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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka pedagogers medvetenhet om läsförståelse i samband 
med högläsning i förskolan, samt hur pedagoger i praktiken kommunicerar runt det lästa 
tillsammans med barn för att bidra till deras förståelse. För att uppnå syftet har metoderna 
kvalitativ samtalsintervju samt direktobservation använts. Resultaten visar att samtliga pedagoger 
är medvetna om att de ger barn läsförståelse genom att samtala om texter och bilder, men att de 
inte är medvetna om vilka läsförståelsestrategier de använder, samt att strategierna används i olika 
stor utsträckning. Pedagogerna säger att de försöker få barn delaktiga i samtal, men resultatet 
visar att alla barn inte görs delaktiga. Slutsatsen är att pedagogerna inte planerar eller reflekterar 
över hur de samtalar med barnen för att ge dem läsförståelse eller gör dem delaktiga i samtalet, 
vilket kan innebära att barn inte ges bästa förutsättningar för att utvecklas i sin 
läsförståelseförmåga.  

Nyckelord: förskola, förståelse, högläsning, läsförståelsestrategier, samtal 
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Inledning 

Det blir allt svårare att ignorera att utvecklingen av barns läsförståelse pekar nedåt. Under vår 
lärarutbildning har vikten av samtal kring det lästa i samband med högläsning poängterats, men 
vår verksamhetsförlagda utbildning har visat att samtal i samband med högläsning förekommer i 
liten utsträckning på dessa förskolor. Högläsning kan vara så mycket mer än att bara läsa sida 
efter sida ur en bok. Genom att även samtala med barnen om det lästa, får barnens erfarenheter, 
tankar och känslor möjlighet att lyftas fram och barnen ges en bättre förståelse av bokens 
innehåll.  
 
Stensson (2006) skriver att många små barn inte ens får tillgång till boken och berättelsen genom 
högläsning:  

De har inte suttit i ett knä och lyssnat till en vuxen som läser högt med en rytm som är helt 
annorlunda än det talade språkets. De har inte vänt blad och pekat på bilderna och upplevt ordens 
och detaljernas dramatik. De har inte tillsammans med en vuxen skapat boken genom att bläddra, 
peka och samtala, ett läsande som ackompanjeras av ett utbyte av frågor och svar, kommentarer 
och referenser till andra böcker och erfarenheter som barnet gjort (Stensson, 2006 s.13). 

Skolverket (2007) framhåller att barn redan i förskoleåldern i samband med högläsning kan 
utveckla förståelse av det lästa genom samtal med hjälp av pedagoger. Därför bör man som 
pedagog medvetet använda sig av högläsning och ha kunskap om hur man tillsammans med 
barnen kan föra ett utvecklande och stimulerande samtal som gynnar barns utveckling och 
lärande, inte minst för att den reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (2010) har större 
fokus på barns språkliga utveckling. Detta sammantaget har gjort oss intresserade av att närmare 
studera högläsningen i förskolan ur ett läsförståelseperspektiv. 
 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka pedagogers medvetenhet om läsförståelse i 
samband med högläsning i förskolan, samt hur pedagoger i praktiken kommunicerar runt det 
lästa tillsammans med barn för att bidra till deras förståelse. 

Frågeställningar 

1. Hur ser pedagogen på sin egen insats för att öka barns förståelse i samband med 
högläsning i förskolan? 

2. På vilka sätt kommunicerar pedagoger med barn för att stödja deras förståelse av det lästa 
under högläsning i förskolan? 

3. Hur gör pedagogen för att få med barn i en sådan kommunikation och hur många barn 
deltar? 
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Bakgrund 

Inledningsvis definieras centrala begrepp, följt av en kort redogörelse av det sociokulturella 
perspektivet samt relevanta utdrag ur styrdokument. Därefter behandlas högläsning, läsförståelse 
samt strategier för uppnående av läsförståelse.  

Centrala begrepp 

• Med pedagog menas i detta arbete dels förskollärare, dels drama- och bildlärare som arbetar 
i förskolan. 

• Kommunikation i detta arbete innebär samtal som sker mellan pedagog och ett eller flera 
barn.  

• Samtal innebär i detta arbete även samtal där endast korta yttranden eller bekräftelser som 
nickningar sker mellan barn och pedagog. 

• Läsförståelsestrategier är i detta arbete strategier som pedagoger kan använda i samtal för att 
utveckla barnens förståelse av det lästa såsom: förförståelse, textrörlighet, inferens, byta 
perspektiv, läsa bilder, sammanfatta boken samt ställa frågor. 

Sociokulturellt perspektiv 

Denna undersökning har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande som innebär 
att lärande sker genom samspel och kommunikation. Inom det sociokulturella perspektivet ses 
sociala interaktioner och sociokulturella redskap som förutsättningar för ett lärande och 
utveckling av vårt tänkande. Roger Säljö lyfter fram att omgivningen och kulturen som 
människan lever i, är avgörande för hur människors utveckling och lärande går till (Säljö, 2000). 
Högläsning utan samtal blir enligt detta synsätt på lärande inte lika utvecklande för barns lärande, 
då barnen kanske inte stimuleras i sitt tänkande.  

Lev Vygotsky som främste förespråkare inom det sociokulturella perspektivet anser att om 
barn skall få möjlighet att utvecklas måste de få tillgång till zonen för deras närmaste utveckling. 
Vygotsky skriver ”Thus, the notion of a zone of proximal development enables us to propound a 
new formula, namely that the only ”good learning” is that which is in advance of development” 
(Vygotsky, 1978, s.89). Denna zon definierar Vygotsky som det man kan lära sig med stöd av en 
mer erfaren person. För att lärande och utveckling skall ske krävs en aktiv insats i det sociala 
samspelet av både den som lär och de som undervisar (Dysthe & Igland, 2003). Enligt Vygotsky 
är pedagogens roll som den mer kompetenta att med kommunikativa stöd så kallad ”scaffolding” 
vägleda barnet i dess lärande inom den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2000). I början ges 
mycket stöd åt barnet men efterhand avtar stödet för att slutligen helt upphöra då barnet klarar 
det på egen hand (Säljö, 2010). Genom samtal i samband med högläsning i förskolan kan barn 
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med hjälp av pedagogens stöd få en djupare förståelse av det lästa, för att så småningom klara av 
att förstå texter på egen hand.   

Styrdokument 

Då Lpfö98 är målstyrd, specificeras inte innehållet i förskolans verksamhet och därmed finns inte 
begreppet högläsning omtalat. 

I Lpfö98 under kapitel 2, utveckling och lärande står att förskolan skall sträva efter att varje 
barn: 

 
1. tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld,  
2. utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 

uppfattningar, 
3. utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra 

och att uttrycka tankar,  
4. utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse 

för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner 
      (Lpfö98, s.9). 
 

I och med den nya reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (2010) ställs fler och nya mål 
som förskolan skall sträva efter, för barns utveckling och lärande inom tal- och 
skiftspråksområdet.  

Under utveckling och lärande i kapitel 2 står att förskolan skall sträva efter att varje barn: 
 

1.  tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 
att förstå sin omvärld,  

2. utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 
försöker förstå andras perspektiv, 

3. utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 
ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

4. utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner, 

5. utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 
av, tolka och samtala om dessa (Lpfö98, 2010, s.10). 

 
Till skillnad mot den tidigare läroplanen lyfter Lpfö98 (2010), som här framkommer, fram att 
barnen skall utveckla sin förmåga att försöka förstå andras perspektiv och att ställa frågor och 
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argumentera med andra. Barnen skall dessutom utveckla intresse för bilder och texter samt sin 
förmåga att använda sig av, samtala om och tolka dessa.   

Högläsning 

För barns generella språkutveckling anses det betydelsefullt att vuxna läser högt för dem. Samspel 
med en vuxen kring en bok, blir en utgångspunkt för samtal kring boken som utvecklar barns 
kommunikativa och språkliga förmåga samt ordförråd (Dominković, Eriksson och Fellenius 
2006).                          
      Frost framhåller forskning från Olaussen som visar att det förekommer tre slag av 
samspelsmönster mellan föräldrar och barn i samband med högläsning. Dessa är samspel som 
utvecklar barnets medvetenhet om sin egen kunskap, samspel som utvecklar barns förmåga att 
förstå genom att reflektera över innehållet, och samspel som utvecklar barns kunskap om 
bokstäver och tal. Olaussens forskning visar att samspelet ser olika ut mellan barn och föräldrar i 
olika familjer. I vissa familjer finns under högläsningen inget samspel alls, medan det i andra 
familjer kan finnas alla tre samspelsformerna. Olaussen menar att genom samspel vid högläsning 
överför den vuxne strategier för hur barnet kan gå tillväga för att förstå en text (Olaussen, 1989 
refererad i Frost, 2002). Enligt Frost visar Olaussens forskning att högläsning med ett maximalt 
samspel mellan barn och vuxen, har en långsiktig verkan, då den positivt påverkar barns fortsatta 
läs- och skrivlärande (Frost, 2002).  

Läsförståelse genom samtal 

Ett traditionellt synsätt på läsförståelse har varit att betrakta läsförståelsen som en passiv process, 
som innebär att barn skulle förstå bara de lärde sig avkoda orden snabbt och ordentligt. Som en 
följd av detta har undervisningen i skolan inte ägnat så mycket tid åt att lära ut 
läsförståelsestrategier. Sedan slutet av 1970-talet har läsforskare efter en rad studier ändrat 
uppfattning om läsförståelseprocessen. Dessa studier har visat att förståelsen av ord beror på i 
vilket sammanhang orden befinner sig (Durkin 1979 refererad i Reynolds 2002). Liberg (2010) 
menar att ord i lösryckta sammanhang inte leder till bättre läsförståelseförmåga, ordet skall istället 
ses i ett för barnen begripligt sammanhang. Ordförrådet pekas ut av Myrberg som kanske den 
viktigaste orsaksfaktorn bakom läsförståelse. Genom läsning och språkutvecklande samtal mellan 
vuxna och barn utvecklas ordförrådet (Myrberg, 2007). För att utöka barns ordförråd och stärka 
deras begreppsbildning kan pedagogen under högläsningen stanna upp och plocka ut ord och 
begrepp från texten och samtala med barnet om deras betydelser. Barn lär sig genom sådana 
omskrivningar och definitioner att få ett medvetet förhållningssätt till ord och begrepp, och Frost 
framhåller att undersökningar har visat att barns förmåga att samtala om ord på detta sätt har 
betydelse för hur de klarar sig senare i skolan (Frost, 2002). 
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Franzén anser att barn som tidigt får lyssna till sagor och berättelser tränas i hörförståelsen, 
något som i sin tur kan ligga som grund för förmågan att förstå och reflektera kring det man 
läser. För att förstå det man läser krävs god avkodningsförmåga och god ordförståelse. Enligt 
Franzén är många barn och ungdomar passiva läsare, de avläser mekaniskt utan att förstå vad de 
läser. Istället krävs det av läsaren en aktiv insats att dra slutsatser och komma underfund med 
författarens budskap. Franzén förklarar förståelse som en bro som byggs mellan det redan kända 
hos läsaren och det nya okända i texten (Franzén, 2003).  

Carlström påpekar att barn kan tränas i läsförståelse redan från tidig ålder, genom att 
pedagogen högläser för barn och tillsammans med barnen samtalar om innehåll i bilder, förklarar 
svåra ord i texten och inbjuder till samtal och reflektioner kring det lästa (Carlström, 2010).  
Samtalet och pedagogens frågor kräver eftertanke hos barnet vilket tränar dem i att så 
småningom förstå olika texter (Westlund, 2009).  

Förskolebarnen kommer efter några år att gå i skolan. I Kursplanen för svenska framgår i 
målen för årskurs 3 att eleverna skall kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna 
återberätta handlingen muntligt, kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner samt muntligt 
kunna beskriva och använda sig av innehållet (Skolverket, 2009a). För att eleverna skall uppnå 
detta krävs att de förstår innehållet i det lästa.  

Skolverket redovisar den internationella studien Progress in International Reading Literacy 
Study (PIRLS), där elevers läsförståelse är i fokus, vilken är en central dimension av läsförmågan.  
PIRLS utvärderar läsförmågan hos elever i årskurs 4 vart 5:e år och genomfördes första gången 
2001. Studien visar en nådåtgående trend vad gäller svenska elevers läsförmåga (Skolverket, 
2007).  

Läsförståelsestrategier 

Ett urval görs nedan av olika läsförståelsestrategier som behandlas i litteraturen. Denna 
undersökning handlar om förskolan och en begränsning har gjorts utifrån möjligheten att 
använda strategin för små barn. Följande läsförståelsestrategier kommer att behandlas: aktivera 
förförståelse, textrörlighet, inferenser, läsa bilder, byta perspektiv, sammanfatta samt ställa frågor. 

Läsförståelsestrategier handlar om strategier för att bättre förstå det lästa och barn borde 
redan i förskolan ges läsförståelsestrategier, som hjälper dem att lättare förstå texten menar Oliver 
Keene, Zimmerman, Jakobsson och Fihn (2003). 

Samtal utifrån det lästa skapar möjlighet att återberätta, beskriva, förklara, tolka, värdera och 
göra kopplingar till egna erfarenheter samt förutsäga vad som kommer att hända. Samtal av den 
här formen leder till möjligheten att utveckla olika typer av läsförståelsestrategier samt stödjer 
utvecklingen av ett situationsoberoende språk (Skolverket, 2009b). Ett sådant språk innebär att 
barn samtalar om saker eller händelser som finns bortom den information som är direkt 
tillgänglig i bild eller text. Dessa samtal innehåller ett språk om där och då och De Temple & 
Snow visar i deras studie att små barn som oftast i läsande tillsammans med vuxen får vara med 
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om ett situationsoberoende språk, har en bättre utgångspunkt i sin läsutveckling jämfört med de 
barn som i större grad får vara med om ett situationsberoende språk, ett språk som är direkt 
knutet till text och bild (De Temple & Snow, 2001 refererad i Liberg, 2004).  

 
Aktivera förförståelse 
Genom att i förväg samtala om en bok innan den läses, kan barn ges förståelse för bokens 
innehåll genom sina bakgrundskunskaper och genom att relatera till sitt eget liv. Karweit 
beskriver att innan en bok läses introducerar man boken genom att tala om bokens titel och visa 
bokens omslag. För att barnen skall kunna få en förförståelse för boken, bör pedagogen därefter 
fråga barnen vad de tror att boken handlar om och även förklara eventuellt svåra ord i bokens 
titel (Karweit, 1994 refererad i Dominković et al. 2006). 

 
Aktivera textrörlighet  
För att utveckla läs- och skrivförmågan är det viktigt att kunna röra sig i texter. Enligt Liberg är 
barn som i skolan klarar att läsa en text, men som inte kan använda eller förstå texten på ett 
djupare sätt inte textrörliga. Enligt Liberg använder man det som lästs till att förstå det som 
kommer längre fram i texten så kallad framåtriktad textrörlighet eller fördjupar sin förståelse av 
det man läst tidigare i texten så kallad bakåtriktad textrörlighet. Att gå ur texten och koppla 
innehållet till sina egna förkunskaper och erfarenheter innebär utåtriktad textrörlighet (Liberg, 
2007).  

Oliver Keene et al. tar upp ett annat begrepp som kan ses som delar av utåtriktad textrörlighet, 
så kallade scheman. Genom att aktivera sina förkunskaper och ta fram saker ur minnet kan barn 
bättre förstå texten. Barn kopplar sina tidigare kunskaper och erfarenheter till en bok, genom tre 
olika former av så kallade scheman: text- till själv, text- till text och text- till värld. En text- till 
själv-koppling görs när en bok påminner och får ett barn att tänka på saker i sitt eget liv. När ett 
barn använder sig av text- till text, drar den sig till minnes en annan bok, till vilken den kopplar 
texten. Text- till värld-koppling sker när ett barns kunskap om världen gör att barnet förstår en 
bok bättre (Oliver Keene et al. 2003). 

Enligt Langer skapar människor föreställningsvärldar, en hopsättning av idéer, bilder, 
förväntningar och frågor som fyller tankarna vid läsande, skrivande, talande eller lyssnande på 
andras upplevelser. Dessa föreställningsvärldar omfattar vad en person tänker och känner medan 
personen bygger upp sin förståelse och de förändras och utvecklas ständigt under till exempel 
lyssnandet. När en text lästs upp, har både barnet och pedagogen sina egna intryck som kan 
förändras i relation till både sina egna och andras idéer (Langer, 2005). 

Langer visar fyra olika tillvägagångssätt som läsare bygger sina textvärldar på, dessa är 
föreställningsvärldar som växer under läsandet. Genom tillvägagångssätten rör man sig i texten 
och får förståelse. Det första sättet innebär att läsaren vid starten, skapar en föreställningsvärld 
utifrån textens handling, miljö, situationer och personer i texten samt genom sina egna 



11 
 

erfarenheter och kunskaper, för att förstå vad texten handlar om på ytan. Det andra sättet är att 
gå mer på djupet i textens handling och använda sina kunskaper om världen, sig själv och texten 
och på så vis förstå texten. I det tredje sättet jämförs det lästa med de erfarenheter man har och 
man reflekterar över sitt liv. Det fjärde sättet innebär att man jämför sin upplevelse av texten med 
andra texter, upplevelser eller händelser i världen och distanserar sig från texten och reflekterar 
över den föreställningsvärld man skapat (Langer, 2005). 

Liberg refererar till De Temple & Snow (2001), vars studier visar att redan små barn kan bli 
medskapare och deltagare i att röra sig i läsandet på olika sätt när de lyssnar på högläsning och 
Liberg menar att det finns två sätt att röra sig i texter, intratextuellt och intertextuellt. 
Intratextuellt innebär att läsaren rör sig inom texten, på textytan samt även läser bilder. Detta sätt 
innebär en begränsad form av rörelse, som är bunden till den omedelbara situationen här och nu 
och samtalet innehåller endast situationsberoende språk (Liberg, 2004). Denna form av 
textrörlighet jämför Liberg, med Langers två första tillvägagångssätt för att röra sig i texter. 
Intertextuellt innebär enligt Liberg att läsaren rör sig ut från texten och in i andra texter, som 
även är erfarenheter och kunskaper från andra sammanhang. Genom att pedagogen frågar barnen 
om deras tankar och egna erfarenheter, vad som hänt tidigare i berättelsen eller vad som kommer 
att hända i handlingen, kan barn få en djupare förståelse för texten, vilket är en intertextuell 
rörelse. Dessa samtal innehåller ett situationsoberoende språk (Liberg, 2004).   
 
Inferenser – läsa mellan raderna 
Att göra en inferens innebär att man vid läsandet av en text vidgar det bokstavliga innehållet i 
texten och gör en slutsats, utifrån egna kunskaper, uppfattningar och erfarenheter. Enligt Oliver 
Keene et al. lyfts en tanke ut ur boken, sätts ihop med ens egna tankar och man läser mellan 
raderna. Inferens innebär en process, där texten vidgas och blir en personlig tolkning, beroende 
på ens eget liv. Att göra inferenser leder till större förståelse av texten, då Keene et al. menar att 
helheten blir större än summan av delarna när texten tolkas (Oliver Keene et al. 2003).  

I en text kan inte allt skrivas ut av författaren. Franzén förklarar att författaren räknar med att 
läsaren fyller i det som utelämnats och för att öka barns läsförståelse, kan man börja med 
inferensträning redan med små barn i samband med boksamtal, för att få barnen att skapa inre 
bilder, att dra slutsatser eller gissa sig till vad författaren menar (Franzén, 2003).  

Reichenberg beskriver en modell för inferensträning med barn. I modellen ”att läsa mellan 
raderna”, beskrivs hur pedagogen kan ställa varför-frågor till barnen, som tvingar barnen att leta 
efter ledtrådar i texten av det innehåll som inte finns utskrivet, samt använda sina förkunskaper. 
Varför kände? Varför hände? Varför tror ni? Barnen kan på detta sätt dra slutsatser, såväl framåt 
som bakåt i texten. Enligt Reichenberg är det en fördel med en liten barngrupp, så att barn som 
ofta är tysta i större grupp, får lättare att samtala (Reichenberg, 2008). 
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Byta perspektiv 
Genom högläsning kan barn få möjlighet att känslomässigt sätta sig in i andra människors liv, 
genom att identifiera sig med människor i texten och därmed uppleva och förstå känslor som 
visas i bild eller läses i text. Rosenblatt (2002) menar att denna förmåga till perspektivbyte som 
ges genom litteraturläsning, kan vara själva kärnan i den bildningsprocess som krävs i en 
demokrati. Hon skriver: ”De insikter man vinner genom litteraturen kan alltså införlivas med den 
väv av attityder och idéer som bildar karaktären och styr beteendet” (Rosenblatt, 2002, s.210). 

Genom att ställa frågor till barn om texten, kan pedagogen få barnen att se en händelse ur 
någon annans perspektiv. Jönsson (2007) beskriver i sin forskning hur barn kan byta perspektiv 
genom att beskriva sina tankar och samtala om innehållet i en text utifrån pedagogens frågor. Hur 
tror ni flickan känner sig? Hur skulle du känna om du råkat ut för samma sak?  
 
Att läsa bilder 
I förskolans verksamhet är högläsning av bilderböcker ett vanligt inslag. Genom bilder möter 
barnen både kända företeelser från sin vardag och inte kända fenomen i deras närhet. 
Dominković, Eriksson och Fellenius skriver att studier har visat att barn med läs- och 
skrivsvårigheter inte kan tillgodogöra sig bildinnehållet i läroböcker tillräckligt väl och att 
pedagoger därför systematiskt bör hjälpa barn att redan i tidig ålder lära sig att tolka bilder genom 
boksamtal. Bilder innehåller mycket information och för att ta del av informationen, måste 
barnen kunna tolka bilderna. Barn lär sig tolka bilder genom att de aktivt tittar på bilder 
tillsammans med andra vid högläsningssituationer och att det är i samtalet som barnen upptäcker 
vad bilderna innehåller och föreställer. Genom samtalet utvecklar barnet sin förmåga att tolka 
och analysera bilderna, samt sin förmåga att kommunicera sina visuella intryck. Barns förståelse 
av bokens text beror mycket på bilderna och vid högläsning är relationen mellan text och bild 
och samtalet kring dessa tre viktiga faktorer. Det är lika viktigt att samtala om bilddetaljer som 
syns, men som saknas i texten, som att samtala om sådant som sägs i texten, men som saknas på 
bilden. Bilder i sagoböcker stimulerar även barns språkinlärning, genom att pedagog och barn 
samtalar om föremålens namn som syns på bilderna (Dominković, Eriksson och Fellenius, 2006). 
 
Sammanfatta boken 
Efter att en bok lästs kan boken eller delar av boken sammanfattas, för att barnen bättre skall 
förstå innehållet. Karweit förklarar att pedagogen genom samtal kan poängtera vissa händelser ur 
boken och på så sätt repetera innehållet för barnen. Pedagogen kan ställa enkla minnesfrågor till 
barnen om bokens innehåll och även ställa frågor för att höra om barnen förstått bokens 
handling. Dessutom kan frågor om innehållet som relaterar till barnens verklighet ställas 
(Karweit, 1994 refererad i Dominković, Eriksson och Fellenius, 2006). 
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Ställa frågor under och efter läsningen 
En text förstås bättre om man ställer sig frågor till texten. Enligt Oliver Keene et al. är frågor ett 
grundläggande drag hos människan och det är frågor som styr barnen på upptäcktsfärden i livet. 
Att barn lär sig ställa frågor till en text vid högläsning, ger dem strategin att när de senare läser 
själva, ställa sig frågor till texten (Oliver Keene et al. 2003). 

Frågor kan vara nyckeln till förståelse, menar också Stensson och tar upp att frågorna har sin 
grund i nyfikenhet och i vårt behov av att förstå världen. Det finns olika slag av frågor skriver 
Stensson. Frågor vars svar man kan hitta i texten eller i bilderna, frågor som kräver 
bakgrundskunskap för att kunna besvaras, frågor vars svar man kan sluta sig till med hjälp av 
texten eller bilderna, frågor vars svar man kommer fram till genom samtal samt frågor som inte 
har några svar eller som får olika svar beroende på vem som svarar (Stensson, 2006). 

Att som pedagog ställa en öppen fråga där barnet får berätta om vad barnet ser eller vad som 
händer på en bild eller utifrån textens handling, är bättre än att ställa en så kallad sluten fråga med 
rätt svar, som namn, färg eller form. Stensson skriver att öppna frågor är intressanta och 
tankeväckande och väcker fler frågor och funderingar hos barnen. Istället för att fråga hur någon 
ser ut på bilden, där det finns ett rätt svar, är det bättre att fråga hurdan någon är, där det inte 
finns ett entydigt svar (Stensson, 2006).          

Även Chambers ger exempel på frågor och skriver att när man samtalar om en bok kan ”jag-
undrar” frågor användas med små barn. Chambers ger exempel på hur man som pedagog kan 
samtala med barn efter högläsningen, där pedagogen frågar och undrar vad barnen tyckte bäst om 
i boken, vad barnen inte tyckte om eller vad de inte förstod. Att samtala om boken menar 
Chambers ger form åt de känslor och tankar som väckts av boken och de tolkningar som 
pedagog och barn skapat av texten (Chambers, 1993).    
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Metod 

I denna undersökning valdes datainsamlingsmetoderna direktobservation och kvalitativ intervju 
för att besvara frågeställningarna. Observationerna valdes utifrån att synliggöra hur pedagogerna 
praktiskt går tillväga med samtal i samband med högläsningssituationer och intervjuerna utifrån 
att få fram pedagogernas medvetenhet med dessa samtal. 

Direktobservation 

I undersökningen har använts direktobservationer genom att forskarna varit på plats och 
observerat med egna ögon och fört observationsanteckningar utifrån undersökningens syfte i 
verkliga situationer och i naturliga miljöer, vilket Esaiasson et al. (2007) nämner. Dessa 
observationer har även valts utifrån att de är bra att använda vid observationer av barn, vilka 
annars kan vara svåra att studera, såsom Einarsson & Hammar Chiriac (2002) lyfter fram. 

Forskaren kan delta i olika hög grad. Bjørndal (2005) beskriver dessa som deltagande, då man 
är med under själva aktiviteten, och icke deltagande, då man sitter vid sidan av och observerar. I 
undersökningen har forskarna försökt att vara icke deltagande observatörer. Lokken och Sobstad 
(1995) förklarar att en observation är öppen i och med synlig närvaro men att man inte behöver 
lämna detaljerade uppgifter på vad det är man observerat, vilket forskarna försökt uppnå.  
     Genom att använda ett observationsschema har forskarna noggrant kunnat anteckna olika 
situationer och beteenden, vilket gjorde schemat enkelt att använda och anpassa till de faktorer 
som hörde till undersökningens syfte och frågeställningar (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).   

Kvalitativ samtalsintervju 

I undersökningen har kvalitativ samtalsintervju använts för att forskarna försökt förstå 
människors sätt att tänka och handla eller urskilja deras olika handlingsmönster och beteenden 
(Trost, 1997). Dessa intervjuer gav utrymme för samspel mellan forskarna och de fyra pedagoger 
som intervjuades, tillfällen att registrera oväntade svar, samt gav möjlighet att ställa följdfrågor 
(Esaiasson et al. 2007). Syftet med den kvalitativa intervjun var att forskarna skulle få så 
innehållsrika svar som möjligt, vilket Johansson & Svedner (2006) nämner som betydelsefullt. 
Innehållsrika svar ger enligt Trost (1997) forskare ett rikt material att arbeta med.  

Forskarna använde en intervjuguide med frågor vilken handlade om konkreta erfarenheter 
som de intervjuade lätt kunde ge svar på (Johansson & Svedner, 2006). Vid uppbyggnaden av 
intervjuguiden knöts innehållet till det som skulle undersökas och olika typer av frågor ställdes, 
såsom uppvärmningsfrågor och tematiska frågor med uppföljningsfrågor De skall vara öppna, så 
att den intervjuade får möjlighet att ge uttryck för sina egna upplevelser. Uppföljningsfrågor 
används för att få fram mer innehållsrika svar, när det är lämpligt (Esaiasson et al. 2007). 
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  Som forskare har praktiska saker tagits hänsyn till i samband med intervjuerna, såsom att 
ljudinspelning använts, hur lång tid intervjuerna skulle ta i anspråk samt var intervjuerna skulle 
ske, att platsen var ostörd så att de intervjuade kände sig bekväma och trygga (Esaiasson et al. 
2007). 

Urval 

Undersökningen utfördes på två förskolor, belägna i mellersta Sverige, vilka i undersökningen har 
tilldelats namnen Albatrossen respektive Bärnstenen. För att få svar på frågeställningarna, var 
kriterierna för urvalet dels att pedagogerna skulle arbeta som förskollärare och dels att barnen var 
mellan tre och fem år. Genom personlig kontakt med pedagogerna förklarades syftet med 
undersökningen. Pedagogerna informerades om att undersökningen skulle handla om högläsning, 
varefter tillåtelse att utföra undersökningarna erhölls, samt bestämdes tid och plats när 
observationer och intervjuer skulle äga rum. Pedagogerna upplystes om att de skulle läsa för en 
barngrupp, men antalet barn var inte bestämt.  

Observationer av pedagoger och barn sker genom att forskarna till denna undersökning 
observerar två pedagoger från varje förskola under tre tillfällen var, i samband med högläsning i 
förskolans verksamhet. För att få ytterligare svar på frågeställningar intervjuas pedagogerna var 
för sig. Johansson och Svedner (2006) menar för att se sambandet mellan intervjupersonernas 
uppfattningar och arbetssätt, är det bra att komplettera intervjuer med observationer.  

För att förtydliga vilken forskare som har observerat och intervjuat, har Helena använt namn 
som börjar på bokstaven A, förskolan Albatrossen samt pedagogerna Anna och Annika. 
Christine har använt namn som börjar på bokstaven B, förskolan Bärnstenen samt pedagogerna 
Beatrice och Bodil.   

Den kommunala förskolan Albatrossen ligger centralt i ett samhälle utanför en större stad. 
Avdelningens barn är i åldern ett till närmare fyra år, men i observationerna förekommer barn i 
åldern från drygt tre år upp till knappt fyra år, då observationerna ägde rum när de yngre barnen 
sov på grund av forskarnas urval utifrån undersökningens syfte. De två observerade och 
intervjuade pedagogerna arbetar på samma avdelning på förskolan. Anna har varit verksam som 
förskollärare i ett år och Annika i 18 år. 

Den föräldrakooperativa förskolan Bärnstenen ligger centralt i en större stad. Avdelningens 
barn är ett till fem år, men i observationerna förekommer enbart barn i åldern fyra till fem år, på 
grund av forskarnas urval utifrån undersökningens syfte. De två observerade och intervjuade 
pedagogerna arbetar på samma avdelning på förskolan. Bodil är utbildad bild- och dramalärare 
men har varit verksam som förskollärare i 10 månader och Beatrice är utbildad förskollärare och 
har arbetat i 10 år. 
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Procedur  

Observation  

Observationerna genomfördes under två veckor på respektive förskola, med sammanlagt 12 
observationer, tre per pedagog. Varje pedagog observerades under cirka 15 minuter vid tre olika 
högläsningstillfällen. Observationerna var av öppen karaktär, då observatörerna antecknade 
synligt med papper och penna samt hade lämnat information till deltagarna, men inte i detalj. 

Observatörerna var icke deltagande under observationerna, förutom vid ett tillfälle då en 
observatör deltog genom att öppna en dörr, under en observation av pedagog Annika. 
Observatörerna satt vid sidan av pedagogen och barngruppen på golvet för att inte störa och 
antecknade med penna efter ett gemensamt utarbetat observationsschema (bilaga 1). För att få en 
översikt över observationsschemat antecknades observerad pedagog, närvarande barn, datum och 
tid, bok samt miljö av observatörerna. 

Bjørndal (2005) beskriver att det är bra att göra efterarbeten och i undersökningen 
kompletterades ofullständiga meningar av observatörerna, direkt efter observationerna. 

 Samtliga observationer har bearbetats i sin helhet, till att börja med har de renskrivits och 
omlästs flera gånger av varje observatör. Materialet har därefter kategoriserats utifrån en 
gemensamt uppställd tabell (Se resultat, Tabell 1, s.18) utifrån läsförståelsestrategier, frågetyp 
samt ordförståelse. Varje observatör har därefter fört in sina resultat i tabellen. Därefter har 
författarna tillsammans sökt finna mönster för hur pedagogerna för samtal med barnen i 
samband med högläsningen (Esaiasson et al. 2007). Materialet har även ställts samman med 
gjorda intervjuer, för att erhålla en jämförelse mellan vad observationerna visat och vad 
informanterna sagt.  

Intervju  

Före intervjuerna tillfrågades samtliga pedagoger om de accepterade att ljudinspelning användes 
och intervjuerna utfördes med hjälp av ljudinspelning i samtalsrum på förskolorna, förutom vid 
ett tillfälle då intervjun med Beatrice utfördes på förskolans avdelning. Sammanlagt utfördes fyra 
intervjuer, två per intervjuare, vilka tog mellan 30 och 45 minuter per pedagog att genomföra. 

 Anteckningar gjordes av intervjuarna med hjälp av penna och en gemensamt utformad 
intervjuguide (bilaga 2), då detta enligt Johansson och Svedner (2006) ger informanten tillfälle att 
tänka och utveckla sina svar. Inledningsvis ställde intervjuarna ett antal uppvärmningsfrågor för 
att skapa kontakt och därefter ställdes de tematiska frågorna med uppföljningsfrågor som gav 
svar på frågeställningarna. Under intervjuerna försökte intervjuarna att hålla sig objektiva och inte 
påverka pedagogerna, då det enligt Trost (1997) är informanternas åsikter som skall komma fram. 



17 
 

Vid bearbetning av intervjuerna avlyssnades hela intervjuerna och utskrift skedde noggrant av 
sådant som var viktigt i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar av forskarna 
var för sig. Denna metod har fördelen att man skär bort allt av ointresse (Trost, 1997). 

Forskningsetiska reflektioner 

I undersökningen har hänsyn tagits till forskningsetiska förhållningssätt, både i observationer och 
i intervjuer.  Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Före 
undersökningarna utformades ett brev (bilaga 3) för att informera föräldrar om undersökningen 
på förskolorna. Föräldrarna informerades om att deras barn skulle komma att observeras under 
flera högläsningstillfällen och fick ge sitt samtycke till detta. Samtidigt informerades om att 
observationerna enbart kommer att användas i denna undersökning och att alla berörda i 
undersökningen kommer att vara anonyma. Föräldrarna upplystes även om att de hade rätt att 
när som helst avsäga sig deltagandet i undersökningen.  

Även pedagogerna informerades muntligt om deras deltagande i både observationer och 
intervjuer utifrån ovanstående forskningsetiska principer och de lämnade muntligt samtycke till 
deltagande.  
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Resultat 

Sammanslagning av intervjuer och observationer presenteras för en pedagog i taget. Därefter 
följer en sammanfattning av resultaten per pedagog. Slutligen sammanfattas de tre 
frågeställningarna utifrån samtliga pedagoger. 

Resultatet i denna undersökning bygger på de frågeställningar som presenteras i inledningen, 
vilka här upprepas: 

1. Hur ser pedagogen på sin egen insats för att öka barns förståelse i samband med 
högläsning i förskolan? 

2. På vilka sätt kommunicerar pedagoger med barn för att stödja deras förståelse av det 
lästa under högläsning i förskolan? 

3. Hur gör pedagogen för att få med barnen i en sådan kommunikation och hur många 
deltar? 

 
De citat som redovisas utifrån observationerna har valts ut som belysande exempel på hur 
pedagogerna kommunicerar med barnen för att stödja deras förståelse av det lästa och hur 
pedagogerna får barnen delaktiga i kommunikationen. När pedagogerna riktar sig direkt till barn 
för att få med dem i samtal har dessa samtal rödmarkerats. Resultaten visar även att en fråga från 
en pedagog till exempel kan innehålla flera olika läsförståelsestrategier. 

 
Nedanstående tabell visar de kategorier som valts för bearbetning av materialet, samt 
förkortningar för dessa kategorier. I resultaten finns förkortningarna utskrivna till höger om 
citaten.  

Tabell 1: Kategorier 

 
Förförståelse 
 

Textrörlighet Inferens 
      

Byta 
perspektiv 

 
 
FF 

Bakåt 
 
TRB 

Framåt 
 
TRF 

Utåt  
 
I 

 
 
P 

Text till själv 
TRS 

Text till text 
TRT 

Text till värld 
TRV 

 
 
Bilder Frågor Sammanfatta Ordförståelse 
 
B 

”Jag undrar” fråga 
FJU 

”Varför” fråga 
FV 

Öppna frågor 
FÖ 

Slutna frågor 
FS 

 
S 

 
O 
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Förskolan Albatrossen (Helena Armstrand) 
    
Intervju med Anna 
Anna tycker att det är viktigt att det blir samtal kring böcker. Hon anser att man inte bara skall 
sitta och läsa direkt ur boken, utan att man även skall prata om texten och bilderna. Om samtalets 
syfte säger Anna: ”Syftet med samtalet är att barnen ska förstå innehållet och kanske tänka lite 
vidare kanske och det är viktigt att prata om det man läst för man kanske vill få fram någonting 
som kanske finns bakom boken […]”. 

För att barnen skall förstå texten och bilderna bättre säger hon att hon ibland brukar göra på 
följande sätt: 

Det är att försöka prata om, alltså att säga på annat vis och att fråga frågor. Det finns ju slutna 
frågor till exempel ”Tycker du att han ser arg ut, det leder ju bara till ett svar. Försöka fråga frågor 
utifrån barnens erfarenheter, om dom har någon erfarenhet eller kan känna igen sig i boken. 

Anna säger att hon ger barnen en förförståelse före läsningen: ”Kanske skulle jag kunna diskutera 
vad boken handlar om, framsidan på en bok, framtiden, men så blir det inte. Jag börjar läsa efter 
att jag visat hur boken ser ut och vad den heter”. 

Anna säger att hon under läsningen brukar förklara vad ord betyder utifrån texten, att hon 
försöker få barnen att göra inferenser och få dem att sätta sig in i en annan persons perspektiv 
och hon tror att det är lättare för små barn att sätta sig in i hur en påhittad person känner sig i 
böcker, än i hur en kompis känner sig.  

Om att samtala med barnen säger hon att: ”[…] det gör man ju oftast efteråt, det är då man 
försöker få reda på om de förstått det eller inte. Jag försöker få in deras erfarenheter, vad de 
tyckte om boken, om de haft någon liknande erfarenhet och om de förstår vad som hänt”. 
    Anna framhåller att hon försöker få alla barn delaktiga i samtalet, men att det är svårt: ”De 
som är mest intresserade pratar väl, man nöjer sig med det på något vis, men samtidigt försöker 
man nog få med de andra också. Det blir mest att får jag någon respons, så kör man vidare”. Om 
de tysta barnen säger hon: ”Jag borde försöka vara mer utpekande mot dom och inte bara fråga 
allmänt vad som händer i boken, prata mer personligt till dom och fråga dom”. Anna nämner att 
hon kanske bara skulle ha fyra barn, så att alla kan säga och våga säga någonting i gruppen, för att 
vissa barn tar alltid mer plats: 

Om det är stressigt hinner man inte koncentrera sig och lyssna på vad alla barn vill säga. Man vill 
ju gärna få alla att prata. Man märker att vissa tycker om att lyssna på böcker och gör det hemma, 
medan vissa inte gör det alls hemma. Det märks tydligt och det är en stor skillnad. De som är 
ovana kanske inte vill sitta stilla. 

Anna menar även att om ett barn relaterar till sin verklighet och berättar att den har en katt, 
försöker hon inte få fler barn att samtala: ”Det får samtidigt inte bli för mycket, det är då de 
svävar ut så väldigt och sen är det svårt att få stopp på det, de kan komma hur långt som helst, så 
man säger: ”Ja, ja du har en katt” och sedan försöker man fortsätta” 
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Observation A, Anna 
Bok: Magda och Anton. Författare: Lena Arro och Sara Gimbergsson  
 
Boken väljs slumpmässigt av Anna före läsningen, hon visar omslaget och säger bokens namn. 
Hon sitter på en madrass på golvet i ring med fem barn. Barnen ser bilderna medan Anna läser 
och när hon läst klart ett uppslag, visar hon upp bilderna. Under högläsningen deltar fyra av de 
fem barnen någon gång i ett samtal. För att få med barnen i samtal ställer Anna frågor som är 
öppet riktade till alla barn i gruppen, förutom vid ett tillfälle, då hon riktar sig personligt till två 
barn. 
 
Anna ställer en sluten fråga om vad något föreställer som syns på bilden, genom att utesluta ordet 
och barnen fyller i det ”rätta” ordet. Barnen använder ett situationsberoende språk:  
 

Anna läser: Magda får hjälpa till att köra Anton i… Vad är det här för någonting?  
B/FS 

Barn 1 I barnvagnen. 
 

Anna fortsätter att läsa.  
 

 

Anna ställer en sluten fråga till bilden, samt vänder sig personligt till två barn för att få med dem i 
samtalet och barnen får möjlighet till utåtriktad textrörlighet, text- till själv: 
 

Anna läser: Jo en sak kan han… Vad ser det ut som han kan göra? B/FS 

Barnen: Skrika!  

Anna: Ja, han kan skrika.  

Barn 1: Det kan inte min bebis.  

Anna: Kan inte din bebis göra det? Din då, Alice? TRS 

Barn 2, Alice: Mm.  

Anna: Jag tror att Anjas kan det också? TRS 

Barn 3, Anja: Mm.  

 
Anna samtalar om bilden och ställer en öppen fråga utifrån boken till ett barn som redan samtalar 
med henne. Barnet får möjlighet till att använda utåtriktad textrörlighet, text- till själv, samt ett 
situationsoberoende språk: 
 

Anna: Titta vad skönt dom har det där. Ligger och myser i sängen. B 

Barn 1: När jag blir stor ska jag få en bebis som ska få ligga i mitt rum, i den 

stora, stora sängen. 

 

Anna: Var ligger bebisen då? TRS/FÖ 

Barn 1: Han ligger i mitt rum, skriker och somnar också.   
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Observation B, Anna  
Bok: Kalle har ont i örat. Författare: Aage Brandt och Mette-Kirstine Bak  
 
Ett barn väljer boken slumpmässigt före läsningen och Anna visar omslaget och säger bokens 
namn. Fem barn sitter i rad i soffan och Anna sitter framför i en stol och visar bilderna för 
barnen samtidigt som hon läser. För att få med barnen i samtal ställer Anna frågor som är öppet 
riktade till alla barn i gruppen och tre av de fem barnen deltar någon gång i ett samtal. 
 
Anna förtydligar en bild som visar en ledsen pojke, men ställer ingen fråga till barnen:  
 

Anna: Ser ni där hur ledsen han är. Det kommer tårar. Då är man nog 

riktigt ledsen. 

B 

Barnen: Mm  
 

Anna ställer en sluten fråga om texten och använder framåtriktad textrörlighet. Barnen använder 
ett situationsoberoende språk: 

 

Anna: Vem tror ni att han ringer då? Om Kalle har så ont? TRF/FS 

Barn 1 och 2: Doktorn!  

Anna: Precis, han ringer till doktorn.  
 

Anna ställer en sluten fråga på ett svårt ords betydelse och svarar själv på frågan: 
 

Anna frågar: Döv, vet ni vad det betyder?  FS 

Barnen svarar inte.   

Anna: 

 

Det är när man inte hör. Pappan frågar ju Kalle hur han kände, då 

hörde han inte. Det är när man är när man inte hör någonting. 

 

O 

 

Efter läsningen ställer Anna barnen en fråga, där barnen för möjlighet att använda utåtriktad 
textrörlighet, text- till själv. Barnen använder ett situationsoberoende språk: 

 

Anna: Har det blivit så nån gång för er att ni inte hör? Ibland kan man ju 

tro att ni inte hör. Då lyssnar ni ju inte. 

S/TRS 
   

Barn 1: Jag säger bara va, va, va.  

Barn 2: Det säger jag med.  

Barn 3: Jag säger ah, ah, ah.  
 



Observation C, Anna  
Bok: Osynligt med Alfons. Författare: Gunilla Bergström 
 
Boken väljs slumpmässigt av Anna före läsningen och hon visar omslaget och säger vad boken 
heter. Hon sitter på en madrass på golvet med två barn på var sida, som ser bilderna medan Anna 
läser. Anna ställer frågor som är riktade öppet till alla barn i gruppen. Under högläsningen deltar 
tre av de fyra barnen någon gång i ett samtal.  
 
Anna ställer en sluten fråga till barnen genom framåtriktad textrörlighet. Anna svarar själv på 
frågan: 
 

Anna läser: Lite skog behövs också.  

Anna frågar: Vad tror ni de tar till skog?  TRF/FS 

Barnen svarar inte.   

Anna fortsätter läsa: Krukväxter blir bra skog.  

 
Anna utesluter ett ord och ställer en sluten fråga till bilden och ger samtidigt barnen en förklaring 
till ordets betydelse. Barnen använder situationsoberoende språk. Anna ställer dessutom en sluten 
framåtriktad fråga, och svarar själv på frågan: 

 

Anna läser: Alfons pekar på…  

Anna frågar: Vet ni vad det här är? Något man brukar ha i maten. B/O/FS 

Barn 1: Peppar.  

Barn 2: Min mamma har också peppar.  

Anna: Precis. Det är kryddburkar  

Barn 2; Min mamma har sån här.  

Anna: Vad tror ni att de ska ha kryddburkarna till? Till soldaterna tror jag. TRF/FS 

    
Anna ställer en sluten fråga om hur någon ser ut på bilden, vilket inte sägs i texten. Barnen 
använder ett situationsberoende språk: 

 

Anna frågar: Hur ser han ut? Ser han glad ut?  B/FS 

Barn 1: Neej.  

Barn 2: Ledsen.  

Anna: Tror ni han är ledsen? Tror ni det?   

Barnen: Mm  

Anna: Han kanske är arg på Alfons för att han tagit finskålen och ställt den 

på golvet. 
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Efter läsningen ställer Anna en öppen fråga samt en ”varför”-fråga om textens handling, vilket 
ger barn möjlighet att göra inferens och använda ett situationsoberoende språk: 
 

Anna: Hade Anton och Viktor lyssnat på pappan? FÖ 

Barn 1: Neej  

Barn 2: Neej  

Anna: 

 

Varför inte det? De lekte ju inte med några leksaker eller hur? Då tog 

de ju andra saker istället. 

FV/I/TRB 

Barn 1: De lurades.  

Barn 2: De lurades.  

Anna: Ja, de lurades. De var lite finurliga. De gjorde som pappa sa, men de 

tog andra saker att leka med istället. 

 

Barnen: Mm  

Observationer och intervju med Anna  

Sammanfattning över observerade läsförståelsestrategier och ordförståelse för Anna: 

Pedagog FF TRB TRF TRS TRT TRV  I P 
Anna  3 2  6  6   1  

 
Pedagog B FJU FV FÖ FS S O 
Anna  9   1 2 19 2  3 

 
Anna säger att det är viktigt att samtala med barnen under läsningen och att hon medvetet 
använder både texter och bilder för att barnen skall förstå innehållet och observationerna visar att 
samtal utifrån text och bild förekommer. Dessa samtal sker under eller efter läsningen, vilket 
stämmer med vad Anna säger. Före varje högläsning visar observationerna att hon som hon 
säger, ger barnen förförståelse genom att hon visar bokens omslag och talar om bokens namn, 
men att hon inte samtalar om bokens handling. Hon ställer ofta frågor till bilder under 
observationerna och vid observation C frågar hon hur något ser ut på bilden, som inte sägs i 
texten. Under observationerna använder Anna ofta framåtriktad textrörlighet och utåtriktad 
textrörlighet, text- till själv, för att ge barnen förståelse.  Anna säger att hon brukar förklara ords 
betydelser för barnen, vilket även stämmer med observationerna. Anna ger inte barnen möjlighet 
att byta perspektiv visar observationerna, vilket hon säger att hon försöker att göra och inte heller 
använder hon de utåtriktade textrörligheterna, text- till text eller text- till värld. Anna samtalar 
med barnen efter högläsningen vid observation B och C. Vid observation C ställer hon en 
”varför”-fråga, där barnen får använda bakåtriktad textrörlighet och kan göra inferens, vilket 
stämmer med vad hon säger att hon försöker göra. Hon säger att hon tror att hon mest samtalar 
med barnen efter läsningen, men observationerna visar att hon inte gör det vid samtliga tillfällen.  
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 Anna säger att hon försöker att ställa frågor som inte leder till ett rätt svar, men 
observationerna visar att hon till övervägande del ställer slutna frågor. Under samtalen får barnen 
möjlighet att använda situationsberoende och situationsoberoende språk i ungefär samma 
utsträckning. 

Anna säger att hon försöker att få alla barn att vara delaktiga i samtal under högläsningen, 
vilket dock inte observationerna visar. Under läsningen ställer Anna frågor som är riktade öppet 
till alla barn, utom vid ett tillfälle under observation A, då hon riktar sig direkt till två barn. Under 
alla observationer är det några barn som inte deltar och ett barn yttrar sig inte vid något tillfälle 
under de tre observationerna. Anna säger dock att hon nog borde rikta sig mer till de tysta 
barnen, för att få med dem i samtal.   
 
Intervju med Annika 
Annika säger att hon samtalar med barnen om det som står i boken, för att stimulera dem 
språkligt, då hon menar att man för en dialog om det som står i boken, men också att barnen kan 
få höra många ord som de kanske inte hör i vanliga fall.  

Annika förklarar att hon brukar stanna upp och samtala om bilderna och använda bilderna 
som stöd för texten för att ge barnen förståelse av det lästa: ”Titta, här går de till det lilla huset 
där borta! eller: Ser du den lilla haren som sitter gömd någonstans?” Det beror dock på vilka 
bilder det är, då hon menar att vissa bilder talar för sig själva, medan andra bilder kan vara svårare 
att förstå.  

För att utveckla barns förståelse av texten säger Annika: 

 Det man kan göra är att parallelldra med egna upplevelser […] då kan man säga: Kommer du ihåg 
när din mamma gick och du inte fick säga hej då, kommer du ihåg att du var väldigt ledsen då? 
Barnen kan förstå texten genom sina egna erfarenheter, för på nåt vis är det man själv har upplevt 
närmast. 

Om att förklara ord för barnen säger hon:  

För att barnen ska förstå kan jag förklara av bara farten […] Vissa ord är väldigt ovanliga och läser 
man Astrid Lindgren, så är det många svåra ord från den tiden till exempel Emil levde, brödkavlar, 
då måste man stanna upp under läsningen för att förklara ordet […] istället för att bara läsa vidare 
och bläddra och barnen vet inte vad som hände, egentligen. 

Annika förklarar att hon inte samtalar med barnen om bokens handling före läsningen, utan att 
hon brukar visa bokens framsida och säga vad den heter. Om att samtala efter läsningen säger 
hon: ”Det är nog ofta tidsbegränsat. Ofta läser man en till bok och då läser man den direkt och 
då blir det aldrig något samtal eller sammanfattning av boken”. 

Om att låta barnen göra inferenser säger hon: ”[…]inte medvetet, men det händer att jag 
ställer sådana frågor under själva läsandet, det blir som det blir och vilket humör man är på. Hur 
pigg man är som person och vilken infallsvinkel man har på boken”.  

Om att ställa frågor till barnen säger hon: 
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[…] Låta barnen få stort fritt spelrum. Hur tror du att det fortsätter? Vad tror du finns gömt på 
den där bilden, på nästa sida? Att man inte har ett givet svar i bakfickan. Att barnen själva får 
komma på vad som händer. Aven fast jag läst boken fem gånger, kanske inte barnen vet vad som 
händer […]  

Annika förklarar att hon försöker få barnen att sätta sig in i någon annans perspektiv genom att: 
”Det brukar jag försöka få barnen att förstå. Nu är hon väldigt ledsen, förstår ni varför hon är 
ledsen? Kan ni känna varför hon är ledsen? […] att få dom att sätta sig in i huvudpersonens 
känslor”.  

Annika säger att hon har som mål att få alla barn att vara delaktiga i samtalet och säga något:  

Att man tar tid, så att det inte är någon som missar att få peka eller berätta. Om jag känner att 
tiden rinner ifrån kan jag ”Nej nu måste vi läsa vidare på nästa uppslag”. Då kanske man missar 
något barn för att man rusar på för fort, men oftast försöker jag få med alla i samtalet. 

Hon säger att hon får barnen delaktiga genom att ställa frågor som inte är slutna och menar att 
hon ställer ”hur” och ”vad” frågor. Det har även hänt säger hon att hon om ett barn berättar 
något, försökt få ytterligare barn delaktiga i samtalet genom att till exempel fråga: Har du varit 
med om något liknande? Detta är inget som hon gör medvetet vid varje högläsning säger hon, för 
oftast är det så att om ett barn börjar berätta, så hoppar gärna fler barn in i samtalet. 
 
Observation A, Annika 
Bok: Hedda och nallen som visslade. Författare: Ann-Mari Tormalm 
 
Boken väljs slumpmässigt av Annika före läsningen och därefter visar hon omslaget och säger 
bokens namn. Hon sitter på golvet i ring med sju barn. Hon visar bilderna efter att hon läst 
färdigt ett uppslag. För att få med barnen i samtal ställer hon frågor som är öppet riktade till alla 
barn i gruppen och under högläsningen deltar fem av de sju barnen någon gång i ett samtal. 

 
Annika ställer en sluten fråga utifrån bilden genom framåtriktad textrörlighet och barnen får 
möjlighet att använda ett situationsoberoende språk: 

 

Annika frågar; Vart skulle han åka? 
TRF/FS 

Annika visar bilden: Titta, här åker han. Han åker jättelångt.  
B 

Barn 1: Jag vet inte. 
 

Barn 2: Långt in i skogen  
 

Annika: Ja, han åker långt bort. Nu ska vi se. 
 

   
Annika stannar i texten och frågar barnen om ett svårt ord. I detta exempel förklarar Annika ett 
ord som läses i texten, men som inte syns på bilden: 

 

Annika läser: […] så snart var han framme vid Asby Lanthandel.  
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Annika frågar: Vad är det för någonting? FS 

Barn 1: Jag vet inte.  

Annika: En lanthandel. Ja man kan säga att det är som en affär som ligger 

långt ute på landet. Det är en lanthandel. 

O 

 

Observation B, Annika 
Bok: Kalle har ont i örat. Författare: Aage Brandt och Mette-Kirstine Bak 
 
Boken väljs slumpmässigt av Annika, som visar omslaget och säger vad boken heter. Under 
högläsningen sitter hon på en matta på golvet i ring med de fem barnen. Hon visar bilderna 
samtidigt som hon läser. För att få med barnen i samtal ställer hon ställer frågor som är öppet 
riktade till alla barn i gruppen. Under högläsningen deltar fyra av de fem barnen i ett samtal. 
 
Annika ställer slutna frågor om texten, där barnen får möjlighet att använda utåtriktad 
textrörlighet, text- till själv:  

 

Annika läser: Och så ska du få en halv tablett av de som vi har i skåpet.   

Annika frågar: Vad kan det vara för tabletter då? FS/TRS 

Barn 1: Tablettask.  

Annika. Tror du att det är godis? FS/TRS 

Barn 1: Nej, tablettask!  

Annika: Kan det vara en värktablett kanske? FS 

Barn 1:  Nej  

Annika:  En sån där som mamma och pappa tar när de har ont i huvudet? FS 

Barn 1: Nej  

Annika: Vi får se då. Vi får se vad de säger.  

Annika läser tydligt: Pappa hämtar burken med huvudvärkstabletter.  

  

Annika förklarar svåra ord i texten som syns på bilden: 
 

Annika läser: Sedan lyssnar han på Kalles hjärta och lungor med sitt stetoskop.  

Annika visar bilden: Ett stetoskop är det som hänger runt doktorns hals. När han lyssnar 

på hjärtat tar han de här till öronen och lyssnar på ditt hjärta och 

lungor. 

B/O 

 

Efter läsningen samtalar Annika med barnen genom att tala om bokens innehåll och hon 
använder bakåtriktad textrörlighet: 
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Annika: 

 

 

Vilken busig pojke, han hade ju redan börjat höra, men var kvar i 

mammas och pappas säng, för att det var så mysigt. Han talade inte 

om att han hörde. Det var väl busigt av Kalle, eller hur? 

S/TRB 

Barnen svarar inte.   

 
Observation C, Annika 
Bok: Magda och Anton. Författare: Lena Arro och Sara Gimbergsson 
 
Barnen väljer slumpmässigt boken och Annika visar omslaget och säger bokens namn. De fem 
barnen sitter i rad på en madrass på golvet och Annika sitter framför på en liten stol. Hon visar 
barnen bilderna efter att hon läst klart varje uppslag. För att få med barnen i samtal ställer Annika 
frågor som är riktade öppet till alla barn, förutom vid två tillfällen när hon vänder sig personligt 
till barn. Tre av de fem barnen deltar i något samtal under läsningen. 
 
Annika ställer en sluten fråga till barnen om vad som kommer att hända längre fram i texten, 
genom framåtriktad textrörlighet. Hon svarar själv på frågan, utan att invänta barnens svar: 
 

Annika: Skrutt-Anton vill ha Loppsockan som snuttis! Som snuttefilt. Va, 

tror ni Loppsockan vill det? 

TRF/FS 

Barnen svarar inte.   

Annika: Nej, det vill inte Loppsockan.   
 
Annika ställer en sluten fråga utifrån texten personligt till ett barn, som inte vid någon tidigare 
observation yttrat sig och barnet ges möjlighet att använda utåtriktad textrörlighet, text- till själv 
och ett situationsoberoende språk: 
 

Annika frågar: Har du någonting när du sover då, Axel? TRS/FS 

Barn 1, Axel: Nej.  

Annika: Du har någonting där.   

Barn 1, Axel: Tummen.  

Annika: Tummen ja.  

Observationer och intervju med Annika 

Sammanfattning över observerade läsförståelsestrategier och ordförståelse för Annika: 

Pedagog FF TRB TRF TRS TRT TRV  I P 
Annika  3 1  3  6     
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Pedagog B FJU FV FÖ FS S O 
Annika  2    13 1  6 

 
Annika säger att hon brukar stanna upp och samtala om bilderna och använda bilderna som stöd 
för texten för att ge barnen förståelse av det lästa och observationerna visar att hon till största 
delen samtalar om texterna och vid ett fåtal gånger om bilderna.  För att ge barnen förförståelse 
före läsningen säger Annika att hon visar bokens omslag och talar om vad boken heter, men att 
hon inte samtalar om bokens handling, vilket även observationerna visar. Under observationerna 
använder hon framför allt strategin utåtriktad textrörlighet, text- till själv, vilket stämmer med att 
hon säger att hon brukar få barnen att förstå texten genom sina egna erfarenheter. 
Observationerna visar att hon vid flera tillfällen stannar upp och förklarar svåra ords betydelser, 
vilket hon även säger att hon gör. Observationerna visar att hon ibland använder strategin 
framåtriktad textrörlighet, vilket stämmer med att hon säger att hon brukar fråga barnen om vad 
som kommer att hända i texten. Hon säger sig försöka få barnen att byta perspektiv och att hon 
ibland, men inte medvetet gör så att barnen får göra inferenser, men observationerna visar dock 
inget av detta. Efter läsningen samtalar hon vid ett tillfälle om bokens handling med barnen, 
vilket hon dock säger att hon inte gör. 

 Observationerna visar att Annika enbart ställer slutna frågor, trots att hon säger att hon inte 
vill ställa frågor som har ett givet svar. Annika använder ofta strategin textrörlighet, vilket ger 
barnen många tillfällen att använda situationsoberoende språk.    

Annika säger att hon försöker få alla barn delaktiga, men observationerna visar att det finns 
barn som inte deltar i samtal under högläsningen. När hon ställer frågor, ställer hon frågor som är 
öppet riktade till alla barn i gruppen, förutom vid observation A, då hon vänder sig två gånger 
personligt till två olika barn. Ett av dessa barn är med vid alla tre observationerna och yttrar sig 
enbart vid detta tillfälle. Observationerna visar att det alltid finns några barn som inte deltar i 
något samtal under högläsningen. 
 
Förskolan Bärnstenen (Christine Björk Lendel) 
 
Intervju med Bodil 
Bodil säger att hon ofta brukar samtala runt det lästa i samband med högläsning för att få fram 
vad barnen tror om saker och ting. Hon säger: ”Jag behöver […] inte mata barnen med min 
sanning, eller vad jag tycker[…]”. Det kan också vara något i berättelsen som barnen eller hon 
själv reagerar över och säger: ”… som i de gamla sagorna att när jägaren skär upp vargen och då 
hoppar dem ut där, väldigt overkligt, man kanske pratar lite omkring det, oj då det var ju tokigt, 
hur gick det där till egentligen”. Vidare anser Bodil att det kan vara bra att samtala utifrån det 
lästa om innehållet i boken har en bra sensmoral som hon vill lyfta fram för barnen och säger:  

[…] kan vara så […] att det finns en… bra sensmoral i berättelsen som det kanske är svårt för 
barnen att uppfatta, till exempel med utanförskap och så vidare, att man försöker va, ja, bra 
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kompis och allt vad det kan vara och sen kanske man poängterar eller pratar kring det så de tar till 
sig om vad boken egentligen handlar om. 

Syftet med sådana samtal säger Bodil vara: ”Att få dem att börja tänka kring någonting, reflektera 
kring någonting”.  

Bodil anser sig ofta samtala om innehållet utifrån text och bild i samband med högläsning. 
Hon uttrycker att:  

Det kan vara både och… å, ibland kan det vara speciellt i de gamla sagorna att man reagerar på 
texten, som i Hans och Greta till exempel de är ganska grymma, å att man kanske reflekterar lite 
kring, kring texten, och vad som står, kan det verkligen vara så här, eller är det sannolikt eller inte 
att det kan vara så här, att de kanske inte behöver svälja allt med hull och hår heller utan förstå att 
det är saga också, det kanske inte är så här i verkligheten […]kan vara så också att det finns en… 
bra sensmoral i berättelsen som det kanske är svårt för barnen att uppfatta[…] 

När samtalet sker är lite olika men Bodil tror inte att det sker så ofta innan hon läser boken, utan 
säger:  

Det kan nog vara mer under om det är något jag kanske reflekterat eller reagerat på […] eller jag 
ser att de reagerar kanske på något som måste förtydligas, tydliggöras eller ifrågasättas, eller något 
som är extremt på något sätt så kanske man pratar om det just då i stunden en stund och fortsätter 
å läser eller så kan man prata om det efteråt. 

Att föra samtal efter högläsning säger Bodil är bra dels om det är en saga med en sensmoral som 
är viktig att förtydliga, dels för att få reda på om barnen förstått det lästa genom att ställa frågor 
utifrån texten på innehållet. 

Bodil säger att hon medvetet brukar vända sig till de tysta barnen för att höra vad de tror, 
vilket brukar uppskattas av barnen som börjar tänka och säga vad de tror. Hon försöker få alla 
barnen delaktiga på något vis, men säger: ”Jag tror de har lärt sig redan för länge sen att när det är 
högläsning är man tyst och lyssnar”. 
 
Observation A, Bodil 
Bok: Himla får ett eget djur. Författare: Timo Parvela 
 
Bodil väljer boken, vilken är helt ny för henne, hon säger vad boken heter och visar omslaget. 
Barngruppen består av fem barn och sitter på golvet i en ring runt Bodil. Vartefter hon läser visar 
hon bilder samt ställer frågor som är riktade till alla barnen och alla säger något under 
högläsningen. 
 
Bodil ställer en sluten fråga genom utåtriktad textrörlighet som barnen kan koppla till sig själv 
och får möjlighet att använda ett situationsoberoende språk och samtalar utifrån egen erfarenhet: 

 

Bodil frågar: Har ni varit på Kolmården? Har ni sett elefanterna?                             TRS/ FS 

 Inget svar.  
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Bodil: När jag var på Kolmården såg och hörde jag elefanterna.  
 
Bodil ställer två slutna frågor med bakåtriktad textrörlighet: 
 

Bodil frågar: Vad tror ni har hänt? Vems spår? TRB/FS/B 

Barn 2 och 5: Doms!  

 
Observation B, Bodil 
Bok: Rödluvan och vargen. Författare: Återberättad efter bröderna Grimm av Charles Perrault. 
 
Bodil väljer boken, hon säger vad boken heter och visar omslaget för barnen. Barngruppen består 
av fem barn och får rita något valfritt ur sagan samtidigt som de lyssnar. Hon läser först ett stycke 
för att sedan visa bilderna och återberättar samt ställer frågor riktade till alla barnen, varav fyra 
säger något i samband med högläsningen.  
 
Bodil lyfter fram utifrån en bild något som inte framgår i texten och ställer en öppen fråga med 
utåtriktad textrörlighet, text till själv, vilket ger barnen möjlighet att koppla till verkligheten och 
använda situationsoberoende språk: 
 

Bodil visar 

bild: 

Det är väldigt oblodigt i magen! B 

Barn 1: Det är ju äckligt!  

Bodil frågar: Är det konstigt att kunna ha stenar i magen? TRS/FÖ 

Barn 2: De var ju för tunga!  
 
Bodil förklarar ords betydelse: 

 

Bodil: Dörrklinka är dörrhandtag. O 

 
Efter högläsningen inleder Bodil ett samtal med barnen utifrån ett innehåll i sagan samt ställer en 
sluten fråga med utåtriktad textrörlighet, text till själv som ger möjlighet för barnen att koppla till 
verkligheten och använda situationsoberoende språk: 

 

Bodil: Tänk att vargen kunde svälja Rödluvan och mormor!  

Barnen 

svarar inte 

  

Bodil frågar: När kan man ha en människa i magen? TRS/FS 

 Inget svar.  
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Bodil: När man har bebis i magen!  

Barn 1: Lilla Majas mamma har bebis i magen.  

 
Observation C, Bodil 
Bok: Törnrosa. Författare: Återberättad efter bröderna Grimm av Charles Perrault. 
 
Bodil väljer boken, hon säger vad boken heter och visar omslaget. Fem barn sitter runt ett bord 
och ritar något valfritt ur sagan samtidigt som de lyssnar. Bodil läser och visar bilderna vartefter 
för att sammanfatta och nämna något på bilderna samt ställer frågor riktade till alla barn, fyra 
barn säger något i samband med högläsningen. 
 
Bodil ställer en öppen fråga med framåtriktad textrörlighet som inte framgår av texten:  

 

Bodil visar 

bild och 

frågar: 

12 guldtallrikar – en fe får stanna hemma. Tror ni hon blir glad? TRF/FÖ/B 

Barnen 

svarar inte 

  

 
Bodil ställer en öppen fråga med utåtriktad textrörlighet, text till själv som ger möjlighet för 
barnen att koppla till verkligheten och använda situationsoberoende språk: 
 

Bodil frågar: Vad tror ni – hade hon vaknat om inte prinsen hade kysst henne? TRS/FÖ 

Barn 1: Jaa.  

Bodil: Det har ju gått 100 år!  

Barnen 

svarar inte 

  

 
Bodil förklarar ords betydelse: 
 

Bodil visar 

bild: 

Sländor är spinnrockar som man gjorde garn på. O/B 

 
Efter högläsningen ställer Bodil dels en ”jag – undrar” fråga till barnen, dels en öppen fråga med 
utåtriktad textrörlighet, text till själv som ger möjlighet för barnen att koppla till verkligheten och 
använda situationsoberoende språk: 
 

Bodil frågar: Vad tyckte ni om sagan? FJU 
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Barn 1: Bra!  

Bodil frågar: Brukar det vara så i verkligheten att man gifter sig och lever lyckliga i alla 

dagar? 

TRS/FÖ 

Barn 4: Ja.  

Barn 1 visar 

teckning: 

Här gifter sig Törnrosa.  

Observationer och intervju med Bodil 

Sammanfattning över observerade läsförståelsestrategier och ordförståelse för Bodil:  

Pedagog FF TRB TRF TRS TRT TRV  I P 
Bodil  3 1  2  7     

 
Pedagog B FJU FV FÖ FS S O 
Bodil  9  1  5 5 2  4 

 
Bodil säger att hon inte tror sig prata med barnen innan hon läser en bok, observationerna visar 
att hon säger vad boken heter och visar omslaget men berättar inte handlingen.   
   Läsförståelsestrategier Bodil använder sig av i största utsträckning under de observerade 
tillfällena är öppna respektive slutna frågor med utåtriktad textrörlighet, text till själv, där barnen 
kan koppla innehållet av det lästa till sig själv, samt ges möjlighet för barnen att använda ett 
situationsoberoende språk. Ordförståelse och att sammanfatta bokens innehåll säger Bodil inget 
om, men observationerna visar att vid några tillfällen använder hon dessa strategier. 
Observationerna visar såsom Bodil säger att hon i samtal med barnen utgår ifrån bilder för att ge 
barnen förståelse av det lästa. Strategierna bakåtriktad- och framåtriktad textrörlighet använder 
Bodil i mycket liten utsträckning under de observerade tillfällena. Bodil säger att hon samtalar 
med barnen för att få reda på vad de tycker och tänker om det lästa, dock visar observationerna 
att Bodil ställer en ”jag”-undrar fråga till barnen vid ett tillfälle för att få reda på vad barnen 
tycker.  

Bodil säger att hon försöker få alla barn delaktiga i samtal i samband med högläsning, men 
observationerna visar dock att då barn sitter tysta gör hon inga försök att få dessa barn delaktiga 
med att ta reda på vad de tysta barnen tänker och tror utifrån det lästa. 
 
Intervju med Beatrice 
Beatrice säger att hon brukar samtala runt det lästa i samband med högläsning för att se hur 
barnen tänker och tolkar det lästa och för att se om barnen hänger med. Syftet med sådana samtal 
säger hon är:  



33 
 

Att de förstår vad det är jag har läst och att de kan tänka steget längre, det beror på vad för typ av 
bok […] men framförallt är det för att barnen ska förstå och för att ha den här fantasin, å en del 
barn hittar på egna grejer, de ser ju andra saker på bilderna som inte står i texten. 

Beatrice uttrycker att hon brukar samtala om innehållet utifrån text och bild i samband med 
högläsning. Hon säger att hon samtalar med barnen antingen under eller efter högläsning, 
beroende vilket syfte hon har med samtalet och om barnen själva tar initiativ till att prata under 
högläsningen, barnens frågor och funderingar kanske kommer mitt i boken menar Beatrice. Sker 
samtal under högläsning är det för att se hur barnen tänker och tolkar innehållet, sker samtal efter 
är det för att se om barnen har förstått det lästa, säger Beatrice. Vidare säger hon att hennes tanke 
med om hon läser texten först för att sedan utifrån bilderna återberätta det lästa kan barnen lyfta 
en förståelse av det hon läst. Beatrice säger: 

[…] men antingen så efteråt om man då läser och de får rita för då samtalar man efteråt. Men 
samtidigt så kan man ju läsa och prata under tiden, för att se hur barnen tänker och tolkar det jag 
läser för att se om de hänger med, det beror kanske på barnen också om de börjar prata under 
tiden, eller… det beror lite på barnen. 

Beatrice förklarar att hon helst vill läsa sagan klart innan samtal. Hon säger: ”Man kan prata lite 
kort, men annars om barnen ska börja prata om något annat kan det leda bort från det lästa och 
det blir svårt för barnen att återkoppla till innehållet i boken”.    

Genom att samtala med barnen efter högläsning kan man få reda på om barnen förstått det 
lästa, Beatrice säger: 

[…] läser man texten pratar man sen utifrån bilderna, att här bor han ju, här är hans getter, då är i 
alla fall min tanke att de kan lyfta på en förståelse av vad jag har läst genom att jag återberättar 
texten jag själv har läst genom bilderna. 

Beatrice förklarar att hon tidigare använde sig av planerad högläsning men med den aktuella 
barngruppen läser hon dock mer för läsandets skull och använder sig inte av planerad högläsning 
såsom hon gjorde tidigare. Beatrice berättar: 

[…] alltså om jag nu har planerat ordentligt då att jag ska läsa den här boken för att de ska förstå 
brukar jag som sagt va först läsa boken och sedan efteråt så frågar man eller om de kommer ihåg 
texten, vad gjorde de här? vad gör Petter? vad ser du på bilden? vad är det som händer på bilden? 
[…] eller… jag ställer frågor utifrån bilder, och samma sak det här med att de kan få rita, för det 
gjorde vi mycket förut, fick rita något från boken och när de hade ritat färdigt fick de tala vad de 
ritat och då kommer det ju ofta fram, det här gjorde ju Petter och det här hände med hans getter.  

Beatrice säger att hon alltid försöker uppmuntra så att alla barn får lika mycket plats, men menar 
på att vissa är mer intresserade än andra. Hon berättar att när ett barn sitter tyst brukar hon 
försöka skapa ögonkontakt för att fråga vad barnet tror men märker hon att barnet inte vill gör 
hon inget. 
 
Observation A, Beatrice 
Bok: Bockarna Bruse. Författare: Återberättad efter den norska folksagan av Martin Harris. 
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Barnen väljer Bockarna Bruse och Beatrice säger vad boken heter samt visar omslaget. Fyra barn 
är närvarande och sitter så de ser bilderna i boken, bakom och bredvid Beatrice, inga frågor ställs 
i samband med högläsningen men alla barnen säger något på eget initiativ. 
 
Beatrice säger en kommenterar utifrån en bild: 
 

Beatrice visar 

bild: 

Titta vad mätta de blir! B 

Barnen svarar 

inte 

                

 
Observation B, Beatrice 
Bok: Tummens resa. Författare: Inger och Lasse Sandberg 
 
Barnen väljer boken, Beatrice upprepar vad boken heter och visar omslaget för barnen. 
Barngruppen består av tre barn och sitter så de ser bilderna i boken, bakom och bredvid Beatrice. 
Hon ställer frågor riktade till alla barnen och alla säger något i samband med högläsningen. 
 
Beatrice ställer slutna frågor utifrån bild och barnen använder situationsberoende språk: 

 

Beatrice visar 

bild och frågar: 

Vad var mer blått? B/FS 

Alla barnen: Tungan!  

Beatrice visar 

bild och frågar: 

Vad är det här? B/FS 

Alla barnen: Lila huvud!  
 
Beatrice ställer slutna frågor utifrån vad som kommer att hända på nästa sida i boken och barnen 
får möjlighet att använda situationsoberoende språk:  
 

Beatrice frågar: Vart reser han? TRF/FS 

Alla barnen: Till Grönaland!  

 
Beatrice ställer slutna frågor till barnen om vilka färger olika saker på bilderna har och barnen 
svarar: 
 

Beatrice frågar: Himlen är? FS/B      
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Alla barnen: Blå!  

 
Efter högläsningen blir det ett bakåtriktat samtal om bokens innehåll, vilket dock inte Beatrice tar 
initiativ till: 
 

Barn 1: Mycket färg i boken!  

Beatrice: Jaa, det är mycket färg i boken.  

Barn 2: Inget Rosaland.  

Beatrice: Neej, inget Rosaland men Lilaland TRB 

Beatrice frågar: Vill ni höra boken igen?  

 
Observation C, Beatrice 
Bok: Petter och hans 4 getter. Författare: Einar Norelius 
 
Beatrice har valt boken, hon säger vad boken heter och visar omslaget för barnen. Sex barn är 
närvarande och sitter mittemot Beatrice. Hon läser och visar bilderna vartefter samt ställer frågor 
riktade till alla barnen och alla säger något i samband med högläsningen. 

 
Beatrice ställer en öppen fråga som har utåtriktad textrörlighet, text till själv utifrån bild där 
barnen kan koppla till egna erfarenheter:  

 

Beatrice visar 

bild och frågar: 

Hur kan man se att det är jul? TRS/FÖ

/B 

Barn 1: Paket, snö.  

 
Beatrice stannar upp i texten och frågar om ett ords betydelse: 
 

Beatrice frågar: Vad är aptit? O 

Barn 1: Att äta.  

Beatrice: Tycker om att äta mycket.  
 
Beatrice ställer slutna frågor och barnen använder ett situationsberoende språk: 
 

Beatrice frågar: Andra geten heter? FS  

Barn 1: Blå  

Beatrice frågar: Vilka två bär han? FS/B 

Alla barnen: Katten och Petter  
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Observationer och intervju med Beatrice 

Sammanfattning över observerade läsförståelsestrategier och ordförståelse för Beatrice:  

Pedagog FF TRB TRF TRS TRT TRV  I P 
Beatrice  3 2  6  1     

 
Pedagog B FJU FV FÖ FS S O 
Beatrice  7    1 11   1 

 
Att samtala med barnen före läsning för att ge dem förförståelse av det som ska läsas säger 
Beatrice ingenting om, men observationerna visar att hon säger vad boken heter och visar 
omslaget. 
   Beatrice säger att hon brukar samtala med barnen utifrån bilder för att de ska lyfta en förståelse 
av det hon läser, observationerna visar också att Beatrice samtalar utifrån bilder. Att återberätta 
bokens innehåll genom bilderna säger Beatrice att hon brukar göra, vilket dock inte sker under 
observationstillfällena. Beatrice säger att hon föredrar att samtala efter högläsning och då för att 
få reda på om barnen förstått det lästa, men observationerna visar att samtal efter högläsning sker 
vid ett tillfälle och då av att ett barn tar initiativ till samtalet. Observationerna visar att Beatrice 
använder läsförståelsestrategin framåtriktad textrörlighet med slutna frågor i största utsträckning 
och barnen ges vid dessa tillfällen möjlighet att använda situationsoberoende språk. Att förklara 
ord för barnen för att ge dem förståelse av innehållet säger Beatrice ingenting om, 
observationerna visar att vid ett tillfälle lyfter hon vad ett ord betyder. 

Beatrice säger att hon brukar försöka få med alla barnen i samtal, observationerna visar att alla 
barn säger något, vilket kommer självmant av barnen och inte av att Beatrice försöker få med 
något tyst barn. 

 
Hur ser pedagogen på sin egen insats för att öka barns förståelse i samband med 
högläsning i förskolan?  
 
Samtliga pedagoger säger under intervjuerna att det är bra och viktigt med samtal vid högläsning 
och att de brukar samtala med barnen i samband med högläsning. Två av pedagogerna framhåller 
att samtalet är till för att barnen skall få förståelse av innehållet i böckerna och att barnen skall 
kunna tänka ett steg längre, för att få fram bokens budskap. En pedagog anser att hon använder 
samtalet för att stödja barnens förståelse av bild och text. En annan pedagog säger i sin tur att 
syftet med samtalet är att få barnen att börja tänka och reflektera kring någonting. 

Två av pedagogerna säger att de inte samtalar med barnen om bokens handling före läsningen 
och en pedagog säger att hon inte tror sig göra det så ofta. Samtliga pedagoger säger att de 
samtalar utifrån både text och bild under läsningen för att ge barnen förståelse av innehållet kring 
det lästa. Två av pedagogerna säger att de försöker få in barnens erfarenheter i samtalen under 
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läsningen, de andra två säger att de vill få fram hur barnen tänker och tolkar innehållet och en av 
dessa pedagoger säger att hon även vill samtala om det är något i berättelsen som barnen reagerar 
på. Två av pedagogerna säger att de försöker få barnen att byta perspektiv och göra inferenser 
under läsningen. Alla pedagoger utom en säger att de ställer frågor om innehållet efter läsningen 
för att få reda på om barnen förstått det lästa. En pedagog säger dessutom att hon efter läsningen 
vill få fram barnens erfarenheter samt vad de tyckte om boken och en annan pedagog säger att 
hon vill förtydliga en boks eventuella sensmoral i samtalet. Två av pedagogerna säger att de 
förklarar svåra ord för att ge barnen ordförståelse under läsningen. Att ställa slutna frågor säger 
två av pedagogerna att de försöker undvika.  

 
På vilka sätt kommunicerar pedagoger med barn för att stödja deras förståelse av det 
lästa under högläsning i förskolan? 
 
I nedanstående tabell visas det sammanlagda antalet läsförståelsestrategier pedagogerna använder 
sig av i samtalen med barnen samt i vilken utsträckning pedagogerna förklarar svåra ord. En fråga 
från en pedagog kan innehålla flera olika läsförståelsestrategier, vilka alla redovisas i tabellen. 

Tabell 2: Sammanfattande tabell över observerade läsförståelsestrategier och ordförståelse.  

 

Pedagog FF TRB TRF TRS TRT TRV  I P 
Anna   3  2   6   6   1  
Annika   3  1   3   6     
Bodil   3  1   2   7     
Beatrice   3  2   6   1     
Totalt 12  6 17 20 --- --- 1 --- 

 
Pedagog B FJU FV FÖ FS S O 
Anna  9   1 2 19 2  3 
Annika  2    13 1  6 
Bodil  9 1   5   5 2  4 
Beatrice  7   1 11     1 
Totalt 27  1 1  8 48 5 14 

 
Alla pedagoger ger barnen en förförståelse av den bok som skall läsas genom att tala om vad 
boken heter och visa dess framsida. Däremot sker inget samtal om bokens handling. Bakåtriktad- 
textrörlighet används av samtliga pedagoger och framåtriktad textrörlighet används även den av 
samtliga, dock i störst utsträckning av två pedagoger. Utåtriktad textrörlighet, text- till själv, 
används främst av tre pedagoger. Text- till text och text- till värld förekommer inte under något 
samtal. Inferens används vid ett tillfälle av en pedagog, vilket sker efter läsningen, då hon ställer 
en ”varför”-fråga. Att byta perspektiv används inte av någon pedagog. Samtliga pedagoger 
använder bilderna för att ge barnen förståelse av det lästa. En pedagog ställer efter läsningen en 
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”jag”-undrar fråga till barnen genom att fråga vad barnen tyckte om boken. Att sammanfatta eller 
att återberätta boken efter läsningen sker i liten utsträckning av pedagogerna. Samtliga pedagoger 
ger barnen ordförståelse genom att förklara svåra ord och begrepp, men inte vid varje 
observation.  Till övervägande del använder pedagogerna sig av slutna frågor med rätta svar och 
till dessa har vi även räknat frågor som endast kan svaras med ja- eller nej.  
 
Hur gör pedagogen för att få med barnen i en sådan kommunikation och hur många 
barn deltar? 
 
Samtliga pedagoger säger sig ha som målsättning att få alla barn delaktiga i något samtal under 
högläsningen, men till övervägande del visar observationerna att det finns ett eller ett par barn 
som inte deltar. Observationerna visar att pedagogerna använder sig av frågor som är riktade 
öppet till alla barn i gruppen, förutom när två pedagoger vid ett tillfälle var riktar sig personligt till 
barn för att få med dem i samtal. Under en pedagogs högläsning deltar alla barn i något samtal, 
utan att hon behöver rikta sig direkt till barnen, vilket inte ger svar på om hon skulle försökt få 
med tysta barn.  
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Diskussion 

Under denna rubrik kommer först undersökningens tillförlitlighet att kommenteras och därefter 
förs diskussion utifrån varje frågeställning samt redovisas en slutsats Slutligen kommenteras 
undersökningens generaliserbarhet samt presenteras undersökningens yrkesrelevans och förslag 
till vidare forskning. 

Tillförlitlighet 

Under observationerna kan pedagoger och barn blivit påverkade av observatörerna. Pedagogerna 
kan under observationerna ha påverkats i sitt sätt att uttrycka sig och samtala med barnen under 
högläsningen. För att öka tillförlitligheten av observationerna informerades pedagogerna i förväg 
om att undersökningen handlade om högläsning, men inte vad exakt som undersöktes, för att 
inte påverka deras agerande under läsningen, vilket skulle kunna ha gett ett mindre tillförlitligt 
material. De forskningsetiska riktlinjerna har ett informationskrav, men i denna undersökning 
anses ändå pedagogernas vetskap om att syftet med observationerna var att studera högläsning 
tillräckligt. Intervjuarnas ringa erfarenheter av att göra intervjuer och observationer kan även ha 
påverkat resultatets tillförlitlighet.  

Undersökningen har försökt att förhålla sig till de källkritiska regler vad gäller bedömning av 
sanningshalten i källor, vilka enligt Esaiasson et al. är äkthet, samtidighet, tendens och oberoende 
och genom att både observationer och intervjuer har använts som källa kan de resultat som 
erhållits i undersökningen anses trovärdiga (Esaiasson et al. 2007). I den här undersökningen 
observerades pedagoger och barn under verksamheten, i den vanliga miljön, vilken därmed var 
äkta. Intervjuer och observationer utfördes nära varandra i tid, för att samtidighet skall kunna 
erhållas. Pedagogerna kan ha sagt sig handla på ett visst sätt, men observationerna kan visa något 
annat, vilket visar tendensen, om den intervjuade försökt framställa handlingar eller sig själv i 
bättre dager. För att observationer och intervjuer skulle vara oberoende, försökte forskarna att 
inte påverka vare sig pedagog eller barn. Undersökningen kan därför anses vara trovärdig.  
 
Hur ser pedagogen på sin egen insats för att öka barns förståelse i samband med 
högläsning i förskolan? 
 
Lpfö98 (2010) lyfter fram vikten av att barnen skall utveckla sin förmåga att samtala utifrån texter 
och bilder och pedagogerna säger sig göra detta i syfte att få barnen förstå det lästa. Vi tycker det 
bra att pedagogerna samtalar med barnen i samband med högläsning och att de har som syfte att 
barnen ska lyfta en förståelse av innehållet samt att få barnen reflektera över det lästa. Samtliga 
pedagoger uttrycker att de utgår från bild och text i samtal med barnen om bokens innehåll, vilket 
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även observationerna visar. Vi anser att om små barn får tillgodogöra sig innehållet av en bok 
genom att både få höra det pedagogen läser samt utifrån bilder ”se” det lästa genom samtal, kan 
de lättare bygga upp en förståelse av innehållet. 

Inom det sociokulturella perspektivet har pedagogen en roll att vara ett stöd för barnet och 
genom ”scaffolding” leda barnen i den närmsta utvecklingszonen (Säljö 2000). Ingen av 
pedagogerna lyfter att se sig själv som ett stöd för barnen i att överföra läsförståelsestrategier 
barnen behöver utveckla för att senare på egen hand kunna använda sig av dessa strategier för att 
förstå en text. Enligt Skolverket (2007) visar studien PIRLS en nedåtgående trend vad gäller 
elevers läsförståelse. Detta leder oss till tankar om att det som pedagog är viktigt att vara 
medveten om och att utifrån beprövad erfarenhet och nyare forskning om läsförståelse kunna 
reflektera över sitt arbetssätt. 

Det är bra att Lpfö98 (2010) fått större fokus på att utveckla barns förmåga att samtala om 
text och bilder, vilket vi menar att pedagogerna kan göra genom att använda sig av högläsning 
med samtal. 

På vilka sätt kommunicerar pedagoger med barn för att stödja deras förståelse av det 
lästa under högläsning i förskolan?  

Barn ges förståelse för en boks innehåll genom att pedagogen samtalar med barnen före 
läsningen, då de får möjlighet att relatera till sina erfarenheter (Karweit refererad i Dominković et 
al. 2006). Vi tycker att det är synd att pedagogerna inte ger tid åt och använder denna möjlighet 
att ge barnen förståelse, istället för att endast visa upp boken och tala om dess namn. Genom att 
samtala om bokens handling före läsningen, skulle barnen även få möjlighet att använda 
framåtriktad textrörlighet och ett situationsoberoende språk (Liberg, 2004).  

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) lyfter betydelsen av att i förskolan högläsa ur 
bilderböcker samt samtala utifrån bilderna. Samtal vilka utvecklar barnens förmåga att 
kommunicera sina visuella intryck samt tolka bilderna och som bygger upp en förståelse av 
innehållet. Studier visar att barns läsutveckling påverkas av förmågan att tillgodogöra sig ett 
innehåll genom bilder och att pedagoger därför skall vara ett stöd för barnen att tolka bilder 
genom samtal. Observationerna visar att pedagogerna använder bilderböcker vid högläsning och 
samtalar till stor del utifrån bilderna. 

Att kunna röra sig i texter är en betydelsefull förmåga som behövs för att förstå vad man läser 
(Liberg, 2007). Observationerna visar att samtliga pedagoger ger barnen möjligheter att röra sig i 
texter, genom utåtriktad-, framåtriktad- och bakåtriktad textrörlighet och att barnen därmed även 
ges möjlighet till ett situationsberoende språk vilket är en bra utgångspunkt för deras kommande 
läsutveckling och vi tycker att det är bra att resultatet visar att barnen får röra sig intertextuellt, 
vilket enligt Liberg (2004) gör att barnen får bättre förståelse för innehållet.  En pedagog som till 
största delen använder utåtriktad textrörlighet säger: ”[…]Barnen kan förstå texten genom sina 
egna erfarenheter[…]”, vilket visar på medvetenhet om textrörlighet. Vi anser dock att 
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pedagogerna oftare borde få barnen att berätta saker om sin verklighet genom att till exempel 
ställa en fråga som en pedagog nämner: ”[…]Har du varit med om något liknande?”. Resultatet 
visar även att det inte förekommer utåtriktad textrörlighet genom text- till värld och text- till text. 
Trots att pedagogerna arbetar med små barn, anser vi att de även borde kunna bli bättre på detta, 
genom att till exempel göra jämförelser med en bok som de läst tidigare eller jämföra med hur det 
ser ut någon annanstans i världen. 

Att göra inferenser leder till bättre läsförståelse (Oliver Keene et al., 2003) och tyvärr visar 
observationerna att denna strategi används endast vid ett tillfälle efter läsningen och vi anser 
därför att pedagogerna inte medvetet använder inferenser som ett sätt att få barn att förstå 
innehållet i en bok. Annika säger ett belysande exempel: ”[…] det blir som det blir och vilket 
humör man är på. Hur pigg man är som person […]”. En bra fråga att ställa när man vill göra en 
inferens är att ställa frågan ”varför” redan till små barn menar Franzén (2003) och vi anser det 
förvånande att inte pedagogerna använder sig av denna fråga under läsningen. Kanske borde 
pedagogerna ta efter barnen, vilka ofta i ställer ”varför” frågor i olika sammanhang. 

Att ställa frågor till en text vid högläsning är enligt Oliver Keene et al.(2003) en strategi barn 
lär sig och använder sig av när de senare läser på egen hand. Därför anser vi att man som 
pedagog är en förebild och ett stöd för barnen att utveckla strategier för hur man bygger upp en 
förståelse kring det lästa. Användningen av slutna frågor är hos samtliga pedagoger 
överrepresenterat, vilket kan tyda på att pedagogerna inte reflekterar över hur de formulerar sina 
frågor och för att ett medvetet syfte inför högläsningen saknas. Slutna frågor anser vi kan vara en 
orsaksfaktor till att samtalen inte blir längre eller mer utvecklande, vilket Stensson (2006) 
poängterar att slutna frågor handlar om rätt svar, jämfört med öppna frågor som väcker fler 
frågor och funderingar hos barnen. Chambers (1993) lyfter att med små barn kan man ställa ”jag- 
undrar” frågor i samtal utifrån det lästa för att få fram vad barnen tycker och tänker. Resultatet 
visar att frågan ställs vid ett tillfälle och eftersom det är små barn pedagogerna läser och samtalar 
med tycker vi att frågan skulle ställas oftare för att visa barnen att deras tankar och åsikter är 
viktiga samt att innehållet av det lästa lyfts fram. 

Genom samtal i samband med högläsning, kan pedagoger få barn att känslomässigt förstå 
innehållet i böcker. Barnen får möjlighet att byta perspektiv, genom att samtala om hur någon 
annan känner sig och hur man själv skulle känna sig i samma situation (Jönsson, 2007). 
Observationerna visar att pedagogerna inte ger barnen förutsättningar för att byta perspektiv och 
vi ställer oss frågan om i vilken ålder man skall börja med detta i samband med högläsning. Om 
inte pedagogerna gör detta när barnen är små, hur vet vi att det hinns med i skolans värld, där 
elevgrupperna i samband med högläsning ofta är mycket större. Demokrati är en viktig del av 
förskolans värdegrund och vi anser precis som Rosenblatt (2002) att om barn redan i tidig ålder 
får sätta sig in i andra människors perspektiv, leder det till att barnen får bättre förståelse för hur 
man skall leva sitt liv och respektera andras.   
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Genom samtal mellan pedagog och barn utvecklas ordförrådet, vilket är betydelsefullt för 
förståelse av det lästa (Myrberg, 2007). Observationerna visar att alla pedagoger stannar upp 
under läsningen och förklarar ord som de tror att barnen inte förstår, vilket vi anser innebär att 
de är medvetna om att svåra ord kan vara ett hinder i barns förståelse av det lästa.  Vi tar stöd av 
Liberg (2010) och menar att förståelse ges då orden sätts i ett för barnen begripligt sammanhang 
och vi anser det viktigt att känna till att undersökningar visar att om barn får samtala om ords 
betydelser klarar de sin kommande skolgång bättre (Frost, 2002).  

För att barnen bättre skall förstå en boks handling kan man som pedagog enligt Karweit 
(1994) refererad i Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) sammanfatta bokens handling 
genom att i samtal med barnen ställa frågor eller repetera vissa händelser för att lyfta innehållet. 
Resultatet visar att pedagogerna sammanfattar i viss utsträckning antingen under läsningen utifrån 
delar av boken eller efter läsningen. Vi anser det är viktigt att som pedagog visa på olika sätt att 
förstå en texts innehåll för att barnen kommer så småningom själva att sammanfatta böcker de 
läst på egen hand och behöver därför stöd att träna denna strategi. 

Hur gör pedagogen för att få med barnen i en sådan kommunikation och hur många 
barn deltar? 

Genom samspel och kommunikation utvecklas barns lärande (Säljö, 2000) och vi anser därför att 
det är viktigt att alla barn får delta i samtal under högläsningsstunderna. Som pedagog kan man 
använda sig av samtalet som ett redskap för att som Vygotsky (1978) säger stödja barnen att nå 
den närmsta utvecklingszonen, vilket vi anser att högläsning med samtal gör. Genom att 
pedagogerna stödjer barnen i att samspela under högläsningen, kan barnen bli delaktiga.  Våra 
resultat visar att inte alla barn deltar i sådan kommunikation för att pedagogerna inte tillräckligt 
stödjer barnen att bli delaktiga i samtalet. Observationerna visar att alla pedagoger oftast ställer 
öppet riktade frågor till alla barn och att barnen många gånger inte svarar på pedagogernas försök 
till samtal.  Vi anser att pedagogerna borde vara mer medvetna om hur de utformar sina frågor, 
genom att istället oftare rikta sig direkt till barnen. Om de ställer öppna frågor och inte får svar, 
borde de invänta barnens svar eller rikta sig direkt till barnen för att på så sätt få respons. På så 
vis anser vi att bättre förutsättningar ges för att få alla barn att delta i samtal. Som pedagog skall 
man följa gällande styrdokument och vi tolkar att Lpfö98 i stor utsträckning utgår från det 
sociokulturella perspektivet, där samspel och kommunikation betonas.  

Slutsats 

Vi upplever att pedagoger i förskolan har möjlighet att planera val av bok i förväg, men att detta 
inte alltid görs. Till detta kan finnas olika orsaker, vilket denna undersökning inte går in på. 
Oavsett vilken bok pedagogerna läser, borde de ha kunskaper om hur man arbetar med en boks 
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innehåll i syfte att få barn att utveckla läsförståelsestrategier samt för att få alla barn delaktiga i 
samtal så att de ges den möjligheten.  

Resultatet visar att samtal under högläsning sker i viss utsträckning med barnen, men vi anser 
dock att det inte sker medvetet i tillräckligt hög grad för att ge barnen de läsförståelsestrategier de 
behöver utveckla för att klara sin kommande läsutveckling lättare.  

Vi upplever att pedagogerna motsäger sig själva när de säger att de försöker få alla barn 
delaktiga i samtal, då observationerna visar att många gånger inte görs några försök. Pedagogerna 
ställer i övervägande fall frågor som är riktade öppet till alla barn och vänder sig endast vid få 
tillfällen personligt till barn för att få dem med i samtal.  Genom att pedagogerna ställer frågorna 
på detta sätt anser vi att de inte medvetet ger alla barn stöd att delta i samtal. De tysta barnen kan 
förbli tysta och det ligger på deras initiativ att komma med i samtalet. Vi ställer oss därför frågan 
om pedagogerna verkligen reflekterar över hur de samtalar med barnen och hur de gör barnen 
delaktiga i samtalet.  

För att barn skall få en fördjupad läsförståelse och nå målen i årskurs tre framhåller vi att 
pedagoger redan i förskolan har ett ansvar att ge alla barn möjlighet att utveckla de 
läsförståelsestrategier de behöver för att uppnå dessa mål.  

Generaliserbarhet 

Då detta är en kvalitativ undersökning med endast fyra intervjuade pedagoger och två olika 
barngrupper som observerats på två olika förskolor anser vi att generaliserbarheten är låg.  Vi 
anser dock att undersökningens resultat skulle kunna generaliseras till andra förskolor, jämförbara 
med undersökningens förskolor. Observationer och intervjuer har utförts på personer kända 
genom tidigare kontakter, vilket kan ha påverkat generaliserbarheten negativt.  

Yrkesrelevans   

Genom litteraturgenomgången har vi fått ökad förståelse för hur betydelsefullt det är att använda 
boksamtal i samband med högläsning för att medverka till att ge barnen en bättre förståelse av 
det lästa. Genom att som pedagog använda sig av läsförståelsestrategier med barn redan i tidig 
ålder, ges barnen en bättre möjlighet att själv använda sig av dessa strategier när de själva så 
småningom läser. Relevansen för oss som blivande förskollärare är stor, då högläsning i regel är 
en daglig förekommande aktivitet på förskolan och kunskap om boksamtal krävs för att stimulera 
barns utveckling och lärande. 

Förslag till vidare forskning    

Inom skolan är det ofta stora klasser och det blir svårare för pedagoger att få med alla elever i 
samtal och hinna lyssna till allas åsikter och tankar. Därför vore det intressant att undersöka hur 
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pedagoger samtalar med barn under högläsning av till exempel kapitelböcker i förskoleklasser för 
att stödja deras förståelse av det lästa, samt om de använder sig av högläsning i mindre grupper, 
för att få möjlighet att samtala med alla barn.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsmall 
Datum och tid:___________________ Observerad pedagog:____________________________________  

Bok:_____________________________ Närvarande barn:_______________________________________ 

Hur startar högläsningen? 

Pedagogens initiativ till samtal under högläsning: 

Barns initiativ till samtal under högläsning: 

Efter högläsningen: 

Miljö: 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Datum och tid:__________________________________ Pedagog:________________________ 

Miljö:__________________________________________________________________________ 

Hjälpmedel:_____________________________________________________________________ 

 
Inledning/lära känna 
• Ålder: 
• År inom yrket: 
• Utbildning: 
• Brukar du använda högläsning tillsammans med barnen? 
• När under dagen brukar du läsa för barnen? 

- Vilka är motiven till att läsa under dessa tider? 
• Vilka är de viktigaste skälen, enligt dig, för att läsa för barnen? 

 
Tema 1: Samtal 
• Brukar du samtala om innehållet i texten eller bilderna med barnen i samband med 

högläsningen? 
• Vilket/vilka syften tycker du är viktigast med ett sådant samtal? 
 
Tema 2: Läsförståelse 
• Hur tycker du att ett samtal om texten kan gå till för att understödja/utveckla barnens 

förståelse av det lästa? Berätta hur du brukar göra? 
• Hur får du reda på om barnen förstått det lästa, under eller efter högläsningen? 
• När vill du helst samtala med barnen, under, efter eller flera av alternativen? 

- Hur tänker du då?  
 
Tema 3: Barns delaktighet i samtal: 
• Försöker du få alla barnen delaktiga i samtal någon gång under högläsning? 
• Försök att sätta ord på hur du gör för att få med barnen i samtalet? 

 
 
Finns det något mer du vill tillägga? 
 
Tack för din medverkan 
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Bilaga 3: Brev till föräldrar 
 
 

 
 

 

Hej alla föräldrar!     2010-09-25

       

Vi är två lärarstudenter vid namn Helena Armstrand och Christine Björk Lendel som läser vår 

sista termin på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Under denna termin skall vi skriva ett 

examensarbete om högläsning i förskolan och vill därför genomföra observationer under några 

högläsningsstunder på ert barns förskola under oktober och november månad. Till dessa 

observationer behöver vi er tillåtelse.  

Observationerna vi erhåller kommer enbart att användas i vår uppsats och alla namn på 

förskola, skola, barn och pedagoger kommer att vara anonyma. Ni kan när som helst avböja er 

tillåtelse genom att kontakta oss. 

Vi är tacksamma för ett så snabbt svar som möjligt och ni är välkomna att hör av er om ni har 

några funderingar eller frågor kring vår undersökning. 

 

Med vänliga hälsningar  
 

 
Helena Armstrand   Christine Björk Lendel 

Tel: xxx     Tel: xxx  

Helena.Armstrand.XXXX@student.uu.se  Christine.Bjork.XXXX@student.uu.se 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
 

□ Observation av högläsning med mitt/mina barn godkänns 

□ Observation av högläsning med mitt/mina barn godkänns inte. 

 
Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 
Målsmans underskrift:_________________________________________________________ 
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