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 Abstrakt 
Syftet med studien har varit att undersöka kvaliteten och kvantiteten på 

högläsningen i förskolan. Den fokuserar på hur ofta högläsningen sker och om 

den är planerad eller spontan, för att ta reda på högläsningens kvantitet. Samt 

vilka slags samtal som existerar i samband med högläsningen och hur ofta de 

förekommer, för att undersöka högläsningens kvalitet. För att undersöka detta 

genomfördes åtta observationer, under fyra förmiddagar och fyra 

eftermiddagar, på fyra olika förskolor i en kommun i Mellansverige. Resultatet 

i studien visar att det sker mest planerade högläsningar och att det till större 

del är läsvila som sker efter lunchen varje dag. Detta indikerar att det inte är 

alla barn på förskolan som har möjlighet att ta del av högläsningen eftersom 

att en del av barnen sover vid denna tidpunkt på dagen. Syftet med läsvilan 

var först och främst att lugna ner barnen och att de skulle vila, vilket blev 

synligt i resultatet då antalen samtal var relativt låga. Läsvilans syfte och 

därmed låga antal samtal påverkan högläsningens kvalitet. De samtal i 

samband med de spontana högläsningstillfällena skedde inte i samma 

utsträckning som i de planerade högläsningarna.  

 

Nyckelord: barnlitteratur, förskola, högläsning, kvalitet, kvantitet, samtal 

under högläsning, språkutveckling  
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 Inledning  
Barnen på syskonavdelningen Päronet har precis ätit lunch. De yngre barnen går iväg 

med pedagogen Anna för att sova. De äldre barnen får sätta sig på soffan och vänta 

tills Petra är klar med disken. Hon väljer en bok ur lådan och sätter sig ner för att läsa 

högt för barnen. Högläsningen blev kort och bestod mestadels av tillsägelser till barnen 

om att de måste vara tysta och hålla fokus. Prata kunde de göra efter Petra läst klart, 

”vi hinner inte nu”. Högläsningen avslutades snabbt och Petra gick iväg på sin 

lunchrast. (Ett utdrag från en observation under den verksamhetsförlagda 

utbildningen). 

 

När vi har varit ute på den verksamhetsförlagda utbildningen och när vi 

arbetat extra på förskolor har vi erfarit olika attityder och tankar om 

barnlitteratur, samt vad det har för plats i förskolan. På en del förskolor har 

pedagogerna haft en medvetenhet i hur de arbetat med barnlitteratur och 

själva sett vilken stor betydelse detta arbete har för barnens språkutveckling. 

På andra förskolor har barnlitteraturen enbart används till ”läsvilan” efter 

maten eller när barnen behöver lugnas ner, men något annat syfte med arbetet 

har inte funnits. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) står det skrivet att 

det är viktigt att förskolan stimulerar varje barns språkutveckling, samt att 

förskolans personal uppmuntrar barnens nyfikenhet och intresse för 

skriftspråket och att det tas tillvara på. 

 

Många forskare är överens om att högläsningen på förskolan är viktig för 

barnen (Zucker, Justice,Pentimonti, Cabell & Kaderavek, 2012; Hindman, 

Wasik & Erhart, 2012; Svensson, 2013; Svensson,2009; Simonsson, 2006; 

Björklund, 2008). Högläsningen uppnår en kvalité och blir meningsfull i ett 

lärandesyfte för barnen först när den blir dialogisk och pedagogen bjuder in 

barnen till att både prata om innehållet samt om ord och dess betydelse. 

Svensson (2009) belyser att samhället förändras och i samband med det ställs 

de allt högre krav på en god språkförmåga och läsförmåga samt att barnen 

därför bör stimuleras språkligt från ung ålder. Hon nämner också att det i 

läroplanen för förskolan står att pedagogerna ska arbeta med barns litteracitet. 

Att arbeta med barns litteracitet kan innebära att pedagogerna har högläsning 

för barnen som innehåller en kvalité. Litteracitet innebär att förutom att vara 

läs- och skrivkunniga ska barnen också kunna tolka och förstå budskap, vara 

kritisk, dra logiska slutsatser utifrån texter, bilder, filmer, och datorspel och 

även att kunna läsa mellan raderna. Detta lär sig barnen när de tillsammans 

med andra får tala om eller bearbeta texter. 

 

Ambitionerna till mycket högläsning finns hos pedagogerna och Svensson 

(2009) skriver att det har gjorts studier där de har intervjuat pedagoger om 

bland annat hur ofta de läser för barnen. Pedagogerna har då uppgivit att de 

läser flera gånger i veckan men under de flertal gånger som forskarna gjorde 

sina besök förekom högläsningen endast ett fåtal gånger. Hon tolkar det som 
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att pedagogerna har höga ambitioner när det kommer till högläsning dock går 

det inte alltid att genomföra i verksamheten.  

 

Ett ämne som uppkommer lite här och var är Sveriges låga PISA resultat i 

bland annat läskunnighet. I en tidningsartikel skrivs det att låga PISA resultat 

och Sverige har blivit synonymer med varandra (Svenska dagbladet, 2015). Det 

liberala partiet vill införa betyg från fjärde klass, i hopp om att kunna höja 

Sveriges resultat (Liberalerna, 2016). De har även varit en stor del till att vi har 

nationella prov från årskurs tre. Svensson (2009) belyser att de ökade kraven 

på en god läsförmåga var en av anledningarna till att skolåldern sänktes från 7 

år till 6 år. Därför är det av intresse för att se vilken kvalitet, det vill säga om 

det existerar samtal och vad för slags samtal det är, samt vilken kvantitet 

högläsningen kan ha i ute i verksamheterna för att tidigare forskning visar just 

vad högläsning kan ge barnen. Zucker m.fl. (2012) menar att det både är en 

variation av hur pedagogen läser och vad han eller hon diskuterar med barnen 

om som bidrar till kvaliteten. Det ska också finnas en kvantitet som har en 

betydelse för barnens lärande, det räcker inte med att pedagoger enbart läser 

högt för barnen. Därför fann vi det intressant att i vår studie gå ut och 

undersöka hur kvaliteten och kvantiteten kan se ut på förskolorna. 
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 Bakgrund 
För att kunna genomföra en forskningsstudie krävs en genomgång av vad 

tidigare forskning har belyst om fenomenet. Detta för att lyfta fram eventuella 

luckor i forskningsområdet. Denna genomgång görs också för att föra fram 

vilka kunskaper som redan finns inom området och eventuellt visa likheter 

eller olikheter mellan olika studier. Ambitionen med denna genomgång av 

tidigare forskning är att belysa relevansen av vår studie och att den tar 

utgångspunkt i tidigare forskning. I det här kapitlet tar vi först upp en kort 

historisk beskrivning kring bokanvändandet i förskolan, för att sedan visa vad 

tidigare forskning belyser om högläsning i dagens samhälle. 

 

Under rubriken Högläsningens plats i förskolans historia tar vi upp vilken plats 

högläsningen har haft i förskolans historia samt om högläsningen förs fram i 

både den första läroplanen för förskolan och den reviderade läroplanen för 

förskolan. Under rubriken Hur högläsning kan bidra till en språkutveckling 

behandlar vi högläsningens kvalitet och hur den kan bidra till barnens 

språkutveckling. Under rubriken Samtal i samband med högläsningen behandlar 

vi mer specifikt vad det är som bidrar till högläsningens kvalitet. Nästa rubrik 

som kommer är Kontextuella och dekontextuella samtal där vi synliggör två olika 

sorters samtal som står till stor del för vad högläsningens kvalitet är och hur 

dessa samtal påverkar barnens språkutveckling. Till sist behandlar vi 

högläsningens kvantitet under rubriken Högläsningens kvantitet och plats i 

verksamheten.  

 

Högläsningens plats i förskolans historia 

Det har alltid funnits ett intresse hos pedagogerna om lämplig läsning för 

skolbarnen menar Simonsson (2006), och när intresset väcktes för de mindre 

barnens fostran fick även böcker och berättelser som ansågs vara lämpliga en 

given plats i institutionerna och i hemmen. Systrarna Ellen och Maria Morberg 

(1909) gjorde mycket för barnomsorgen i Sverige, det var de som bland annat 

startade kindergartenverksamheten i Norrköping, och på denna verksamhet 

hade sagoläsningen en given plats på schemat. Systrarna menar att 

bilderböckerna är ett bra verktyg till att samla en stor barngrupp och fånga 

deras intresse. I barnträdgårdarna var sagor och barnböcker en given del av 

verksamheten (Eklund, 2016), lärarinnorna förankrade och fördjupade barnens 

kunskaper om månadens tema genom att läsa sagor som handlade om 

fenomenet. Efter barnstugeutredningen fastställdes det en arbetsplan för 

förskolan där det togs upp att förskolan bör vara utrustad med ett bra 

bokförråd och det ska vara tillgängligt både för barn och vuxna (Simonsson, 

2006), lässtunden beskrivs som en intim kontakt mellan den som lyssnar och 

den som läser.  
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Både i den första läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998) och i den 

reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) lyfts det fram att 

förskolan ska sträva efter varje barns språkutveckling, samt att pedagogerna 

ska fånga upp barnens intresse för skriftspråket. I den reviderade läroplanen är 

dessa strävansmål tydligare då det är uppdelat i vad arbetslaget ska sträva 

efter och vilket ansvar pedagogerna har för att barnen ska gå vidare i sin 

språkutveckling. Det finns ingen större skillnad mellan de olika läroplanerna 

när det gäller barnens språkutveckling och det är inte någon av dem som för 

fram högläsningen i sig, utan det blir en tolkningsfråga för pedagogerna hur 

de ska arbeta med barnens språkutveckling.  

 

Hur högläsning kan bidra till en språkutveckling 

Många forskare är överens om att högläsningen på förskolan kan bidra med 

kunskaper som gynnar barnen i sin tal- läs- och skrivutveckling. Det har en 

positiv inverkan på barnen senare i livet när de ska ta sig an litteratur och även 

när de ska läsa vidare i vuxen ålder (Lennox, 2013., Zucker, Justice, Pentimonti, 

Cabell & Kaderavek, 2012., & Hindman, Wasik & Erhart, 2012). Eftersom 

barnens upplevelser av litteratur och läsning påverkar hur de ser på läsning 

och litteratur senare i livet, är det viktigt att pedagoger är medvetna om detta 

för att ge barnen en positiv bild av läsning (Lennox, 2013).  

  

Förskolan spelar en viktig roll när det kommer till barnens språkutveckling 

menar Svensson (2009, 2012). Hon menar att högläsningen är en metod som 

kan bidra till att utveckla barnens ordförråd, dock menar hon att det krävs en 

medvetenhet hos pedagogerna och att högläsningen ska ha en viss kvalité. 

Denna kvalité innebär att det ska innehålla samtal utifrån boken i samband 

med högläsningen. Edwards (2008) beskriver att högläsningen är en grund till 

att barnen utvecklar ett rikare ordförråd samt att det gynnar barnens 

språkutveckling men hon belyser inte pedagogens roll i arbetet med 

högläsningen som bland annat Svensson (2009, 2012) gör. Genom att barnen 

lyssnar på skriftspråket kan de uppfatta saker som uttal, meningsuppbyggnad 

och samtalets struktur. Barnet upptäcker sambandet mellan ljud och bokstäver 

när de tittar i boken medan den vuxne läser, vilket bidrar till barnens 

språkutveckling och är en början till läs- och skrivutvecklingen. Milburn, 

Girolametto, Weitzman och Greenberg (2014) har skrivit om hur man kan 

förbättra pedagogernas medvetenhet och vikten av att ha samtal under den 

gemensamma högläsningen tillsammans med barnen. Detta för att öka 

högläsningens kvalité. De startade ett projekt med syftet att se en utveckling i 

konversationerna under boksamtalen med ambitionen att få en kvalité på 

högläsningen samt bidra till barnens språkutveckling. 

  

Som tidigare nämnt för Milburn m.fl (2014) fram att pedagogernas 

medvetenhet om högläsningen och var barnen befinner sig kunskapsmässigt 

kan påverka barnens språkutveckling. Chambers (2011) beskriver likt Milburn 

m.fl., (2014) vikten av högläsningen och den vuxnes roll i det hela som är att 

stötta barnen i deras tal-, läs- och skrivutveckling. Om pedagogen använder 

böcker som barnen är vana vid, kan barnen känna igen ord och därmed läsa 
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tillsammans med pedagogen och fylla i med egna ord. När barnen får större 

ordförråd kan de ge sig på svårare texter med den vuxnes hjälp. Björklund 

(2008) har i sin studie, likt både Milburn m.fl. (2014) och Chambers (2011), 

kommit fram till att högläsningstillfällena medför att barnen får möjligheter till 

att utveckla ett rikt och utvidgat språk. Även hon lyfter att denna 

språkutveckling sker i interaktion med omgivningen och när barnen får 

stöttning av pedagogerna. För att barnen ska få denna stöttning av 

pedagogerna krävs det en medvetenhet om högläsningen som fenomen och 

vad det är barnen behöver (Björklund, 2008). 

  

Högläsningen påverkar de yngre barnen när de vuxna läser högt eftersom 

barnen får möjlighet att härma de vuxna i deras läsning och detta, menar Fast 

(2013), är barnens start till att lära sig läsa själva. Ju mer de vuxna visar intresse 

för boken när de läser för barnen desto mer spännande blir det för barnen att 

sätta sig själva med en bok. De börjar bläddra i boken och kan komma ihåg 

inslag av innehållet och återberätta samt berätta om tidigare erfarenheter 

utifrån boken. Att barn kommer i kontakt med skönlitterära texter är 

betydelsefullt för deras läs-, skriv-, och språkutveckling. Fast (2013) anser 

också att när barnen deltar i högläsningsstunder lär de sig nya ord samt får de 

höra hur man bygger upp meningar. Att det finns en tydlig början och slut i 

meningarna blir mer synligt för barnen under högläsningen än när de deltar i 

vardagliga samtal. 

 

Resultatet i Zucker m.fl. (2012) studie visar att förskolebarnen fick ett bredare 

ordförråd när de fick delta i högläsning i förskolan. Det framkom också i deras 

studie att pedagogernas boksamtal både före, under och efter läsningen har en 

stor påverkan positivt på barnens språkutveckling och läsutveckling. Det 

handlar inte bara om att läsa eller att läsa ofta, utan det är kvalitén på 

läsningen och att pedagogen pratar och bjuder in barnen till dialog som gör att 

läsningen blir meningsfull och uppnår resultat. Det gick inte att visa någon 

koppling mellan det bredare ordförrådet barnen fick i förskolan av 

högläsningen och barnens ordförråd i årskurs två (Zucker m.fl., 2012). Lennox 

(2013) hävdar däremot att studier visar att barn som får goda erfarenheter och 

grundläggande färdigheter i läsning och litteratur, också utvecklas samt får 

goda resultat vid senare studier. Barn som inte får dessa erfarenheter och 

grundläggande färdigheter kommer förmodligen hamna efter i sina studier. 

Även Damber (2015) hävdar i sin studie att det finns ett säkert samband mellan 

högläsningen och barns språkutveckling eftersom det är något som är väl 

dokumenterat och framkommer i flera olika studier. Hindman m.fl. (2012) kom 

även de fram i sin studie att boksamtalen, det vill säga att kvaliteten har en 

påverkan på vad barnen lär sig. De framhäver att boksamtalen som sker under 

högläsningen har en stor betydelse för barnens språkutveckling. 

 

Samtal i samband med högläsningen 

Flertalet forskare är överens om att det inte är högläsningen eller barnböckerna 

i sig som utför underverk för barnens språkutveckling, utan det är när 

pedagogen tar boken till sig och använder den pedagogiskt för att starta samtal 
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tillsammans med barnen som högläsningen uppnår en kvalitet och 

språkutvecklingen får fart (Hindman m.fl., 2012, Zucker m.fl.,2012 & Lennox, 

2013). Lennox (2013) lyfter att högläsning som sker tillsammans med en vuxen 

ger större möjligheter till samtal som är meningsfulla och dessa bidrar till 

kvaliteten på högläsningen. Den vuxne bör bjuda in barnen till samtal under 

hela lässtunden. Under dessa samtal blir barnen medvetna och får kunskaper 

om nya perspektiv eller sätt att tänka på, samt att de får möjlighet att dela med 

sig av egna idéer till varandra. Detta bidrar till att barnen utvecklar sitt 

ordförråd och sina språkkunskaper. Samtal i samband med högläsningen är 

speciella eftersom de skiljer sig från de samtal som annars förekommer på 

förskolan, i och med att det lättare öppnar upp för djupa samtal med boken 

som utgångspunkt samt att det finns mycket att samtala om i bilderna i 

böckerna (Lennox, 2013). Hindman m.fl. (2012) lyfter även de fram 

boksamtalens vikt för att barnen ska få med sig kunskaper och möjligheter till 

ett utvecklat ordförråd och för att högläsningen ska bidra till deras 

språkutveckling. För att boksamtalen ska ge barnen en utveckling beror det 

också på högläsningens kvalitet, det vill säga vilka samtal som förekommer 

och hur ofta de existerar.  

  

Det räcker inte att enbart läsa högt för barnen och kommentera något ur boken 

för att det ska bidra till barnens språkutveckling. Det krävs att den vuxne 

bjuder in barnen till samtal och kopplar dessa både till barnens egna liv eller 

andra associationer (Hindman, Wasik & Erhart, 2012). Det är när pedagogerna 

gör detta som högläsningen uppnår en kvalitet. Damber (2015) belyser också 

att det inte är tillräckligt med att bjuda in barnen till samtal för att de ska få en 

positiv upplevelse av lässtunden och bidra till deras språkutveckling. Samtalen 

behöver dessutom vara reflekterande där barnen får fundera över 

fortsättningen, koppla till egna erfarenheter och upplevelser. Detta för att en 

kvalitet ska kunna uppnås och för att en språkutveckling ska kunna ske, samt 

för att barnen ska få med sig positiva upplevelser från högläsningsstunden. 

  

Kontextuella och dekontextuella samtal 

I Hindman m.fl. (2012) studie, som handlar om hur pedagoger i förskolor 

använder språket under högläsningen, fokuserade de på pedagogernas olika 

sorters samtal under högläsningen, kontextuella samtal och dekontextuella 

samtal. I kontextuella samtal pratar man om det som är synligt i boken. Dessa 

samtal kräver mindre hjärnkapacitet från barnen och är rätt kravlöst samtal. 

Samtalen fokuserar på att lära barnen nya ord och begrepp i ett meningsfullt 

sammanhang och det är även ett bra tillfälle för pedagogen att introducera 

samt kolla av förståelsen för ord och begrepp. I dekontextuella samtal kan 

pedagogerna exempelvis göra paralleller mellan barnens egna liv till det som 

händer i boken. Dessa samtal kräver en högre hjärnkapacitet från barnen och 

behöver analysera utöver bokens innehåll. De dekontextuella samtalen bidrar 

till barnens språkutveckling samt till deras ordförråd. Både kontextuella och 

dekontextuella samtal bidrar till högläsningens kvalitet och har betydelse för 

barnens språkutveckling. I dekontextuella samtal kan pedagogerna exempelvis 

göra paralleller mellan barnens egna liv till det som händer i boken. Hindman 
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m.fl. (2012) lyfter fram vikten av att både kontextuella och dekontextuella 

samtal används under högläsningen eftersom de båda har betydelse för 

barnens språkutveckling. 

 

Det blev synligt att pedagogernas samtal före, under och efter högläsningen 

har en positiv påverkan på barnens språkutveckling i Zucker m.fl. (2012) 

studie. De benämnde detta samtal som textualiserade samtal och inom detta 

finns det två olika typer av samtal som de valde att fokusera på, 

meningsrelaterande samtal som innefattar att förstå händelserna i boken, vad 

bilderna föreställer och vad som händer i dem samt en förståelse för språkets 

mening i böckerna. Den andra är kodrelaterade samtal, dessa samtal fokuserar 

på själva texten i böckerna, pedagogen pratar med barnen om bokstäverna och 

bokstavsljuden som finns med i boken (Zucker m.fl., 2012). De kom fram till i 

sin studie att en gemensam högläsning med bra kvalitet, som bjuder in barnen 

till samtal och diskussion, och som sker kontinuerligt är något som 

pedagogerna bör sträva efter ute i verksamheterna. Eftersom att det är under 

dessa gemensamma högläsningsstunder som bidrar till barnens 

språkutveckling. Dessa samtal som Zucker m.fl. (2012) fokuserar på stämmer 

överens med det som Hindman m.fl. (2012) benämner kontextuella samtal. 

Båda studierna har kommit fram till att textualiserade samtal i samband med 

högläsningen har stor betydelse för vad barnen lär sig.  

  

Det framkom i Zucker m.fl. (2012) studie att det varierade i hur många antal 

textualiserade samtal som förekom under högläsningarna. Under samtalen 

fokuserades det mest på det tryckta i bocken som bilderna och texten samt 

språkljuden. Fokuset med samtalen kunde variera beroende på vilken genre 

som lästes. Inom de skönlitterära böckerna innehöll samtalen mest om att 

benämna vad som görs i boken och minst på definitioner av ord. Liknande 

resultat såg Hindman m.fl. (2012) i deras studie, där de kontextuella samtalen 

som hölls under högläsningen av en skönlitterär bok ofta handlade om att 

benämna eller beskriva det som händer i boken. Det framkom i Zuckers m.fl. 

(2012) studie att det enbart var ett fåtal pedagoger som använde sig av 

textualiserade samtal i en större och bredare utsträckning. De kontextuella 

samtalen i Hindman m.fl.(2012) studie förekom mellan 10-45 gånger under en 

högläsningsstund, medan de dekontextuella samtalen förekom mellan 2-45 

gånger. De dekontextuella samtalen handlade mest om vad man trodde skulle 

hända sen i boken eller fråga barnen om deras personliga erfarenheter kopplat 

till bokens innehåll. Få dekontextuella samtal handlade om att summera boken 

och tala om vad som hade hänt. Det varierar mellan pedagogerna vilka samtal 

de använder sig av under högläsningen, det förekom mest kontextuella samtal 

men skillnaden var inte något märkbar. Dessa samtal konkurrerar inte med 

varandra, det ena utesluter inte det andra.  

 

Det finns ett samband mellan de textualiserade samtalen under högläsningen 

och barnens språkutveckling belyser Zucker m.fl. (2012). Dessa samtal bidrar 

med att utveckla barnens ordförråd, det fanns inget samband mellan samtalen 

och barnens kunskaper om bokstäver. Liknande resultat blev synligt i 

Hindman m.fl. (2012) studie, där framkom det att kontextuella samtal var 
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tydligt relaterade till barnens utveckling av deras ordförråd och att de 

dekontextuella samtalen bidrog ytterligare till denna utveckling.  Effekterna av 

dessa samtal var inte stora, forskarna för fram att pedagogerna ändå ska 

använda sig av båda samtalen under högläsningen för att behålla 

högläsningens kvalitet. Något samband mellan de kontextualiserade samtalen 

under högläsningen i förskolan och barnens språkutveckling gick inte att 

bevisa när barnen gick i första klass (Zucker m.fl., 2012). 

 

Barnlitteratur kan användas till att sätta igång ett samtal om vardagliga 

händelser, men även saker som sker utanför vardagsmiljön. Dessa samtal gör 

att barnen kan dra paralleller mellan deras vardag och omgivning till 

innehållet i litteraturen (Edwards, 2008). Edwards framhäver att böckerna 

stimulerar barns fantasi och skapar inre bilder hos barnen. Detta ger barnen 

erfarenheter om hur språket och tanken hänger ihop, när barnen har fått dessa 

erfarenheter kan de delta i mer analytiska samtal och därmed gå vidare i 

språkutvecklingen. Svensson (2012) skriver om ett språkstimulerande 

arbetssätt i sin studie. Hon anser att pedagogernas språkbruk är utvecklande 

under högläsningsstunden då det ofta förekommer äkta och öppna frågor, 

barnen kan då få möjlighet att upprepa ord och meningar samt att det kan bli 

bekräftat om barnen förstår innehållet. Detta bidrar i sin tur till högläsningens 

kvalitet och påverkar barnens språkutveckling positivt. Det krävs att 

pedagogerna har medvetenhet om språkets betydelse och att de använder ett 

varierat ordförråd. När barnen samtalar bör de få stöd av pedagogerna, de kan 

ställa frågor för att barnen ska kunna utveckla sina resonemang och tankar 

ytterligare. Som tidigare nämnt åsyftar Svensson (2012) att samtal gynnar 

språkutvecklingen och det kan därför behövas att barnen får hjälp att koppla 

bokens innehåll till deras egna erfarenheter. Pedagogerna som känner barnen 

och deras livssituation kan bygga broar mellan innehållet i boken och barnens 

erfarenheter. Böcker i olika genrer och bildspråk kan vara en utgångspunkt för 

att samtalen ska bli längre och att texten samt bilden kan kopplas till barnens 

livssituation och intressen. Att läsa en berättelse utan att stanna upp för 

samtal, förklaringar eller kommentarer är mindre givande för 

språkutvecklingen (Svensson, 2012) och då försvinner högläsningens kvalitet. 

Både Edwards (2008) och Svenssons (2012) resonemang om boksamtalen 

tycker vi liknar det som Hindman m.fl. (2012) kallar dekontextualiserade 

samtal. 

  

Det behöver läggas ner mer energi och ansträngning på samtalen runt 

böckerna i samband med högläsningen för att det ska gynna barnens 

språkutveckling menar Milburn m.fl. (2014). I deras studie kom de fram till att 

öppna frågor och stöttning är något som ett boksamtal bör innehålla, det gör 

att barnen kan relatera till sina egna erfarenheter och det hjälper i sin tur 

barnens språkutveckling. Svensson (2013) poängterar vikten av att förskolan 

spelar en viktig roll för barns möte med böcker då inte alla föräldrar läser för 

sina barn. Hon för också fram att en kreativ och språkstimulerande miljö är när 

pedagogerna läser böcker med inlevelse och låter barnen själva berätta om 

bilderna och texten. Det krävs ett samspel mellan den som läser och barnen 

som lyssnar, detta stärker utvecklingen av barnens språk och begrepp under 
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högläsningen än om det inte skulle ske något samtal alls. Ett aktivt samspel 

innebär reflekterande dialoger, jämföra och att knyta an det man har läst till 

barnens erfarenheter. De samtal som Milburn m.fl. (2014) och Svensson (2012) 

för fram och som bidrar till högläsningens kvalitet stämmer överens med det 

Hindman m.fl. (2012) benämner kontextuella och dekontextuella samtal. 

Svensson (2012) anser att det inte alltid är givande samtal som sker och att 

anledningen kan vara att högläsningsstunden hålls i samband med vilan eller i 

väntan på lunchen. Denna typ av högläsningsstund innebär att pedagogen vill 

att barnen ska vara tysta och ibland sova eller för att samla upp barnen och 

”lugna ner dem” innan de ska äta lunch. 

  

Högläsningens kvantitet och plats i verksamheten 

Både kvaliteten på samtalen och kvantiteten på högläsningen har en inverkan 

på vad barnen lär sig (Hindman m.fl., 2012). Det spelar inte någon större roll 

om pedagogen har innehållsrika samtal under högläsningen tillsammans med 

barnen om detta inte sker ofta eller kontinuerligt. Kvantiteten har en betydelse 

när det kommer till barns språkutveckling eftersom att de bör delta i dessa 

högläsningsstunder där boksamtalen är givande. 

 

Likt hur det såg ut i kindergartenverksamheten som systrarna Morberg (1909) 

drev, har högläsningen och barnlitteratur en given plats i 

förskoleverksamheterna i dag och pedagogerna har en medvetenhet om 

högläsningens betydelse för barnens språkutveckling (Damber, 2015). Även 

fast denna medvetenhet finns hos pedagogerna och att barnlitteraturen har en 

given plats i verksamheterna menar Damber (2015) i hennes studie att det 

sällan används i arbetet med att öka barns språkutveckling eller för att delge 

kunskap om omvärlden. En faktor som påverkade var att högläsningen nästan 

enbart förekom en gång om dagen och att detta var i samband med lunchen, 

antingen precis innan eller vid vilostunden efter lunchen. På de förskolor i 

hennes studie där det lästes mest antal gånger varade dessa i bara några 

minuter, hon kom fram till att den vanligaste längden på en högläsning var 

mellan fem till tio minuter (Damber, 2015). Det är inte enbart Dambers studie 

som visar att högläsningen oftast förekommer vid lunchen eller är 

sammankopplad med vila, utan det finns andra studier som visar ungefär 

samma upptäckt (Damber, 2015., Björklund, 2008., & Simonsson, 2006). 

Högläsningen tycks inte vara prioriterad i verksamheten trots att pedagogerna 

har en medvetenhet om högläsningens betydelse och påverkan på barnens 

språkutveckling och i deras kunskapsutveckling om exempelvis omvärlden 

(Damber, 2015 & Lennox, 2013). 

 

Att det inte förekommer högläsning i någon större utsträckning på förskolorna 

är något som Svensson (2009, 2012) har belyst i sina studier. Det framkom att 

det fanns stora skillnader i tillgängligheterna till böcker på de olika förskolorna 

och det varierade från förskola till förskola i hur ofta det lästes för barnen. Det 

fanns en ambition eller önskan hos pedagogerna att läsa vid fler tillfällen men 

att när det väl har gjorts observationer förekom det inte alls så ofta som 

pedagogerna hade uppgett. Förskolan har en viktig roll i att stödja och 
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utveckla barns språkutveckling och därför är det av stor vikt att det sker 

kontinuerligt och att alla barn får ta del av den (Svensson, 2009, 2012). Det 

framkommer i Zucker m.fl. (2012) studie att det varierar mycket från förskola 

till förskola i hur många högläsningar barnen får ta del av. En del barn får 

delta i tre högläsningar om dagen medan andra barn enbart får ta del av 

endast en högläsning per dag. 

 

Det framkom i Simonssons (2006) studie att pedagogerna överlag har en 

gemensam syn att böcker har en viktig plats i verksamheten och de ser dessa 

som ett pedagogiskt verktyg som för in barnen i skriftspråket. Det var en 

begränsad tillgång till böckerna. Studien visade också att den läsning som sker 

efter lunchen inte är direkt planerad och att boken som ska läsas bestäms ofta 

här och nu. Detta resulterar i att läsningen kan halta eller att det uppstår en 

konflikt med det som står i boken och vad pedagogen anser är lämpligt för 

barnen. Detta kan resultera i att bokstunden inte blir lika givande. 

Pedagogerna i studien hade ambitionen att planera upp bokstunder men att 

dessa planeringar ofta föll bort för den tidsbrist och ibland personalbrist som 

existerar på förskolan kom i vägen, pedagogerna fick då lägga sin planering åt 

sidan. 

 

Det finns inget samband mellan kvantiteten på högläsningen och barnens 

språkutveckling menar Zucker m.fl. (2012) utifrån det som framkom i deras 

studie. Det forskarna kunde se i sin studie var att det däremot fanns ett 

samband mellan kvantiteten på högläsningen i förskolan och utvecklingen av 

barnens ordförråd när de gick på förskolan, dock försvann detta samband när 

barnen gick i förskoleklass. Kvantiteten på högläsningen i förskolan hade 

också en väldigt liten påverkan på barnens avkodningskunskaper och deras 

läsförståelse när de befinner sig i första klass. Zucker m.fl. (2012) för fram att 

det är viktigt att pedagoger strävar efter att alla barn får ta del av 

högläsningsupplevelser när de befinner sig på förskolan, som innehåller 

samtal där barnen kan delta i. 

 

Sammanfattning 

Den tidigare forskningen belyser att högläsningen kan bidra till barnens 

språkutveckling om det finns en kvalitet på den. Med kvalitet menas att 

högläsningen ska innehålla samtal, både kontextuella och dekontextuella 

samtal. För att dessa samtal ska förekomma beror det till viss del på 

pedagogernas medvetenhet om barnens språkutveckling. För att kvaliteten på 

högläsningen ska kunna bidra till barnens språkutveckling krävs det en 

kvantitet. Med kvantitet menas hur ofta högläsningen sker. Det finns inga 

riktlinjer på högläsningens kvantitet men att högläsningen har en kvalitet 

betyder ingenting om inte högläsning sker och barnen inte får ta del av den. 

Pedagogernas medvetenhet påverkar både högläsningens kvantitet och 

kvalitet. Högläsningen upplevs inte som prioriterad i verksamheten, även om 

medvetenheten finns om vad högläsningen kan bidra med blir det ofta en 

avsaknad av kvalitet på högläsningen. Högläsningen sker oftast en gång om 



  

 

11 
 

dagen och det är i samband med lunchen, syftet är mestadels att barnen ska få 

en lugn stund och vila, därför förekommer det nästan inga samtal. 
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 Syfte 
Vi vill i denna studie undersöka hur en gemensam högläsningsstund kan se ut, 

både planerad och spontan, samt hur ofta högläsningsstunder förekommer i 

förskoleverksamheter. Syftet med denna studie är att ta reda på hur kvaliteten 

och kvantiteten på högläsningen framträder i förskoleverksamheter utifrån 

vad tidigare forskning menar är kvalitet och kvantitet på högläsning. 

 

Frågeställningar 

  

Hur ofta läser pedagogerna för barnen? Kvantitet på både spontana och 

planerade tillfällen. 

  

Vilken typ av samtal framkommer och hur ofta förekommer dessa under 

högläsningsstunden? Kvalitet under högläsningen. 

 

Vilka skillnader kan förekomma i samtalen mellan de planerade och spontana 

tillfällena? Kvalitet under högläsningen. 
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 Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra vårt metodval, hur den empiriska 

studien gått till samt urval av informanter. Vi kommer gå igenom hur vi gått 

tillväga i analysmetoden, om de etiska ställningstaganden vi gjort och avslutar 

med metoddiskussionen. 

  

Metodval 

Avsikten med vår studie är att se hur pedagoger arbetar, närmare bestämt hur 

de gör under den planerade och spontana högläsningen. Vi anser att 

observation blev en bra metod. Stukát (2011) anser att observationer är en 

lämplig metod att använda sig av när forskaren vill ta reda på vad människor 

verkligen gör. Vidare menar han att det kan vara stor skillnad i vad människor 

säger att de gör och vad de faktiskt gör. Franzén (2014) beskriver att den icke 

deltagande observationen har som syfte att påverka situationen så lite som 

möjligt och att det då är något specifikt man är ute efter, detta är även något 

som vi är ute efter. Vi har valt att ta hänsyn till detta och använda oss utav en 

ickedeltagande delvis. Vi vill inte delta i observationerna i en utsträckning som 

kan påverka pedagogerna eller barnen. Vi använder inte denna metod till fullo 

då vi sitter med barngruppen vid läsvilan och deltar på det sättet.  

 

Då vi gör en observation använder vi våra sinnen för att ta in det som händer, 

en sinnesupplevelse som leder till en tolkning är en process som kallas för 

perception (Løkken & Søbstad 1995). Det finns flertalet olika faktorer som 

påverkar den uppfattning och tolkning som vi gör av en viss händelse menar 

Løkken och Søbstad. Dessa faktorer är att vår hjärna automatiskt sorterar in 

våra intryck, vi vill skapa ordning och har behov av helhet, sammanhang och 

kontinutet med tidigare intryck. Detta påverkar vårt sätt att observera, men det 

som också påverkar är vår uppmärksamhet, attityder, värderingar, tidigare 

erfarenheter och sociala faktorer. Det är därför viktigt att skilja på själva 

beskrivningen av observationen och tolkningen av den även fast 

tolkningsprocessen startar vid observationstillfället (Løkken & Søbstad 1995).   

 

Vi har valt att använda oss utav både strukturerade observationer och 

ostruktuerade för att få en bredare bild på vårt fenomen. Kylén (2004) för fram 

att det kan vara svårt att dra en markant skiljelinje mellan dessa två. Den 

strukturerade observationen strävar efter att minska subjektiviteten och 

handlar i grund och botten om att mäta datamaterialet. Dess data är mer 

tillförlitligt men den ostrukturerade observationen ger en mer nyanserad bild 

av fenomenet samt att den också ger utrymme till att kunna uppmärksamma 

och anteckna intressanta och oväntade händelser. De strukturerade 

observationerna använder vi oss av när vi tar reda på kvaliteten och kvantitet 

genom att använda oss utav vårt observationsprotokoll (bilaga 2). De 

ostrukturerade observationerna skedde hela tiden under vår tid på 
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avdelningarna, vi antecknade ner i marginalen av protokollet det vi såg som 

på verkade högläsningen på olika sätt. 

  

Urval 

De förskolor vi har med i vår studie ligger alla i samma stad i mellersta 

Sverige. Vi var i kontakt med flera olika förskolor men de flesta tackade nej till 

deltagande i vår studie. Valet av de förskolor som är med i studien skedde 

slumpmässigt och berodde på vilka som var villiga att delta. Två förskolor 

hade tre avdelningar, där en var småbarnsavdelning och två syskon 

avdelningar, dessa har vi valt att kalla Solen och Månen. Den tredje hade en 

fem års avdelning och två utvidgade avdelningar, den har vi gett namnet 

Uttern. Den sista förskolan hade fyra avdelningar och alla dessa var 

åldersinriktade och vi gav den namnet Svampen. Urvalet av förskolor ger oss 

en bredd i vårt resultat då de ser olika ut i förhållande till ålder och barngrupp 

samt att de ligger i olika områden. Både Solen och Månen är 

syskonavdelningar, Uttern är en utvidgad avdelning och Svampen är en 

femårsavdelning.  

 

Vi planerade att observera på fyra olika förskolor under två förmiddagar var 

och två eftermiddagar var, för att få tillräckligt empiriskt material att bygga 

vår studie på. Det finns inga direkta riktlinjer på hur många observationer som 

bör göra eller hur långa de ska vara (Lalander, 2015), utan det beror på vad det 

är man undersöker. Eftersom vi dels ville ta reda på kvaliteten på 

högläsningen behövde vi observera flera för att kunna säga något om hur den 

kan vara. Vi ville även observera högläsningens kvantitet och för att kunna 

undersöka det måste vi vara på plats under en längre tid. Vi valde att vara ute 

på fältet sammanlagt under åtta tillfällen och mellan fyra till fem timmar per 

gång.  

 

Vi valde att inte välja de högläsningstillfällena då det är en förskollärare som 

läser utan observerade alla tillfällen då en vuxen som jobbar på förskolan läser 

för barnen. Detta för att vi inte ville välja bort de högläsningstillfällena då 

andra vuxna än förskollärare läste för barnen, då vi förstod att detta skulle 

förekomma rätt ofta. Alla pedagoger har inflytande över högläsningen och vi 

kunde därför inte välja ut endast förskollärare. 

 

Genomförande 

Vi började med att skicka ut ett missiv via e-post till olika förskolechefer som 

vi valde slumpmässigt (bilaga 1). I missivet skrev vi att vi ville komma i 

kontakt med pedagoger för att komma och genomföra observationer, då vi 

önskade att samla in datamaterial till vår studie. Flera av de vi tog kontakt 

med tackade nej till deltagande eller hörde inte av sig. Vi bokade in tid med de 

pedagoger som tackade ja till deltagande. För att få ett varierat och tillförlitligt 

empiriskt material valde vi att genomföra observationen på fyra olika 

förskolor respektive två dagar på varje förskola. Vi spenderade en förmiddag 

och en eftermiddag på samtliga förskolor. Vi genomförde observationen var 
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för sig för att vara så effektiva som möjligt och för att de som blev observerade 

inte skulle känna sig allt för obekväma. När vi bokade in våra besök och när vi 

väl var ute ansåg vi att det var viktigt att vi inte berättade för mycket om vår 

studie. Vi ville påverka vårt material så lite som möjligt då vi ville ha ett 

empiriskt material som är tillförlitligt. Vi upplevde att det fanns en möjlighet 

att pedagogerna skulle bete sig annorlunda och iscensätta något som inte 

stämmer överens med verkligheten för att göra oss nöjda om vi berättade mer 

ingående om vårt syfte och vår studie. Läsvilan ingick både på förmiddagarna 

och eftermiddagarna, dock var det inte samma dag. Vår tanke var att vi skulle 

komma till alla förskolor halv åtta på morgonen och stanna tills efter läsvilan 

dock var det två förskolor som inte ville ta emot oss förrän efter halv nio. De 

förde fram att det inte skulle ske någon högläsning före halv nio och att det var 

onödigt att vi skulle befinna oss där före den tiden. 

 

Vi ville inte att pedagogerna skulle känna sig för iakttagna något som Lalander 

(2015) tar upp som en risk och för att motverka det kan forskaren samspela i 

den mån som hon bjuds in till. Detta gjorde vi genom att vi satt med barnen 

under läsvilan och var på så sätt en del av gruppen som lyssnade på boken. Vi 

valde också att genomföra observationerna individuellt för att minimera risken 

av att de som blev observerade skulle känna sig obekväma och uppleva sig 

själva som underordnad, vilket är något som Løkken och Søbstad (1995) tar 

upp som en risk med observation, det gäller att observatören är medveten om 

detta maktförhållande och gör allt för att de observerade ska känna sig 

bekväma. 

 

Till vårt observationsprotokoll (bilaga 2) som vi själva utformat, som vi 

använde oss av i de strukturerade observationerna, tog vi inspiration från ett 

dokumentationsprotokoll från Wehner-Godée (2010) samt ett kodningsschema 

från Bryman (2011). Vi valde ut kategorier i förväg att undersöka utifrån vad 

tidigare forskning belyser som kriterier för vad som bidrar till kvaliteten för 

högläsningen och det som inte är lika eftersträvat. De kategorier vi valde att 

undersöka är; kontextuella samtal, dekontextuella samtal, fånga tillbaka 

barnen och tillsägelser. Vi ritade upp olika spalter där vi kunde bocka av det vi 

fick syn på. Denna metod hade vi prövat varsin gång innan i en pilotstudie. 

Vår tanke med dessa kategorier var att de skulle bidra med att vi får in 

material som hjälper oss att svara på våra frågeställningar. Vi förde protokoll 

på hur många gemensamma högläsningar vi upptäckte under vår tid på 

förskolorna, detta genom att sätta ett streck för varje högläsningssituation vi 

uppfattade och på så sätt ta reda på hur kvantiteten kan se ut. För att få syn på 

kvantiteten spenderade vi totalt fyra dagar, varav två förmiddagar och två 

eftermiddagar på två förskolor var. 

 

De ostrukturerade observationerna skedde hela tiden både utanför och 

parallellt med de strukturerade observationerna, detta för att vi skulle kunna 

ta med faktorer som påverkade läsningen och som är av betydelse för 

resultatet. Det som uppfattades under dessa tillfällen antecknades ner i 

marginalen på protokollen för att vi sedan skulle kunna se vilken högläsning 

händelsen eventuellt tillhörde. Det som antecknades ner var allt från citat som 
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pedagogerna sa till oss eller en beskrivning utav en händelse eller något som 

uteblev. Pedagogerna bjöd in oss ibland till samtal, dessa samtal har varken 

spelats in eller transkriberats men detta bidrar till vårt datamaterial. Det var 

informella samtal som skedde mellan pedagogerna och barnen eller att 

pedagogerna kommenterade något. Vi ställde aldrig några följdfrågor och 

svarade bara i den mån så vi inte skulle uppfattas som otrevliga.  

  

Analysmetod 

Vi omvandlade vårt empiriska material till statistik för att läsaren skulle kunna 

få en tydligare bild över resultatet. Vi använde oss av stapeldiagram likt de 

som finns att hitta som förslag i Backman (2008) och Stukát (2011). Vi har 

sammanställt vårt resultat från de strukturerade observationerna i olika 

diagram för att sedan visa på mönster och tydliggöra dessa för läsaren. Vi har 

också sammanställt och räknat ut både medeltiden och medianen på längden 

av en högläsning, vi har även räknat ut dessa separat på de planerade 

tillfällena och de spontana för att kunna redovisa om det uppstod någon 

skillnad. De ostrukturerade observationerna redovisar vi genom citat eller 

förklaringar av en händelse eller situation. Vi har även med en del exempel 

från de olika samtalen som existerade i samband med högläsningen. 

Kvantiteten kommer vi att redovisa genom att sammanställa alla högläsningar 

i diagram. Vi har valt att ge staplarna olika färger beroende på om det är en 

spontan högläsning eller en planerad för att kunna ge en tydligare bild till 

läsaren utan att använda oss utav flertalet diagram. När vi har gjort 

stapeldiagrammen har vi använt oss utav Microsoft Office Word 2007 egna 

funktioner för diagram. Vi har inte använt oss utav något uträkningsprogram 

utan har räknat ut allting själv och sedan fyllt i det i programmet. De rubriker 

vi har valt att använda oss utav i resultatkapitlet är till viss del de olika 

högläsningstyperna vi erfarit under våra observationer. De andra rubrikerna 

är; Antal högläsningar och De olika samtalen kopplas ihop på ett tydligare sätt till 

vårt syfte, eftersom de behandlar kvantiteten och kvaliteten redan i 

rubriksnamnen. 

 

Centrala begrepp 

Kvalitet – Den latinska betydelsen av kvalitet är qua’litas och är `beskaffenhet´. 

Kvalitet menas med `särskilt en positiv betydelse hög grad av goda 

egenskaper´ (NE, 2016). Med kvalitet i denna studie menar vi de kontextuella 

och dekontextuella samtalen i samband med högläsningen. 

 

Kvantitet – Kvantitet betyder viss räkne – eller beskrivbar mängd (NE, 2016). 

Med kvantitet i denna studie avser vi hur ofta högläsning förekommer i 

förskolan. 

 

Etiska överväganden 

I vår studie tog vi hänsyn till de forskningsetiska huvudregler som fastställts 

av Vetenskapsrådet (2011): informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet 

skickade vi ut missivbrev till pedagogerna och förskolecheferna där vi beskrev 

vår studie, att det var till vårt självständiga arbete som förskollärare och vad 

vår studie handlade om. Vi tog även kontakt med informanterna både via 

telefon och att vi besökte dem. Vi tog hänsyn till samtyckeskravet då vi gav 

informanterna möjlighet att neka till deltagande i undersökningen, avbryta när 

de ville och hade rätt att välja om de ville delta i observationerna. För att 

uppfylla konfidentialitetskravet garanterades informanterna fiktiva namn samt 

att de inte ska framgå i vilken förskola och vilken kommun de arbetar. Vi 

berättade för informanterna att vi skulle radera vårt material när vår uppsats 

har blivit godkänd och skulle vi bli ifrågasätta är det enbart vår examinator 

som skulle se vårt material men även där framgår det inga namn, vilken 

förskola det är eller i vilken kommun. Vi berättade före observationerna hur vi 

skulle gå tillväga under tiden vi var i verksamheten samt hur vi skulle 

bearbeta materialet, detta ingår i nyttjandekravet. 

  

Metoddiskussion 

Vårt mål när vi var ute och undersökte var att vi inte skulle berätta mer 

ingående om vårt syfte för pedagogerna, detta var svårare än vad vi trodde. Vi 

hamnade i konflikt med oss själva då vi inte ville ljuga för pedagogerna men vi 

ville inte heller riskera att påverka vårt resultat negativt. I största möjliga mån 

beskrev vi vår studie så kortfattat som möjligt men det finns en risk att det kan 

ha påverkat pedagogerna och därmed vårt resultat. Även fast vi tog hänsyn till 

det som Lalander (2015) belyste om att delta i observationstillfället, är vi 

medvetna om det som Stukát (2011) beskriver, att en person kan uppföra och 

bete sig annorlunda om personen ifråga vet att han eller hon är föremål för 

observation och därför kan resultatet bli vilseledande och inte sanningsenligt. 

Vi ansåg att det var viktigt att direkt förklara att vi bara ville se och undersöka 

hur det kan se ut och inte bedöma om det är rätt eller fel. I största möjliga mån 

gjorde vi att de som blev observerade skulle känna sig bekväma och inte 

uppleva att vi var där för att checka av rätt eller fel. 

 

Vi valde bort videofilmning på grund av etiska principer och för att vi tror att 

det skulle ta mycket längre tid att få pedagoger att ställa upp. Vår empiri hade 

kunnat analyseras mer djupgående eftersom att vi hade haft möjligheten att 

spela upp ljudupptagningen flera gånger och på så sätt få syn på mönster och 

upptäcka andra saker som vi kan ha missat under själva observationstillfället. 

Vi valde bort ljudfiler delvis på grund av samma anledning som 

videoinspelning men också för att vi upplever att det hade varit svårt att 

uppfatta vem som sa vad när vi enbart lyssnar. Ljudupptagningarna hade 

kunnat bidra till en djupare analys, men vi anser ändå att vi har tillräckligt 

med empiri för att kunna genomföra en djup och givande analys samt att få 

fram och synliggöra olika mönster. 

  

Vi är medvetna om att vi har påverkat vårt datamaterial genom våra 

sinnesintryck (Løkken & Søbstad, 1995). Eftersom vi till viss del valde 

strukturerad observation och i förväg hade valt ut kategorier att kolla efter 
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under observationerna, upplever vi att detta har minskat risken för att våra 

tolkningar och tidigare erfarenheter ska ha påverkat allt för mycket. Det hände 

inte så mycket under den tiden vi spenderade på förskolorna, detta kan ha 

gjort att vi blev sega eller ouppmärksamma och det kan ha påverkat att vi 

missade något. Vi upplever inte att vi har missat något högläsningstillfälle 

eftersom avdelningarna vi var på inte är allt för stora och det skulle märkas 

rätt snabbt om någon eller några från barngruppen var borta med en av 

pedagogerna. Ett observationsresultat ska vara så objektivt som möjligt. Vi är 

medvetna om att full objektivitet inte går att uppnå eftersom att en observation 

kan innehålla många påverkansfaktorer. Det är vi själva som är 

observationsinstrumentet, våra erfarenheter, kunskaper och värderingar 

kommer automatiskt att påverka resultatet (Løkken & Søbstad, 1995). Vi är 

medvetna om detta och det gör att vi har undvikt det i den mån som är möjlig, 

samt att vi är medvetna om att det som kommer fram i vår studie är inte någon 

sanning i sig utan det säger något om hur kvaliteten och kvantiteten kan se ut 

på högläsningen i förskoleverksamhet. 

 

Det kan ha påverkat vårt resultat om kvantiteten att läsvilan är med på 

observationen både under förmiddagen och på eftermiddagen på de olika 

förskolorna. Eftersom vi är tydliga med detta i vårt resultat och även 

diskuterar det i vår diskussion upplever vi att det ändå säger någonting om 

hur kvantiteten kan se ut i förskoleverksamheterna. Vi var inte ute och 

observerade hela dagar i sträck och det kan ha medfört att vi har missat 

högläsningstillfällen, samt att det material som vi har fått in bara säger en del 

av hur det kan se ut. Vi har heller inte varit på förskolorna under alla dagar på 

en vecka, detta kan ha påverkat vårt resultat då verksamheten kan se olika ut 

beroende på vilken dag det är.  

 

Vårt resultat om kvaliteten kan ha påverkats genom att vi kan ha uppfattat de 

olika samtalen på olika sätt, samt att vi kan ha haft våra olika definitioner på 

dessa och därför antecknat ner olika. Vi har tagit hänsyn till detta genom att 

innan vi gick ut och observerade diskuterade vi våra uppfattningar om 

begreppen och kom fram till en gemensam syn/uppfattning. Detta kan också 

ha påverkat våra ostrukturerade observationer då vi kan ha uppfattat och 

tolkat olika uttalanden eller kroppsspråk på olika sätt. För att undvika detta 

har vi diskuterat fram och tillbaka varför vi har uppfattat det på ett visst sätt 

och på så sätt blivit medvetna om vad vi menar.  
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Resultat  
I detta kapitel redovisas resultatet av vårt analysarbete på det insamlade 

empiriska materialet. När vi analyserade fram vårt resultat utgick vi från vårt 

syfte att ta reda på hur kvaliteten och kvantiteten på högläsningen i förskolan 

kan se ut och tog hjälp av våra frågeställningar; 

 

Hur ofta läser pedagogerna för barnen? Kvantitet på både spontana och 

planerade tillfällen. 

  

Vilken typ av samtal framkommer och hur ofta förekommer dessa under 

högläsningsstunden? Kvalitet under högläsningen. 

 

Vilka skillnader kan förekomma i samtalen mellan de planerade och spontana 

tillfällena? Kvalitet under högläsningen. 

 

Rubrikerna; Planerade högläsningstillfällen, Läsvila, Spontana högläsningstillfällen  

är olika varianter av högläsningar som vi erfarit. De redovisas som kapitel för 

att de tydligt ska redogöras hur de kan skilja sig åt och visa på vilka samtal 

som förekommer. Rubriken Antalet högläsningsstunder redogör vi hur ofta 

pedagogerna läser för barnen. Den sista rubriken är De olika samtalen som berör 

kvaliteten och fokuserar på kontextuella och dekontextuella samtalen och vilka 

faktorer som kan påverka dessa. Kontextuella samtal är som vi tidigare nämnt 

de samtal som kopplar till det som händer i boken och dekontextuella samtal 

är det som kan kopplas till djupare samtal, det vill säga samtal om barnens 

egna liv eller erfarenheter med utgångspunkt i boken. 

 

De avdelningar vi har varit och observerat på har vi gett namnen: Svampen, 

Uttern, Solen och Månen. Siffrorna längs den lodräta axeln i diagrammen står 

för antal.  

 

Planerade högläsningar  

När vi kollat på kvantiteten under våra observationer upptäckte vi att det 

förekom flest antal planerade högläsningar och de var även de längsta med en 

medeltidslängd på 14.5 minuter. De flesta planerade högläsningsstunder som 

förekom var läsvilan, därför kommer vi att redovisa det vi kom fram till om 

den under en egen rubrik. Vi väljer här att fokusera på de andra planerade 

högläsningarna. De enda som hade andra planerade högläsningar var 

avdelningarna Uttern och Svampen. Svampen har även en planerad 

högläsning innan lunchen och Uttern hade en planerad högläsning, förutom 

läsvila, en dramaresa. Där är det en saga som läses högt som berör olika ämnen 

och vardagshändelser. Barnen får exempelvis samtala om hur man ska vara en 

bra kompis, hur man ska vara som samhällsmänniska och komma med idéer 

om hur olika vardagsproblem kan lösas.  Under dessa tillfällen tittade 
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pedagogerna inte på klockan eller hur många sidor som var kvar i boken eller 

upplevdes stressade i övrigt. 

 

 

 
Tabell 1 

 

 
Tabell 2 

 

Under både Svampens och Utterns planerade högläsningar existerade det mer 

varierade samtal än vad det vanligtvis gjorde under läsvilorna. Vi tolkar att 

den enda högläsningen som hade ett planerat syfte var Utterns dramaresa. Det 

blev aldrig synligt att det fanns ett pedagogiskt syfte som krävde planering i 

förväg med övriga planerade högläsningarna, varken den innan eller efter 

lunchen. Vi tolkar det som att den var planerad i den meningen att den var 

inplanerad på schemat men inte mer än så. Utifrån analysen blev det synligt 

att en planerad högläsning med ett tydligt syfte påverkar högläsningens 

kvalitet, då det var under Utterns dramaresa som det förekom flest antal 

samtal totalt och inga tillsägelser, finns det ett tydligt syfte kan fler 

dekontextuella samtal förekomma vilket blev synligt i diagrammet (tabell 7). 
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Vi tolkar att det finns ett samband mellan en välplanerad högläsning med ett 

tydligt syfte och flera samtal utan tillsägelser eller väldigt få. Dessa två 

högläsningar var också de som varade längst, den på Uttern i 30 minuter och 

den på Svampen i 17 minuter. Det som framgår är att när en högläsning är 

planerad och är fri från läsvilans styrning släpps stressen över att det inte finns 

tid. Högläsningen får ta den tid det tar och samtalen får utrymme att fördjupas 

och kopplas i samman med barnens egna erfarenheter.  

 

Läsvila  

Alla förskolor hade läsvila efter lunchen, vissa dagar verkar det vara den enda 

läsningen barnen får då det nästan är det enda planerade lästillfället på 

schemat. Det innebär att alla barnen inte får ta del av läsningen då de har 

sovvila under det tillfället. Avdelningen Svampen var de enda som läste för 

hela barngruppen under läsvilan, avdelningen Uttern hade barn som sov vid 

den tidpunkten. Avdelningarna Månen och Solen delade upp barngruppen i 

mindre grupper. En pedagog från avdelningen Solen förklarade att de delade 

in barnen utifrån vad de kunde och hur länge de orkade sitta still. Vi 

uppfattade en stress ifrån pedagogerna för att de skulle iväg på rast genom att 

de antingen kollade på klockan på armen, tittade hur många sidor det var kvar 

eller sa det rent ut; “vi hinner inte det nu för vi ska rasta” (en pedagog från 

avdelningen Månen). Det fanns stressade kollegor i bakgrunden som stod och 

trampade, detta indikerar också på en stress.  

 

 

 
Tabell 3 

 

Det som går att utläsa ifrån diagrammet är att det finns ett samband mellan att 

ha en stor barngrupp och hur många tillsägelser det blir. Tillsägelserna tar 

fokus ifrån de andra samtalen som då uteblir. Det var vid flera tillfällen under 

Svampens läsvila barn som försökte starta upp både kontextuella samtal och 

dekontextuella samtal men fick ofta höra “men nu får du fokusera på boken”, 
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“du kan få kolla på bilden mer noggrant sen” eller “jaha, men vi kan prata om 

det där sen när vi har läst klart, nu får du lyssna”. Det upplevdes som att 

pedagogen kände att hon inte kunde släppa iväg barnen i samtalen då det 

skulle vara svårare att kontrollera gruppen. En möjlig koppling är att läsvilan 

är en ersättning för sovvilan och därför är inte samtalen önskvärda. Vi ser att 

det saknas en medvetenhet från pedagogen om vad högläsningen kan bidra 

med om det förekommer samtal, hade denna medvetenhet funnits i arbetslaget 

kanske de hade delat upp barngruppen i mindre grupper likt de andra 

avdelningarna. Att högläsningen skedde i helgrupp kan bero på den tidsbrist 

som finns och stressen över att pedagogerna ska hinna få sin lunchrast. 

Läsvilan verkade inte vara planerad i någon större utsträckning än att den 

hade en plats på schemat, pedagogerna valde bok direkt innan eller så fick 

barnen välja, vilket indikerar på att den inte var förberedd med en tydlig 

planering.  

 

En pedagog från avdelningen Månen uttrycker att hon “väljer att inte samtala 

så mycket, då barnen tappar fokus. Man har olika syften på olika läsvilor” 

(Månen em). Vi ser att hon har en medvetenhet om högläsningens egenskaper 

då hon trots detta citat har både kontextuella och dekontextuella samtal under 

högläsningen, men att läsvilan ändå har ett övergripande syfte om att vara en 

lugn stund för barnen. Under en läsvila på avdelningen Solen (Solen em) var 

det en vikarie som läste för barnen, då fick de själva välja bok. Barnen valde en 

bok utifrån deras intresse som öppnade för samtal. Detta tolkar vi kan bero på 

att det saknades en medvetenhet eller kunskap hos vikarien om hur läsvilan 

“ska se ut” och därför var den inte lika strukturerad/ strikt. Läsvila verkar vara 

ett inslag som ska vara med men inte får ta för lång tid då pedagogerna ska 

hinna med sina raster och andra sysslor. Barnen ville ofta läsa en till bok, men 

då fick de sitta själva och bläddra, för att pedagogerna skulle hinna med sina 

lunchraster och andra sysslor. Det förekom ett undantag på avdelningen 

Månen under våra observationer, där en pedagog läste en till bok efter läsvilan 

utifrån ett barns initiativ. 

 

Spontana lästillfällen 

Det förekom enbart några få spontana högläsningar under våra observationer. 

Antingen skedde de spontana läsningarna på förmiddagen eller på 

eftermiddagen, detta varierade från de olika förskolorna. Det var aldrig något 

barn som frågade pedagogerna om de kunde läsa förutom med ett undantag 

från en av läsningarna efter läsvilan på avdelningen Månen. 
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Tabell 4 

 

Vad som blev synligt under våra observationer var att det vid flertal tillfällen 

satt barn och tittade i böcker själva utan att någon pedagog fångade upp detta. 

De spontana högläsningarna på avdelningarna Uttern, Solen och ett av tillfället 

på avdelningen Månen var initierade av pedagogerna själva. De spontana 

tillfällena på Uttern skedde mestadels på grund av att det var en observatör 

där. Innan Utterns alla spontana högläsningar skedde uttryckte en pedagog; 

”ska vi inte ta några barn och läsa för dem? Passa på när vi har hon här som 

observerar”. Det var enbart en spontan högläsning som var initierad av ett 

barn, detta var på avdelningen Månen och det skedde direkt efter lunchvilan. 

Vi tolkar det som att barnen var så vana vid att pedagogerna inte hann med att 

sitta och läsa spontant med barnen att de därför inte ens frågade dem. Vad 

som kan ha påverkat den spontana högläsningen på avdelningen Månen är att 

böckerna inte var tillgängliga för barnen. Detta kan medföra att barnen inte 

tänker eller kommer på att de vill läsa för att de inte kan komma åt böckerna 

samt att pedagogerna inte blir påminda. Under de spontana lästillfällena 

förekom det överlag inte många samtal, och de samtal som förekom var mest 

kontextuella samtal. Dessa lästillfällen varade inte lika länge som de planerade 

tillfällena och har en medeltidslängd på 7 minuter.  
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Tabell 5 Siffrorna bredvid avdelningsnamnen står för att det var vid olika tillfällen 

 

Det är bara några få barn som får ta del av dessa spontana lästillfällen då 

pedagogerna oftast inte väljer att läsa i helgrupp. Vi tolkar att det låga antalet 

samtal beror på att de spontana lästillfällena är betydligt kortare än de 

planerade tillfällena. Det ställs inte krav på kvaliteten, eftersom att det är något 

som sker utöver den planerade verksamheten. Utterns spontana lästillfällen 

var de som hade flest samtal, vi tolkar att en påverkan till det kan ha varit för 

att det var en observatör med. Vi tolkar även att pedagogerna medvetet 

använde sig av fler samtal än de brukade under de spontana 

högläsningstillfällena. De visar på kunskaper om vad som tidigare forskning 

belyst kan bidra till barnens språkutveckling under en högläsning och vi 

upplever att de ansträngde sig extra för att en observatör var med. 

 

Antal högläsningsstunder  

Det var inte direkt någon större mängd av högläsningar under den tiden vi 

observerade på de olika förskolorna. Vi valde som tidigare nämnt att även 

observera läsvilan när vi var på förskolorna på förmiddagarna. Därför kommer 

vi att visa två diagram här, ett som visar antalet högläsningstillfällen som vi 

observerade och ett som visar antalet högläsningstillfällen utan läsvilorna på 

förmiddagarna. Medeltiden på högläsningarna var 12,5 minuter lång. Det var 

ungefär samma längd på högläsningarna mellan förskolorna med något 

undantag. Den längsta varade i 30 minuter och den kortaste var i fem minuter. 
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Tabell 6 

 

 

 
Tabell 7 

 

Vi kunde inte se något samband med det låga antalet på högläsningar och att 

det istället skulle vara längre stunder. Det var några högläsningar som var 

längre men även de som var kortare. Detta menar vi visar att högläsningen och 

samtal i samband med den inte är högt prioriterat i förskolan, iallafall inte 

under den tiden vi vistades på de olika avdelningarna.  Det sker inte mycket 

högläsningar på förmiddagarna. Då det var annan pedagogisk aktivitet 

planerad då, exempelvis sångstunder, temaarbete och utevistelser.  
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De olika samtalen  

De förekom mest kontextuella samtal under högläsningarna överlag på de 

olika förskolorna, dekontextuella samtal hade en relativt liten plats under 

högläsningarna och förekom mer under eftermiddagarna. De kontextuella 

samtalen handlade mest om olika begrepp och att benämna saker som var med 

på bilderna. På både Svampen och Uttern frågade de barnen när boken var slut 

vad den handlade om och om de kunde berätta något om vad de hade läst. De 

dekontextuella samtalen ville pedagogerna gärna skjuta på tills att boken var 

slut. En del av samtalen togs upp när boken var slut men de flesta glömdes 

bort eller så hade barnets funderingar och intresse försvunnit.  

 

 

 
Tabell 8 Sv- Svampen, U- Uttern, S- Solen, M- Månen 

 

På båda avdelningarna Månen och Solen förekom det flanosagor (S spontan 

em och M spontan em), dessa tillfällen upplevdes som mer naturligt för 

pedagogen att inleda kontextuella samtal tillsammans med barnen än när de 

läste böcker. Vi tolkar att detta kan bero på att pedagogen inte är lika fastlåst i 

en text och att det är därför lättare för denne att ‘släppa’ sagan och handlingen 

lite för att ta in de kontextuella samtalen.   

 

Som tidigare nämnt hindras de dekontextuella samtalen oftast av tillsägelser 

som “vi kan prata mer om det sen när vi har läst klart”, det finns en tendens 

överlag att de dekontextuella samtalen kommer när boken är färdigläst men då 

kan barnen ha tappat det de ville berätta och samtalet uteblir helt. Vi tolkar att 

detta kan bero på att pedagogerna är rädda att tappa fokus från läsningen och 

att det är därför kontextuella samtal förekommer fler gånger för att det är 

lättare att återgå till boken från dessa samtal än från de dekontextuella 

samtalen.  
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Det var under den längsta högläsningsstunden som det förekom mest samtal, 

både kontextuella och dekontextuella (U planerad em), och det förekom inte 

några tillsägelser under detta tillfälle. Vi kan utifrån diagrammet se ett 

samband mellan att fånga tillbaka barnen och dekontextuella samtal. Det 

framgår att de dekontextuella samtal gör att barnens fokus försvinner från 

boken och in på personliga händelser och erfarenheter. Genom att fånga 

tillbaka barnen istället för att ge tillsägelser kan både högläsningen och 

samtalen fortsätta.  

 

Sammanfattning 

Det skedde flest planerade högläsningar, dock var det enbart en av dem som 

hade ett tydligt förberett syfte. Det blev synligt i resultatet att de andra 

planerade högläsningarna enbart var planerade på schemat men inte var 

förberedda. Alla spontana förutom två av dem var läsvilor som skedde direkt 

efter lunchen. Det blev synligt att alla barn inte ges samma möjlighet att få ta 

del av högläsningarna. Vissa tillfällen är när några barn ligger och sover, andra 

sker i mindre grupper. Kvantiteten på högläsningen varierar mellan 

avdelningarna och det skiljer mellan barnen i hur många högläsningar de får 

ta del av. Det var överlag lågt antal samtal i samband med högläsningarna, 

både de planerade och spontana tillfällena. De samtal som förekom mest var 

kontextuella samtal och de dekontextuella samtalen existerade i en låg 

utsträckning. De dekontextuella samtalen förekom mest under det enda 

planerade tillfället som hade ett tydligt syfte och var förberett. Fler 

dekontextuella samtal hade kunnat förekomma om pedagogerna inte hindrat 

dessa med tillsägelser. De spontana högläsningarna förekom inte i någon stor 

utsträckning, samtalen under dessa tillfällen var låga. Detta visar hur 

kvaliteten på högläsningen kan se ut.  
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 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi vårt resultat mot vad tidigare forskning tagit fram 

om högläsningens kvalitet och kvantitet, för att sedan koppla det till vårt syfte 

och redogöra för hur kvaliteten och kvantiteten på högläsningen kan se ut på 

förskolor. I kapitlet använder vi oss av samma rubriker som i resultatkapitlet. 

Kvaliteten har vi undersökt utifrån vad den tidigare forskningen satt som 

kriterier om vad en högläsning ska innehålla. Höglösningen ska innehålla både 

kontextuella och dekontextuella samtal. Med kontextuella samtal menar vi 

samtal som handlar om det som är synligt i boken samt ord och begrepp. 

Dekontextuella samtal är samtal om barnens egna liv eller erfarenheter med 

utgångspunkt i boken, det vill säga mer abstrakta samtal.  

 

Planerade högläsningar 

Avdelningen Svampen hade en högläsning innan lunchen som var planerad, 

utan något synligt pedagogiskt syfte. Avdelningen Uttern hade däremot en 

planerad högläsning som innehöll ett tydligt syfte och som var väl förberedd. 

Här blir det synligt att det finns en koppling mellan den planerade 

högläsningens kvalitet och en genomtänkt planering, samt att pedagogens 

kunskaper och engagemang har betydelse för högläsningens kvalitet. Under 

båda dessa högläsningar förekom det fler och mer varierande samtal än vad 

som vanligtvis existerade under läsvilorna. Vi anser att det finns en koppling 

mellan en högläsning som har ett planerat syfte samt som är förberett och 

mängden samtal under högläsningen. I både Zucker m.fl (2012) och Hindman 

m.fl. (2012) studie var pedagogerna med i ett projekt där de skulle ha 

högläsningar för barngruppen. De blev tilldelade böcker i förväg och 

uppmanade till att inleda samtal med barnen. Denna koppling blir tydlig när 

vi jämför vad som framkom i vår studie med de andra studierna. I de två 

ovannämnda studierna förekom det fler samtal, både kontextuella och 

dekontextuella samtal än vad det gjorde under våra observationer på 

högläsningar utan ett synligt syfte eller som saknade förberedelse. 

 

 

Läsvila 

Det framkom under våra observationer likt det som Simonsson (2006) åsyftar i 

sin studie att läsvilan är något vanligt förekommande och att den aktiviteten 

nästan aldrig är planerad i förväg. Hon lyfter fram att det kan påverka 

läsningen negativt genom att den blir hackig eller att pedagogen därför måste 

improvisera när den stöter på ord som ses som olämpliga för barnen. Vi 

uppfattade inte några utav dessa negativa aspekter under våra observationer, 

men vi upplever ändå att det påverkade högläsningens kvalitet att 

pedagogerna inte var förberedda eftersom samtalen inte förekom i någon 

större utsträckning. Detta tror vi beror på att läsvilan enbart är planerad i den 
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mening att den har en given plats på schemat men inte i någon större 

utsträckning för att syftet med den är att samla barnen och ge dem en lugn 

stund, då den har ersatt sovvilan. Vi såg en stor skillnad mellan den planerade 

högläsningen på avdelningen Uttern som hade ett tydligt pedagogiskt syfte 

och läsvilorna som inte hade det. Utterns högläsningsstund varade längre och 

innehöll fler samtal, både kontextuella och dekontextuella. Vi gör kopplingen 

att när den planerade högläsningen inte existerar direkt efter lunchen är det 

fritt för den att ha ett annat syfte än att samla och lugna ner barngruppen. 

Damber (2015) belyser också denna koppling att när högläsningen sker i 

samband med lunchen har den som syfte att lugna och samla barnen, det är 

den vila som ska ersätta sovvilan. Vi ställer oss inte negativa till läsvilan som 

fenomen i sig men likt Damber (2015) beskriver är vi kritiska till att läsvilan 

verkar vara den som står för nästan all högläsning i förskolan och att den 

högläsningen inte är direkt öppen för samtal. 

 

Det blev synligt i resultatet att stressen över att alla pedagoger skulle hinna i 

väg på sina lunchraster påverkade läsvilans kvalitet. Högläsningen fick då inte 

ta för lång tid och utrymmet till att läsa fler böcker, som barnen ville, var 

begränsat. Barnen fick då sitta själva och bläddra i böckerna, det förekom ett 

undantag under våra observationer där pedagogen fortsatte att läsa en till bok 

med ett barn efter läsvilans slut. Vi ser ett samband mellan vår studies resultat 

och det som framkom i Dambers (2015) studie, att högläsningen inte används i 

arbetet med barns språkutveckling för att den är sammankopplad med 

lunchen och vilan, och därmed ersätts ett pedagogiskt syfte med att barnen ska 

få vila. 

 

Det som upptäcktes i resultatet var att det finns ett samband mellan att ha en 

stor barngrupp och hur många tillsägelser som uppkommer. Tillsägelserna tar 

över och då uteblir de andra samtalen och möjligen ett lärandetillfälle. 

Systrarna Moberg (1909) ansåg att bilderböckerna var ett bra verktyg för att 

samla ihop en stor barngrupp och fånga deras intressen, i vårt resultat 

framkom det att mindre grupper genererar till färre tillsägelser, vilket i sin tur 

resulterar i att de andra samtalen kan ta mer plats. Det framkom inte i den 

tidigare forskningen att det skulle gynna högläsningen om barngruppen 

delades in i mindre grupper eller att det var något att eftersträva. Vid flera 

högläsningstillfällen blir det automatiskt mindre grupper under läsvilan då det 

är flertalet barn som sover vid det tillfället. Det var enbart avdelningen 

Svampen i vår studie som hade helgrupp under läsvilan och det blev synligt i 

diagrammen då de har flest tillsägelser. Det fanns en medvetenhet hos 

pedagogerna från avdelningarna Solen och Månen eftersom de valde att dela 

upp barngruppen då de inte hade några barn som sov. 

 

Spontana högläsningar 

Det framkom i vårt resultat att de spontana högläsningsstunderna var få till 

antalet. Vi ser en koppling mellan detta och det som Zucker m.fl. (2012) belyser 

i sin studie, att det kan variera stort mellan avdelningar men det kan också 

skilja i antal tillfällen i barngruppen i hur många högläsningar de får ta del av. 
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Det skedde totalt sju spontana högläsningar och de kunde variera mellan fem 

till tio minuter. Det hade kunnat ske avsevärt fler spontana högläsningar om 

pedagogerna hade tagit till vara på gånger då barnen satt själva och bläddrade 

i böcker. Det är inte negativt i sig att barnen sitter och kollar i böcker självmant 

men att pedagogerna inte ens frågade en enda gång om de kunde läsa för de 

fick oss att reagera och möjligheten till fler givande högläsningar uteblev. På 

alla avdelningar förutom på avdelningen Månen var böckerna tillgängliga för 

barnen, de kunde ta en bok själva och sätta sig med den. Detta kan vara en av 

anledningarna till att det inte förekom fler spontana högläsningar på 

avdelningen Månen (Svensson, 2009, 2012), de som förekom uppstod direkt 

efter läsvilan då böckerna redan var framme. Vi tolkar att det då blev enklare 

för barnen att fråga och bli påminda om att de kan fråga.  

 

Gemensamt för alla spontana högläsningar är att de nästan enbart innehåller 

kontextuella samtal. Vi tolkar att det finns ett samband mellan att 

högläsningen inte är inplanerad på schemat samt att den inte är förberedd med 

få samtal i samband med den, speciellt dekontextuella samtalen under 

högläsningen. Denna koppling gör vi eftersom vi har sett att det finns ett 

samband mellan att vara förberedd och att ha en inplanerad tid med ett högre 

antal samtal under högläsningen. När vi jämförde Utterns planerade 

högläsning som hade ett tydligt syfte och har en inplanerad tid på schemat 

med de spontana högläsningstillfällena såg vi en markant skillnad, speciellt 

när det gäller de dekontextuella samtalen. Dessa samband kan bero på att de 

spontana högläsningstillfällena inte varar lika länge som de planerade. Det 

ställs inte krav på kvaliteten på samma sätt som med de planerade tillfällena, 

eftersom det är något som sker utöver den planerade verksamheten. Att 

samtalen inte existerar i någon större utsträckning, speciellt de dekontextuella 

samtalen, kan bero på att det saknas en medvetenhet hos pedagogerna om vad 

samtal i samband med högläsningen kan bidra med i barnens språkutveckling 

(Milburn m.fl., 2014).  

 

Antal högläsningar 

Högläsningen tycks inte vara prioriterad i verksamheten trots att pedagogerna 

har en medvetenhet om högläsningens betydelse och påverkan på barnens 

språkutveckling (Damber, 2015 & Lennox, 2013). Eftersom vi inte genomförde 

intervjuer med pedagogerna är det svårt att veta vilka ambitioner de hade med 

högläsningen. Det blev synligt i Simonssons (2006) studie att pedagogerna 

hade en medvetenhet och var förberedda med en planering, dock föll denna 

planering ofta bort på grund av tidsbrist och personalbrist. Detta kan även ha 

skett på de avdelningar som vi observerade utan att vi uppfattade det. Vilket i 

sin tur kan visa hur kvantiteten såg ut i verksamheterna och därmed det låga 

antalet planerade högläsningar som var utöver läsvilan.  

 

Vi kunde i vår studie inte se något samband mellan det låga antalet och 

längden på högläsningsstunderna. Det var några högläsningar som var längre, 

17 – 30 minuter långa, men även dem som var kortare, fem till sju minuter. 

Medellängden på högläsningen var 12.5 minuter, dock påverkas medellängden 
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mycket av att en högläsning varade i 30 minuter. Den längd som var vanligast 

och även medianen på högläsningen var tio minuter. Detta resultat liknar det 

som Damber (2015) såg i sin studie, där den vanligaste längden på 

högläsningen var mellan fem till tio minuter. På de förskolor i hennes studie 

där det lästes flest antal gånger varade dessa i bara några minuter. Vår studie 

skiljer sig från detta då den avdelningen som hade flest antal högläsningar 

också var en av dem som hade de längsta tillfällena.  

 

De olika samtalen  

I resultatet var det en stor variation mellan vilka samtal som förekom under 

högläsningstillfällena, vilket skiljer sig från Hindmans m.fl. (2012) studie där 

det inte var någon märkbar skillnad mellan samtalens existens under 

högläsningarna. De menar på att dessa samtal inte konkurrerar med varandra, 

de kontextuella samtalen utesluter inte de dekontextuella samtalen och 

tvärtom. Även fast det var stor skillnad på hur ofta de olika samtalen förekom 

under högläsningstillfällena i vår studie ser inte vi heller att dessa konkurrerar 

med varandra, utan att det beror mer på pedagogers medvetenhet och 

tillsägelser som gör vad samtalen kan bidra med och därför användes det inte i 

någon större utsträckning eller inte alls (Milburn m.fl., 2014). 

 

Det var de kontextuella samtalen som förekom mest i samband med 

högläsningen. Detta liknar det som Hindman m.fl. (2012) kom fram till i sin 

studie. De kontextuella samtalen fokuserades mest på ord och begrepp som 

förekom i böckerna, samtalen handlade minst om vad som hände på bilderna 

och när de väl gjorde de var det oftast barnen som hade initierat till dessa 

samtal. Detta skiljer sig ifrån vad som kom fram i både Zucker m.fl. (2012) och 

Hindmans m.fl. (2012) studie, där de textualiserade samtalen till större del 

handlade om att benämna och beskriva det som gjordes på bilderna och 

väldigt få samtal handlade om definitioner av ord och begrepp. Pedagogerna i 

vår studie använde sig inte av de kontextuella samtalen i samma utsträckning 

som de förekom i Hindman m.fl. studie, där kunde de användas upp emot 45 

gånger under ett högläsningstillfälle och vårt högsta antal var enbart 15 gånger 

under en högläsning. Detta kan bero på att pedagogerna i Hindmans m.fl. 

(2012) studie var med i ett stort projekt som handlade om högläsning och 

samtal i samband med den, genom att de var med i detta projekt hade de en 

medvetenhet och en kunskap som pedagogerna i vår studie kanske inte erhöll. 

Dock visar Zucker m.fl. (2012)  i sin studie att det enbart var ett fåtal 

pedagoger som använde sig av textualiserade samtal i en större och bredare 

utsträckning, vilket stämmer överens med vad som framkom i vårt resultat. 

Detta kan bero på att det saknas en medvetenhet om vad dessa samtal kan 

bidra med i barnens språkutveckling om dessa samtal förekommer i en större 

och bredare utsträckning. Pedagogerna måste hela tiden under 

högläsningsstunden bjuda in barnen till samtal för att det ska kunna påverka 

barnens språkutveckling (Lennox, 2013). 

 

Överlag existerade det väldigt få dekontexutella samtal under högläsningarna, 

till skillnad från resultatet i Hindman m.fl. (2012) studie där det förekom fler 
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dekontextuella samtal, nästan lika många som kontextuella samtal. De 

dekontextuella samtalen som förekom i vår studie handlade mest om att 

barnen skulle summera boken och tala om vad som hade hänt när de hade läst 

klart eller att pedagogen frågade barnen om vad som skulle hända på nästa 

sida. Detta stämde till viss del överens med Hindmans m.fl. (2012) resultat. Att 

pedagogerna kopplade bokens innehåll till barnens egna liv och tidigare 

erfarenheter var något som förekom flera gånger i Hindmans m.fl. (2012) 

studie. Detta såg annorlunda ut i vår studie där det var barnen till större del 

som gjorde denna koppling själva, dock blev de ofta avbrutna av pedagogen 

med en tillsägelse och en uppmaning om att de kunde ta det samtalet sen när 

det inte störde de andra barnen som lyssnade på boken. Här blir det tydligt att 

det saknas en medvetenhet från pedagogerna i vår studie om hur viktiga dessa 

samtal kan vara för barnen och deras språkutveckling (Hindman m.fl, 2012 & 

Milburn m.fl., 2014), samt att det finns en rädsla att barnen ska tappa fokus 

från boken om samtalen inte fokuserar på det som händer här och nu i boken. 

Att pedagogen är väl förberedd och har planerat upp högläsningsstunden kan 

också bidra till att det är lättare att släppa barnen i de dekontextuella samtalen, 

eller att pedagogen lättare kan bjuda in barnen till dessa samtal då det finns en 

planering att återgå till.   

 

Sammanfattning 

Det behövs lägga ner större energi och ansträngningar på samtalen runt 

böckerna i samband med högläsningen, för att det ska kunna gynna barnens 

språkutveckling (Milburn m.fl., 2014). Det behövs planeras in fler högläsningar 

så att alla barnen har möjlighet att delta, eftersom att det står i läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2011) att verksamheten ska vara likvärdig för alla barn. 

Barnen som har sovvila ska inte exkluderas från att ta del av högläsning.  

 

Det kan avslutningsvis sägas att det är läsvilorna som är majoriteten av de 

högläsningstillfällen som existerar på förskolorna i studien. Läsvilan i sig är 

inte något negativt men det som vi har reagerat på är att det sker väldigt få 

högläsningar utöver, om det ens gör det. Det framgår att högläsningen inte 

verkar ses i någon större utsträckning som ett pedagogiskt verktyg till att 

hjälpa barnen i deras språkutveckling, utan att det mer är för nöjets skull. 

Barnlitteratur är inte något som förs fram i läroplanen överhuvudtaget och inte 

heller förs högläsningen fram. Däremot står det om barnens språkutveckling 

och vilket ansvar förskolan har och vad den ska göra. Om pedagogerna 

använder sig av högläsningen i arbetet med barns språkutveckling kanske det 

skulle kunna komma att till någon del påverka Sveriges PISA resultat i 

lärkunnighet. Det är inte högläsningen i sig som bidrar med något till barnens 

språkutveckling, utan det är samtalen i samband med högläsningen som gör 

det (Hindman m.fl., 2012 &  Zucker m.fl., 2012). Det var ett lågt antal samtal av 

kvalitet i samband med högläsningen i jämförelse med andra studier där de 

förekom betydligt mer. Det som framkom i vårt resultat och som skiljde sig 

mest från de andra studierna är att de dekontextuella samtalen lyste med sin 

frånvaro. Dessa hindrades mycket på grund av tillsägelser från pedagogerna. 

De studier som skiljde sig mer från vår studie var med i olika projekt som 
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syftade till att undersöka barns språkutveckling. I och med att dessa förskolor 

var med i ett större projekt fick de hjälp med planeringen av högläsningen, val 

av böcker samt tid och resurser för både planering och genomförandet av 

högläsningen. Vi har i denna studie tagit reda på hur kvaliteten och 

kvantiteten kan se ut på förskolor, det vi har kommit fram till är att kvaliteten 

och kvantiteten på högläsningen ser relativt lika ut i de förskolor vi har besökt 

och vad tidigare forskning har belyst om detta som vi redovisade i vår 

bakgrund. Det sker inte mycket högläsning som har ett pedagogiskt syfte och 

som innehåller samtal som bidrar till högläsningens kvalitet, utan det är mest 

läsvilan som har till syfte att ge barnen en lugn stund. De skillnader vi fann 

mellan den spontana och planerade högläsningarna när det kommer till 

samtalen var att om det fanns ett pedagogiskt syfte existerade de fler samtal 

men var det en spontan skedde samtal till en viss del men flest kontextuella. 

Kvantiteten på högläsningen varierade en del mellan avdelningarna men 

sammantaget existerade det få högläsningar.  

 

Vidare forskning 

Denna studie skulle kunna fördjupa sig och samtidigt ta in nya perspektiv 

genom att genomföra intervjuer med barnen och ta reda på deras funderingar 

och uppfattningar om högläsningen och samtal i samband med den. Den 

skulle också kunnat kompletteras med intervjuer med pedagogerna för att på 

så sätt få en uppfattning om hur de ser på samtal i samband med högläsningen 

men också deras ambitioner med högläsningen. Det hade även varit av intresse 

att undersöka hur länge de olika samtalen i samband med högläsningen pågår 

och vad det kan ha för påverkan på barnens språkutveckling.  
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BILAGA 1: Missivbrev till 
förskolechefer och pedagoger 

 

 

 

 

 

 
 

Hej! 

Vi är två studenter vid namn Jenny & Sandra som läser sista terminen på 

Förskollärarprogrammet via Mittuniversitetet i Härnösand. Vi skriver en c-

uppsats tillsammans där syftet är att undersöka hur kvantiteten och kvaliteten 

på högläsningen i förskolans verksamhet kan se ut.  

 

Vi skulle önska att få komma till er förskola under två dagar, en förmiddag och 

en eftermiddag.  Då vi vill hinna observera flera verksamheter kommer vi bara 

ut en och en och gärna under v. 13-14.   

 

Vi kommer att behöva anteckna för att kunna redovisa statistik i uppsatsen 

men ni kan närhelst ni vill välja att avbryta observationen. Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer kommer att följas och det innebär konfidentialitet 

där vi kommer att använda oss av fiktiva namn och där inga 

miljöbeskrivningar eller annat kommer att kunna härledas till er. Materialet 

kommer endast att användas till denna uppsats. Vår handledare och 

examinator kan möjligen begära att se materialet inför bedömningen av 

uppsatsen men materialet kommer därefter att förstöras. 

 

Vi hoppas att detta låter intressant och att vi får möjlighet att besöka er för en 

observation. Vi återkommer till er inom kort. 

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer 

information.  

 

Med vänliga hälsningar  

Jenny Melander jeme1300@student.miun.se    xxx-xxxxxxx 

Sandra Knutsbo  sakn1001@student.miun.se     xxx-xxxxxxx 

Handledare Sandra Lund sandra.lund@miun.se 
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Bilaga 2: Observationsprotokoll  
 

 

Datum, tid, 

vilken typ av 

tillfälle, antal 

barn, 

initierad av 

Kontextuella 

samtal 

Dekontextuella 

samtal 

Fånga tillbaka 

barnen 

Tillsägelser 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 


