgruppen. Eva menar att det är viktigt att nappa på 
allt som barn undrar över och samtala kring det. Eftersom pedagogerna turas om att läsa kapi-
telboken för storbarnsgruppen, brukar Kim be barn att återberätta det som hänt tidigare i bo-
ken och menar att det är viktigt att låta barn återberätta, eftersom de då lär sig att tänka efter 
och fundera kring bokens handling. Även Jenny nämner att hon brukar prata med barn i stor-
barnsgruppen och beskriver att hon ibland ber barn berätta vad de tror kommer att hända i 
boken till nästa gång, då en annan pedagog kommer att läsa för dem. Hon säger också att hon 
ibland pratar med barn om deras tankar kring boken, som en sorts utvärdering. Robyn säger 
att bokens svåra innehåll inte alls behöver vara något negativt utan kan istället vändas till nå-
got positivt genom att diskutera det med barnen, speciellt i storbarnsgruppen. 
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Fyra av pedagogerna berättar om samtalets betydelse i arbetet med de mindre barnen. Lova 
menar att det är viktigt att förklara svåra ord när man läser för små barn. Även Kim och Jenny 
pratar om samtalets betydelse i de yngre läsgrupperna och menar att de både kan samtala om 
bokens handling men också kring bilderna i boken. Karin säger att det är viktigt att barn får 
utrymme att kommentera, peka i boken och prata om det man läser om. Särskilt viktigt, menar 
hon, blir det med de barn som har någon form av svårigheter, såsom koncentrationssvårighe-
ter eller språksvårigheter. Även om barn kan ha svårt för att sitta still och lyssna, kan de ändå 
ha ett stort behov av att få säga saker och visa sin vilja för att lära sig att prata. Karin menar 
att barns vilja för att lära sig prata är något som människan föds med och att det därför är oer-
hört viktigt att pedagogerna tar hänsyn till det och skapar möjligheter och utrymme för det. 
Hon säger att det ibland kan vara bra att läsa i mindre grupper för barn med olika typer av 
svårigheter, eftersom hon menar att barn i mindre grupp kan komma till tals på ett annat sätt 
som ger dem bättre förutsättningar för att träna sitt språk. 
  

Vi har ju några barn nu som har lite språksvårigheter. De gånger vi kan så försöker 
vi att sitta och läsa med bara dem. Där de kan få komma till tals mer kanske också. 
Om man har sådana barn i en grupp där alla andra lyssnar och det är barn som lik-
som kanske inte förstår, då tycker jag att det är bättre att ha dem i en egen grupp, 
där man kan mer, där kanske man mer pratar om boken, man behöver inte sitta och 
läsa liksom innantill och barn kan få komma till tals mer och peka och säga vad det 
är och… för att träna sitt språk. (Karin) 

 
5.3.6 Läsningens betydelse för utveckling av barns kompetenser 
När det gäller läsningens betydelse för barns språkutveckling är alla pedagoger eniga om att 
det är oerhört viktigt med läsning för att utveckla barns språk. Kim säger att det är viktigt att 
börja läsa för barn redan när de är riktigt små, men poängterar också att det är viktigt att fort-
sätta läsa för barn även när de lärt sig läsa själva, såväl i förskolan som hemma. Även Eva och 
Robyn berättar att det märks tydligt på barn om de är vana att bli lästa för, vilket kan visa sig 
genom att barn som inte är vana att bli lästa för ofta har svårt att koncentrera sig från början. 
Eva beskriver vidare hur hon kan märka att barn som är vana att bli lästa för riktigt njuter av 
en lässtund, genom att sjunka ner i soffan och verkligen ta in berättelsen, medan de barn som 
inte är vana vid läsning kan sitta som på nålar och bara vänta på att lässtunden ska ta slut. Hon 
beskriver den positiva förändring som sker när barn gått på förskolan ett tag och fått ta del av 
den dagliga läsningen, och säger att det känns som en seger inombords när det väl sker. Ro-
byn menar att det är viktigt att läsa för alla barn, men lyfter fram ytterligare ett perspektiv 
kring läsningens betydelse och menar att det är allra viktigast att läsa för just de barn som inte 
visar intresse för läsning, vilket enligt Robyn är övervägande pojkar. 
 

Har man barn som inte är intresserade så läser man inte lika mycket för dem. Och 
det är de man ska läsa för. /…/ Och det är övervägande killar. (Robyn) 

 
Pedagogerna lyfter fram olika språkliga kompetenser som de menar att läsning bidrar till i 
arbetet med barns språkutveckling. Eva, Sara, Lova och Karin menar att läsning utvecklar 
barns ordförråd, eftersom böckerna skrivs med ett språk som skiljer sig från vårt talspråk. 
Jenny säger att barn förutom att lära sig att förstå ord, även får med sig en uppfattning om 
ordflödet i det skrivna språket. Även Lova talar om ordförståelse, men menar att barn genom 
att ta del av läsning även lär sig att höra olika språkmelodier, vilket Sara utvecklar och lyfter 
fram som främjande för barns framtida läs- och skrivinlärning. Karin ser på läsningens bety-
delse ur en annan synvinkel och menar att läsning kan vara ett tillfälle då pedagogen har möj-
lighet att fördjupa sig i skriftspråket, genom att visa för barn hur man går tillväga när man 
läser en bok. Hon berättar att hon kan sitta och peka i boken medan hon läser, för att göra 
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barn uppmärksamma på olika saker i texten, såsom läsriktningen. Karin betonar att hon förut-
om att prata om bokens innehåll, även kan berätta för barn om hur man läser och framför allt 
varför man läser. 
 

Just när man sitter och läser /…/ inte bara det man läser /…/ utan att man pratar 
om hur man läser och varför. (Karin) 

 
Förutom de språkliga kompetenserna talar pedagogerna även om andra kompetenser som de 
menar att barn utvecklar till följd av daglig läsning. Samtliga pedagoger menar att läsning 
hjälper barn att lära sig att lyssna och koncentrera sig. Lova och Robyn betonar att koncentra-
tion är en del av den nödvändiga förberedelsen inför skolan. Barn behöver utveckla sin kon-
centrationsförmåga för att klara av att möta skolans språkliga miljö, menar Robyn. 
 

För skolan går ju ut mycket på det. Varken man vill det eller inte så är det så. (Ro-
byn) 

 
Många pedagoger kan känna viss oro inför olika störmoment som kan inträffa under lässtun-
den och påverka barns koncentration, säger Robyn och menar att pedagoger behöver träna sig 
genom att öva upp sin förmåga att vara förberedd på eventuella avbrott, eftersom det är så 
barns vardag på förskolan kan se ut. 
 

Kommer det en älg, så avbryter man det man tittar eller gör och så går man ut och 
tittar på den där älgen och så fortsätter man. (Robyn) 

 
Jenny, Eva, Sara och Karin menar att lässtunden för många barn kan vara ett tillfälle att 
komma ner i varv. Eva säger att det kan vara en lugn stunds vila för de lite äldre barnen som 
inte sover på förskolan. Jenny och Robyn uttrycker att barn genom att ta del av en lugn stund 
kan få hjälp med att lära sig att fantisera. Kim utvecklar tankarna kring barns förmåga att fan-
tisera och pratar om betydelsen av att pedagogen medvetet behöver locka fram barns inre fö-
reställningsvärldar. 
 

Men framför allt det här att… med inre föreställningsvärldar, att man vill locka 
fram det på något sätt. (Kim) 

 
Eva lyfter fram ett annat perspektiv kring de kompetenser som hon beskriver att barn utveck-
lar som resultat av läsning. Hon betonar att läsning är så mycket mer än bara språkutveckling 
och menar att barn under en lässtund får unik möjlighet till kontakt, en möjlighet att både bli 
sedda men också en möjlighet att bli hörda. En lässtund är ett tillfälle för barn att kunna ta del 
av varandras erfarenheter, menar Eva. 
 
5.3.7 Planering och utvärdering 
Avsnittet om planering och utvärdering innehåller analys av pedagogernas svar kring hur det 
planerar och utvärderar sitt arbete med läsning. Avsnittet behandlar båda dessa områden till-
sammans, eftersom pedagogernas svar kring planering och utvärdering till stor del vävdes 
samman. 
 
Samtliga pedagoger berättar att såväl planering som utvärdering sker muntligt, utan att det 
dokumenteras på något sätt. Sara säger att hon planerar, men inte utvärderar sitt arbete med 
läsning, Robyn säger tvärtom. Båda beskriver planering och utvärdering på ett likartat sätt, 
vilket gör att vi tolkar deras utsagor som att de uttrycker och menar samma sak, samt att pla-
nering och utvärdering verkar gå hand i hand med varandra. 
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Jenny, Eva, Sara och Karin berättar att de brukar planera enskilt i samband med lässtunden. 
Karin säger att hon planerar kontinuerligt, i direkt anslutning till lässtunderna. Sara berättar 
att hon främst planerar när hon ska använda sig av olika hjälpmedel i samband med läsning 
eller berättande, såsom figurer eller leksaksdjur. Även Eva säger att hon planerar enskilt kring 
läsning samt kring de sagor hon vill berätta och menar att den gemensamma planeringen mes-
tadels sker när pedagogerna vill arbeta med något speciellt tema. Kim, Jenny och Lova berät-
tar att de vid den gemensamma planeringen brukar ta upp olika gruppindelningar samt disku-
tera olika typer av böcker. Även Kim och Karin talar om den gemensamma planeringen, men 
från var sitt perspektiv. Kim menar att pedagogerna gemensamt kan diskutera gruppindel-
ningar samt böckernas olika innehåll. Karin å andra sidan menar att pedagogerna i sin gemen-
samma planering utvärderar arbetet i de olika läsgrupperna. Hon säger att pedagogerna genom 
att samtala med varandra kan anpassa böckernas innehåll efter barns olika behov och poängte-
rar att det är viktigt att utvärdera med sina kollegor direkt efter lässtunden, för att se till att 
nödvändiga förändringar sker så snart som möjligt.  
 

Ja, det gör man ju direkt efteråt. Om det finns nåt barn som kanske inte passar in i 
gruppen eller som man behöver flytta på eller om boken var för svår eller för lätt el-
ler… det måste man göra direkt och ta med sig det till nästa gång då. (Karin) 

 
Förutom Karin pratar även Kim, Eva, Robyn och Lova om den gemensamma utvärderingen 
och beskriver precis som Karin att de brukar prata med varandra kring olika grupperingar och 
böcker. Robyn och Eva pratar om att arbetslagen ibland kan diskutera val av kapitelbok för 
storbarnsgruppen. Lova berättar om positiva händelser som kan inträffa under lässtunden och 
menar att det är viktigt att dela med sig av dessa till övriga arbetslaget. Jenny är ensam om att 
ta upp utvärdering tillsammans med barn, som hon beskriver sker direkt efter lässtunden där 
hon tillsammans med barnen samtalar kring boken och på så sätt utvärderar lässtunden på ett 
naturligt sätt. 
 

Jag brukar prata med barnen efteråt. Tyckte ni det var bra? Var det spännande? 
(Jenny) 

 
Barnens roll nämns däremot inte när pedagogerna talar om den planering som görs i samband 
med läsning. 
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6. Diskussion 

6.1 Kort sammanfattning av resultatdiskussionen 
Syftet med vår intervjustudie var att undersöka hur pedagoger på en förskola beskriver sitt 
arbete med läsning, för att främja barns språkliga och individuella utveckling. Studiens resul-
tat visar att det viktigaste i pedagogers arbete med barns utveckling, såväl språklig som indi-
viduell, är samtalet. Resultatet visar även att pedagogerna anser att läsning har stor betydelse 
för barns språkutveckling samt att den aldrig kan ersättas av medier som barn möter i dagens 
IT-samhälle. En av pedagogerna menar att språket är grunden till precis allting, vilket skulle 
kunna ses som kärnan av vårt resultat. Det är genom språklig kommunikation som människor 
lär sig att förstå varandra, vilket är oumbärligt i dagens demokratiska samhälle. Eftersom lä-
roplanerna genomgått stora förändringar, menar vi att det är viktigt att pedagoger i förskolan 
inser språkets betydelse för barns utveckling. 
 
Pedagogernas resonemang kring läsning och dess betydelse för barns utveckling, såväl språk-
lig som individuell, visar att de är kritiska till dagens teknikutveckling och dess roll i försko-
lan och skolan. De lyfter fram sitt arbete med läsning som en sorts motpol till IT och menar 
att läsning aldrig kan ersättas av andra medier. En pedagog i förskolan har därmed en stor 
utmaning i sin tolkning av Lpfö98 (2006), eftersom barnet både ska ges möjlighet att möta 
olika medier och lära sig att hantera dessa samt möta ett komplement till den språkmiljö som 
barnet kommer ifrån. 
 
Förutom att barn utvecklar sitt språk med hjälp av läsning, visar vår studie att barn utvecklar 
även andra kompetenser än de språkliga, när de blir lästa för. Barn lär sig att komma ner i 
varv, att fantisera, att lyssna och att koncentrera sig. Läsning har en positiv inverkan på barns 
individuella utveckling, eftersom barn när de läser tillsammans med andra ges en unik möj-
lighet att både bli sedda och hörda. Det är något som stärker varje barns självkänsla. Samtalet 
är därmed av stor betydelse även när pedagoger läser för barn, vilket tydligt framkommer av 
vår studie trots att pedagogerna inte känner till själva begreppet boksamtal. Pedagogernas 
kunskaper kring boksamtal är av stor betydelse för utveckling av deras arbete med högläs-
ning. Med hjälp av planering och utvärdering av såväl eget arbete som av verksamheten i 
stort, skulle pedagogerna kunna utvecklas ytterligare, såväl individuellt som gemensamt i sin 
yrkesroll. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Styrdokument 
Pedagogerna i förskolan har inte någon större medvetenhet om kunskapskrav i år 3 (Skolver-
ket, 2009,b), vilket tydligt framkommer då endast en av pedagogerna är bekant med dessa 
mål. Enligt vår tolkning kan pedagogens kännedom om kunskapskrav i år 3 bero på att peda-
gogen själv har barn i skolåldern. Trots att pedagogerna inte aktivt använder läroplanen 
(Lpfö98, 2006) i sitt arbete med barns språkutveckling, är de väldigt medvetna om läroplanen 
och dess innehåll och ser den som en naturlig del av sin verksamhet. 
 
En av pedagogerna lyfter fram ett tänkvärt perspektiv genom att berätta att läroplanen faktiskt 
tillkommit långt efter att pedagogerna startat upp förskolan. Pedagogen menar att förskolan 
alltid arbetat på det sätt som läroplanen föreskriver och upplever inte att läroplanens tillkomst 
utgjort någon större skillnad för förskolans arbetssätt. Pedagogens resonemang tyder enligt 
vår tolkning på att läroplanen bekräftar och stödjer förskolans medvetenhet kring sitt arbets-
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sätt, eftersom pedagogerna ser läroplanen som en självklarhet i sitt dagliga arbete. Förskolan 
är dock ett personalkooperativ, vilket innebär att det inte finns någon förskolerektor, då för-
skolan drivs av några av förskolans pedagoger. Det får oss att undra om pedagogerna resone-
rat annorlunda om de arbetat på en kommunal förskola. Förskolan i studien följer förvisso 
samma regler och lagar, men utan att ingå i någon pedagogisk enhet. Som personalkooperativ 
behöver förskolan ta ett eget ansvar för att styrdokumenten skall vara en naturlig del av verk-
samheten. Eftersom både förskolans läroplan (Lpfö98, 2006) och skolans läroplan (Lpo94, 
2006) genomgår stora förändringar, menar vi att det är av stor betydelse att pedagogerna för-
djupar sig i de nya styrdokumenten, så att de kan fortsätta att utveckla sin verksamhet i sam-
klang med övriga skolväsendet. 
 
Vi vill betona att pedagoger i förskolan behöver både medvetenhet och kunskap om de olika 
styrdokumenten, för att inse vad som krävs för att barn i förskolan ska få den nödvändiga 
grund i sin språkutveckling, som de behöver för den kommande läs- och skrivinlärningen. 
Inför studien antog vi att pedagogernas medvetenhet kring läroplanen (Lpfö98, 2006) och 
kunskapskrav i år 3 (Skolverket, 2009,b) skulle vara av stor betydelse för deras arbete med 
barns språkutveckling. Studiens resultat visar dock att pedagogernas arbete med barns språk-
utveckling redan är väl genomtänkt, trots att få av dem känner till kunskapskrav i år 3. Peda-
gogernas kunskaper kring styrdokumenten är av stor betydelse för att de olika målen ska kun-
na uppnås, men vi vågar påstå att pedagogers förhållningssätt är desto viktigare för att det ska 
vara möjligt. 
 
6.2.2 Språkutveckling 
Pedagogerna på förskolan är eniga om språkets betydelse. Samtliga pedagoger lyfter fram 
samtalet som ett centralt begrepp i sitt arbete med barn. Deras olika resonemang mynnar ut i 
ett gemensamt synsätt, där språket ses som grunden till allt. En av pedagogerna uttrycker att 
det är genom språklig kommunikation som människor lär sig att förstå varandra, vilket enligt 
pedagogen är en nödvändighet i vårt demokratiska samhälle. Pedagogernas resonemang 
stämmer därmed väl överens med Vygotskijs tankar om språket som en oumbärlig del i män-
niskors utveckling av såväl tänkande som språk (Vygotskij, 1934/1999). Utifrån pedagoger-
nas svar framgår det tydligt att de flesta av dem ser på samtalet som en språkfrämjande ar-
betsmetod. Det dagliga samtalet är något som pedagogerna försöker ta tillvara på och medve-
tet arbeta med i alla olika sammanhang som uppstår i den dagliga verksamheten. En av peda-
gogerna betonar att verksamheten ska vara genomsyrad av samtal i alla olika samspelssitua-
tioner som kan tänkas uppstå. Även de allra minsta stunderna kan vara väl så språkutvecklan-
de för barn, speciellt i arbetet med de mindre barnen. Pedagogerna talar om hur de medvetet 
försöker benämna ord och prata om allt som både barn och de själva säger och gör. De menar 
att de små barnen i synnerhet behöver mycket språklig stimulans och möta språket på ett posi-
tivt sätt. Barn behöver tidigt i sin språkutveckling få en positiv inställning till kommunikation 
genom daglig stimulans av språket (Granberg, 2006). 
 
När en av pedagogerna pratar mer ingående om läsning lyfts samtalet fram som något centralt 
och ses som oerhört viktigt. Pedagogen beskriver hur hon under läsningen medvetet bryter av 
för att säkerställa att barnen verkligen förstår innehållet. Det medvetna förhållningssättet ska-
par möjligheter till diskussion i gruppen, vilket pedagogen betonar som oerhört betydelsefullt. 
En annan aspekt som lyfts fram är betydelsen av att utgå från barns intressen och deras ny-
fikenhet, men också betydelsen av att vara medveten om barns olika utvecklingsnivå, för att 
de ska kunna utmanas på ett respektfullt sätt. Pedagogen resonerar även kring böcker med ett 
alldeles förenklat språk och menar att det är viktigt att undvika dessa eftersom de missgynnar 
barns språkutveckling i stället för att främja den. Pedagogens resonemang stöds av teorin om 
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den proximala utvecklingszonen, där pedagogen behöver undersöka barns förmåga att lära sig 
för att kunna anpassa sitt arbetssätt därefter, och på så sätt stimulera den proximala utveck-
lingszonen hos varje enskilt barn (Vygotskij, 1934/1999). 
 
Pedagogerna nämner även andra språkfrämjande metoder såsom språklekar, sånger och rim 
och ramsor. En av pedagogerna lyfter fram lekens betydelse i olika lärandesituationer och 
menar att lärandet med hjälp av leken kan göras till en naturlig del av barns vardag. Arbetet 
med olika språkfrämjande metoder ska därför inte utformas som formella lärandesituationer, 
utan bör i stället utformas på ett sätt där barn upplever det som en naturlig del av sin vardag 
(Peters, 1993). Enligt författaren skapar den typen av arbetssätt goda förutsättningar och möj-
ligheter för barns språkutveckling. En av pedagogerna menar att språket inte bara utvecklar 
barns lärande utan även stärker barns självkännedom och självkänsla. Pedagogen poängterar 
att det är viktigt att vuxna ger barn ett språk, vilket enligt oss innebär att det vilar ett stort an-
svar på pedagogerna i den svenska förskolan. De pedagoger som barn möter i förskolan är 
oerhört betydelsefulla för att barn ska få en stabil grund för den fortsatta läs- och skrivinlär-
ningen (Lindö, 2009). Pedagogernas medvetenhet kring olika språkfrämjande metoder samt 
kring samtalets betydelse i det dagliga arbetet med barn, lägger den språkliga grund som ses 
som helt oumbärlig för barns fortsatta utveckling (Liberg, 2003). 
 
Språket är grunden till allt, det är kärnan av både det pedagogerna uttrycker i vår studie men 
också det forskningen ideligen lyfter fram. Vårt samhälle skulle inte fungera utan språk och vi 
vill därför hävda att förskolan och skolan har ett stort ansvar att se till att alla barn ges möjlig-
het att utveckla ett fullgott språk. Vi vill dessutom lyfta fram den enskilde pedagogens ansvar 
att ständigt hålla sig uppdaterad om den aktuella forskningen om språkutveckling, för att på så 
sätt kunna skapa de bästa förutsättningarna för barns framtida läs- och skrivinlärning. 
 
6.2.3 Högläsning 
Samtliga pedagogers resonemang kring den planerade högläsningen visar att de dagligen läser 
högt för alla barn. Som vi beskrivit tidigare fördelas barnen i olika läsgrupper utifrån ålder 
och mognad. Pedagogerna har stor flexibilitet när det gäller gruppfördelningar och arbetar 
medvetet för att anpassa gruppernas utformning efter barns olika behov. En av pedagogerna 
poängterar att det är viktigt att ta hänsyn till alla barn, såväl barn med språksvårigheter som 
barn i behov av större språkliga utmaningar. Pedagogens resonemang är väldigt intressant 
med tanke på de resultat som framkommer av PIRLS – undersökningen, som tydligt visar att 
det är just starka och mycket starka läsare som minskat markant enligt de senaste resultaten. I 
resultaten från PIRLS betonas att förskolan behöver utmana även de barn som befinner sig 
långt fram i sin språkutveckling (Skolverket, 2006), vilket stödjer pedagogens resonemang. 
 
Högläsning ses av pedagogerna som en oerhört betydelsefull del i deras arbete med barns 
språkutveckling. En av pedagogerna betonar vikten av ta utgångspunkt i barns intressen samt 
att försöka fånga barns uppmärksamhet med hjälp av bokens innehåll. Det är viktigt att barn 
kan identifiera sig med innehållet i texten för att kunna koppla handlingen till sina egna erfa-
renheter (Langer, 2005). Författaren menar att det bidrar till att barn kan utveckla sina före-
ställningsvärldar och med hjälp av dessa lära sig att förstå sin omvärld. 
 
En av pedagogerna resonerar kring dagens teknikutveckling och menar att barn idag ständigt 
översköljs av färdiga bilder i olika sammanhang. Läsning blir en sorts motpol till det moder-
na, som pedagogen betonar att barn behöver och menar att barn genom att uppleva en lugn 
lässtund ges tid att fundera kring det lästa. Pedagogen poängterar att läsning aldrig kan ersät-
tas av olika medier som ständigt närvarar i barns vardag. Även forskning visar att högläsning 
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är oersättlig, eftersom det tydligt framgår att de barn som blir lästa för har betydligt lättare för 
att lära sig läsa och skriva (Peters, 1993). Dagens barn växer upp i olika språkmiljöer vilket 
gör att de har olika förutsättningar för den språkliga utvecklingen (Liberg, 2003). Förskolan 
ska utgöra det komplement till hemmet som läroplanen (Lpfö98, 2006) uppmanar till, vilket 
vi menar i dagens samhälle innebär mer läsning och mindre IT. En pedagog i förskolan har 
därmed en stor utmaning i sin tolkning av Lpfö98, eftersom barn kommer från olika språkmil-
jöer, där medier har olika stort utrymme. Vi kan inte låta bli att fundera kring det budskapet 
som vår högskoleutbildning gett oss, nämligen att förskolan behöver vara mer öppen i sitt 
användande av IT. Såväl forskningen som vi redogör för i bakgrunden, som resultat av vår 
studie visar tydligt att IT inte ska ges för stor plats i arbetet med barns språkutveckling. 
 
En av pedagogerna uttrycker betydelsen av att läsmiljön behöver utformas på ett inbjudande 
sätt, så att barn tidigt ges möjlighet att möta böckernas värld på ett respektfullt sätt. Pedago-
gen beskriver högläsning inte bara som en stund då vuxna läser för barn, utan ser det som ett 
fenomen som barn tar efter. Ett ökat intresse för läsning gör att barn inser betydelsen av att 
läsa (Lindö, 2009). Pedagogens roll är därför oerhört viktig i arbetet med högläsning. Varje 
barn oavsett bakgrund behöver erbjudas olika språkliga miljöer och varierande språklig stimu-
lans för att kunna utvecklas på ett positivt sätt. Enligt författaren krävs ett medvetet arbete och 
förhållningssätt hos varje enskild pedagog, för att barn ska utveckla sin förståelse av det vid-
gade textbegreppet. 
 
När pedagogerna tillfrågas om de olika arbetsmetoderna, lyfter de flesta av dem fram det dag-
liga samtalet som ett pedagogiskt verktyg i arbetet med barns språkutveckling.  Det var inspi-
rerande att höra hur pedagogerna medvetet använder sig av samtalet för att skapa en dialog i 
samband med högläsning. Pedagogernas engagemang i barns intressen och en stor medveten-
het om barns olika utvecklingsnivå, ser även vi som nödvändigt i arbetet med barns språkut-
veckling (Lindö, 2009). Böckernas innehåll är därför viktigt att fördjupa sig i, för att som pe-
dagog kunna skapa rätt förutsättningar för högläsning som språkfrämjande arbetsmetod. 
 
6.2.4 Bokens betydelse för högläsning som språkfrämjande arbetsmetod 
Pedagogernas tankar kring böckernas innehåll handlar mycket om att det är viktigt att ta hän-
syn till barns utvecklingsnivå, men också att det är viktigt att boken är spännande, så att barn 
fascineras av innehållet. Ett innehåll som engagerar, bidrar till att barn lättare kan skapa sig 
egna inre bilder av berättelsen, menar pedagogerna. I arbetet med de mindre barnen anser 
pedagogerna att det är viktigt att boken är tydlig samt att bilder och text hör samman, så att 
det är enklare att samtala kring boken. Det är viktigt att text och bild i en bok vävs samman så 
att de bildar en helhet, eftersom småbarn inte har färdigutvecklat sin förmåga att sätta ord på 
sina tankar (Granberg, 2006). Den förmågan är nödvändig för att barn ska kunna skapa egna 
inre föreställningsvärldar till bokens innehåll. ”De ser, hör och känner långt innan de har ett 
språk, därför är det viktigt med bilder till småbarnens sagor.” (Granberg, 2006, s.18). 
 
Pedagogerna lyfter fram betydelsen av att böckernas innehåll bör vara något som barn kan 
identifiera sig med. De menar också att det är viktigt att böckerna tar upp ämnen som är rele-
vanta för barn och deras vardag, exempelvis vänskap eller hur vi människor är med och mot 
varandra. Vardagliga upplevelser och olika känslor finns beskrivna i många barnböcker och 
kan användas i arbetet med barn, där pedagogerna genom läsning och samtal kan hjälpa barn 
att lära sig hantera olika känslor och knyta an dessa till sitt eget liv (Ekelund, 2007). I arbetet 
med storbarnsgruppen läser pedagogerna kapitelbok för barn och väljer boken gemensamt 
inom arbetslaget. En av pedagogerna berättar att val av bok ofta sker utifrån egen erfarenhet 
och betonar att det är viktigt att själv tycka om boken. Pedagogens engagemang är av stor 
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betydelse vid val av bok (Lindö, 2009). Författaren menar att bokens innehåll delvis behöver 
väcka barns nyfikenhet och intresse, och delvis engagera pedagogen för att en positiv känsla 
ska kunna förmedlas i samband med läsning. När vi samtalar med pedagogerna om böckernas 
olika innehåll, resoneras det kring böcker som skrevs för länge sedan, där såväl språket kan 
vara svårt att förstå, som att handlingen kan vara svår att känna igen sig i. Pedagogerna både 
lovordar och kritiserar vissa av Astrid Lindgrens böcker, eftersom ordval i vissa böcker inte 
passar dagens mångkulturella samhälle och menar att det därför är av stor betydelse att vara 
klarsynt vid val av bok. Pedagogernas resonemang ligger helt i linje med läroplanen (Lpfö98, 
2006) som förordar att förskolan skall lägga grund för de värden som dagens samhälle bygger 
på, genom att bejaka människors lika värde samt främja den kulturella mångfalden. 
 
Pedagogerna för olika resonemang kring vem som väljer bok inför lässtunderna. De lyfter 
fram betydelsen av att skapa utrymme för barns delaktighet, samtidigt som de lyfter fram sin 
egen roll när de väljer bok. När barn själva väljer bok kan böckernas innehåll ibland vara över 
deras utvecklingsnivå, vilket egentligen skulle kunna ses som positivt med tanke på Vygots-
kijs proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1934/1999). Barn behöver utmanas från nivån över 
deras egen utvecklingsnivå, men det är viktigt att bokens innehåll inte är för svårt för att för-
stå och ta till sig, eftersom barn lätt kan tappa intresset för läsningen, vilket indirekt kan miss-
gynna deras språkutveckling (Lindö, 2009). Pedagogerna berättar att de i så fall anpassar in-
nehållet genom att exempelvis samtala kring bilderna i boken, vilket gör att barn får en breda-
re presentation av texten, utan att behöva lägga för mycket energi på att försöka förstå inne-
hållet. Den typen av tillvägagångssätt är främjande för barns språkutveckling och är dessutom 
särskilt fördelaktigt i arbetet med barn som har språksvårigheter, samt i arbetet med barn som 
har annat modersmål (Gibbons, 2010).  
 
Flertalet av pedagogerna berättar att barn ofta väljer samma bok inför lässtunderna och menar 
att det är viktigt att ta hänsyn till det. En av pedagogerna lyfter fram betydelsen av att låta 
barn välja samma bok om och om igen, utifrån sin egen erfarenhet som barn och menar att det 
finns en viss trygghet i att få välja en välbekant text. Genom att välja en text som barn är för-
troliga med, skapar pedagogen en möjlighet för barn att känna igen sig (Lindö, 2009). På så 
sätt kan barn utveckla sina inre bilder, vilket i sin tur leder till att de lär sig koppla innehållet i 
böckerna till sina egna tankar och erfarenheter. En av pedagogerna poängterar dock att det är 
viktigt att även pedagogerna väljer böcker, eftersom det kan innebära att de väljer böcker som 
barn själva inte skulle valt. Pedagogen menar att de vuxnas val utgör en sorts motpol till bar-
nens val. Genom att ta utgångspunkt i barns intressen, kan pedagogen skapa goda förutsätt-
ningar för att barn ska kunna koppla bokens innehåll till sina erfarenheter (Langer, 2005). På 
så sätt kan barn möta bokens innehåll på ett mycket djupare sätt, vilket främjar barns utveck-
ling av inre föreställningsvärldar. Läsningens betydelse för utveckling av de inre föreställ-
ningsvärldarna behöver introduceras redan under barns tidiga år, så att de får den sorts förbe-
redelse som behövs för att de ska klara av att möta sin omvärld i olika situationer, såväl be-
kanta som obekanta (Peters, 1993). 
 
Böckerna läses sällan i förväg, eftersom pedagogerna menar att de under sin långa erfarenhet 
stött på de flesta utav böckerna. De gånger då pedagogerna möter nya böcker, beskriver de att 
det räcker med att snabbt bläddra igenom böckerna, för att bilda sig en uppfattning om inne-
hållet. Det är sällan pedagogerna upplever felaktigt val som något negativt och menar att de 
antingen väljer en ny bok eller recenserar boken under läsningens gång, för att anpassa inne-
hållet efter barnens behov. Det är dock viktigt att pedagoger tar till sig den text de ska för-
medla till barn, både utifrån sitt eget perspektiv och utifrån barns perspektiv, för att kunna 
samtala med barn kring textens innehåll (Lindö, 2009). Här ser vi stor utvecklingspotential 
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hos förskolans pedagoger, där de genom medveten planering och förberedelse skulle kunna 
skapa många tillfällen för meningsfulla samtal med barn i samband med läsning. Mer om det 
diskuteras under avsnittet om planering och utvärdering. 
 
6.2.5 Boksamtal 
Begreppet boksamtal är ett helt nytt begrepp för pedagogerna på förskolan. Samtliga pedago-
ger använder sig dock av samtal i samband med läsning. De menar att samtalet är viktigt ef-
tersom barn då ges möjlighet att prata om sina tankar och funderingar. Genom att samtala 
kring boken kan barn förutom att fördjupa sig i bokens handling även bekanta sig med nya 
ord och på så sätt utöka sitt ordförråd, menar pedagogerna. Genom att uppmärksamma barn 
på språket i boken, kan barns ordförråd utvecklas på ett mer aktivt sätt (Molloy, 2008). En av 
pedagogerna lyfter fram betydelsen av att samtala såväl under läsning som efteråt. Det är vik-
tigt att boksamtalet sker under själva läsningen för att barn ska kunna fråga kring innehållet, 
för att kunna förstå det och på så sätt utveckla nya tankar och idéer (Heisey & Kucan, 2010). 
Det i sin tur bidrar till att barn ges betydligt bättre förutsättningar för utveckling av sina inre 
föreställningsvärldar.  
 
Det framkommer tydligt att pedagogerna använder sig av boksamtal oftare i arbetet med stor-
barnsgruppen. De lyfter fram betydelsen av att vara lyhörd och ta vara på barns funderingar 
och samtala kring dessa. Med hjälp av barns funderingar och idéer kan pedagogen samtala 
kring bokens innehåll och ge barn möjlighet att lättare skapa förståelse för bokens innebörd 
(Lindö, 2009). Pedagogerna resonerar även kring betydelsen av att låta barn fundera vad bo-
ken kommer att handla om samt försöka återberätta bokens handling, eftersom de menar att 
barn på så sätt lär sig att tänka efter och fundera kring bokens innehåll. Det är först när barn 
hör sig själva och andra prata om boken, som de i själva verket kan inse vad de egentligen 
tycker och tänker om den (Molloy, 2008). 
 
I arbetet med de mindre barnen lyfter pedagogerna fram att barn ges stort utrymme i boksam-
talet. De menar att det är viktigt att boksamtal tar utgångspunkt i barns perspektiv. Pedago-
gerna berättar att bilderna i boken många gånger kan vara en bra ingång för ett boksamtal. Det 
viktigaste av allt är just att ha en utgångspunkt för samtalet som är lätt för barn att fundera och 
samtala kring (Chambers, 1998). Ibland delas barn upp i mindre grupper, beskriver pedago-
gerna och menar att det kan vara viktigt att ibland läsa och samtala med färre barn för att ska-
pa bättre förutsättningar för deras språkutveckling. I en liten läsgrupp vågar barn vara aktiva i 
boksamtal, vilket får dem att växa som individer (Pantaleo, 2007). Författaren menar att det är 
något som barn tar med sig till kommande boksamtal, i såväl små som stora grupper, där de 
kan utveckla sin språkliga förmåga i samspel med andra. 
 
Pedagogerna poängterar att det är viktigt att barn tillåts att vara aktiva under boksamtal, ge-
nom att exempelvis peka i boken eller kommentera olika saker i boken. Särskilt viktigt är det 
med små barn, men också med barn som har koncentrationssvårigheter eller språksvårigheter. 
Alla barn har en medfödd vilja att samtala, säger en av pedagogerna, och menar att det är vik-
tigt att ta hänsyn till det och skapa rätt förutsättningar för barns aktiva deltagande i boksamtal. 
Barnet är kreativt och det är just genom att få vara kreativ som någonting nytt kan utformas 
(Vygotskij, 1934/1999). Enligt Vygotskij är människan social från födseln, vilket innebär att 
språk och samtal med andra människor är något naturligt och oerhört viktigt att ta vara på. 
 
Trots att pedagogerna inte känner till begreppet boksamtal, har samtalet en central roll i deras 
arbete med högläsning. Vi menar dock att det finns stora möjligheter för pedagogerna att ut-
veckla sitt arbete med boksamtal. Det är genom medvetenhet om användning av språket som 
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pedagogerna kan uppmuntra barn att använda språket på olika sätt (Pantaleo, 2007). Boksam-
tal kan se olika ut och det är viktigt att det innehåller ett utbyte av känslor, funderingar samt 
ett utbyte av nya upptäckter kring olika mönster och samband (Chambers, 1998). Pedagoger-
na i vår studie är väl medvetna om att de behöver ta utgångspunkt i barns intressen, vilket gör 
det enklare för barn att samtala kring en bok. Vi vill dock betona att pedagogerna behöver 
känna till hur frågetekniken kan utformas i samband med ett boksamtal, samt vilken roll pe-
dagogerna själva behöver inta. Det är viktigt att pedagogen är intresserad men det är lika be-
tydelsefullt att pedagogen intar en avvaktande roll för att barn ska våga framföra sina tankar 
och idéer i ett boksamtal (Chambers, 1998). En annan viktig aspekt som vi vill lyfta fram är 
betydelsen av att pedagogerna är väl insatta i boken som används i samband med boksamtal. 
De behöver ha god kunskap om bokens innehåll för att kunna ställa relevanta frågor, därför 
bör val av bok ske omsorgsfullt utifrån barns behov och intresse (Chambers, 1998). Det i sin 
tur kräver en hel del planering av arbete med läsning, bland annat behöver pedagogerna ta sig 
tid för att sätta sig in i barnböckernas olika innehåll. 
 
6.2.6 Läsningens betydelse för utveckling av barns kompetenser 
När det gäller läsningens betydelse för utveckling av barns språkliga kompetenser, är samtliga 
pedagoger väl medvetna om att läsning främjar barns språkutveckling. De menar att högläs-
ning främjar barns semantiska utveckling, bland annat genom att de utvecklar sitt ordförråd, 
eftersom språket i böckerna skiljer sig från det språk vi använder när vi talar med varandra. 
Högläsning är ett viktigt redskap i arbetet med barns språkutveckling, eftersom det å ena si-
dan utvecklar barns ordförråd och å andra sidan väcker barns intresse för det skrivna språket, 
såväl språkets form som språkets uppbyggnad (Peters, 1993). Pedagogerna betonar att hög-
läsning även främjar barns syntaktiska utveckling, genom att de bland annat utvecklar förstå-
elsen för ordföljden i texten. Utveckling av dessa förmågor har en avgörande betydelse för 
barns framtida läs- och skrivinlärning, därför är det av stor betydelse att barn redan i tidig 
ålder får språklig stimulans från sin omgivning (Granberg, 2006). 
 
En av pedagogerna poängterar betydelsen av att visa för barn hur man går tillväga när man 
läser en bok, bland annat genom att visa läsriktningen. Likaså betonar pedagogen vikten av att 
samtala kring läsningens betydelse ur ett större perspektiv. Det är viktigt att barn förstår hur 
man läser, men också varför man läser, menar pedagogen. Såväl Kiwi-metoden (2001) som 
Bornholmsmodellen (Lundberg & Herrlin, 2005) förespråkar betydelsen av aktiva högläs-
ningsaktiviteter för att barn ska få möta språket på olika sätt. Barn behöver utveckla sin för-
ståelse för hur språket och berättelser är uppbyggda samt att texten bär på ett budskap (Lund-
berg & Herrlin, 2005). Författarna betonar att dessa möten med språket behöver vara positiva 
för att barn ska få ett varaktigt intresse för läsning, och därmed den nödvändiga grunden för 
den fortsatta läs- och skrivinlärningen.   
 
Pedagogerna upplever att högläsning utvecklar även andra kompetenser hos barn, förutom de 
språkliga. De beskriver lässtunderna som en stunds vila, då barn ges möjlighet att slappna av 
och komma ner i varv, för att kunna njuta av en lugn stund med en bok. De menar att barn 
med hjälp av högläsning lär sig att fantisera och på så sätt utveckla sina inre föreställnings-
världar. Samtidigt utvecklas barns koncentrationsförmåga, vilket pedagogerna ser som nöd-
vändigt inför barns möte med skolvärlden. En rolig lässtund gör barn till aktiva lyssnare och 
utvecklar deras koncentrationsförmåga (Granberg, 2006). ”Stökiga och mycket aktiva barn 
kan förvandlas till uppmärksamma och stillasittande lyssnare därför att sagostunden hjälper 
dem behålla fantasin inom sig i stället för att aktivt leva ut den.” (Granberg, 2006, s.44). En 
av pedagogerna menar att högläsning ger en unik möjlighet för barn att bli sedda men också 
en möjlighet att bli hörda, vilket är oerhört viktigt för barns självkänsla. En lässtund kan locka 



 35 

barn att vilja delta aktivt, vilket gör att barn vågar ta egna initiativ. Det i sin tur stärker barns 
självförtroende (Granberg, 2006). 
 
Barns läsintresse visas redan i tidig ålder och en av pedagogerna lyfter fram betydelsen av att 
läsa för alla barn, inte minst de barn som inte visar något intresse för läsning, vilket enligt 
pedagogen mestadels handlar om pojkar. Som vi beskrivit i bakgrunden visar resultaten av 
PISA-undersökningen 2009 att det är dubbelt så många pojkar som flickor i gruppen svaga 
läsare, och att det är just den gruppen som ökat de senaste nio åren (Skolverket, 2009,c). Vi 
kan inte låta bli att fundera på om ett lågt läsintresse i förskolan, som inte får nödvändig sti-
mulans, kan vara en av de bidragande orsakerna till det resultat som femtonåringar, i det här 
fallet främst pojkar, visar i läsförståelseprov. Även andra pedagoger på förskolan talar om 
barns ointresse av läsning och menar de tydligt kan se skillnad på de barn som är vana vid 
läsning hemifrån och de barn som inte är det, och att det därför är viktigt att läsa för alla barn 
redan i tidig ålder. Pedagogerna berättar att de kan se märkbara förändringar hos barn när de 
gått på förskolan ett tag och fått ta del av den dagliga högläsningen, och menar att de tydligt 
kan se hur barns intresse för läsning ökar. Även den internationella forskningen om läsning 
visar att det är oerhört viktigt att tidigt läsa för barn, vilket innebär att den läsning som före-
kommer i hemmen är av stor betydelse (Peters, 1993). Eftersom de flesta barn i Sverige går i 
förskola redan under småbarnsåren, vill vi betona den svenska förskolans ansvar att aktivt och 
kontinuerligt arbeta med läsning i olika former.  
 
Olika mycket läsning hemma skapar olika förutsättningar för barns språkutveckling (Peters, 
1993). Vi anser att högläsning lägger en nödvändig grund för utveckling av barns språkliga 
medvetenhet, vilket gör förskolan till ett oumbärligt komplement till hemmen. Vi anser att det 
är av oerhört stor betydelse att den svenska förskolan är väl medveten om vilken betydelse 
barns olika förutsättningar har för deras utveckling. Vi menar också att det är av stor betydel-
se att pedagogerna är väl insatta i såväl undersökningar av barns språkliga kunskaper som i 
den aktuella forskningen om barns språkutveckling. Det är först då som pedagogerna kan ge 
den stimulans som krävs för att främja varje barns språkutveckling. 
 
6.2.7 Planering och utvärdering 
Studien visar att samtliga pedagoger använder sig av någon form av planering i arbetet med 
läsning. Mestadels talar pedagogerna om den muntliga planeringen som består av samtal inom 
arbetslaget, såväl i direkt anslutning till lässtunden som vid den gemensamma planringen. Det 
framkommer tydligt att pedagogerna inte för någon särskild dokumentation över de olika pla-
neringarna. Det som främst diskuteras är gruppfördelningar utifrån barns olika behov samt val 
av böcker, främst för den äldsta gruppen, s.k. storbarnsgruppen. Den utvärdering som nämns, 
beskrivs väldigt likt den planering som pedagogerna berättar om, vilket gör det svårt att ur-
skilja skillnaden dessa emellan och vi gör därför en tolkning av att planering och utvärdering i 
stor grad hänger samman. En av pedagogerna beskriver sin utvärdering genom att berätta att 
den sker tillsammans med barn, vilket vi särskilt vill lyfta fram. Dock nämns inte barns delak-
tighet i samband med planering, vilket vi menar skulle kunna vara ett positivt inslag i pedago-
gers för övrigt välmedvetet arbete med läsning. Barns inflytande är och skall vara en betydel-
sefull del i förskolans arbete (Lpfö98, 2006). 
 
Planering och utvärdering har stor betydelse för val av bok, som vi diskuterat i ett tidigare 
avsnitt. Det kan vara en fördel att pedagogen läser högt för sig själv i förväg, för att känna sig 
väl förberedd inför lässtunden (Chambers, 1998). Att samtala med sina kollegor kring boken, 
kan vara ett sätt att se olikheter i en bok, menar vi. Precis som barns olika tankar kommer 
fram genom ett boksamtal, kan även pedagogers olika tankar om en bok komma fram vid en 
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gemensam planering (Molloy, 2008). Vi upplever att förskolans arbete med läsning skulle få 
helt nya möjligheter om planering och utvärdering genomfördes på ett mer medvetet sätt, ex-
empelvis genom att ventilera olika böcker och dess innehåll, samt genom att diskutera barns 
olika tankar och funderingar som framkommer i samband med lässtunderna. Med hjälp av 
dokumentation i samband med planering och utvärdering, skulle alla pedagoger ges samma 
möjlighet att ta del av arbetet med läsning och boksamtal, och på så sätt kunna utveckla sitt 
arbete. Medveten planering och utvärdering skulle enligt oss ge pedagogerna betydligt vidare 
grund att utgå ifrån i sitt fortsatta arbete med läsning och barns utveckling, såväl språkligt 
som individuellt. 
 

6.3 Metoddiskussion 
I avsnittet om metoddiskussion beskrivs vårt tillvägagångssätt i val av metod samt en kritisk 
granskning av metodens genomförande. Det diskuteras också hur val av metod påverkat stu-
diens resultat samt vilka slutsatser som dras utifrån det. 
 
Utformningen av intervjun var en s.k. halvstrukturerad intervju (se Bilaga 2), som bestod av 
öppna frågor utan några fasta svarsalternativ (Lantz, 1993). Vi upplever att det å ena sidan 
gav oss större flexibilitet under intervjuns genomförande, eftersom följdfrågorna kunde an-
passas efter varje respondent, men att det å andra sidan krävde mer koncentration och större 
medvetenhet av oss, vilket på grund av brist på erfarenhet medförde vissa komplikationer. 
Vid två intervjuer glömde vi nämligen att ställa en av följdfrågorna, vilket upptäcktes först 
under bearbetning av intervjusvaren. De svar vi fick då vi ställde frågan visade ändå på att 
majoriteten av pedagogerna svarat likadant, därför anser vi att det inte haft någon större in-
verkan på studiens resultat.  
 
För att säkerställa att analysen av intervjusvaren skulle bli så grundlig som möjligt, utforma-
des en pyramidmodell. Pyramiden delades upp i tre delar; syfte, frågeställningar och teman, 
där nyckelorden i respektive del markerades ut med var sin färg. På så sätt kunde vi under 
arbetets gång ständigt återgå till pyramidmodellen, för att se till att fokus lades på rätt saker i 
såväl bearbetningen som i analysen av svaren. Vi menar att det tillvägagångssättet ökar studi-
ens tillförlitlighet, eftersom vi med hjälp av pyramidmodellen kunde hålla oss till det som var 
tänkt att undersökas och därmed se till att studiens syfte och frågeställningar kunde besvaras 
(Kihlström, 2007,b). Det vi hade kunnat göra annorlunda är att inte lägga lika stor fokus vid 
de teman som framträdde bland intervjusvaren, utan istället ta utgångspunkt i bakgrunden och 
litteraturen, för att skapa en bättre linje mellan bakgrund och resultat, vilket troligtvis gjort 
uppsatsen ännu mer kommunicerbar. Vi menar dock att vi genom att utgå från empirigenere-
rade teman säkerställde att inte gå miste om väsentlig information. 
 
Om vi använt oss av andra undersökningsmetoder, exempelvis observation eller enkät, hade 
vi inte fått de svar som vi ser som nödvändiga för att syftet i vår studie ska kunna uppnås. 
Undersökningsmetoden observation hade förvisso kunnat bekräfta om pedagogerna verkligen 
genomför sitt arbete med högläsning på det sätt som de beskriver det, dock utan någon djupa-
re inblick i pedagogers tankar kring sin medvetenhet i arbetet med högläsning. I stället har de 
avgränsningar som gjorts i utformningen av intervjun visat sig ha en positiv effekt på studiens 
tillförlitlighet, eftersom svaren inom det ena avgränsningsområdet till viss del styrkt respon-
denternas svar inom det andra avgränsningsområdet (Kihlström, 2007,b). Det som kunnat ge 
vår studie ett bättre resultat är att intervjua fler förskolor, såväl privata som kommunala för att 
få en bättre uppfattning om vilken spridning begreppet boksamtal har inom förskoleverksam-
heter. 
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6.4 Didaktiska konsekvenser 
Studiens resultat visar att pedagogerna är väl medvetna om läsningens betydelse för barns 
språkutveckling och att de har ett välgenomtänkt arbetssätt med den dagliga högläsningen. De 
har goda kunskaper om vad som krävs för att anpassa arbetssättet efter barns olika behov och 
de lyfter fram betydelsen av att alla barn behöver språklig stimulans, såväl barn med språk-
svårigheter som barn med språklig begåvning. Det centrala i förskolans arbete med såväl 
barns språkutveckling som med läsning är det dagliga samtalet, vilket vi vill poängtera ligger 
helt rätt i tiden. Språkutveckling ägnas stor uppmärksamhet idag, inte minst genom de olika 
undersökningarna av barns kunskaper i svenska språket, som vi nämnt i bakgrunden. Språket 
är grunden till allt lärande, vilket stöds av både gamla teorier av Vygotskij (1934/1999) och 
av dagens forskning som dessutom lyfter fram betydelsen av samtal i samband med läsning, 
s.k. boksamtal (Heisey & Kucan, 2010). 
 
Grundlig planering tillsammans med utvärdering av verksamheten, bör enligt vår mening vara 
utgångspunkten för att den svenska förskolan ska kunna utvecklas. För att kunna stimulera 
barn i deras proximala utvecklingszon, behöver pedagoger känna till barns olika förmåga att 
lära sig och planera sitt arbetssätt därefter (Vygotskij, 1934/1999).  Det är viktigt att förskolan 
ständigt påminns om att den utgör ett komplement till hemmen och att det därför är av stor 
betydelse att förskolan följer samma utveckling som övriga samhället (Lpfö98, 2006). För-
skolan och skolan är inte en egen värld, som vi ibland har fått uppleva, utan är och skall vara 
en del av det samhälle vi lever i. För den enskilde pedagogens yrkesroll krävs ett medvetet 
förhållningssätt samt goda kunskaper om olika arbetssätt och metoder för att kunna anpassa 
sin verksamhet efter barns olika behov, och på så sätt lägga en stabil språklig grund för barns 
fortsatta utveckling (Fridolfsson, 2007). I vår studie lyfter vi fram hur forskningen stödjer 
boksamtal som en språkfrämjande arbetsmetod (Heisey & Kucan, 2010), samtidigt som vi 
beskriver att pedagogerna i vår studie inte känner till begreppet boksamtal. Vi vill betona be-
tydelsen av kontinuerlig fortbildning, där pedagoger kan ta del av nya forskningsrön för att 
kunna följa utvecklingen. Vi menar dock att pedagoger behöver besitta vissa nödvändiga kun-
skaper för att de skall kunna kritiskt granska olika litteratur och utbildningsmaterial, för att på 
så sätt kunna säkerställa att dessa baseras på den senaste forskningen. Dagens lärarutbildning, 
där forskning och kritisk granskning är självklara inslag, ger oss blivande förskollärare det 
nödvändiga redskapet som vi ser som oumbärligt i vår framtida yrkesroll. 
 
Pedagogerna i studien är kritiska till att dagens teknikutveckling får allt mer utrymme i barns 
vardag. De menar att en vuxen läsande person aldrig kan och bör ersättas av olika IT-medier. 
Barn idag kommer från olika språkmiljöer och har därmed olika tillgång till IT-medier, därför 
är det av stor betydelse att pedagoger i förskolan tar hänsyn till det (Liberg, 2003). Vi har ti-
digare i resultatdiskussionen berört det paradoxala i pedagogers yrkesroll, där man å ena sidan 
förväntas att ge barn möjlighet att möta olika IT-medier och å andra sidan utgöra ett komple-
ment till barns hemmiljö. Det är just därför som vi vill lyfta fram betydelsen av utbildade för-
skollärare i den svenska förskolan. Kompetenta barn behöver möta kompetenta pedagoger, 
vågar vi påstå. 
 

6.5 Framtida forskning 
I de provintervjuer som genomfördes, fick vi en föraning om att det finns vissa svårigheter i 
dessa pedagogers arbete med läsning. De nämner tidsbrist som en svårighet i såväl planering 
som genomförande av högläsning. Tidsbrist är något som inte alls förekommer i svaren av 
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pedagogerna i den här studien, vilket får oss att fundera kring intervjufrågorna och om dessa 
kunnat utformas på ett annat sätt för att få fram det eller om det helt enkelt är så att olika 
verksamheter, privata i jämförelse med kommunala, skiljer sig åt i bland annat arbetsupplägg. 
Det är något som vi velat fördjupa oss i, men som vi tyvärr inte haft tillräckligt med tid för. 
 
En annan sak som vi skulle vilja undersöka mer ingående är det genusperspektivet som vi ser 
en antydan av i studien, där vi anar ett eventuellt samband mellan femtonåriga pojkars resultat 
i läsförståelse och det låga läsintresset bland pojkarna i förskolan. Även skillnaden i svaren 
mellan olika yrkeskategorier och olika yrkeserfarenhet skulle vara intressant att undersöka 
närmare. Det är något som vi varmt kan rekommendera andra forskare att fördjupa sig i. 
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Bilaga 1      
 
 
     Varberg, 2010-10-21 
 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två blivande lärare, Barbara Forsström och Emma Hagström som studerar vid Högsko-
lan i Borås med inriktning mot förskola och förskoleklass. 
 
Under vår sista termin som vi nyss påbörjat, kommer vi att skriva vårt examensarbete, där vi 
valt att undersöka hur förskolepedagoger arbetar med högläsning ur ett språkutvecklande per-
spektiv. För att få en inblick i det, behöver vi göra en intervjustudie med verksamma pedago-
ger. Vi skulle därför vara oerhört tacksamma om just Du skulle vilja delta i vår undersökning. 
Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats, dock enskilt och beräknas att ta unge-
fär 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av bandspelare, för att kvalitetssäkra 
efterarbetet och därmed examensarbetets resultat. 
 
I vårt arbete kommer vi att följa de forskningsetiska principerna, som innebär att varken pe-
dagogerna eller förskolan kommer att kunna identifieras i vår undersökning. Likaså har Du 
rätt att när som helst avbryta intervjun. All data och information som insamlas under intervju-
erna kommer endast att användas i forskningssyfte under vår utbildning. 
 
Resultatet av vår undersökning kommer att presenteras i vårt examensarbete. Om Du be-
stämmer dig för att delta, skulle det vara till stor hjälp om Du har möjlighet att förbereda dig 
genom att fundera kring följande frågor: 
 
Vad ser du som viktigt i ditt arbete med barns språkutveckling?  
Använder du dig av någon språkfrämjande metod och i så fall vilken? 
Hur arbetar du med högläsning i din barngrupp? 
 
Tack för din medverkan! 
 
Är det något Du undrar över är Du välkommen att kontakta oss: 
Barbara Forsström, tel. 0708-977219 
eller via e-post: barbara.forsstrom@telia.com 
Emma Hagström, tel. 0734-453719 
eller via e-post: emmah_90@hotmail.com 
Handledare: Ann-Sofie Karlsson, Högskolan i Borås. Tel. 033-435 42 67 
eller via e-post: Ann-Sofie.Karlsson@hb.se 
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Bilaga 2      
 
 

Varberg, 2010-10-21 
 
Intervjufrågor 
 
Pedagogens bakgrund 
Vilket år är du född? 
Vilken pedagogisk utbildning har du och vilket år avslutades den? 
Hur många års erfarenhet har du av arbete i förskolan? 
 
Pedagogens tankegångar kring sina kunskaper om barns språkutveckling samt högläs-
ning som arbetsmetod 
Vad ser du som viktigt i ditt arbete med barns språkutveckling? 
Hur tror du att högläsning påverkar barns framtida läs- och skrivinlärning? 
Vad känner du till om de mål och kriterier i svenska språket som krävs i år 3? 
Använder du Lpfö98 i ditt arbete med barns språkutveckling och på vilket sätt? 
 
Pedagogens resonemang kring sitt arbete med högläsning 
Hur många gånger per vecka har ni högläsning och varför? 
Hur planerar du högläsningen? 
Vad är enligt dig syftet med högläsningen? 
Hur resonerar du kring val av bok? 
Hur anpassas böckernas svårighetsgrad efter ålder och mognad på respektive barn? 
Hur utvärderar du arbetet med högläsningen? 
Upplever du några svårigheter i ditt arbete med högläsning? 
Känner du till begreppet boksamtal? 
Skulle du vilja tillägga något? 
 
 
 


