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Syftet med studien var att undersöka hur några förskollärare beskriver arbetet 

med högläsning och boksamtal i relation till att gynna barns språkutveckling. 

Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes i denna kvalitativa studie med 

målsättningen att skapa en bild av förskollärarnas perspektiv på läsmiljön i 

förskolan och hur högläsning och boksamtal blir en del av förskolans läsmiljö 

riktat mot att främja barns språkutveckling. Analysmetoden som användes var 

tematisk analys. Studiens teoretiska utgångspunkt var det sociokulturella 

perspektivet som har ett fokus på att människan lär och utvecklas i samspel med 

omvärlden. 

 

Resultatet visade på högläsningens komplexa roll i förskolan och att de boksamtal 

som förskollärare erbjuder barngruppen har en direkt påverkan på barnets möte 

med språkets olika delar. Slutsatserna utifrån resultat- analys- och 

diskussionsarbetet visar på vikten av förskolepersonalens samstämmighet över 

vad högläsning och boksamtal ska erbjuda för barnen, dess faktiska mål och 

innehåll. Detta för att kunna erbjuda barn likvärdiga förutsättningar till 

språkutveckling i samband med högläsning och boksamtal. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning       

Under utbildningens gång har vi uppmärksammat att genomförandet av högläsning i 

förskolan tenderar att se olika ut. Vi har observerat att högläsningen används som 

alltifrån en aktivitet för att skapa lugn vid vilan, till att fungera som ett lärandetillfälle. 

Ett lärandetillfälle där barn och vuxna via boksamtal tillsammans utforskar 

litteraturen. Vi har blivit medvetna om att litteraturläsning, i form av exempelvis 

högläsning, utgör en betydande del i barns språkutveckling och är därmed ett aktuellt 

område att fördjupa oss inom.  

 

Högläsning används och definieras i denna studie baserat på Edwards (2017) och 

Heimers (2016) beskrivning av begreppet. Författarna lyfter högläsningen som en 

form av lärandeaktivitet där barn och vuxna samspelar och möts kring litteraturen. 

Boksamtalets relevans i relation till högläsningen baserar sig på Edwards (2017) 

poängterade av att barns möte med litteraturen inte enbart får stanna vid att den vuxne 

läser för barnen. Boksamtalet beskrivs utgöra en viktig del i att vidareutveckla barns 

förståelse för språkets olika delar. I denna studie kopplas högläsningen och 

boksamtalet samman för att sträva efter att synliggöra hur språket kommer till uttryck 

inom läsmiljön och hur de sociala interaktioner som sker kan tänkas bidra till barns 

språkutveckling.  

 

Svensson (2005) beskriver att barns språkutveckling gynnas genom att barns 

perspektiv, tankar och värderingar lyfts fram i samband med högläsning och 

boksamtal. Enligt författaren är förskolepersonalens förmåga att göra medvetna val 

avgörande för att högläsningen blir en form av lärandetillfälle med fokus på barns 

individuella förutsättningar till att lära och utvecklas. Kåreland (2015) visar på ett 

liknande perspektiv på högläsningens betydelse för barns språkutveckling och 

poängterar att barns sociala interaktioner i samband med utforskandet av litteratur i 

förskolan har en viktig roll i barns språkutveckling. Det lyfts fram att det är 

förskollärares ansvar att möjliggöra för att barn kontinuerligt kommer i kontakt med 

högläsning i förskolan. 

 

I den kommande reviderade läroplanen för förskolan, som träder i kraft i juli 2019, har 

begreppet högläsning skrivits fram (Skolverket, 2018). Relationen mellan högläsning 

och barns språkutveckling har synliggjorts och barns lyssnande samt kommunikation 

kring litteratur har givits en mer framtonad roll. I förlängningen innebär det även ett 

ökat ansvar hos förskollärare att erbjuda en språkutvecklande lärandemiljö i samband 

med högläsning i förskolan. Vi finner det därför relevant att undersöka hur 

förskollärare ser på arbetet med högläsning och vilken roll de boksamtal som sker i 

samband med läsningen har för barns språkutveckling. 
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1.1 Syfte och frågeställningar       

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med barns 

språkutveckling vid högläsning och boksamtal. 

• Vilka strategier beskriver förskollärare använda sig av vid högläsning och 

boksamtal för att stödja barns språkutveckling? 

 

• Vilka faktorer beskriver förskollärarna påverkar arbetet med högläsning och 

boksamtal?   

1.2 Disposition 

I avsnitt 2 Bakgrund beskrivs studiens bakgrund. Styrdokument och tidigare forskning 

presenteras med relevans till studiens syfte. De avgränsningar som gjordes vid 

litteratursökningen lyfts fram och de beslut som tagits vid urvalet av vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar.   

 

I avsnitt 3 Teoretiskt perspektiv behandlas studiens valda teoretiska utgångspunkt. 

Delar ur det sociokulturella perspektivet lyfts fram och olika centrala begrepp inom 

teorin bearbetas i relation till studiens syfte.  

 

I avsnitt 4 Metod diskuteras metodval, urval och genomförande samt de etiska 

överväganden som gjorts i samband med studien. 

 

I avsnitt 5 Resultat och analys redovisas studiens resultat. Teman presenteras med 

koppling till studiens syfte och frågeställningar likväl som analyser av resultatets olika 

temaområden. Analysen genomfördes med utgångspunkt i tidigare forskning och 

centrala begrepp ur studiens valda teoretiska perspektiv.  

 

I avsnitt 6 Diskussion förs en diskussion kring resultatet i relation till studiens syfte, 

tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. En diskussion förs även kring de 

metodval som genomfördes i studien. 

 

I avsnitt 7 Avslutande reflektion lyfts slutsatser i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens relevans för förskolläraryrket presenteras samt förslag till 

eventuella framtida studier.     
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2 Bakgrund       

I detta avsnitt lyfts styrdokument och aktuell forskning med koppling tills studiens 

syfte och frågeställningar. Under 2.1 Styrdokument beskrivs högläsningens förstärkta 

roll i relation till den nya reviderade läroplanen för förskolan. Under 2.2 

Avgränsningar i litteratursökning redogörs för urvalet av vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar till 2.3 Tidigare forskning. Under den sistnämnda rubriken presenteras 

tidigare forskning med relevans till studiens syfte och frågeställningar.    

2.1 Styrdokument 

Skolverket (2016) anger att barns språkutveckling ska stimuleras i förskolan. Enligt 

läroplanen för förskolan, Lpfö 98, ska barn möta en varierad språkmiljö inom vilka 

barns intressen och erfarenheter blir en del av den pedagogiska verksamheten. 

Förskolepersonalens roll i denna process betonas genom att det är deras ansvar att 

skapa en språkutvecklande lärmiljö. En lärmiljö där barn ges möjligheten att skapa sig 

nya erfarenheter och kunskaper och sätta dessa i relation till sin identitetsutveckling 

(Skolverket, 2016). 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 
ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 
barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 2016, s. 7). 

Förskollärares pedagogiska arbete i förskolan står inför en förändring. I juli 2019 

träder den nya reviderade läroplanen, Lpfö 18, i kraft vilket innebär vissa förändringar 

i relation till förskolan som helhet och även riktat mot själva yrkesgruppen 

förskollärare. Lpfö 98 visar på ett mer generellt fokus på barns språkutveckling medan 

i Lpfö 18 har högläsningens roll inom barns språkutveckling tydligt lyfts fram. 

Högläsningen och samtal kring litteraturen betonas i relation till att skapa 

förutsättningar för barns språkutveckling (Skolverket, 2018). Högläsningen får 

därmed en central roll i den kommande läroplanen och är en språklig aktivitet som ska 

förekomma i verksamheten. 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk 
genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. (Skolverket, 2018, s. 
8). 

Denna studie genomfördes i skärningspunkten mellan dessa två läroplaner. Valet av 

att lyfta båda styrdokumenten syftar till att visa på aktuella och kommande 

ansvarsområden inom arbetet med högläsning, boksamtal och barns språkutveckling. 

Den rådande läroplanen visar på att aktivt arbeta med barns språkutveckling inte är 

något nytt fenomen i förskolan. Samtidigt visar den kommande Lpfö18 på 

högläsningens förstärkta roll i förskolans verksamhet och en tydlig koppling görs 

högläsningen och boksamtalets relation till barns språkutveckling.   
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2.2 Avgränsningar i litteratursökning 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar användes databaserna 

Diva, Swepub och Eric proquest. Sökorden som användes var förskol*, preeschool, 

kindergarten, kommunik*, communic*, literacy children, högläsning, read-aloud, 

boksamtal och shared book read. Valet av sökord baserade sig på studiens syfte och 

frågeställningar. Målet var att finna litteratur som visar på högläsningens roll i 

förskolan och vilka boksamtal som sker inom denna typ av läsaktiviteter i relation till 

barns språkutveckling.  

 

Litteratursökningen genererade ett relativt brett utbud av artiklar och avhandlingar. 

Majoriteten av artiklarna fann vi däremot bearbetade och riktade fokus mot enbart 

delar av vår studies tänkta syfte. Genom att sökresultatet visade på en tydlig koppling 

till vårt fokusområde för studien, men som inte exakt sammanföll med samtliga delar 

i syftet, ansåg vi det som relevant för att genomföra denna studie. Det för att sträva 

efter att bidra till ökade kunskaper inom förskollärares språkfrämjande arbete vid 

genomförandet av högläsning och boksamtal. 

 

För att generera fler sökträffar i relation till sökorden användes trunkering efter vissa 

av sökorden. Vid varje sökning valdes att endast visa refereegranskade sökresultat, 

valet riktade sig mot att säkerställa en viss kvalitet i studien genom att enbart använda 

granskad forskning. Vid urvalet av artiklar och doktorsavhandlingar utgick vi från 

studiens syfte och frågeställningar. Sökningen begränsades med en tidsintervall 

mellan åren 2009–2019. All litteratur som söktes fram genomgick en urvalsprocess 

där vi inledningsvis skapade oss en överskådlig blick av litteraturen och dess relevans 

till vår studie genom att läsa titel och abstrakt. Efter den inledande bearbetningen av 

litteraturen genomfördes en mer omfattande läsning och ett slutgiltigt urval till 

rubriken 2.3 Tidigare forskning. 

2.3 Tidigare forskning 

Under denna rubrik lyfts tidigare forskning fram med relevans till studiens syfte. Barns 

språkutveckling i relation till högläsning och boksamtal berörs under denna rubrik och 

vilka effekter det kan tänkas ha på barns framtida lärande inom språket. Avsnittet 

består av rubrikerna 2.3.1 Högläsningens potential för barns språkutveckling, 2.3.2 

Högläsningens effekter på barns framtida språkutveckling och 2.3.3 Viktiga faktorer 

för planering och genomförande av högläsning och boksamtal. 

2.3.1 Högläsningens potential för barns språkutveckling 

Lenhart, Lenhard, Vaahtoranta och Suggates (2018) studie riktar sig mot att undersöka 

vilka effekter högläsning och sagoberättande har på barns utvecklande av sitt 

ordförråd och förståelse för språkets uppbyggnad. Författarna påpekar att 

högläsningen syftar till att läsa litteratur medan sagoberättande är berättelser vilka 

berättas fritt av den vuxne. Resultatet visade på att det inte gick att urskilja några 
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nämnvärda skillnader i barns språkutveckling beroende på vilken berättandeform de 

deltog i. Barns ordförråd utvecklades likvärdigt i båda sammanhangen. En viktig 

aspekt att ta i beaktande i relation till studien är att de utgick från en typ av 

förmedlingspedagogik. Barns eventuella frågor besvarades inte i samband med 

aktiviteterna och inga diskussioner eller samtal kring begrepp eller innehåll 

genomfördes. Det var en medvetande strategi för att generera ett likvärdigt 

dataunderlag i studien men som därmed skapar en relativt sparsam bild av barns 

språkutveckling i relation till högläsningens dialogskapande.  

 

Ceprano (2010) visar däremot i sin studie hur de samtal som skapas i samband med 

högläsningen har en positiv inverkan på barns utvecklande av sitt ordförråd. Studien 

undersökte förskollärares uppfattningar kring högläsningens och boksamtalets 

inverkan på barns språkutveckling riktat mot utvecklandet av barns ordförråd och 

förståelse för begrepps olika innebörd. Resultatet av studien visar på att boksamtalet, 

bestående av samtal kring förskollärarens likväl som barns frågor, bidragit till barns 

utveckling av sin begreppsförståelse. Barns förmåga till att förstå och använda nya ord 

och begrepp, genom att återberätta litteraturens handling, beskrivs gynnades av de 

interaktioner förskollärare tillåter och uppmuntrar i samband med högläsningen.  

 

Kindels (2009) studie visar även den på högläsningens betydelse för barns möte med 

språkets olika delar. De högläsningstillfällen som observerades i studien präglades av 

en form av dialogskapande. Barns ordförråd ökade genom att de regelbundet under 

högläsningen fick samtala, diskutera och reflektera kring litteraturens innehåll och 

olika begrepp, vilka lärarna i förväg oftast själva valt ut för boksamtalet. Resultatet 

visar på att litteraturen inte enbart lästes igenom utan att förskollärarna medvetet 

sökte olika strategier för att öka barns förståelse för litteraturens innehåll och språk. 

Genom användandet av öppna frågor och reflekterande samtal vidgades barns 

ordförståelse.   

 

Resultatet i Blewitt, Rump, Shealy och Cooks (2009) studie visar på en bredd kring 

vilken typ av lärmiljö som bör skapas i samband med högläsning och boksamtal. En 

diskussion förs i relation till vilken svårighetsnivå samtalsinnehållet och språket bör 

läggas på. Studien redogör för att det inte är helt enkelt att definiera vilken nivå som 

är bäst lämpad men att det främst handlar om att succesivt utmana barns 

språkutveckling. Vid användandet av frågor riktade mot ord och ett innehåll som 

barnen är bekanta med kan förskolläraren sedan under en längre tid gradvis lyfta in 

ett mer utmanande språkinnehåll. Ett arbetssätt som i det långa loppet tenderar att 

gynna barns språkutveckling (Blewitt m.fl, 2009). Zucker, Cabell, Justice, Pentimonti 

och Kaderavek (2013) hävdar däremot att undersökningar visat att högläsningen och 

boksamtalet inte sker kontinuerligt i alla förskoleverksamheter i amerikanska 

förskolor. Studien lyfter kvalitet kontra kvantitet. Barns möjligheter till 

språkutveckling är inte enbart förknippat med omfattningen av läsaktiviteter utan en 

betydande faktor i denna process är förskollärarens roll. En roll som kopplas samman 
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med förskollärarens förmåga till att erbjuda och skapa språkutvecklande 

lärandetillfällen vid barns möte med litteraturen. 

 

Silverman och DiBara Crandell (2010) undersökte i sin studie relationen mellan barns 

utvecklande av sitt ordförråd i samband med högläsning likväl som vid 

lärandeaktiviteter generellt i förskolan. Resultatet visar på att barns ordförråd 

tenderar att utvecklas inom olika områden beroende på barns initiala kunskaper inom 

språket. Vid högläsningen är det fördelaktigt för barns språkutveckling att 

konkretisera läsningen genom dramatiseringar och visualiseringar av språket. Barn 

som behöver extra stöttning i sin språkutveckling gynnas av denna typ av 

tillvägagångssätt vid högläsning. De barn vilka i sin tur behöver utmanas i sitt lärande 

och har utvecklat en god språklig medvetenhet kan behöva möta nya ord i 

lärandeaktiviteter vilka sträcker sig bortom högläsningen. Studiens resultat visar 

slutligen på att barns utvecklande av sitt ordförråd gynnas då den vuxne i samband 

med högläsningen visar på språkets uppbyggnad. Genom att göra barn 

uppmärksamma på textens utformning och föra samtal kring ordens sammansättning 

och läten skapas en ökad förståelse hos barnet för språkets betydelse och uppbyggnad. 

2.3.2 Högläsningens effekter på barns framtida språkutveckling 

Brodin och Renblads (2019) studie baserar sig på undersökningen av huruvida elva 

förskolor använder sig av högläsning och hur det bidrar till barns språkutveckling. 

Resultaten visar att denna form av läsaktivitet används kontinuerligt i förskolorna för 

att utveckla barns kommunikativa förmågor. Det är dock avgörande för barns 

språkutveckling att förskollärarna har kunskaper kring användandet av högläsning för 

att utveckla barns kommunikationsförmågor samt att de prioriterar barns 

literacyutveckling. Författarna redogör för begreppet literacy och beskriver att det 

innefattas av barns läs- och skriftspråksutveckling och förståelse för språkets 

kommunikativa uppbyggnad. Resultatet från Zuckers m.fl. (2013) studie visar däremot 

på att det inte går att säkerhetsställa en koppling mellan högläsningen och 

boksamtalets påverkan på barns framtida literacyutveckling. En förklaring till detta 

sägs möjligtvis ligga i de delar förskollärare tenderar att fokusera på i samband med 

högläsning. Barn beskrivs rikta större fokus mot litteraturens bilder och innehåll än 

själva texten och bokstäverna i sig. För att skapa en bredare grund i barns 

literacyutveckling krävs därför att förskolläraren initierar samtal om textens symboler 

(Zucker m.fl., 2013). 

 

Norling (2015) visar i sin studie däremot på en komplexitet i relation till barns möte 

med språkutvecklande miljöer inom förskolans verksamhet. Främst riktas fokus mot 

vilken språkmiljö förskollärare möjliggör och iscensätter vid mötet med det enskilda 

barnet likväl som barngruppen i sin helhet. Flertalet olika variabler lyfts in som 

betydelsefulla för att lägga grunden för barns läs- och skriftspråksutveckling. 

Förskollärarens förhållningssätt, dialogskapande och möjliggörandet av en språkrik 

lärandemiljö betonas i relation till att levandegöra läroplanen för förskolans 

intentioner kring en språkutvecklande läsmiljö. En medvetenhet och pedagogisk 
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närvaro krävs här hos förskolläraren för att möjliggöra en sådan typ av 

språkutvecklande miljö i förskolan (Norling, 2015). 

2.3.3 Viktiga faktorer för planering och genomförande av högläsning och 
boksamtal 

Björk-Willén, Pramling och Simonsson (2018) definierar i sin studie begreppet 

undervisning som ett socialt möte med fokus på den kommunikation som sker mellan 

individer, oavsett om det är spontana eller planerade lärandetillfällen som sker. Fokus 

ligger på att mötas på ett gemensamt plan där existerande kunskaper och erfarenheter 

av språket lyfts fram och som i slutändan bidrar till en individualiserad 

kunskapsutveckling hos barnet. Författarna ifrågasätter tanken om att undervisningen 

i förskolan nödvändigtvis måste efterlikna skolans typ av klassrumsundervisning. 

Studien visar på att skapandet av tillfällen för barns lärande däremot handlar om 

förskollärares förmåga till att besitta en medvetenhet kring de aktiva val som görs i 

relation till att utmana och möjliggöra för barns språkutveckling. Vid högläsning och 

boksamtal är det betydelsefullt att göra aktiva val kring dess innehåll i relation till den 

befintliga barngruppen, vilket i sin tur kräver förkunskaper hos förskolläraren kring 

att samordna perspektiv likväl som att synliggöra och bygga vidare på barns 

existerande kunskaper inom språket. Det handlar om att kontinuerligt erbjuda 

lärandetillfällen, vid spontana och planerade aktiviteter, vilka utmanar barns tänkande 

och kommunikation (Björk-Willén m.fl., 2018).  

 

I relation till att skapa tillfällen för lärande i förskolan blir Kindels (2009) studie 

relevant att ta i beaktande. I studien lyfts nämligen rekommendationer för hur 

högläsningen kan genomföras för att bidra till ett mångsidigt lärande inom språket hos 

barnet. Fem olika punkter skrivs fram, den första pekar på vikten av att förskolläraren 

gör medvetna val i planeringsarbetet gällande vilka ord och begrepp som kan vara 

relevanta att lyfta under högläsning och boksamtal. Den andra punkten visar på 

behovet av förkunskaper kring barns ordförståelse. Kunskaper riktat mot om ordet i 

sig är helt nytt för barnen eller har ordet enbart hamnat i en ny kontext. Det tredje 

punkten beskriver vikten av att skapa medvetna och fungerande strategier för hur 

språket synliggörs, det riktar sig mot att vara konsekvent och utveckla ett arbetssätt för 

högläsningens genomförande. Vägen till lärandeobjektet får däremot inte vara helt 

förutbestämt, i den fjärde punkten lyfts vikten av att vara flexibel. Förskolläraren 

måste besitta förmågan att anpassa högläsningen utifrån barns stundande förståelse 

och behov. Sist lyfts ett vidgat lärande fram. De ord och begrepp som bearbetas i 

samband med högläsning och boksamtal kan med fördel omsättas i olika sammanhang 

och kontexter. Det för att vidga barns förståelse för språket och bidra till ett mångsidigt 

lärande och ordförråd hos barnet.    

 

Norling (2015) visar i sin studie att hur läsaktiviteter planeras, utformas och iscensätts 

av förskolläraren har en direkt inverkan på barns lärande- och utvecklingsmöjligheter 

inom språket. Vikten av att samordna förskollärarens och barnets perspektiv kring 

samtalets innehåll i samband med högläsning betonas. Syftet poängteras ligga i att 
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skapa en språklig grund inom vilken den vuxne och barnet samverkar, samtidigt som 

förskolläraren aktivt lyfter in barnets erfarenheter och kunskaper i den dialog som 

skapas. Studien visar på att det är inom denna kommunikativa process barns 

möjligheter till att relatera till ny kunskap och språket skapas, vilket har en positiv 

inverkan på barns språkutveckling. Genom att skapa en språkmiljö inom vilken barn 

får möta och relatera till språkets olika delar och innehåll, vid läsaktiviteter, skapar 

förskolläraren goda förutsättningar för en kvalitetsinriktad läsmiljö.  

 

Blewitt m.fl. (2009) visar i sin studie på hur högläsning i kombination med boksamtal 

kan fungera som ett tillvägagångssätt för att aktivt arbeta med strategier för att 

stimulera barns ordförståelse och ordförråd. Högläsningens potential beskrivs ligga i 

förskollärarens skapande av språkutvecklande samtal i samband med läsningen. Det 

poängteras att det språkutvecklande arbetet kräver en typ av aktiv närvaro hos 

förskolläraren. Begreppet scaffolding lyfts in inom denna kontext med innebörden att 

en form av samspel med barnet måste ske där den vuxne stöttar och utmanar barnets 

möjligheter till att lära och utvecklas inom språket. Det handlar om att finna en 

språklig grund hos barnet, vilken förskolläraren sedan kan utgå från i strävan efter att 

möjliggöra för olika språkliga lärprocesser.  

 

Begreppet scaffolding lyfts även i Silvermans m.fl. (2010) studie och framställes ha 

relevans för att stötta barns möte med språket. I en strävan efter att möta samtliga 

barns varierande behov vid högläsningen är det betydelsefullt att den vuxne fungerar 

som ett stöd för barnet. Studiens resultat visar på betydelsen av att låta barn möta och 

associera till nya kunskaper och sätta dessa i relation till olika sammanhang. Det riktar 

sig mot att möta språket inom olika kontexter, vilket kan bidra till barns 

språkutveckling. För att ge barn likvärdiga möjligheter till detta behöver förskollärare 

initialt vägleda barn i högläsningen för att skapa en grundläggande förståelse hos 

barnet, vilket sedan kan omsättas i andra språkliga sammanhang och kontexter. 
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3 Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår från den sociokulturella traditionen som baserar sig på Lev. S Vygotskijs 

grundtankar kring människan som en social individ som lär och utvecklas i samspel 

med sin omgivning och sina medmänniskor. Det sociokulturella perspektivet blir 

relevant att beakta i analysen av studiens resultat genom dess fokus på att lärande och 

utveckling sker inom olika former av sociala och språkliga interaktioner. En form av 

interaktioner vilka sammanfaller med studiens syfte riktat mot att undersöka hur de 

samtal och samspel som sker vid högläsning och boksamtal beskrivs bidra till barns 

språkutveckling. Säljö (2012) betonar att inom det sociokulturella perspektivet är 

kunskap något som konstrueras i mötet med omvärlden för att sedan leda till en form 

av inre lärprocess. En lärprocess där individen bearbetar kunskapen och sätter den i 

relation till sina egna erfarenheter och värderingar, vilket i sin tur lägger grunden för 

ett individualiserat lärande med utgångspunkt i de sociala möten som sker mellan 

individer, föremål och miljön (Säljö, 2012). Inom det sociokulturella perspektivet läggs 

även stor vikt vid de redskap vi använder oss av vid konstruerandet av kunskap och en 

förståelse för vår omvärld (Säljö, 2012, 2015). 

  

Den närmaste utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2015). Den närmaste utvecklingszonen riktar fokus mot att 

synliggöra barns rådande kunskapsnivå. Med detta som utgångspunkt skapar sedan 

den vuxne lärandetillfällen som stöttar likväl som utmanar barns förmåga till att lära 

och utvecklas. Begreppet utgår från en tanke om att lärande och utveckling hos barnet 

sker via stöttning utifrån en mer kompetent individ inom ett visst område. Denna form 

av stöttning kallas för scaffolding vilket är ett centralt begrepp inom den närmaste 

utvecklingszonen för att beskriva kunskapsöverföring och stöttning från en annan 

kunnig i ämnet.  En stöttning som i sin tur leder till att barnet lyckas behärska en 

färdighet som hen inte hade förmågan att uppnå på egen hand (Säljö, 2012, 2015). De 

två begreppen, den närmaste utvecklingszonen och scaffolding, blir relevanta att 

beakta i denna studie då de kan bidra till att tolka och analysera förskollärarens 

bidragande roll i barns språkutveckling inom den läsmiljö som iscensätts i förskolan. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ytterligare ett centralt begrepp som 

lägger grunden för den lärande människan (Säljö, 2012). Medierande redskap beskrivs 

vara språkliga eller materiella och är centrala inom det sociokulturella perspektivets 

syn på lärande och utveckling. Begreppet syftar till att synliggöra en förståelse för det 

som uppstår mellan människan och redskapet, att de samarbetar för att kunna nyttjas 

och skapa kunskaper för dessa redskap och hur de används (Säljö, 2012, 2015). 

Appropriering är även det ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2012, 2015). Begreppet riktar sig mot det lärande som äger rum inom det 

sociokulturella perspektivets syn på hur medierande redskap kommer till användning 

samt mot människors förståelse för hur dessa kulturella redskap skapar och förmedlar 

kunskap. Appropriering fokuserar på samspel, kommunikation och synliggörandet av 

individuella erfarenheter och perspektiv inom de sociala interaktioner som sker mellan 
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individer (Säljö, 2015). Begreppen mediering och appropriering blir betydelsefulla för 

att tolka och analysera förskollärarnas beskrivning av deras språkfrämjande arbete i 

samband med högläsning och boksamtal. Begreppen kan användas för att visa på vilka 

kunskapsutbyten som sker inom läsmiljön och hur förskollärarna bidrar till att främja 

barns lärande i mötet med olika kulturella redskap.  

  

I relation till denna studie blir samtliga beskrivna centrala begrepp, den närmaste 

utvecklingszonen, scaffolding, mediering och appropriering, betydelsefulla för 

analysarbetet genom dess fokus på lärande inom olika former av sociala sammanhang. 

De centrala begreppen blir relevanta att ta i beaktning i relation till studiens syfte riktat 

mot förskollärarens roll i möjliggörandet av en språkutvecklande läsmiljö i förskolan. 

Det eftersom begreppen kan tänkas möjliggöra för oss att analysera hur kunskap 

konstrueras och omskapas inom de sociala interaktioner som sker vid högläsning och 

boksamtal samt vilken inverkan det har på barns individuella lärande och utveckling 

inom språket. 
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4 Metod 

I detta metodavsnitt beskrivs studiens genomförande, bearbetning och tolkning av den 

data som samlats in. Olika urvalsprocesser lyfts fram och avslutningsvis förs ett 

resonemang kring de etiska överväganden som gjort i samband med studien. Under 

rubriken 4.1 Forskningsdesign redogörs för studiens kvalitativa karaktär. Studiens 

olika urvalsprocesser lyfts i 4.2 Urval. Utförandet av studiens olika delar lyfts fram i 

4.3 Procedur. Under 4.4 Dataanalys redogörs för analysmetoden som användes vid 

bearbetningen av insamlade data. Tillförlitligheten beskrivs under 4.5 Tillförlitlighet. 

Slutligen visar 4.6 Etiska överväganden på hur olika etiska aspekter beaktats under 

studiens gång. 

4.1 Forskningsdesign 

Vår avsikt med metodvalet för studien var att synliggöra hur förskollärare beskriver 

arbetet med att främja barns språkutveckling i samband med högläsning och 

boksamtal. Det var förskollärarnas individuella perspektiv, uppfattningar och 

beskrivningar som låg i fokus för studiens tänkta datainsamling. Valet av att 

genomföra en kvalitativ studie upplevdes därför som relevant i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. Valet av denna metod baserade sig på Brymans (2018) 

beskrivning av vad som kännetecknar kvalitativ forskning. Inom den kvalitativa 

forskningen är det strävan efter att synliggöra ett kontextuellt perspektiv som ligger i 

fokus. Ett perspektiv som överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar, 

eftersom studien riktade sig mot att skapa en kontextuell bild utifrån förskollärarnas 

beskrivningar av vårt valda fokusområde för studien. Vi var medvetna om att 

datainsamlingen därigenom inte nödvändigtvis skapar en universell sanning av hur 

arbetet ser ut i förskolan, vilket Bryman (2018) lyfter som en kärnpunkt inom den 

kvalitativa forskningen genom dess fokus på individens subjektiva uppfattningar om 

ett visst område.  

 

Semistrukturerade intervjuer valdes ut som datainsamlingsmetod, valet baserade sig 

på Brymans (2018) beskrivning av att denna intervjuform är ett lämpligt 

tillvägagångssätt för skapandet av den kontextuella bild som kännetecknar den 

kvalitativa forskningen. Genom användandet av denna form av datainsamlingsmetod 

i denna studie möjliggjordes för skapande av en perspektivbaserad bild av 

förskollärarnas språkfrämjande arbete inom förskolans läsmiljö. Ställningstagandet 

baserar sig på Brymans (2018) beskrivning av denna kvalitativa datainsamlingsmetod. 

Författaren lyfter att det är respondenternas perspektiv på den miljö som undersöks 

som ligger i fokus, vilket låg till grund för valet av att genomföra semistrukturerade 

intervjuer i denna studie. Målet med intervjuerna var att skapa ett relevant 

dataunderlag för resultat-, analys-, och diskussionsarbete i relation till studiens syfte 

och frågeställningar. 
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4.2 Urval 

Med utgångspunkt i studiens tidsram valde vi att utgå från ett bekvämlighetsurval vid 

valet av respondenter till datainsamlingen. Bryman (2018) beskriver 

bekvämlighetsurvalet som ett urval styrt av respondenternas tillgänglighet, vilket 

innebar att av de elva förskollärare som tillfrågades valde vi ut de åtta som först 

bekräftade sitt intresse för att delta i studien. Med undantag av en förskollärare som 

valdes bort då dess deltagande hade inneburit att vi använt oss av två förskollärare 

vilka var verksamma inom samma arbetslag. Bortfallet baserade sig på vår strävan 

efter att skapa ett rikt dataunderlag som visar på en viss spridning av hur verksamma 

förskollärare beskriver arbetet med högläsning och boksamtal för att främja barns 

språkutveckling. Bekvämlighetsurvalet som Bryman (2018) beskriver som ett 

tillgänglighetsbaserat urval låg även till grund för valet av förskolor inom vilka 

förskollärare tillfrågades om de ville delta i studien. Vi valde att ta kontakt med tre 

kommunala förskolor inom samma kommun, vilka vi var bekanta med sedan tidigare, 

det för att relativt omgående få tillgång till att genomföra intervjuerna och samtidigt 

skapa en viss spridning av de verksamheter respondenterna arbetade inom.  

 

Vid urvalet av förskolor kommer vi även in på det stratifierade målstyrda urvalet som 

gjorde i samband med genomförandet av denna studie. Då förskolorna valdes ut, inom 

vilka förskollärare tillfrågades om de ville delta i studien, utgick vi från våra tidigare 

kunskaper och erfarenheter kring förskollärarnas kunskaper och arbete i relation till 

studiens syfte. Vi utgick här från Brymans (2018) beskrivning av ett målstyrt urval då 

författaren lyfter att det handlar om att välja respondenter vilka kan tänkas besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Då vi var medvetna om att de aktivt arbetar med 

högläsning och boksamtal i de tillfrågade förskolorna innebar detta att vi omgående 

kunde få tillgång till deltagare med vissa kunskaper och erfarenheter inom det område 

vi valt att undersöka i studien. Urvalet av förskolor och respondenter baserade sig 

således på studiens syfte och frågeställningar vilka riktade sig mot att synliggöra 

högläsningens och boksamtalets funktion i förskolan. Valet av att enbart intervjua en 

yrkesgrupp grundade sig på att fokus för studien inte riktade sig mot att jämföra olika 

professioner, vilket innebar att enbart förskollärare valdes ut som respondenter och 

som återigen visar på hur vi i studien utgick från ett målstyrt urval. Bryman (2018) 

beskriver att ett stratifierat målstyrt urval även riktar sig mot att välja ut en specifik 

kategori av individer vilka sammanfaller med studiens intresse, vilket vi möjliggjorde 

för genom att enbart välja ut en yrkeskategori inom förskolan. 

4.3 Procedur 

Inledningsvis fastställdes syftet och riktat fokus inom vårt valda ämnesområde. Valet 

föll på högläsningens roll i förskolans verksamhet. Begränsningar gjordes genom valet 

av att fokusera på vilka språkutvecklande boksamtal som sker i samband med 

högläsningen, vilket låg till grund för de urval som sedan gjordes vid framställningen 

av bakgrundsavsnittet. Semistrukturerade intervjuer var datainsamlingsmetoden som 

valdes ut för studien. Valet baserar sig på Brymans (2018) beskrivning av att denna 
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intervjuform är utformad för att skapa en kontextuell bild av respondenternas 

uppfattningar av det valda forskningsområdet. Vårt mål för intervjuerna var att 

synliggöra respondenternas perspektiv på arbetet med högläsning och boksamtal för 

att främja barns språkutveckling, vilket då överensstämmer med Brymans (2018) 

beskrivning av semistrukturerade intervjuers funktion riktat mot att synliggöra 

respondentens uppfattningar av den miljö som studeras. Intervjuformen bestående av 

semistrukturerade intervjuer möjliggjorde för att lyfta fram respondenternas 

perspektiv. Det genom att intervjufrågorna var utformade för att ge respondenterna 

utrymme att komma med sina åsikter och beskrivningar av hur de ser på vårt valda 

ämnesområde för studiens syfte och frågeställningar.  

 

Information kring studiens genomförande och respondenternas delaktighet skickades 

ut via ett missivbrev, se bilaga 1. Samtliga respondenter fick via missivbrevet 

information kring intervjuns planerade utformning och tidsåtgång, vilket innebar att 

ljudinspelningar skulle komma att genomföras under intervjuerna vilka beräknats ta 

cirka 30 minuter vardera. Tidpunkten för intervjuerna fastställdes via 

mailkorrespondens. En intervjuguide, se bilaga 2, sammanställdes med utgångspunkt 

i studiens syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna skickades till vår handledare och 

vi förde en dialog, via mailkontakt, kring förbättringar av frågorna för att 

säkerhetsställa att de låg i enhetlighet med studiens syfte. 

  

Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes på tre olika förskolor. Intervjuerna 

genomfördes på en lugn och avskild plats på respektive förskola, varje respondent 

intervjuades enskilt vilket Bryman (2018) påtalar är betydelsefullt för att möjliggöra 

och sträva efter att varje respondents perspektiv och kunskaper synliggörs. 

Intervjuerna tog mellan 15–20 minuter vardera och genererade cirka 30 sidor 

transkriberat datamaterial. Möjligheten fanns även att via mailkontakt följa upp 

respondenternas svar vid eventuella oklarheter då vi fått medgivande till detta av 

samtliga respondenter vid intervjutillfällena. På grund av studiens tidsbegränsning 

valde vi att genomföra fyra intervjuer vardera för att kontinuerligt ligga i fas med 

studiens olika delmoment. Ljudupptagning via mobiltelefon gjordes vid varje 

intervjutillfälle, respondenterna informerades om att datainsamlingen enbart skulle 

komma att hanteras av författarna till studien och att samtliga data raderas då studien 

publicerats. Valet av att spela in intervjuerna baserade sig på att kontinuerligt kunna 

rikta fokus mot respondenterna och det samtal som uppstod, vilket vi anser 

möjliggjordes genom att vi inte behövde anteckna de svar som respondenterna gav.  

Ljudupptagningen möjliggjorde även för en transkribering av samtliga intervjuer, 

något som genomfördes med syftet att skapa ett lättöverskådligt dataunderlag, vilket 

Bryman (2018) beskriver underlättar för en tematisk analys av insamlade data. 

Ljudupptagningarna lyssnades igenom flertalet gånger och vi transkriberade 

varandras intervjuer för att bli insatta i samtlig insamlade data. Transkriberingarna 

lästes sedan igenom flertalet gånger av oss båda, vilket gav möjligheten till att 

djupgående sätta sig in i samtlig insamlade data och urskilja olika tematiseringar vid 

dataanalysen. 
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4.4 Dataanalys 

Den tematiska analys som genomfördes utifrån insamlade data låg till grund för 

genererandet av resultatet med koppling till studiens syfte och frågeställningar. 

Bryman (2018) beskriver den tematiska analysen av insamlade data som en vanligt 

förekommande metod inom kvalitativ forskning. Analysmetoden beskrivs som ett 

verktyg för att strukturera datainsamlingar, genom att vid upprepade tillfällen 

bearbeta och strukturera insamlade data genereras ett överskådligt material. Ett 

material vilket sedan kategoriseras med hjälp av olika teman vilka har en relevans till 

studiens syfte. Transkriberingarna av de genomförda intervjuerna lästes därför 

igenom flertalet gånger med syfte och frågeställningarna i fokus.  

 

Analysarbetet av datainsamlingen fortsatte med skapandet av färgkategoriseringar 

vilka grundade sig i de teman vi urskilt med relation till studiens syfte. Vi kunde i denna 

process urskilja olika strategier och faktorer vilka påverkar respondenternas 

språkfrämjande arbete vid högläsning och boksamtal. Då vi utförde dataanalysen med 

frågeställningarna i fokus blev dessa huvudrubrikerna för de två teman som analysen 

genererade. För att specificera och sortera datainsamlingen ytterligare under valdes 

flertalet underrubriker ut med olika innehåll men vilka knöt an till respektive 

huvudtema. Färgkategoriseringarna bearbetades sedan ytterligare och 

sammanställdes och skrevs fram i underrubrikerna i resultatavsnittet.  

 

Vid tematiseringen av insamlade data likväl som vid framställningen av 

resultatavsnittet fanns studiens syfte och frågeställningar kontinuerligt med i 

beaktande. Syftet låg på att behålla fokuset för studien, vårt resonemang stärks av 

Brymans (2018) beskrivning av att syftet löpande bör beaktas i dataanalysen för att ha 

kvar sitt fokus på det område som undersöks. Genom att vi vid dataanalysen urskilt 

återkommande teman, med koppling till studiens syfte och som sedan skrivits fram i 

resultatet, uppfyller dataanalysen de kriterier vilka Bryman (2018) understryker krävs 

för skapandet av en tematisk analys. 

4.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2018) redogör för kriterier riktat mot att bedöma och säkerhetsställa den 

kvalitativa forskningens kvalitet. Inom den kvalitativa forskningen kan detta 

genomföras genom synliggörandet av studiens tillförlitlighet. Bryman (2018) anger 

fyra delkriterier som ska beaktas för att säkerhetsställa tillförlitligheten. Dessa är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten till att styrka och konfirmera. 

  

I föreliggande studie har dessa beaktats genom att respondenternas åsikter tagits 

hänsyn till genom att de fått möjligheten att läsa igenom transkriberingarna av 

respektive intervju och påtala om texten stämmer överens med deras utsägelser. En 

aspekt vilken kan tänkas ha stärkt studiens trovärdighet. Överförbarheten innebär att 

fokus riktas mot att synliggöra en djupgående bild av den kontext som undersökt, 

vilket skapar en överförbarhet till andra liknande miljöer (Bryman, 2018). Då studien 
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redovisar ett omfattande resultat, stärkt med hjälp av citat, kan studiens överförbarhet 

tänkas ha uppfyllts. Studiens pålitlighet har stärkts genom utförliga beskrivningar av 

studiens genomförande. Studien har löpande granskats via handledningstillfällen och 

genom kamratgranskning, vilket också stärker studiens pålitlighet. Under studiens 

gång har vi kontinuerligt strävat efter att inte låta våra egna värderingar påverka 

resultatet, vilket vi tänker kan ha stärkt möjligheten att styrka och konfirmera. 

Däremot har vi varit medvetna om att en total objektivitet inte går att fastställa, 

Bryman (2018) poängterar nämligen att författarens omedvetna värderingar kan 

komma att påverka studien och dess resultat. 

4.6 Etiska överväganden 

Inför datainsamlingens utförande tillgavs respondenterna information kring studiens 

syfte, genomförande och etiska beaktande via ett missivbrev. Missivbrevet skickades 

ut till samtliga respondenter i god tid innan intervjuerna genomfördes. Informationen 

som skickades ut visade på syftet med studien gällande att undersöka hur förskollärare 

ser på arbetet med högläsning i förskolan. Barns möjligheter till språkutvecklande 

samtal inom denna typ av lärandeaktivitet framgick även som en del av studiens syfte. 

Information kring datainsamlingens genomförande lyftes även fram och att detta 

skulle komma att bestå av enskilda intervjuer, vilka beräknades ta cirka 30 minuter. 

Information kring sekretess och frivilligt deltagande framgick även i missivbrevet 

likväl som hur insamlade data skulle hanteras under studiens gång. Genom att 

samtliga respondenter tagit del av information kring datainsamlingens olika delar och 

moment samt hur olika etiska aspekter skulle komma att beaktas i studien visar det på 

ett etiskt övervägande som ligger i linje med Vetenskapsrådets (2017) beskrivning av 

god forskningssed. 

 

Vetenskapsrådet (2017) redogör även för de etiska riktlinjer vilka bör beaktas i 

samband med genomförandet av forskning eller studier, vilka benämns som de fyra 

forskningsetiska kraven. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats under denna studie. Genom 

detta visar studien på en kvalitetsaspekt i relation till genomförandet av en typ av 

datainsamling vilken värnar om respondenternas integritet och ligger i linje med den 

forskningssed Vetenskapsrådet (2017) förespråkar. Informationskravet beaktades 

genom att respondenternas frivilliga deltagande lyftes i missivbrevet och vid 

intervjutillfällena. Vid dessa tillfällen erhöll respondenterna informations om att de 

närsomhelst under studiens gång hade möjligheten att avbryta sin medverkan, vilket 

synliggör samtyckeskravet. Nyttjandekravet synliggjordes genom missivbrevet där det 

framgick att insamlade data enbart kommer att användas i denna studie, likväl som att 

all data skulle komma att raderas då studiens publicerats. Bryman (2018) lyfter att 

konfidentialiteten är något som kontinuerligt måste värnas om för att den i största 

möjlig mån ska kunna upprätthållas av forskaren, vilket i denna studie då riktar sig till 

oss som författare. Vi har därför under hela processens gång varit försiktiga med hur 

insamlade data hanteras och inte skrivit ut respondenternas namn eller förskolorna de 



 16 

arbetar inom. Konfidentialitetskravet beaktades vidare genom att respondenternas 

personuppgifter behandlas som känslig information, vilket innebar att samtliga 

informanter enbart benämns under samlingsnamnet respondenter kontinuerligt i 

studien. Det data som samlades in behandlades enbart oss författarna till denna studie 

och förvarades, både elektroniskt och i pappersform, på platser som enbart vi hade 

tillgång till. 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för insamlade data och dess strukturering med utgångspunkt i 

den tematiska analys som genomförts med fokus på studiens syfte. Avsnittets två 

huvudrubriker visar på de två teman som utformades med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar, vilka är 5.1 Förskollärarens strategier och 5.2 Faktorer som 

påverkar arbetet med högläsning och boksamtal.   

5.1 Förskollärarens strategier 

Datainsamlingen visade på flertalet strategier vilka respondenterna beskriver använda 

sig av i arbetet med högläsning och boksamtal. De olika strategierna lyfts fram under 

följande rubriker 5.1.1 Konkretiseringar av högläsningen och boksamtalet, 5.1.3 

Synliggöra språkets uppbyggnad, 5.1.5 Användning av frågor och 5.1.7 

Gruppsammansättning. En analys av temats underrubriker har skrivits fram i 5.1.2 

Analys av konkretisering av högläsningen, 5.1.4 Analys av synliggöra språkets 

uppbyggnad, 5.1.6 Analys av användning av frågor och 5.1.8 Analys av 

gruppsammansättning. Analyserna av resultatet görs utifrån studiens teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning. 

5.1.1 Konkretisering av högläsningen och boksamtalet 

Respondenterna lyfter konkretiseringar i form av exempelvis tillförandet av konkret 

material i samband med högläsningen som ett behovsinriktat tillvägagångssätt. 

Flanosagor anses fungera som ett hjälpmedel för att möta barns olika behov vid 

högläsningen. En av respondenterna uttrycker sig såhär: 

Ibland så kan jag också göra en flanosaga för dom barnen som behöver lite mer konkret material 
eller med figurer. På sistone har jag kört med vanten, det tycker dom är jätteroligt när man har 
själva djuren som gömmer sig i vanten, man kan ju göra på många olika sätt.  

Konkretiseringar lyfts även fram som en motivationshöjare och beskrivs bidra till att 

rikta fokus mot högläsningen och de lärprocesser som sker i samband med boksamtal. 

En av respondenterna understryker här flanosagors roll i att skapa läsaktiviteter vilka 

möjliggör för samtliga barns delaktighet. 

Men då är flanosagor jättebra tycker jag. För då kan man få med barnen på ett annat sätt. För då 
kan de vara med och sätta upp bilder och då blir det ju också att man är med på ett annat sätt. 

Genom att projicera sagan på väggen, dramatisera och använda olika former av 

applikationer beskriver respondenterna att potentialen skapas till ett mångsidigt och 

tillgängligt lärande inom språket för hela barngruppen. Iscensättandet av en sådan typ 

av läsmiljö beskriver respondenterna kräver att högläsningen måste vidgas från att 

enbart förhålla sig till boken i sig. En av respondenterna beskriver att litteraturen med 

fördel kan bli en del av ett projektarbete. 

Man kan ju spela teater utifrån en bok om de vill eller man kan ju arbeta med en bok som ett 
projekt och få med barnen i det, om det är någon bok som de tycker är jätteintressant.  
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5.1.2 Analys av konkretisering av högläsningen 

Respondenterna lyfter fram användningen av flanosagor som en medveten strategi för 

att konkretisera högläsningen. Respondenterna beskriver att det fungerar som ett 

hjälpmedel för att erbjuda konkret material, vilket i sin tur betonas bidra till en 

behovsanpassning av högläsningen och boksamtalet. Björk-Willén m.fl (2018) visar på 

att förskollärarens förmåga till att göra behovsanpassningar i samband med 

högläsning och boksamtal är något som bör värderas högt då det bidrar till barns 

språkutveckling. Genom att respondenterna lyfter medvetna strategier för att 

konkretisera högläsningen kan detta tolkas som ett stöttande och behovsinriktat 

tillvägagångssätt för att möjliggöra till samtliga barns delaktighet och som även gynnar 

deras språkutveckling. Tolkningen kan även göras i relation till Blewitt m.fl. (2009) 

och Silvermans m.fl. (2010) studier som visar på att denna form av behovsinriktat 

tillvägagångssätt sammanfaller med begreppet scaffolding, ett begrepp som även lyfts 

inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 2012, 2015). Respondenterna möjliggör 

för denna form av stöttande förhållningssätt genom att exempelvis tillföra redskap i 

form av djurfigurer i kombination med flanosagor. Vår tolkning, utifrån det 

sociokulturella perspektivet, är att de konkretiseringar respondenterna lyfter skapar 

ett lärande via en mediering av kunskaper (Säljö, 2012, 2015). De redskap som lyfts in 

i högläsningen och boksamtalet fungerar som en medierande länk mellan den 

delaktighet respondenterna vill synliggöra och barns möjligheter till språkutveckling.  

  
De anpassningar som respondenterna lyfter som strategier för att behovsanpassa och 

konkretisera läsmiljön visar även på drag från tanken om den närmaste 

utvecklingszonen (Säljö, 2015). Respondenterna beskriver att de är medvetna om att 

exempelvis dramatiseringar i samband med högläsningen bidrar till att göra läsmiljön 

mer tillgänglig för hela barngruppen. I arbetet med barns språkutveckling är det 

fördelaktigt att konkretisera läsningen genom dramatiseringar och visualiseringar av 

språket (Silverman m.fl., 2010). Med stöd i Silvermans m.fl. (2010) beskrivning tolkar 

vi respondenternas uttalade medvetenhet som en bidragande del i att stötta barns 

språkutveckling i samband med högläsningen. En respondent tar strategin med att 

konkretisera högläsningen ännu ett steg längre och beskriver att litteratur och 

dramatiseringen av dessa med fördel kan integreras i ett projektarbete. Ur Säljös 

(2012, 2015) beskrivning av scaffolding kan respondenternas kontinuerliga 

användning av strategier för att vidga tanken om vad som kännetecknar arbetet med 

högläsning tolkas som att de aktivt strävar efter att stötta och utmana barns 

språkutveckling. Utmanar i den mening att de tar fäste i barnens förutsättningar till 

att lära och utvecklas och med detta som utgångspunkt gör högläsningen till ett 

lärandetillfälle som stöttar, utmanar och främst bidrar till barns delaktighet och 

språkutveckling. Respondenterna skapar därmed lärandetillfällen, inom de sociala 

samspel som sker, där barnet kan ta till sig kunskaper vilka eventuellt inte varit möjligt 

på egen hand. 
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5.1.3 Synliggöra språkets uppbyggnad 

Respondenterna poängterar att barns utveckling av sitt ordförråd är den del av språket 

som utvecklas mest vid högläsning och boksamtal. Olika strategier lyfts fram i arbetet 

med att möjliggöra för denna typ av språkutveckling, exempelvis att aktivt lyfta och 

diskutera olika begrepp vid läsningen. Det beskrivs vidare handla om ett ansvar hos 

respondenterna riktat mot att aktivt lyfta olika delar av språkets uppbyggnad. Genom 

att aktivt visa på hur ord och begrepp används och hur de kan omsättas i olika språkliga 

kontexter anser respondenterna att barn får en ökad förståelse för språkets innebörd 

och användning. Boksamtalet anses fungera som ett tillvägagångssätt för att skapa 

dialoger vilka synliggör språkets olika delar och som stimulerar barns språkutveckling. 

 

En respondent poängterar att det handlar om att visa på ord och begrepps olika 

innebörd och sätta dem i relation till olika kontexter för att vidga barns ordförståelse. 

En annan strategi för att aktivt arbeta med barns språkutveckling beskriver 

respondenterna är att prioritera själva aktiviteten högläsning, vilket i sin tur möjliggör 

för respondenterna att naturligt lyfta olika delar inom språket. En respondent 

beskriver det såhär: 

Jag tänker framförallt att det är otroligt viktigt att läsa med barnen, det är då de lär sig nya ord, 
nya begrepp. De får så mycket förståelse genom böcker, de lär sig så otroligt mycket så det ska 
finnas med varje dag i vårt arbete. Så det får man prioritera, ja absolut. 

En viktig aspekt i arbetet med att synliggöra språkets olika delar i samband med 

boksamtal beskrivs vara att faktiskt använda litteraturens olika delar. Det riktar sig 

mot att inte enbart synliggöra vad texten i sig lyfter fram utan att diskutera och 

reflektera över vad bilderna förmedlar. Genom detta anser respondenterna att barn får 

ökade förutsättningar till att lära sig nya ord och begrepp samtidigt som att barns 

verbala kommunikation stimuleras. 

 

Vidare betonas det att genom att binda samman litteraturens olika delar i de samtal 

som iscensätts blir det möjligt att lyfta boksamtalet i samband med högläsningens 

utförande. En respondent säger: 

Jag tänker att det blir svårt att ha ett boksamtal efter och så kanske det visar sig att de inte har 
förstått sagan. Så det är ju mer att man pratar om bilderna och om det är något speciellt ord. 
Sen kanske något berättar om något ord och varit med om någonting om det och då blir det lite 
prat om det och sen fortsätter vi med sagan.  

Respondenterna beskriver vidare att genom skapandet av ett fokus på att integrera 

boksamtalet under högläsningens gång blir det möjligt för barnen att på ett lustfyllt 

sätt relatera till det som litteraturen förmedlar. 

 

Respondenterna påpekar att ytterligare en strategi för att arbeta med barns 

språkutveckling vid högläsningen består av förskollärarens medvetenhet. En 

medvetenhet som anses skapa en förståelse för vikten av ett språkfrämjande arbete i 

samband med högläsning och boksamtal.  En respondent uttrycker sig såhär: 
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Nu kommer jag inte ihåg hur många ord det var barn lärde sig, men just det här med 
ordförståelse om man läser böcker kontinuerligt. Hur många ord de faktiskt lär sig. Vi vet ju 
bara hur viktig högläsningen är och det vill man ju få fram. 

En annan respondent säger såhär: 

Det är väl att man har en medvetenhet för att det är ju en stor del i barns språkutveckling både 
vad det gäller ordförståelse och meningsuppbyggnad, hur en text är uppbyggd, dom där 
komponenterna, att man lägger grunden för barnens vidareutveckling att kunna läsa och skriva. 
Även för skrivutvecklingen är det ju också viktigt att man ibland kan fokusera på det, att man 
visar på texten hur den är uppbyggd av bokstäver för att skapa förståelse för textuppbyggnad.  

Med detta beskriver respondenten att medvetenheten hos förskolläraren också 

handlar om att ha en förståelse för språkets olika komponenter. Det beskrivs rikta sig 

mot att lägga grunden för barns nutida likväl som framtida språkutveckling. 

5.1.4 Analys av synliggöra språkets uppbyggnad 

Användning av boksamtal i samband med högläsningen beskrivs av respondenterna 

som ett tillvägagångssätt för att synliggöra språkets olika delar för barngruppen. 

Kombinationen av boksamtal och högläsning är något som även Kindel (2009) lyfter 

fram i sin studie. Författaren beskriver det som en fördelaktig strategi för att medvetet 

arbeta med barns utveckling av sitt ordförråd. Respondenterna poängterar att det 

genom boksamtalet är möjligt att lyfta begrepp och ord vilka barnen inte är helt 

bekanta med, vilket i sin tur beskrivs vidga barnens förmåga att relatera till språket. 

Genom att boksamtalet fungerar som den centrala utgångspunkten för de språkliga 

utbyten som äger rum blir dess medierande funktion synlig. Boksamtalet kan ur det 

sociokulturella perspektivet tolkas som ett medierande redskap som bidrar till barns 

möjligheter till att lära och utvecklas genom språket (Säljö, 2012, 2015). 

Respondenternas medvetna strategier för att använda boksamtalet för att lyfta och 

skapa en förståelse för ord och begrepp kan därmed förstås som en bidragande del i 

möjliggörandet av barns språkutveckling inom de samspel som respondenterna 

möjliggör för inom läsmiljön. 

  

Vidare lyfter respondenterna att barns språkliga medvetenhet inte ska tas för givet av 

förskolläraren. Resultatet visar på att det istället handlar om att aktivt synliggöra och 

lyfta begrepp vilka barnen inte är helt bekanta med via boksamtal för att utmana deras 

språkutveckling. Dialogerna som skapas beskrivs sätta orden i relation till barns 

rådande kunskaper och erfarenheter. Respondenternas resonemang kan sättas i 

relation till Kindels (2009) studie. Vi tolkar det som att respondenternas beskrivningar 

ligger i linje med författarens argumenterande för att barns ordförråd utvecklas genom 

att förskollärare medvetet använder strategier för att lyfta in olika ord och begrepp i 

genomförandet av högläsning och boksamtal. Respondenterna säger även att ett 

lärande skapas genom de samtal som förskollärarna prioriterar och iscensätter kring 

litteraturens text och bilder. Barns språkutveckling beskrivs bli framträdande genom 

att respondenterna lyfter ord vilka utmanar barns begreppsförståelse. Vi tolkar 

resultatet som att barns språkutveckling möjliggörs genom de språkliga samspel som 

sker vid högläsning och boksamtal, vilket kan tänkas leda till att barnen approprierar 
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ny kunskap genom de sociala interaktioner som sker i läsmiljön med språket i fokus. 

Vi baserar vår tolkning på Säljös (2012, 2015) påpekande av att appropriering sker då 

individen lär sig att förstå, tolka och använda olika kulturella redskap genom den 

mediering som sker mellan individen och omvärlden. Framträdande blir att 

respondenternas språkliga medvetenhet bidrar till att utveckla barns förståelse för att 

aktivt delta och använda språket inom olika kontexter genom att de får ta del av 

läsaktiviteter i förskolan. Det kan förstås som att respondenterna genom högläsning 

och boksamtal ger barn möjligheten att utveckla sina kunskaper inom språkets olika 

delar. Respondenterna besitter en medvetenhet kring förtjänsterna med att aktivt 

arbeta med barns språkutveckling, vilket bidrar till barns lärande inom dessa språkliga 

samspel och miljöer i förskolan.   

5.1.5 Användning av frågor 

En strategi för att stimulera barns språkutveckling lyfter respondenterna är att 

använda sig av frågor i samband med högläsning och boksamtal. Det lyfts fram att 

tillvägagångssättet möjliggör för respondenterna att synliggöra barns perspektiv, 

kunskaper och förståelse för boksamtalets innehåll. En av respondenterna beskriver 

det såhär: 

I och med att jag ställer frågor ”Vet ni vad det här är?” och att vi pratar kring det och att dem här 
får berätta om det är någonting som de har varit med om. Jag tänker att bara genom att man 
pratar så över de ju upp sitt språk. [...] Jag ställer ju frågor såklart för alla kommer inte med 
spontana saker. Att jag fångar alla då att jag frågar någonting om bilderna eller något ord. Att 
alla får komma till tals. Då märker man ju också om de har förstått vad jag läst för någonting.  

Användandet av frågor relateras även till att rikta barns fokus och bibehålla ett intresse 

för läsningen. En respondent säger följande: 

Märker man att något barn faller ur lite, att den börjar tänka på annat, ja men att man då kan 
fånga tillbaka barnet. ”Aa vet du vad som hände då?” och att man säger namnet på barnet. Att 
man liksom gör det intressant. 

En annan respondent beskriver det såhär: 

Det är ju att barnen får vara med, att man inte bara läser på utan att man stannar upp och 
frågar. Att man låter dem fundera och så, vad tror ni händer i boken, vad tror ni att det är för 
bok. [...] Så att dem får inflytande i läsningen.  

Barns delaktighet i högläsning och boksamtal anses gynnas av de frågor som 

förskollärarens tillåter och möjliggör för. Respondenterna säger att det är viktigt att 

låta barnen själva komma med frågor och funderingar vilka de sedan tillsammans kan 

reflektera kring, en av dessa uttrycker sig såhär: 

De tänker självständigt, de ställer frågor. Det är spännande då är de ju delaktiga, de vill 
jättegärna själva ställa frågor och de vill komma med förklaringar själva också och det får de 
också. [...] Det ska finnas ett lugn. Alla ska få prata, att vi inte ska ha bråttom att läsa utan vi 
läser och pratar med varandra.  

Respondenterna lyfter även att frågor i samband med högläsningen bidrar till att skapa 

en trygghet och förståelse hos barnen kring hur läsmiljön fungerar. Det poängteras 

även att ansvaret ligger hos förskolläraren för hur läsaktiviteterna genomförs, en av 

respondenterna säger: 
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Man kan till exempel fråga om de förstår vad boken handlade om som jag precis läste. Då får 
man ju väldigt mycket svar om de har förstått det vi läste eller måste jag ändra i mitt 
förhållningssätt till högläsningen.  

5.1.6 Analys användning av frågor 

Vi tolkar resultatet som att respondenternas användande av frågor fungerar som en 

fördelaktig strategi för att arbeta med barns språkutveckling. Vår tolkning baserar sig 

på Cepranos (2010) studie som framhäver att barns begreppsförståelse utvecklas 

genom att olika frågor lyfts och bearbetas i samband med boksamtal. Respondenterna 

beskriver även att frågorna de ställer hjälper dem att förstå och utmana barns rådande 

kunskaper. Ur det sociokulturella perspektivet kan användandet av frågor i samband 

med boksamtalet tolkas som en fördelaktig strategi för att möjliggöra för barns 

språkutveckling. En strategi som visar på att respondenterna har förmågan att avgöra 

var barn befinner sig i sin närmaste utvecklingszon. Säljö (2015) påpekar att lärande 

och utveckling inom den närmaste utvecklingszonen gynnas av vägledande stöttning, 

något som tydligt synliggörs i respondenternas beskrivningar av varför de anser att 

deras frågor i samband med högläsning och boksamtal bidrar till barns 

språkutveckling. Respondenternas utsagor visar på att de skapar lärandetillfällen med 

ett kontinuerligt fokus på barnets förmåga till att lära och utvecklas. Samtidigt som 

dessa lärprocesser har sin utgångspunkt i de sociala och språkliga möten som 

respondenternas frågor genererar. 

 

Norling (2015) betonar vikten av att synliggöra barns perspektiv i samband med 

högläsningen då det främjar förmågan att relatera till boksamtalets innehåll och bidrar 

till barns språkutveckling. Det som författaren beskriver synliggörs även av 

respondenternas betonande av fördelarna med att lyfta barnens frågor vid 

boksamtalet. Resultatet visar på att frågorna möjliggör för skapandet av ett 

reflekterande klimat där barns tankegångar blir framträdande. Respondenterna 

poängterar att det även ökar barns delaktighet och förmåga att tänka självständigt. 

Respondenternas resonemang visar på att den närmaste utvecklingszonen inte enbart 

möjliggörs via den vuxne då boksamtalet iscensätts i förskolan. Genom 

respondenternas medvetna strategier för att även bjuda in barns tankar, erfarenheter 

och perspektiv kan det tolkas som att lärandet även sker via stöttning inom 

barngruppen. Säljö (2015) poängterar att lärandet via den närmaste utvecklingszonen 

sker genom stöttning från en mer kompetent individ, vilket då nödvändigtvis inte 

behöver vara en vuxen. Vi tolkar resultatet ur det sociokulturella perspektivet som att 

lärandet sker genom de olika former av samspel som boksamtalet genererar. I relation 

till barns språkutveckling blir det framträdande att det sker utifrån en social process 

där barn lär av varandra och tillsammans genererar kunskap med kopplingar till 

litteraturen och barnens erfarenhetsvärld. 

5.1.7 Gruppsammansättning 

De medvetna val förskollärare gör vid skapandet av olika gruppsammansättningar är 

en faktor som beskrivs kan gynna högläsningen och boksamtalets genomförande. En 

respondent uttrycker sig enligt följande:  
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Man ser ju det att dela in i mindre grupper det ger ju otroligt mycket mer än att ha delat i 
grupper om två. Du kommer ju mycket mer nära barnen när du kanske har 5–6 stycken bara, 
man ser att det blir på ett helt annat vis. Att de får ut mycket mer utav det och även jag.  

Respondenterna beskriver att kvaliteten och vilket lärande som möjliggörs påverkas 

främst av antalet barn som deltar i högläsningen. En annan respondent lyfter även in 

en viss problematik i relation till utförandet av dessa gruppindelningar. 

Dom är ju individer alla dom så det är jättesvårt att hitta en grupp som är på samma nivå. Man 
får nog tänka att boksamtal och det här djupare arbetssättet med böcker det får man nog ta i 
väldigt små grupper.  

Nivåanpassningar utifrån barns rådande kunskaper lyfts av respondenterna som en 

faktor vilken har betydelse för hur boksamtalet genomförs. Anpassningarna riktar sig 

mot att barns möjlighet till att delta i boksamtal påverkas av hur högläsningen 

organiseras av förskollärarna. En annan respondent beskriver en liknande tanke kring 

behovet av att göra denna form av anpassningar men går även in på att 

gruppindelningar bestående av få antal barn ger möjligheten att synliggöra barns 

erfarenheter och värderingar. 

Det går ju bara om det är ett fåtal barn för att kunna fånga alla barns perspektiv, alla vill ju 
oftast prata samtidigt.  

Även om respondenterna beskriver fördelarna med att arbeta med högläsning och 

boksamtal i mindre grupper lyfts olika tillvägagångssätt fram för hur dessa praktiskt 

genomförs. En av respondenterna lyfter exempelvis att de arbetar i mindre 

barngrupper men att dessa utformas utifrån barnens intresse för högläsningen. 

Svårigheten är att nå ut till alla barn, för att dom som inte väljer saga dom går ju miste om det 
och det är svårt att hitta tillfällen då man kan samla fler barn i grupp sådär tycker jag. 

En annan respondent visar på att fasta grupperingar existerar och att dessa är gjorda 

utifrån barnens olika behov. 

Vi har ju blandat väldigt fritt i våra grupper, men vi har en grupp där det är att ja de kanske har 
lite mer svårt att koncentrera sig och då läser vi lite lättare eller kortare sagor. 

Respondenterna lyfter vidare att det handlar om att inledningsvis utgå från vad barnen 

behöver för att kunna delta i högläsningen och att det sedan skapar potentialen till att 

utveckla språkutvecklande samtal kring litteraturen. 

5.1.8 Analys av gruppsammansättning 

Respondenterna beskriver att de medvetna val och anpassningar som görs i samband 

med skapandet av gruppindelningar är en faktor som påverkar högläsningen och 

boksamtalets kvalitativa genomförande. Respondenterna lyfter även att de ser 

fördelarna med att arbeta med ett mindre antal barn då hen genomför olika 

läsaktiviteter. Det poängteras att det ger respondenten möjligheten att organisera för 

en mer djupgående form av boksamtal. Här kan det tolkas som att gruppindelningarna 

som görs av respondenterna stimulerar barns lärande på grund av att det är färre barn 

att ge stöttning och vägledning till. Barns individuella behov och erfarenheter kan 

därmed fångas upp av respondenterna vilket i sin tur leder till att de kan utmana barns 
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rådande kunskaper.  Tolkningen görs utifrån Säljös (2015) beskrivning av den 

närmaste utvecklingszonen. Det eftersom författaren visar på vikten av att barn i sin 

kunskapsutveckling får hjälp utifrån av en individ med förmågan att stötta och utmana 

barnets individuella lärande. En stöttning som i förlängningen innebär att 

respondenterna kan utmana barns lärande vidare för att uppnå en språkutveckling 

som inte annars hade varit möjlig. Säljös (2012, 2015) beskrivning av begreppet 

scaffolding kan här sättas i relation till respondenternas möjliggörande av den 

närmaste utvecklingszonen genom att deras aktiva strävan efter att göra olika former 

av behovsanpassningar i samband med de gruppindelningar som görs vid arbetet med 

boksamtal i förskolan. Begreppet scaffolding beskrivs rikta fokus mot skapandet av 

språkutvecklande samtal inom läsmiljön, vilket möjliggörs genom förskollärarens 

aktiva närvaro och stöttning (Blewitt m.fl. 2009). 

  

Genom att resultatet visar på att respondenterna gör gruppindelningar med ett fokus 

riktat mot att skapa ett lärandeklimat inom vilka barns olika tankar och erfarenheter 

kan lyftas blir den form av stöttning som scaffolding syftar till möjlig. Respondenterna 

för resonemang som visar på att arbetet i små barngrupper bidrar till deras förmåga 

att fånga och lyfta barns perspektiv och intressen i samband med boksamtalet. Det 

betonas att potentialen skapas för att aktivt arbeta med barns delaktighet eftersom ett 

utrymme bildas till att synliggöra samtliga barns röster. Blewitt m.fl. (2009) 

argumenterar för vikten av stöttning och en pedagogisk närvaro för barns 

språkutveckling vilket vi tolkar som att de gruppsammansättningar som respondenten 

gör har en positiv effekt på barns lärande inom språkets olika delar. 

5.2 Faktorer som påverkar arbetet med högläsning och 
boksamtal 

Datainsamlingen visade på flertalet faktorer vilka respondenterna beskriver påverkar 

arbetet med högläsning och boksamtal. Faktorer i form av yttre omständigheter vilka 

har en inverkan på hur läsmiljön utformas och iscensätts. De olika faktorerna beskrivs 

under följande rubriker 5.2.1 Samstämmighet inom arbetslaget, 5.2.3 Den sociala och 

fysiska miljön och 5.2.5 Förskolans organisation. En analys av temats underrubriker 

har skrivits fram i 5.2.2 Analys av samstämmighet inom arbetslaget, 5.2.4 Analys av 

den sociala och fysiska miljön och 5.2.6 Analys av förskolans organisation. 

Analyserna av resultatet görs utifrån studiens teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning. 

5.2.1 Samstämmighet inom arbetslaget 

En faktor vilken anses påverka högläsningen och boksamtalets kvalitet är skapandet 

av en samstämmighet inom arbetslaget för högläsningen och boksamtalets syfte. 

Respondenterna beskriver det som en gemensam process där alla bär ett ansvar för 

hur läsaktiviteterna planeras och genomförs. Det för att skapa likvärdiga 

förutsättningar för barnen att lära och utvecklas inom språket. Vikten av att skapa en 
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samsyn inom arbetslaget lyfts fram för att kunna erbjuda barn likvärdiga 

förutsättningar till att lära och utvecklas. En av dem uttrycker sig såhär: 

Alltså en faktor som är viktig det är ju att man får en samsyn i arbetslaget kring vad vi har för 
syfte med högläsningen så att man gör på ett likartat sätt med barnen. Så att man vet varför 
man gör det och när och hur, det är en faktor att hinna prata ihop sig om det och ha en liten 
plan för det. 

En tanke om att skapa en läsmiljö som är tillgänglig för samtliga barn utifrån deras 

individuella behov lyfts av respondenterna. Det påpekas däremot att det gemensamma 

planeringsarbetet inte alltid är genomförbart, vilket beskrivs såhär av en respondent: 

Det skulle man önska att man hade tid och reflektera kring i arbetslaget, hur ska vi nå dom 
barnen, för annars är det ju så lätt att dom barnen som tar för sig dom får, men dom som inte 
tar för sig är lätt att glömma bort, fast det är dom som behöver det mest. 

Samtidigt visar respondenterna på att iscensättandet av högläsning och boksamtal är 

en fråga om prioriteringar inom själva arbetslaget. De lyfter att det är upp till 

personalen att skapa utrymme för språkutvecklande läsaktiviteter i den vardagliga 

verksamheten och ge utrymme för kollegorna att genomföra läsaktiviteterna som de 

planerat för. 

Ja det är ju våran organisation, att vi behöver tänka kring detta, att vi behöver möjliggöra det 
här att vara i mindre sammanhang både ute och inne. Så att man ger varandra den möjligheten. 

5.2.2 Analys av samstämmighet inom arbetslaget 

En faktor som respondenterna anser påverkar högläsningen och boksamtalet är deras 

förmåga att kontinuerligt erbjuda en kvalitativ läsmiljö. Flera av respondenterna 

betonar även vikten av en samstämmighet inom arbetslaget för att de ska kunna arbeta 

med högläsning och boksamtalet på ett fördelaktigt sätt. En av dom poängterar att 

denna form av samsyn etableras genom att arbetslaget gemensamt pratar ihop sig och 

formulerar en plan för hur personalen kan främja barns lärande då de arbetar med 

högläsning. Respondenternas resonemang relaterar vi till Kindels (2009) 

poängterande av att det är betydelsefullt för barns språkutveckling att förskollärare 

utvecklar ett specifikt tillvägagångssätt för arbetet med högläsning i förskolan. 

 

Resultatet visar på att tanken om den närmaste utvecklingszonen däremot inte alltid 

kan levandegöras i förskolan. Respondenterna lyfter att tiden inte alltid räcker till för 

att gemensamt reflektera inom arbetslaget, vilket beskrivs påverka förmågan att möta 

barns olika förutsättningar till delaktighet vid högläsningen. Säljö (2015) understryker 

vikten av att barn möts av en individ som kan stötta och utmana barnet i att 

vidareutveckla sina kunskaper inom ett visst område. Sätts det i relation till den 

samstämmighet som respondenterna lyfter som problematisk att omsätta i praktiken 

blir det framträdande att barns lärande inte alltid kan stimuleras fullt ut av 

respondenterna. För att tanken om den närmaste utvecklingszonen ska bli möjlig är 

ett enhetligt förhållningssätt till högläsningen betydelsefull att ta i beaktning. 

Samstämmigheten blir här betydelsefull att ta i beaktning då den kan innebära att 

högläsningen och boksamtalet anses av samtliga inom arbetslaget som ett 

lärandetillfälle för barnet. Om den samsyn som resultatet pekar på är viktig för att ge 
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barnen likvärdiga möjligheter till att lära och utvecklas däremot inte existerar kan det 

tolkas som att barns närmaste utvecklingszon inte uppmärksammas och tas tillvara på 

av personalen inom arbetslaget. Framträdande blir riskerna med att inte utveckla en 

samstämmighet inom arbetslaget, riktat mot att främja barns språkutveckling inom 

läsmiljön, då det kan bidra till att barn ges olika förutsättningar till att stöttas och 

utmanas i sitt lärande.   

5.2.3 Den sociala och fysiska miljön 

En faktor som respondenterna beskriver påverkar högläsningen och boksamtalets 

kvalitet är hur läsmiljön utformas i verksamheten för att skapa ett positivt 

lärandeklimat. Kopplingar görs både till hur den fysiska miljön organiseras och hur en 

form av social samvaro kan skapas för att gynna barns delaktighet i läsmiljön.  Fokus 

riktas här mot vikten av att organisera miljön på så vis att olika former distraktioner 

motverkas. Två av respondenterna säger följande: 

Bygghörnan och läshörnan satt ihop vilket gjorde att vi märkte att det var mycket ljud runt 
omkring. Störande moment, vilket störde när vi skulle läsa för barnen under dagen. Så vi har 
skapat en lite lugnare atmosfär just där det finns böcker. Så ja det påverkar ju såklart kvaliteten, 
att det inte finns så mycket ljud runtomkring. 

Jag tycker att det är viktigt att det är lugnt och skönt när man ska sitta ner och läsa och de ska 
kunna koncentrera sig, det ska inte vara några störande moment. 

Skapandet av en lugn atmosfär är något som återkommer i respondenternas 

beskrivningar av ett språkfrämjande arbete i samband med högläsning och boksamtal. 

Det lyfts fram att denna typ av lärandeklimat skapar en inbjudande och trygg läsmiljö, 

en av respondenterna säger följande: 

Sen tycker jag att det ska finnas en lite sån här lugn vrå, att man har ett speciellt ställe där man 
sitter och läser. Där har man en lugn och skön stund sådär och att barnen kan sitta där själva 
också och titta i böcker, lite inbjudande sådär som vi skulle vilja ha som vi har pratat om för det 
ger ju inspiration till att sitta och läsa.  

Vikten av att nyttja hela förskolans miljö och inte enbart de platser vilka är förknippade 

med just högläsning påpekas av respondenterna. Fokus riktas fortfarande på 

betydelsen av en lugn atmosfär i samband med läsaktiviteterna. Respondenterna 

beskriver en flexibilitet i kombination med en tanke om läsmiljöns karaktär. 

Nej men nu börjar det ju bli varmt ute och då kan man ju ta ut en madrass och en hög med 
böcker så kan man även sitta ute och läsa. [...] Då försöker vi hitta en lugn plats i skuggan så inte 
barn springer omkring där och tjoar när man sitter och läser. 

5.2.4 Analys av den sociala och fysiska miljön 

En betydande faktor som respondenterna beskriver gynnar läsmiljön och barns 

förutsättningar till att lära är skapandet av ett positivt lärandeklimat. Resultatet visar 

på att skapandet av en lugn och tillåtande atmosfär påverkar barns delaktighet vid 

högläsningen och boksamtalet. Genom skapandet en lugn miljö elimineras även olika 

störande moment vilka beskrivs kan påverka barns förmåga till att ta till sig det som 

bearbetas vid läsaktiviteter. Kindel (2009) lyfter en liknande tanke då hon hävdar att 

en faktor som påverkar läsmiljön i förskolan är förskollärares anpassningsförmåga 
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riktat mot att utforma högläsningen utifrån vad barnet är i behov av för att lära och 

utvecklas. 

  

Framträdande ur det som respondenterna säger blir att miljön fungerar som ett 

redskap för att skapa en typ av lärandesituation vilken präglas av utrymme för dialog 

och reflektion. Säljös (2012, 2015) beskrivning av hur sociala interaktioner till viss del 

är beroende av den mediering som sker mellan individer och miljön kan här tänkas bli 

relevant att sättas i relation till det som beskrivs i resultatet. Den typ av 

lärandeorienterad läsmiljö som respondenterna lyfter fram kan ur det sociokulturella 

perspektivet tolkas som en social process där barngruppen och miljön samspelar och 

är beroende av varandra för att bidra till barnets individuella språkutveckling. 

  

Resultatet visar på att respondenterna aktivt strävar efter att göra anpassningar av 

läsmiljön för att dess fysiska utformning och lärandeklimat ska vara tillgängligt för 

hela barngruppen. Respondenterna beskriver vikten av att skapa en lugn atmosfär 

likväl som forma och nyttja hela förskolan miljö kan ur det sociokulturella perspektivet 

förstås som att de aktivt stöttar barnen. Den miljö som iscensätts av respondenterna 

fungerar som en betydande faktor för barns lärande och delaktighet, tolkningen 

baserar sig på Säljös (2015) beskrivning av begreppet scaffolding. Respondenterna 

skapar en tillgänglig form av läsmiljö. Tillgänglig i den mening att de skapar 

förutsättningarna för olika former av stöttande miljöer. Miljöer inom vilka barnen vill, 

kan och får delta i högläsning och boksamtal utifrån sina individuella förutsättningar 

till att lära och utvecklas.    

5.2.5 Förskolans organisation 

Organisatoriska faktorer vilka påverkar högläsningen och boksamtalets genomförande 

är någonting som lyfts fram av respondenterna. Planeringsarbetet är någonting 

önskvärt då det beskrivs gynna högläsningen men som däremot poängteras inte alltid 

är genomförbart, en av respondenterna uttrycker sig såhär: 

Ja, i den bästa av världar så vill jag ju ibland ta fram böcker som jag har förberett mig med 
genom att jag själv vet vad jag har för syfte med att läsa den här boken, det kan ju till exempel 
vara att jag vill väcka ett ämne eller en tanke hos barnen så att jag får dem att reflektera om 
innehåller som är i berättelsen och då måste jag ju själv veta vad boken handlar om. Men tyvärr 
så ser ju inte verkligheten alltid ut så. 

En vilja till att arbeta aktivt med högläsningens planering och genomförande lyfts fram 

av respondenterna, vilket vidare beskrivs bidrar till att utforma specifika syften kring 

vilket lärande de vill möjliggöra för. Respondenterna lyfter att viljan till att organisera 

och planera högläsningen och boksamtalet existerar men att yttre faktorer leder till att 

tiden inte alltid upplevs räcker till. En respondent säger följande: 

Det är bra om jag hinner titta igenom boken så att man kan tänka efter lite grann kanske om det 
är några frågor man vill ställa och om man har något speciellt syfte med just den boken. Men det 
är inte alltid man hinner det, eller oftast känner jag, som man skulle vilja mer. 

Frånvaro inom arbetslaget är ytterligare en faktor som återkommer i respondenternas 

beskrivningar av arbetet med högläsning och boksamtal.  
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Ja det är ju om det är många borta så man är få personal, många barn och att man blir avbruten 
kanske att man måste ta telefon eller så är det ju såna yttre omständigheter då som påverkar för 
det är ju svårt att koncentrera sig om man inte får vara ifred så att säga om man blir störd, det är 
ju dom omständigheterna då. 

Respondenterna lyfter att det är de vardagliga faktorerna som spelar in och påverkar 

deras möjligheter till att arbeta med högläsningen så som hen önskar. En annan av 

respondenterna uttrycker ett liknande resonemang och lyfter även att det påverkar 

gruppsammansättningen. 

Sen är det ju viktigt att vi alla är på plats, är någon borta ja men då kanske det faller på grund av 
alla de andra sysslorna man måste göra. Så tyvärr är det ju ofta sånt också. Ja och då blir det ju 
kanske så att idag läser vi för alla och då blir det inte det här planerade. 

Resurser i form av personaltäthet återkommer i respondenternas beskrivningar och de 

betonar att det i sin tur skapar en känsla av otillräcklighet.  

Det är ju ibland känner jag att om något barn kommer och frågar om jag kan läsa att man 
känner att man inte har tid liksom om det är för många barn. Att jag känner att jag inte kan gå 
och sätta mig med bara dig just nu tyvärr, fast jag skulle vilja. 

Respondenterna lyfter att högläsningen ytterligare behöver prioriteras.  Samtidigt som 

de poängterar att planeringsarbetet tenderar att fallera då andra områden än just 

högläsningen prioriteras. Respondenterna beskriver att denna tidspress innebär att de 

resurser som krävs för att skapa en kvalitativ läsmiljö inte läggs på planeringsarbetet 

av högläsningen och boksamtalet. 

Tidspressen att man är så mycket i nuet känner jag. Att det är så mycket som händer runt 
omkring. Och sen när jag har min planering så blir det andra saker som jag prioriterar än att ta 
fram och planera för en bok. Jag prioriterar andra saker, tyvärr. 

5.2.6 Analys av förskolans organisation 

Resultatet visar på att den läsmiljö som lyfts fram som eftersträvansvärd inte alltid är 

genomförbar. Respondenterna visar på denna tankegång genom att de säger att 

lärandet tenderar att begränsas. Begränsas i den mening att den form av sociala 

lärprocesser vilka poängteras bör prägla högläsningen och boksamtalet inte alltid kan 

möjliggöras. Respondenterna beskriver att faktorer i form av tid och resurser påverkar 

deras skapande av ett språkstimulerande läsklimat i förskolan. En av respondenterna 

säger att tiden inte alltid räcker till och att barnen därmed går miste om tillfällen för 

att delta i högläsning och boksamtal. Högläsningen och boksamtalet kan därmed 

uppfattas som något respondenterna anser är viktigt men samtidigt som ett 

förhållandevis nedprioriterat område. Organisatoriska faktorer kan ur resultatet 

förstås som att det inte skapar det som anses vara de rätta förutsättningarna för att 

kunna prioritera läsmiljön inom verksamheten. Det tolkas som att barns 

språkutveckling inte når sin fulla potential vid dessa tillfällen då organisatoriska 

faktorer påverkar respondenternas planering och genomförande av olika 

läsaktiviteter. Tolkningen baserar sig på Björk-Willéns m.fl. (2018) betonande av att 

de lästillfällen som förskollärare erbjuder det individuella barnet likväl som 

barngruppen bör innefattas av en utgångspunkt i barns olika behov och kunskaper 

inom språket. Ur respondentens svar kring hur hen bemöter barns intresse till att 
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själva initiera läsaktiviteter kan det förstås som att barns lärande inom språket 

begränsas av olika organisatoriska faktorer. Faktorer som hen likväl som andra 

respondenter återkommer till och som de beskriver påverkar högläsningens och 

boksamtalets kvalitet. 

  

Det kan tolkas som att högläsningen och boksamtalet inte alltid visar på de kvalitativa 

aspekter som respondenterna påpekar är viktiga för möjliggörandet av barns 

språkutveckling. Tolkningen baserar sig på hur de centrala begrepp, inom det 

sociokulturella perspektivet, som lyfts i denna studie beskriver barns olika vägar till att 

lära och utvecklas. Det som begreppen har gemensamt är att individens 

kunskapsutveckling inte är en isolerad process utan att lärandet sker i olika former av 

sociala och språkliga samspel med omvärlden (Säljö, 2012, 2015). En viktig del i denna 

process beskrivs vara att det finns olika former av vägledande och utmanande 

stöttning. Stöttning som möjliggör för individen att uppnå nya kunskaper och en 

fördjupad förståelse för den miljö, individer och redskap som hen samspelar med. 

Flera av respondenterna beskriver att den läsmiljö de har för avsikt att planera och 

iscensätta för främjandet av barns språkutveckling kommer och går i förskolan. 

Organisatoriska faktorer beskrivs begränsa respondenternas språkfrämjande arbete 

inom förskolans läsmiljö. Ur det sociokulturella perspektivet grundläggande syn på 

lärande och utveckling kan det tolkas som att barns språkutveckling i samband med 

högläsning och boksamtal till viss del begränsas av yttre omständigheter. Resultatet 

visar på att organisatoriska faktorer skapar begränsningar inom läsmiljön. 

Begränsningar vilka kan tolkas som att det sociala och språkliga samspel som Säljö 

(2012, 2015) beskriver lägger grunden för barns lärande inte kontinuerligt kan 

levandegöras av respondenterna i samband med högläsning och boksamtal. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat, vilket presenteras under rubriken 6.1 

resultatdiskussion. Resultatet sätts i relation till teori, tidigare forskning och studiens 

syfte och forskningsfrågor. Under 6.2 Metoddiskussion förs en diskussion kring de 

metodval som gjorts i samband med studien. 

6.1 Resultatdiskussion 

Diskussionen kring studiens resultat skrivs fram under rubrikerna 6.1.1 Strategier och 

faktorer vilka påverkar läsmiljön och barns språkutveckling och 6.1.2 

Förskollärarnas strategier för ett språkfrämjande arbete och de faktorer som 

påverkar dess praktiska genomförande. 

6.1.1 Strategier och faktorer vilka påverkar läsmiljön och barns 
språkutveckling 

Resultatet och analysen visar på miljöns betydelse för möjliggörandet av att 

högläsningen blir ett socialt lärandetillfälle där barns språkutveckling når sin fulla 

potential. Hur miljön organiseras framstår som en av kärnpunkterna i att skapa en 

läsmiljö som tilltalar samtliga barns intressen och behov. Det handlar om att göra 

högläsningen och boksamtal till någonting lustfyllt och en form av lärandetillfälle som 

visar på språkets komplexitet. En komplexitet som innebär att olika delar av språkets 

uppbyggnad lyfts fram och skapar ett mångsidigt lärande, vilket synliggjorts i de 

strategier resultatet och analysen pekar på i Synliggöra språkets uppbyggnad och de 

faktorer som lyfts i Social och fysisk miljö. Ur de båda teman går det att urskilja att den 

läsmiljö som respondenterna beskriver riktar sig mot att organisera för högläsningen 

och boksamtalet på ett sätt som lockar barnen till delaktighet. Barns språkutveckling 

gynnas via de medvetna strategier respondenterna beskriver använda sig av för att lyfta 

och bearbeta språket i samspelet med barngruppen. Skapandet av en sådan typ av 

språkstimulerande läsmiljö som resultatet pekar på ligger i enlighet med Norlings 

(2015) beskrivning av vad som kännetecknar en kvalitativ form av läsmiljö i förskolan. 

Genom att förskollärare prioriterar dialogskapande med utgångspunkt i barns förmåga 

till att relatera till det kunskapsområde som ligger i fokus läggs grunden till barns 

förmåga att bli läsande och skrivande individer. 

  

Resultatet visar på att ytterligare en del i miljöns betydelse för barns språkutveckling 

är förskollärarens anpassningsförmåga. Barns varierade behov till att delta, förstå och 

relatera till litteraturen är en aspekt som betonas tas med i beräkningarna av hur 

högläsningen bör iscensättas. Behovsanpassningar riktat mot gruppsammansättning 

och konkretiseringar i samband med högläsning och boksamtal lyfts fram av 

respondenterna. Resultatet och analysen visar på medvetna strategier för att arbeta 

med barns språkutveckling i läsmiljö, vilket synliggörs under Konkretisering av 

högläsning och boksamtal och Gruppsammansättning. Temat visar på att de 

anpassningarna som görs i förlängningen handlar om att se till barns individuella 
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förutsättningar till delaktighet och förmåga till att ingå i de samspel som sker. 

Tillvägagångssättet visar på det sociokulturella perspektivets fokus på att lärandet 

möjliggörs via stöttning utifrån. Den närmaste utvecklingszonen visar på en tanke om 

att utgå från barnets behov och att lärandet bör ta fäste i vad det individuella barnet 

behöver för att utvecklas (Säljö, 2015). Respondenternas konkretiseringar av 

högläsningen visar på den form av behovsinriktade utgångspunkt som den närmaste 

utvecklingszonen utgår från. Ur det sociokulturella perspektivet kan därmed resultatet 

tolkas som att högläsningen som iscensätts av respondenterna främjar barns 

språkutveckling. Vikten av att göra anpassningar utifrån den rådande barngruppens 

varierade behov synliggörs även i Säljös (2012, 2015) och Silvermans m.fl. (2010) 

beskrivning av begreppet scaffolding. Författarna lyfter att begreppet riktar sig mot att 

finna olika tillvägagångssätt för att stötta barnet i sin kunskapsutveckling. Det handlar 

om att göra högläsningen tillgänglig för samtliga barn och skapa en läsmiljö som 

präglas av förskollärarens anpassningsförmåga riktat mot att gynna hela 

barngruppens språkutveckling (Silverman m.fl., 2010).  

  

Resultatet likväl som analysen visar på högläsningens sociala karaktär. Det är inte en 

förmedling av kunskaper vilka Lenhart m.fl. (2018) visade på i sin studie som 

prioriteras. I relation till denna studies syfte visar resultatet genom respondenternas 

beskrivningar att skapandet av en språkutvecklande läsmiljö istället handlar om att 

skapa läsaktiviteter som låter barn och vuxna mötas kring litteraturen. Högläsningen 

blir genom de boksamtal som respondenterna tillåter, uppmuntrar och iscensätter en 

social mötesplats med språket som utgångspunkt. Ceprano (2010) visar på 

boksamtalets vikt för barns språkutveckling och att det handlar om att väva samman 

den vuxnes likväl som barns olika perspektiv i samband med högläsningen. Ur 

resultatet går det att urskilja att barns språkutveckling inte nödvändigtvis alltid är det 

som ligger i fokus vid högläsningen, men som vid de dialoger som skapas blir en 

produkt av de sociala interaktioner som sker. Genom att respondenternas planering av 

högläsningen och boksamtalet är flexibilitet blir lärandet individuellt men med 

utgångspunkt i hela barngruppens förutsättningar till att lära och utvecklas inom 

språket. Barns olika förutsättningar till delaktighet fångas upp av förskollärarna och 

blir en del av läsmiljön vilket leder till att lärandet sker genom olika former av språkliga 

och sociala interaktioner i samband med högläsning och boksamtal. Blewitt m.fl. 

(2009) beskriver planeringsarbetets betydelse för den lärmiljö som skapas vid 

högläsningen och boksamtal. En betoning görs på den vuxnes förmåga till att 

samordna perspektiv och göra lärandet relevant för barnet, vilket beskrivs bidra till att 

lyfta in nya erfarenheter och kunskaper. Respondenternas betoning på vikten av att 

skapa ett relevant lärande med utgångspunkt i barns perspektiv kan därmed anses vara 

väsentligt för möjliggörandet av en språkrik läsmiljö i förskolan. Det eftersom Blewitt 

m.fl. (2009) likväl som Kindel (2009) pekar på liknande aspekter, nämligen att hur 

boksamtalet iscensätts av förskollärare har en direkt påverkan på barns möjligheter att 

lära och utvecklas inom språket. 
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Zucker m.fl. (2013) lyfter kvalitetsbegreppet kopplat till förskollärarens betydelse för 

barns språkutveckling. Det poängteras att det är förskolläraren som möjliggör för en 

rik språkutveckling hos barnet, en aspekt som främst härleds till högläsningens 

kvalitativa utförande och inte nödvändigtvis på hur frekvent förekommande 

läsaktiviteterna är. I denna studie framkommer liknande resonemang ur det 

analyserade resultatet, respondenterna beskriver strategier i Användning av frågor 

vilka pekar mot att det inte är högläsningen i sig som är det viktigaste utan hur de 

möjliggör barns lärande. Något som beskrivs ske genom att högläsningen och 

boksamtalet präglas av reflektion, perspektivtagande och utrymme för samtal vilka 

vidgar barns kunskaper inom språket och litteraturens innehåll. En mediering av 

kunskaper blir framträdande ur respondenternas resonemang kring vikten av att 

skapa en kvalitativ form av högläsning och boksamtal. Det är de språkliga processerna 

som prioriteras av respondenterna, vilket ligger i linje med Säljös (2012, 2015) 

beskrivning av att kunskap medieras mellan individen och omvärlden. Resultatet visar 

på att det finns en uppfattning om att det är genom sociala interaktioner som barns 

språkutveckling gynnas och att språket är något som synliggörs via litteraturen. Det 

blir framträdande att litteraturen fungerar som den gemensamma nämnaren inom 

läsmiljöns olika former av medierande samspel och kunskapsutbyten. En form av 

mediering som i sin tur visar på att barnen approprierar ny kunskap vid mötet med 

litteraturen. Det eftersom barns lärande, vilket benämns som appropriering inom det 

sociokulturella perspektivet, möjliggörs via skapandet av olika former av sociala 

interaktioner och medierande kunskapsutbyten (Säljö, 2012, 2015).  

  

Resultatet pekar även på strategier, under Synliggöra språkets uppbyggnad och 

Användning av frågor, som visar på att högläsningen kan förstås som ett 

lärandetillfälle med flertal olika syften. Högläsningen och boksamtalet lyfts fram som 

språkutvecklande lärandetillfällen och det poängteras att dessa även bidrar till att 

skapa en trygghet mellan barn och vuxna via de samspel som sker. De samtal som 

skapas vid högläsningen framställs syfta till att öka barns ordförråd samt läs och 

skrivutveckling, men skapar också en förståelse för litteraturen genom de samtal som 

iscensätts av respondenterna. Kindel (2009) bekräftar tankegångarna kring 

högläsningens funktioner för möjliggörandet av barns språkutveckling i sin studie. 

Barns språkutveckling och förståelse för litteraturens olika delar beskrivs gynnas av att 

de kontinuerligt får delta i olika former av samtal i samband med högläsning. Vi tolkar 

därmed resultatets fokus på dialogskapandets betydelse för barns sociala relationer 

och språkutveckling som något som skapas inom de sociala möten som sker vid 

högläsningen. Läsmiljöns betydelse för barns möte med språket framstår som en 

produkt av de sociala relationer som skapas och som analysen ur det sociokulturella 

perspektivet visat på har betydelse för barns förmåga till att lära och utvecklas i 

samspel med andra individer. Det eftersom barns lärande via språkliga och sociala 

interaktioner är centralt inom detta teoretiska perspektiv (Säljö, 2015). 
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6.1.2 Förskollärarnas strategier för ett språkfrämjande arbete och de 
faktorer som påverkar dess praktiska genomförande 

Under Samstämmighet inom arbetslaget visar resultatet på att planering inför 

högläsning och boksamtal är en faktor som påverkar respondenternas arbete i relation 

till att erbjuda en så innehållsrik och språkstimulerande läsmiljö som möjligt för 

barnet och barngruppen i sin helhet. Det beskrivs underlätta för respondenterna att ha 

ett i förväg planerat syfte för lärandetillfället då det möjliggör för dem att möta barns 

olika behov och skapa en bredd för hur olika lärandeobjekt uppnås. Strategier för 

planeringen av frågor riktat mot språkets uppbyggnad och innehåll betonas i 

Användandet av frågor som en viktig del och att det inte enbart handlar om vad 

litteraturen förmedlar även om detta fungerar som en källa för att synliggöra språkets 

uppbyggnad. Samstämmighet inom arbetslaget riktar även fokus mot att planeringen 

respondenterna utför måste vara anpassningsbar och utgå ifrån en samstämmighet 

inom arbetslaget. Barns intresse och rådande förutsättningar vid högläsningen och 

boksamtalets genomförande måste fångas upp och visa vägen för hur lärandet går till 

och iscensätts. Planeringsarbetet och genomförandet av förskolornas läsaktiviteter 

visar på spår ur Kindels (2009) rekommendationer för hur högläsningen med fördel 

kan iscensättas. Analysen av resultatet visar på förtjänsterna av att skapa en 

helhetsbild i relation till barns möte med litteraturen. En helhetsbild som kan förstås 

som att den samstämmighet respondenterna strävar efter att synliggöra leder till att 

förskolläraren och barnen ges möjligheten till att samspela via litteraturen och 

tillsammans utforskar olika vägar till barns kollektiva likväl som individuella lärande. 

Här synliggörs det sociokulturella perspektivets fokus på att lärandet sker via en 

kollektiv process, barns lärande och utveckling sker initialt via mötet och samspelet 

med omvärlden (Säljö, 2012). Ett samspel som leder till att barnet approprierar 

kunskapen och en inre form av lärande skapas, vilket möjliggör för barnet att sätta sin 

egen prägel på det aktuella kunskapsområdet (Säljö, 2012, 2015). 

 

En form av stöttning blir framträdande ur denna studies resultat och analys av 

Samstämmighet inom arbetslaget likväl som ur Säljös (2012, 2015) beskrivning av 

begreppet scaffolding inom det sociokulturella perspektivet. Begreppet beskrivs rikta 

sig mot den vuxnes förmåga till att fungera som ett stöttande element i barns 

lärprocesser. I denna studie lyfter respondenterna fram att samstämmigheten främst 

riktar sig mot att utveckla ett behovsinriktat arbetssätt. Respondenterna lyfter 

fördelarna med att gemensamt i arbetslaget planera och genomföra läsaktiviteter vilka 

tillgodoser barns olika förutsättningar till delaktighet. En tanke väcks däremot i 

relation till den stöttning av barns språkutveckling som samstämmigheten visar på, 

det gällande vad som kan tänkas ske då samstämmigheten innebär någonting annat än 

det som respondenterna lyfter i denna studies resultat. Skolverket (2018) beskriver att 

barn ska mötas av en stimulerande läsmiljö som bidrar till att de utvecklar sitt språk. 

Om samstämmigheten däremot riktas mot att förbise vikten av att planera och 

genomföra högläsning och boksamtal med målet att aktivt främja barns 

språkutveckling hur påverkas då barns möjligheter till att möta en kvalitativ läsmiljö. 

Om ett arbetslag inte aktivt strävar efter att skapa den form av samstämmighet denna 
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studies resultat pekar på väcks en tanke om vad för läsmiljö som barn erbjuds i 

förskolan. I främjandet av barns språkutveckling i samband med högläsning och 

boksamtal är det betydelsefullt att barnen möts av förskollärare vilka kan stötta dem i 

sina lärprocesser (Blewitt m.fl., 2009). Framträdande blir att beroende på vilken form 

av samstämmighet som existerar i ett arbetslag så ges barn olika förutsättningar till 

språkutveckling i samband med högläsning och boksamtal.  

 

Norling (2015) för en diskussion kring lärandemiljöns betydelse för barns 

språkutveckling. Grunden i att möjliggöra för barns läs- och skriftspråksutveckling 

betonas sker genom skapandet av en språkrik läsmiljö i förskolan. Främst riktat mot 

hur förskolläraren iscensätter olika lärandetillfällen och möjliggör för att skapa olika 

former av samspel och dialoger med språket som utgångspunkt. En typ av tankegångar 

vilka stämmer överens med det sociokulturella perspektivets fokus på språkets 

betydelse för människans förmåga till att lära och utvecklas (Säljö, 2015). Skapandet 

av en förståelse för läs- och skriftspråket betonas i denna studies resultat och visar även 

på hur betydelsefullt högläsning och boksamtal är för barns utveckling av 

grundläggande kunskaper inom språkets olika delar. Genom att aktivt lyfta och 

diskutera olika delar av litteraturen bildas lärandetillfällen med språkets uppbyggnad 

som utgångspunkt. Lärandet fokuseras inte enbart i ett här och nu perspektiv utan att 

det är tillfällen för att lägga grunden för barn som läsande och skrivande individer. 

Barns literacyutveckling synliggörs och är något som Brodin m.fl. (2019) beskriver 

påverkas av den kommunikation som sker vid olika former av högläsning och som 

kräver en medvetenhet hos den vuxne kring olika strategier för att lyfta språkets olika 

delar. Resultatet av vår studie visar på att denna medvetenhet existerar i förskolan. 

Respondenterna betonar att vid högläsningen och boksamtal riktas innehållet inte 

enbart mot det som litteraturen förmedlar utan att fokus läggs även på textens 

uppbyggnad, symboler och begrepp. En aspekt vilken visar på att barns 

literacyutveckling blir en del av det språkfrämjande arbete respondenterna iscensätter 

i samband med högläsningen och boksamtal. Genom respondenternas medvetna 

strategier för att lyfta språkets olika delar visar resultatet på den typ av 

lärandeaktiviteter som Zucker m.fl. (2013) beskriver krävs för att gynna barns 

literacyutveckling. Barns intresse kan inte alltid styra lärandet, utan precis som 

resultatet pekar på så handlar det även om att väcka ett intresse. En process som 

beskrivs förlita sig på förskollärarnas behovsanpassning för att väcka en lust till 

delaktighet hos samtliga barn och skapa språkfrämjande samtal kring litteraturens 

olika delar. 

  

Förskolans organisation visar på att en ambition och strävan existerar för 

möjliggörandet av lärandetillfällen vilka synliggör högläsningens och boksamtalets 

fulla potential. Resultatet och Norlings (2015) studie visar på att högläsningen kan 

fungera som ett tillvägagångssätt för att främja barns språkutveckling, det handlar om 

att skapa en lärandemiljö som tillgodoser barnets likväl som barngruppens behov. 

Resultatet i vår studie visar även på att det som lyfts fram som eftersträvansvärt inte 

alltid är genomförbart. Att möta barns behov beskrivs ske genom hur högläsningen och 
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boksamtalet utformas, riktat mot exempelvis antal barn, valet av litteratur och hur 

högläsningen sedan praktiskt genomförs. I Förskolans organisation framkommer det 

däremot att boksamtalets utformning tenderar att fallera då förskolepersonalen inte 

räcker till resursmässigt eller då spontana förändringar sker i den vardagliga 

verksamheten i förskolan. En tanke väcktes hos oss riktat mot hur den typ av 

behovsanpassat lärande, som Blewitt m.fl. (2009) beskriver, faktiskt kan möjliggöras 

kontinuerligt i förskolan. Viljan och förståelsen för högläsningen och boksamtalets 

språkfrämjande potential synliggörs ur resultatet. Samtidigt som resultatet visar på att 

de typer av sociala möten som Björk-Willén m.fl. (2018) beskriver gynnar barns 

språkutveckling i samband med högläsning och boksamtal inte alltid blir fullt möjliga 

att levandegöra i förskolan. 

  

I relation till studiens syfte riktat mot hur högläsning och boksamtal bidrar till barns 

språkutveckling blir en tvetydighet framträdande ur resultatet. Respondenterna 

beskriver medvetna strategier för att aktivt arbeta med barns språkutveckling inom 

läsmiljön, samtidigt som att organisatoriska faktorer anses påverka möjligheterna till 

att omsätta dessa strategier i praktiken. Studiens resultat likväl som tidigare forskning 

visar på att en koppling existerar mellan den läsmiljö som iscensätts i förskolan och 

barns språkutveckling. Däremot ställer vi oss frågande om barn ges likvärdiga 

förutsättningar till att delta i denna typ av kvalitativa läsmiljöer som resultatet och 

tidigare forskning lyfter. Läroplanen för förskolan beskriver att barns språkutveckling 

ska stimuleras och att barns nyfikenhet för språkets olika delar ska fångas upp i 

verksamheten (Skolverket, 2016). Den kommande reviderade läroplanen påpekar även 

vikten av att stimulera barns språkutveckling och att detta med fördel kan göras i 

samband med högläsning och samtal kring litteratur (Skolverket, 2018). Oavsett vilken 

av dessa läroplaner vi vänder blicken mot blir det framträdande att om vårt resultat 

skulle genera en allmän bild av hur förskolan arbetar med högläsning, för att främja 

barns språkutveckling, framstår behovet av att ytterligare stärka högläsningens roll i 

förskolan. Det för att skapa den typ av samstämmighet respondenterna i resultatet 

påpekar på, inte bara inom specifika arbetslag utan inom förskolor generellt. En 

samstämmighet som denna studie visat på kan tänkas fungera som ett 

tillvägagångssätt för att skapa likvärdiga möjligheter till språkutveckling i samband 

med högläsning och boksamtal för samtliga barn i förskolan. 

6.2 Metoddiskussion 

Datainsamlingsmetoden för studien bestod av semistrukturerade intervjuer. En metod 

vilken i efterhand visat sig vara fördelaktig för studiens genomförande. Studiens syfte 

riktade sig mot att undersöka ett urval av förskollärares perspektiv, åsikter och 

kunskaper kring högläsningens och boksamtalets roll i förskolan. Intervjuformen som 

användes genererade ett resultat vilket stämde överens med studiens syfte. Valet av 

relativt öppna frågor gav möjligheten för respondenterna att delge sina perspektiv på 

vårt valda fokusområde för studien. Intervjuerna tenderade däremot att bli något 

kortare än vad som initialt planerats, vilket vi i efterhand anser inte påverkat studiens 
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resultat. Det eftersom intervjuerna ändå genererade ett rikt dataunderlag för vår 

tematiska analys, vilket vi därmed anser stärker valet av metod för datainsamlingen. 

Respondenterna hade även gett sitt medgivande till att låta oss följa upp med 

eventuella följdfrågor via mailkontakt, vilket däremot inte nyttjades då vi inte upplevde 

ett behov till detta.   

  

Datainsamlingen generade ett omfattande analysunderlag och framställandet av 

resultatet gjordes med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. I efterhand 

blev det däremot framträdandet att intervjufrågorna med fördel kunde ha 

omformulerats något för att möjligtvis riktat ytterligare fokus mot barns 

språkutveckling i samband med högläsning och boksamtal. Respondenternas svar blev 

vid vissa tillfällen väldigt generella då de beskrev barns språkutveckling i samband med 

högläsning och boksamtal. Det hade varit intressant att skapa intervjufrågor vilka 

möjligen bidragit till mer detaljerade och specifika svar på hur olika delar i barns 

språkutveckling synliggörs inom läsmiljön i förskolan. Vi hade också kunnat valt att 

kombinera observationer och intervjuer som datainsamlingsmetod för att få en 

tydligare bild av hur det språkfrämjande arbetet med högläsning och boksamtal ser ut 

i praktiken. Samtidigt som vi tänker att det möjligtvis skulle kunna generera en skev 

bild av den läsmiljö vi valt att undersöka. Det eftersom observationerna skulle ha 

genomförts under en kort tidsintervall vilket möjligtvis inte skulle ge oss en rättvis bild 

av förskollärarnas språkfrämjande arbete. 

  

Metodvalet för bearbetningen av datainsamlingen var även den fördelaktig för 

skapandet av ett resultat som överensstämmer med syftet och frågeställningarna för 

studien. Den tematiska analysen gav oss möjligheten att strukturera 

transkriberingarna på ett tydligt och lättöverskådligt sätt, vilket möjliggjordes via de 

färgkodningar och tematiseringar som genomfördes i dataanalysen. Tematiseringen av 

insamlade data underlättade för oss att bibehålla fokus på studiens syfte och 

frågeställningar. De delar vilka inte var relevanta för studien kunde urskiljas. Genom 

att de delar vilka upplevdes irrelevanta för studien inte färgkodades riskerade inte 

dessa delar att lyftas i resultatet och visa på ett innehåll som inte varit relevant för 

studiens syfte och frågeställningar, något som vi anser ytterligare stärkt studiens 

kvalitet då den tematiska analysen gav oss möjligheten att urskilja relevant data för 

studien. Samtidigt väcks en tanke om att eventuella bortfall av relevant material kan 

ha skett då delar av datainsamlingen inte plockas med i resultatet. Transkriberingar 

bearbetades däremot flertalet gånger vid dataanalysen, vilket vi anser innebär att vi 

ändå strävat efter att säkerhetsställa att relevant datamaterial plockats med i studien. 

Men att värderingar hos oss som författare alltid till viss del finns med, vilket kan 

tänkas påverka hur analysen av datainsamlingen tolkas i relation till syftet och 

frågeställningarna. 
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7 Avslutande reflektion 

I 7.1 Slutsatser visar vi på de slutsatser som gått att urskilja i studien med 

utgångspunkt i syfte och frågeställningar. Studiens relevans för yrkesprofessionen 

skrivs fram under 7.2 Studiens relevans för förskolläraryrket. Avslutningsvis 

presenteras förslag till eventuella fortsatta studier, vilket synliggörs under rubriken 7.3 

Fortsatta studier. 

7.1 Slutsatser 

I relation till syftet och frågeställningarna visar studien på att högläsning och 

boksamtal har en given plats i förskolan samtidigt som att det blir framträdande att de 

möjligtvis är i behov av att ytterligare prioriteras. Resultatet visar på att den bild av 

läsmiljön som lyfts fram, i relation till barns språkutveckling, inte alltid kan omsättas 

i praktiken. I samband med införandet av den nya reviderade läroplanen, Lpfö18, väcks 

en tanke hos oss om att detta eventuellt kan komma att förändras. En slutsats blir att 

den nya läroplanen kan komma att bidra till en mer legitimerad plats för högläsningen 

och samtal kring litteraturen inom förskolans undervisning. Det eftersom 

högläsningen som begrepp presenteras och dess roll i relation till att barn får möta och 

samtala kring litteratur med målet att lära och utvecklas inom språket. Den bild av 

läsmiljön som synliggjorts i denna studie, med koppling till resultatet och tidigare 

forskning, visar på att kunskaper finns i förskolan. Kunskaper kring vilka effekter 

högläsningen och boksamtalet kan tänkas ha på barns språkutveckling, men att 

organisatoriska och strukturella faktorer påverkar hur läsmiljön faktiskt iscensätts.  

 

Framträdande för oss blir att insikten och kunskapen finns där hos personalen i 

förskolan. Det blir istället en fråga om att högläsningens och boksamtalets position 

inom undervisningen i förskolan ytterligare måste stärkas, vilket kan stödjas i de 

argument som lyfts fram i denna studie riktat mot de vedertagna positiva effekter dessa 

läsaktiviteter har på barns språkutveckling. Argument vilka stärkts både via en 

teoretisk utgångspunkt och aktuell forskning likväl som genom en koppling till 

förskolans praktik, det eftersom resultatet visar på en förståelse för högläsningen likväl 

som boksamtalets komplexitet och betydelse för barns olika vägar till att bli sociala och 

språkande individer. 

7.2 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Studien visar på en relevans till förskolläraryrket genom att den lyfter kommande 

förändringar i den nya reviderade läroplanen, med en betoning på högläsningens roll 

i förskolan. Studiens resultat och tidigare forskning visar på relationen mellan 

högläsning, boksamtal och barns språkutveckling. Vi anser att studien därmed kan 

bidra till nya insikter samt fortsatta dialog och reflektion riktat mot förskollärares 

arbete kring möjliggörandet av olika former av språkfrämjande läsmiljöer i förskolan. 

En läsmiljö som uppfyller de mål för högläsning och samtal kring litteratur, i relation 

till barns språkutveckling, som synliggörs i den kommande reviderade läroplanen. 
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7.3 Fortsatta studier 

En aspekt som blev framträdande i studiens resultat var vikten av en samstämmighet 

inom arbetslaget för att skapa goda förutsättningar för högläsningen och boksamtalets 

kvalitativa genomförande. I strävan efter att erbjuda en kvalitetsinriktad läsmiljö, 

inom vilka barns språkutveckling främjas, lyfts det att planeringsarbetet måste föras 

samman och sträcka sig mellan kollegorna inom arbetslaget. Framträdande blir dock 

att tiden inte alltid räcker till. En tanke om ett eventuellt framtida forskningsområde 

väcktes här hos oss riktat mot att undersöka hur organisatoriska faktorer påverkar 

högläsningens och boksamtalets kvalitet. Det i relation till om införandet av den nya 

läroplanen haft några effekter på de resurser som läggs på den didaktiska planeringen 

av dessa läsaktiviteter i förskolan. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Information om en studie kring högläsning i förskolan. Du tillfrågas 
härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi är två förskollärarstudenter vid Mälardalens högskola i Västerås som skriver vårt 
självständiga arbete. Syftet med vår studie är att skapa oss en bild av hur 
förskollärare ser på och tänker kring användandet av högläsning. 

För att skapa oss en bild av hur förskollärare tänker kring högläsning i förskolan vill 
vi nu komma ut i verksamheten. Vårt mål är att intervjua dig för att ta del av dina 
erfarenheter och perspektiv kring högläsningens användning och syfte. Intervjuerna 
tar cirka 30 minuter och kommer att spelas in via ljudupptagning och i efterhand 
transkriberas. Syftet med genomförandet av intervjun är du som förskollärare kan 
bidra med värdefull kunskap till vårt arbete. Vår målsättning med intervjun är 
därmed att synliggöra dina perspektiv riktat mot hur du ser på och beskriver arbetet 
med högläsning inom förskolan. 

Vid intervjutillfället kommer vi beakta Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det innebär 
att du närsomhelst i studien utan närmare motivering och utan konsekvenser för dig 
kan avbryta ditt deltagande likväl som att ditt deltagande är frivilligt. Kontinuerligt 
under studien kommer vi behandla insamlade data och ditt deltagande konfidentiellt 
vilket innebär att ditt namn kommer anonymiseras. Allt dataunderlag som samlas in 
under studiens gång kommer enbart behandlas av oss skribenter samt att all data 
raderas då studien publicerats vid Mälardalens högskola via databasen Diva senast 
2019-08-31. 

Vi hoppas på att denna studie kommer bidra med nya insikter kring förskollärares 
arbete med högläsning i förskolan. 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon utav oss 
eller vår handledare.  

  

Med vänliga hälsningar 

  

Lisa Andersson           ljn16002@student.mdh.se 

Sandra Dikert             sdt14001@student.mdh.se 

  

 

Handledare: 

Ester Catucci                       ester.catucci@mdh.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

  

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

 

3. Vid vilka tidpunkter på dagen skulle du säga att högläsning förekommer 
oftast? 

 

4. Vad är viktigt för dig i arbetet med högläsning? 

 

5. Kan du beskriva hur du arbetar med högläsning? 

 

6. Brukar du planera inför högläsningen? 

 

a. Om ja, vad innebär denna planering? 

b. Om nej, vad tror du att detta beror på? 

 

7. På vilka sätt anser du att högläsning bidrar till barns språkutveckling? 

 

8. Hur tänker du kring boksamtal i samband med högläsningen? 

 

9. Berätta om hur du beaktar barns perspektiv i samband med boksamtalet. 
 

10. På vilket sätt anser du att sammansättningen av barngruppen påverkar hur du 
arbetar med högläsning? 

 

11. Finns det några faktorer som du anser påverkar dina möjligheter att arbeta 
med högläsning? 

 
12. Finns det något som du vill tillägga? 

 


