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Högläsning med tillhörande samtal, så kallade boksamtal är mycket betydelsefullt för barn eftersom det sti-

mulerar utvecklingen av läsförståelsen betydligt mer än om förskolläraren enbart läst för barnen och inte 

följt upp med samtal efteråt.  

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har av högläsning och boksamtal samt 

vilka tillvägagångssätt som används vid högläsning och boksamtal för att stödja barns läsförståelse. Fråge-

ställningarna i studien är följande;  

- Vilka uppfattningar har förskollärare av högläsning och boksamtal? 

- Vilka tillvägagångssätt använder sig förskollärare av vid högläsning och boksamtal för att stödja 

barns läsförståelse i förskolan? 

Studien vilar på den kvalitativa forskningsansatsen fenomenografi och grundar sig på sju intervjuer med för-

skollärare som arbetar i barngrupper med åldrarna 1-3 år eller 3-5 år.  Resultatet visar på fyra beskrivningska-

tegorier som framkom genom analysen av intervjuerna med de sju förskollärarna, dessa var; social aktivitet, 

frågor, språk samt verktyg.  
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1 Inledning 

Att läsa och samtala om böcker och sagor som läses på förskolan är inte bara ett tidsfördriv utan det är en 

betydelsefull aktivitet som är viktig att ta tillvara på. Att inte heller bara läsa och sedan släppa boken för att 

hämta en ny utan att faktiskt samtala om boken som lästs är enligt Lundberg (2010) viktigt eftersom det 

har en betydelsefull del i barns språkutveckling. Lindö (2009) menar att det inte räcker med att bara läsa en 

bok utan det är viktigt att också samtala om den. I detta samtal utmanar den vuxne barnens tankar och 

föreställningar kring boken, detta bidrar till en fördjupning av upplevelsen men också förståelsen för det 

som lästs eller berättats.  

Att läsa och samtala om böcker har betydelse för läsförståelsen. I dagens samhälle är vi tvungna att kunna 

läsa och skriva för att kunna delta fullt ut i samhället och arbetslivet (Bråten, 2008a). Därför anser vi att 

det är viktigt att det börjas tidigt med att läsa och samtala kring böcker. I förskolan har vi möjlighet att läsa 

och samtala mycket med barnen för att ge dem en grund i läsandet och samtalandet innan de kommer in i 

skolans värld. Westlund (2009) menar att forskning visar på betydelsen av att ställa frågor till barnen, dock 

är det viktigt att inte bara ställa frågor i nutid utan också bortom och utöver boken som läses. Detta för att 

barnen ska få en djupare förståelse för det som lästs samt att själva kunna koppla sina tidigare erfarenheter 

till boken för att på så sätt få vidare kunskap om ämnet.  

Vårt intresse för högläsning och boksamtal väcktes när vi själva i en kurs under utbildningen fick gå ut och 

testa på att läsa eller berätta en saga med tillhörande samtal både före, under och efter läsningen. Vi fick då 

upp ögonen för hur viktigt det faktiskt är med samtal kring en berättelse eller bok eftersom det bland an-

nat stimulerar barnens språkutveckling och läsförståelse. 

Vi som genomfört denna studie är två lärarstuderande som läser till förskollärare och deltar i läs- och 

skrivplattformen vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. I plattformen deltar lärar-

studerande som skriver sina examensarbeten kring området läsförståelse. Denna studie inriktar sig på hög-

läsning och boksamtal och hur det kan stödja barns läsförståelse. Avgränsningen av studien är förskollära-

res uppfattningar av högläsning och boksamtal och hur det kan stödja barns läsförståelse.  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs högläsning och boksamtal och dess betydelse för läsförståelsen. Likaså ges en histo-

risk återblick samt vikten av att ställa frågor för givande samtal. Vidare i detta kapitel beskrivs också samtal 

om bilder samt hur boksamtal påverkar samspelet och barns självkänsla.  

2.1 Definition av boksamtal 

Att läsa tillsammans bidrar till både egna och gemensamma tolkningar av den lästa texten. Dessa tolkning-

ar väcker tankar och känslor som på så sätt ger form till ett boksamtal. Boksamtal går ut på att argumente-

ra, diskutera, reflektera och inte bara berätta saker för varandra skriver Chambers (1993). Boksamtal ger 

tillfälle till reflektion över boken som lästs. Att upptäcka stilmedel, strukturer och berättarkonventioner 

bidrar till utveckling och påverkan av läsförståelsen. Boksamtal innebär att både barn och vuxna bidrar 

med sina egna tankar och intryck, detta gör att de tillsammans skapar något större än vad som sker i den 

enskilda läsningen. Tillsammans skapar de en rikare innebörd, större förståelse och nya insikter av boken 

som lästs, vilket inte skulle skett på egen hand (Brink, 2009). I samtalet kring en bok får barnen aktivera 

sina tidigare bakgrundskunskaper. Detta gör att de får knyta berättelsen till sina egna erfarenheter och 

upplevelser vilket bidrar till en ökad förståelse. Likaså är det betydelsefullt att samtala under läsningens 

gång eftersom barnen får reflektera över vad som kommer hända senare i boken (Franzén, 2003). Att 

samtala kring händelser som tillhör det förgångna eller framtiden är betydelsefullt eftersom barnen får an-

vända fler ord och förklaringar än i samtal om ”här och nu” situationer. Samtal som bara handlar om ”här 

och nu” situationer kan enligt Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) leda till en begränsning i synsätt 

och tankevärld.  

2.2 Definition av läsförståelse 

”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den” 

(Bråten, 2008a, s.13-14). Det finns två grundläggande aspekter av läsförståelse. För det första innebär det 

att den vuxne och barnen tillsammans får fram den innebörd eller mening som författaren lagt in i texten, 

de tar då tillvara på textens bokstavliga mening. Att barnen får klart för sig vilken mening författaren och 

texten har är betydelsefullt men för att få en djupare förståelse måste barnen också skapa mening och in-

tegrera med texten. Detta menas med att barnen inte bara tar emot utan också ger texten en egen mening 

utifrån egna existerande kunskaper. Läsförståelse kräver därför ett samspel mellan den vuxne, barnet och 

texten (Bråten, 2008a). Den vuxne har enligt Westlund (2009) ett ansvar för att vägleda barnen mot ökad 

läsförståelse genom aktiv läsundervisning och samtal kring det som lästs.  

2.3 Historisk återblick 

Enligt Strømsø (2008) sker dagens forskning kring läsförståelse och boksamtal i klassrummen där läsning-

en äger rum till skillnad från förr då forskningen istället ägde rum i forskningslaboratorium. Intresset för 

vad förkunskaperna spelade för roll för läsningen väcktes i början av 1970-talet. Forskare började då in-



 

3 

 

tressera sig för relationen mellan de kunskaper vi redan har och den kunskap vi vill tillägna oss genom att 

läsa en text. Den här forskningen blev framväxten av kognitiv psykologi vilket handlar om insikt och kun-

skap. I psykologin kopplas ordet kognition till begrepp som minne, tänkande, varseblivning och problem-

lösning. Vidare skriver Strømsø (2008) att tidigare bakgrundskunskaper och erfarenheter knyts till innehål-

let i texten som läses och gör den mer begriplig. Detta kallas för schemateori och blev ett av de mest po-

pulära forskningsfält inom läsförståelse på 1970-talet. Lundberg (2010) menar att schema är när vi till-

sammans gör inre föreställningar och tolkar textens budskap. Att utgå från sina förkunskaper om vad tex-

ten handlar om samt att ha hypoteser och förväntningar på texten som läses är funktioner som schemat 

har. Forskningen kring schemateori har enligt Strømsø (2008) haft ett betydande bidrag för forskningen 

kring läsförståelsen.  

En annan del i forskningen kring läsförståelse är begreppet literacy, detta blev under 1980-talet en ny 

forskningsinriktning. Detta innebar att den kulturella och sociala kontexten fick en större betydelse i 

forskningen kring läsning. Anledningen till att forskare började fokusera på den sociala processen vid läs-

ning var för att man uppmärksammat läsningen i olika sociala sammanhang, det vill säga utanför forskar-

nas laboratoriemiljö (Strømsø, 2008). Literacy är en social aktivitet som börjar redan när barnet är fött, 

barnet är omgiven av verbalt språk och samspelar med sin omgivning (Barton, 2007). Literacy handlar 

också om hur en kultur skapat sociala, kulturella och historiska mönster kring läsandet och skrivandet. 

Literacy kan därför påstås vara kulturellt betingat och är något som barn erövrar i samspelet med omgiv-

ningen, barnet är då den aktiva individen och samspelspartners blir de människor som barnet möter 

(Björklund, 2008). Barton (2007) menar att literacy är ett begrepp med en bred tolkning och gränserna 

kring begreppet har under årens gång suddats ut mer och mer. Literacy kan ses som något mer än bara en 

läst och skriven text, literacy förekommer i så många fler sammanhang, så som i det vardagliga livet. Där-

för har forskare enligt Strømsø (2008) under de senaste 20 åren haft uppmärksamheten mot den sociokul-

turella teorin det vill säga att man lär sig i samspel med andra. Detta har lett till att forskningen på detta 

område ökat och andra teoretiska riktningar har också påverkats av den sociokulturella teorin. Därför har 

forskare istället valt att lämna de slutna laboratoriemiljöerna för att gå ut i förskolor och skolor för att un-

dersöka och analysera de sociala och kulturella aspekterna kring läsning.  

2.4 Högläsning 

Att läsa högt för barn innebär att de får höra språket i en överartikulerad form, detta bidrar till att barnens 

inre föreställningar skärps om hur orden är uppbyggda. Orden i boken har en tydlig uppbyggnad som in-

bjuder och stimulerar den som läser för barnen att uttala orden tydligare än i ett vanligt samtal (Lundberg, 

2010). Fox (2001) menar också att språket har en viss melodi så som att rösten höjs och sänks på ett visst 

sätt. Högläsningen stimulerar också enligt Hasselbaum (2006) barnens fantasi och skapandet av inre bilder. 

Likaså får barnen träna upp sin koncentration på att lyssna samt att barnen får en gemensam läsupplevelse 

som kan inbjuda till samtal. Detta kan i sin tur skapa ett intresse för böcker. Dominković et al. (2006) be-
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tonar att högläsning i mindre grupper kan vara mer givande än i större grupper eftersom när det är många 

barn i gruppen kan det leda till passivitet och samtalet uteblir. Att läsa i mindre grupper gynnar barnen 

eftersom de tillsammans med en vuxen får samspela med texten, vilket främjar varierande aspekter i litera-

cyutvecklingen. Enligt Barton (2007) är literacy en social aktivitet där barnet är omgiven av verbalt språk 

och samspelar med sin omgivning. Även Lindö (2009) skriver att högläsning och vidare samtal har stor 

betydelse för barns vidare literacyutveckling. Dock finns det fler faktorer som påverkar barnen än själva 

gruppstorleken vid högläsning så som barnens egna erfarenheter i förhållande till boken, hur strukturen i 

boken är upplagd samt barnens förståelse för orden vid läsning (Dominković et al., 2006). 

2.5 Högläsningens och boksamtalets betydelse för läsförståelsen 

I ett kunskapssamhälle som vårt är läsförståelse en viktig kompetens att ha. Att läsa med förståelse är vik-

tigt både för elever inom utbildningssystemet men också för samhällsmedborgare för att fullvärdigt kunna 

delta i arbetsliv och samhälle eftersom man hela tiden överöses med information från media (Bråten, 

2008a). Westlund (2009) skriver om två olika begrepp vid läsning och det samtal som sker kring texten 

som lästs. Det första begreppet är kontextualiserad vilket innebär att den vuxne ställer kontrollfrågor till 

barnen om texten. Det andra begreppet är dekontexualiserad vilket menas med att den vuxne istället 

plockar ut vissa ord som förklaras och diskuteras med barnen. Den vuxne förflyttar sig också bakåt, fram-

åt eller utanför texten för att på så sätt inleda ett samtal. Vidare menar Westlund (2009) att förskolan ska 

sträva efter att använda sig av dekontexualiserad läsning och samtal eftersom barnen då utvecklar en text-

rörlighet, vilket innebär att barnens tidigare erfarenheter kopplas till nya genom samtalet kring boken som 

lästs. Detta bidrar till att barnen i framtiden har goda förutsättningar att få förståelse för olika texter. Att 

samtala kring böcker utvecklar enligt Dominković et al. (2006)  barnens dekontexualisering vilket innebär 

en förmåga hos barn att hantera text och delar av den samt att kunna reflektera över innehållet vilket bi-

drar till en ökad läsförståelse. Att även kunna göra inferenser är enligt Lundberg (2010) viktigt för en god 

läsförståelse. Att göra inferenser innebär att man läser mellan raderna och går bortom texten med hjälp 

utav sina egna erfarenheter och förkunskaper. Barnen går utöver den givna informationen i texten för att 

själva bilda sig en uppfattning om vad som sker i texten och på så sätt fördjupas förståelsen. Även Kåre-

land (2009) menar att det är betydelsefullt om barnen känner igen sig i texten och på så sätt kan koppla 

sina erfarenheter till den. Alonzo, Basaraba, Tindal och Carriveaus (2009) studie visar att inferenser är till 

hjälp för att dra slutsatser kring texten som lästs. För att kunna göra inferenser och svara på frågor utöver 

texten krävs det att den som läser har förkunskaper kring det som texten handlar om. Det är viktigt att 

läsaren inte bara stannar kvar i texten utan också går bortom och utöver texten för att på så sätt ta steget 

mot en större förståelse. Resultatet kring studien visar att läsaren utmanas mer av att gå bortom texten än 

att stanna kvar i den samt att det ger en större förståelse för det som lästs (Alonzo et al., 2009). 
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2.6 Högläsningens och boksamtalets betydelse för barn 

Att ha högläsning och boksamtal i förskolan bidrar till mycket. Högläsningen ger barnen möjlighet att ut-

veckla ordförrådet, likaså utvecklar de förståelse för hur berättelser är uppbyggda, detta för att senare kun-

na känna igen ett mönster i nya berättelser. Ett aktivt samspel med barnen vid högläsning så som att sam-

tala om det som lästs stimulerar utvecklingen av språk och olika begrepp betydligt mer än om den vuxne 

enbart skulle läst och inte följt upp berättelsen med samtal (Lundberg, 2010). Det räcker inte med att bara 

läsa en bok för barnen utan man ska också samtala om den. Det är i samtalet den vuxne utmanar barnens 

tankar och föreställningar för att fördjupa upplevelsen och förståelsen för det som lästs (Lindö, 2009). 

Barn som har ett större ordförråd verkar enligt Bråten (2008b) förstå det som lästs bättre till skillnad från 

barn med ett litet ordförråd. När barn är engagerade i olika aktiviteter genom samtal med andra barn och 

vuxna så som vid samtal kring det som lästs sker en stor del av utvecklingen av ordförrådet. Barn som 

deltar i regelbundna, omfattande och språkliga samspel med människor som kommit längre i den språkliga 

utvecklingen än vad barnen själva gjort är betydelsefullt eftersom barnen får språkliga erfarenheter och 

ordförrådet utvecklas. Ekelund (2007) skriver att de samtal som sker inte bara är betydelsefulla för barnets 

egen känsla av sammanhang och värde utan också för ett långsiktigt demokratiskt perspektiv. När barnen 

genomgående får höra och ta emot andras åsikter men även uttrycka sina egna läggs grunden för ett de-

mokratiskt förhållningssätt. Att föra samtal med barn bidrar enligt Chambers (1993) också till träning för 

att föra givande samtal om annat. Samtal kring det som lästs bidrar till att den vuxne hjälper barnen att 

uttrycka sig. Detta kommer barnen senare ha nytta utav då de kan uttrycka sig kring andra saker och hän-

delser i livet. Boksamtal bidrar enligt Reichenberg (2006) också till att barnen får en viss vana av att disku-

tera budskapet i en bok samt diskutera och ifrågasätta olika tolkningar i boken. Detta menar Reichenberg 

(2006) har betydelse för barnen när de kommer till skolan eftersom lärarna i svenska då kan bygga vidare 

på att hjälpa barnen att finna vägar in i texter.  

2.7 Att ställa frågor för givande samtal 

För att få ett givande samtal är det enligt Chambers (1993) viktigt vilka frågor som ställs till barnen kring 

den lästa texten. Att ställa ”varför-frågor” bör undvikas eftersom det kan anses ha en negativ klang. Sam-

talet kan därför bli mer som ett förhör istället för ett givande och turtagande samtal eftersom ”varför-

frågor” inte inbjuder till en öppen dialog kring det som lästs. Istället är det till fördel att ställa ”jag-undrar-

frågor” eftersom det inbjuder till samverkan. Det visar på ett intresse från den vuxne som ställer frågorna 

eftersom det är en inbjudande fras som leder in barnen och den vuxne i ett samtal.”Jag-undrar-frågorna”  

är grundstommen till samtal och Chambers (1993) visar på tre olika typer av frågor: Grundfrågor, allmän-

na frågor och specialfrågor. Grundfrågorna handlar om vad barnen gillade/inte gillade i boken samt om 

det var något som var oklart i boken och om det fanns något mönster. De allmänna frågorna vidgar bar-

nens språk- och referensområde, barnen och den vuxne tillför samtalet idéer, åsikter och gör jämförelser 

vilket underlättar förståelsen. Exempel på allmänna frågor är; har du läst några liknande böcker? Om du 

skulle ändra något i boken, vad skulle det vara? Att ställa specialfrågor innebär att det läggs mer fokus på 
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bokens språk, form och innehåll eftersom alla böcker är olika uppbyggda. Exempel på specialfrågor är; var 

utspelade sig berättelsen? Hur lång tid tror ni det tog för allt att hända i boken? Lundberg och Herrlin 

(2003) skriver att det är viktigt att ställa frågor och samtala både före, under och efter läsningen för att 

stärka förståelsen av det lästa. Enligt Lindö (2005) har den inledande frågan avgörande betydelse för hur 

samtalet kommer fortgå. För att öppna lässamtalet måste den vuxne själv vara intresserad och ha en ny-

fikenhet på frågan som ska besvaras. Om den vuxne istället tror sig veta svaret på frågan som ställs finns 

risken att genom ledande frågor styra barnen till det svar som förväntas.  

I en studie kring förskollärares frågor och samtal med barn kring läsning visar Zuker, Justice, Piasta och 

Kaderavek (2009) på vikten av att ställa rätt frågor för att få ett givande samtal. Att ställa frågor i nutid 

kräver att barnen kan diskutera, beskriva eller svara på information som de snabbt kan uppfatta, exempel-

vis ”vad är det?” Frågor som istället den vuxne ställer bortom eller utöver texten exempelvis ”vad tror du 

kommer hända?” är betydelsefullt för läsförståelsen eftersom barnen får använda sina språkkunskaper för 

att berätta men de får också dra slutsatser och analysera när den vuxne frågar vad som kommer ske i tex-

ten. Dock använder sig ofta förskollärare av frågor som handlar om nutiden istället för att ställa frågor 

bortom eller utöver texten. Studien fokuserade därför på förskollärares användning av frågor bortom eller 

utöver texten. I studien ingick 25 förskollärare och 159 fyraåriga barn. Resultaten visade på att använd-

ningen av frågor bortom och utöver texten uppmuntrade barnen att delta i samtal. Vidare visade resultatet 

på att frågor stimulerade barnen att använda språket för kognitivt utmanade uppgifter men även att dra 

slutsatser och analysera. Dock menar Zuker et al. (2009) att det krävs ytterligare forskning om hur förskol-

lärare på bästa sätt kan arbeta med att ställa frågor bortom och utöver texten för att stimulera och upp-

muntra barns språkutveckling.  

2.7.1 Frågor före, under och efter läsningen 

För att få ett givande samtal och befästa förståelsen hos barnen för den lästa texten är det enligt Edwards 

Santoro, Chard, Howard och Baker (2008) betydelsefullt att ställa frågor på tre olika plan, dessa tre plan är; 

 Före läsningen 

 Under läsningen 

 Efter läsningen  

Att ställa frågor före läsningen förbereder barnen på vilken sorts berättelse det är, att ta reda på informa-

tion om berättelsen exempelvis genom att titta på framsidan av boken. Detta kan bidra till att barnen kan 

förutsäga vad som ska hända i boken genom att titta på bilderna. Den vuxne kan också förbereda barnen 

på vissa ord som förekommer i boken för att underlätta läsningen så att barnen förstår. Likaså att diskute-

ra titeln, vilken genre boken har samt författaren av boken. Frågor under tiden som läsningen äger rum, så 

som att relatera till barnen och fråga ifall de varit med om något liknade är betydelsefullt eftersom de då 

får koppla boken till sina egna erfarenheter. Genom att använda sina egna erfarenheter kan barnen enligt 
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Lundberg (2010) gå bortom texten och göra inferenser. Edwards Santoro et al. (2008) menar att stanna 

upp och förklara vissa ord samt reda ut oklarheter är betydelsefullt för barnens vidare förståelse för boken. 

Frågor efter läsningen är till för att barnen ska kunna återberätta vad boken handlade om samt att de får 

reflektera och få en översyn på vad boken handlat om. Edwards Santoro et al. (2008) visar på ett exempel 

som kan användas för att barnen ska få återberätta samt få en översyn på vad boken handlat om. Det är 

att barnet får ett papper som är indelat i fyra rutor med antingen skriven text eller en bild för vad som ska 

ritas i varje ruta. Det som ska ritas är vem boken handlade om, vilket problem uppstod, hur löstes problemet 

samt hur slutade boken. På detta sätt får barnen själva reflektera och får en översyn på boken som lästs. 

2.8 Samtal om bilder 

Bilderna i boken är det synliga språket för barnen och är ett viktigt uttrycksmedel. Forskning visar på att 

barns språkutveckling påverkas i stor omfattning av bilder eftersom det är ett hjälpmedel för barn att tolka 

och beskriva sin förståelse (Wetterholm, 1996). För att skapa mening i boken tar barnen ofta hjälp av bil-

derna för att förstå innehållet. Därför blir bilderna en viktig grund för literacy precis som den lästa texten 

blir (Fast, 2008). Bilder är också betydelsefulla eftersom de förklarar, fördjupar och förtydligar. I boken 

stimulerar bilderna fantasin, motivationen och kan ge underlag för samtal som kan behövas för att barnen 

ska förstå boken (Lundberg, 2010). I Skolverket (2010) står följande: ”Förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa” (s.10). Samtal kring bilder är viktigt eftersom det påverkar upplevelsen kring boken 

som läses. Barn ser det som inte vuxna ser, barn har andra erfarenheter än vuxna och det kan skapa intres-

santa och givande samtal (Ekelund, 2007). Även Ljungström (2006) betonar att samtal kring bilder är 

spännande eftersom både barn och vuxna får ta del av varandras tankar. Dock menar Mellon (2009) att 

det kan vara betydelsefullt att barnen också får rita sina egna bilder utifrån boken som lästs eftersom det 

skapar en känsla för berättelsens struktur.  

2.9 Samspel och självkänsla 

I Skolverket (2010) står följande: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, 

reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” (s.10). Genom 

boksamtal utvecklar barnen empati och förståelse. I boksamtalet får barnen lära sig att lyssna på vad de 

andra barnen säger samt att även dra slutsatser från det som diskuterats. Likaså får barnen själva uttrycka 

det de vill ha sagt vilket bidrar till att barnets självkänsla stärks. För att självkänslan ska utvecklas och stär-

kas är det viktigt att den vuxne är tålmodig och ger barnen tid till att uttrycka sig samt koncentrerar sig på 

vad barnen säger och ställa lämpliga följdfrågor (Ellneby & Von Hilgers, 2010). Denna ömsesidighet är 

enligt Ekelund (2007) att visa respekt för varandra, man lyssnar aktivt på den andre vilket stärker känslan 

av tillit. Dominković et al. (2006) skriver att både barnen och den vuxne samspelar kring bokens innehåll 

genom att ha en dialog och ett gemensamt fokus. Det sker då ett växelspel mellan bägge parter där den 

vuxne har vägledarrollen i samtalet. Säljö (2000) skriver om Vygotsky som menar att barnet utvecklas efter 
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omgivningens förutsättningar samt att barnet också är beroende av den vuxne. För att ett boksamtal ska 

bli bra är det enligt Chambers (1993) viktigt att både barn och vuxna är överens om att allt är värt att be-

rättas, det vill säga att man inte avvisar något barns tankar och funderingar i samtalet. Detta betonas i 

Skolverket (2010) då arbetslaget på förskolan ska: ”verka för att varje barns åsikter och uppfattningar 

respekteras”(s. 12). Att läsa en bok och samtala om den är inte lätt. Det gäller att läsa i rätt tempo, ut-

trycksfullt och lägga betoning på vissa ord för att väcka barnens uppmärksamhet. Att vara lyhörd för det 

barnen ger uttryck för och att lyssna på barnens förklaringar och egna erfarenheter samtidigt som man ska 

hålla sig till bokens innehåll, ”den röda tråden” (Lundberg, 2010). Genom att barnen upplever att den 

vuxne lyssnar och är intresserad av det som barnet berättar om, gör att barnen enligt Lindö (2005) känner 

att de får göra sin röst hörd. Detta är betydelsefullt eftersom det stärker både språket och självkänslan och 

dessa komponenter är sammankopplade med varandra.  

2.9.1 Samspelet mellan den vuxne, barnet och boken 

Det finns tre komponenter som samspelar med varandra vid högläsning och boksamtal, dessa tre kompo-

nenter är den vuxne, barnet och boken (Dominković et al., 2006). 

 

 

 

 

 

(Dominković et al., 2006, s. 17) 

Barnet och den vuxne delar bokens innehåll och samspelar kring den. De tittar, pekar, bläddrar och samta-

lar med varandra, det sker ett växelspel mellan de tre komponenterna där den vuxne har ledarrollen. När 

det gäller samspelet mellan barnet och den vuxne har närheten stor betydelse, de får gemensam tid och 

fokus och utvecklar en dialog. Samspelet med boken handlar bland annat om bokens innehåll samt vilket 

språk som förekommer i boken (Dominković et al., 2006). Samspelet med boken kan också innefatta att 

den vuxne tar hjälp av flanobilder, fingerdockor, smådjur och likande material för att konkretisera efter-

som rekvisitan gör att det både blir mer konkret och visuellt för barnet (Ekström, 2004). Det är enligt 

Hansson (2006) viktigt att barnen får lära med alla sinnen vid högläsning så som att förskolläraren har oli-

ka material med sig exempelvis handdockor eller något som barnen får känna på. Detta ger variation i läs-

stunderna samt att det engagerar barnen. Enligt Ekelund (2007) är samspelet mellan barnet och den vuxne 

viktigt eftersom små barn behöver någon som är lyhörd och hjälper barnet att förstå sina upplevelser av 

boken. Vygotsky menar enligt Säljö (2000) att lärande sker i kommunikation och interaktion människor 

emellan. Det samspel som sker skapar enligt Ottosson (2006) en gemenskap och trygghet hos barnet. 

Vuxen Barn 

 

Bok 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har av högläsning och boksam-

tal samt vilka tillvägagångssätt som används vid högläsning och boksamtal för att stödja barns läsförståel-

se. 

Frågeställningarna blir där med: 

- Vilka uppfattningar har förskollärare av högläsning och boksamtal? 

- Vilka tillvägagångssätt använder sig förskollärare av vid högläsning och boksamtal för att 

stödja barns läsförståelse i förskolan? 
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4 Metod 

I detta kapitel kommer det att beskrivas vilken typ av metod och vilken forskningsansats som använts. 

Urvalet av förskollärare och hur intervjuerna genomfördes kommer också att behandlas. Kapitlet kommer 

även belysa de etiska ställningstaganden och reliabilitet samt validitet. Kapitlet avslutas med en presenta-

tion av analysen.  

4.1 Kvalitativ metod 

I studien används en kvalitativ metod, vilket innebär att något karaktäriseras eller gestaltas. När en kvalita-

tiv metod används är det till för att beskriva egenskaperna hos något (Larsson, 1986). Kvalitativ metod 

innefattar bland annat observation, intervju, analys av text eller dokument samt bruk av visuella medier 

(Ryen, 2004). Denna studie grundar sig på intervjuer eftersom vi ansåg att vi kunde få ut den mest väsent-

liga information kring vårt område gällande högläsning och boksamtal. Enligt Bryman (2002) ger intervju-

er flexibilitet och när det gäller insamlingen av kvalitativ data är intervju ett mycket bra tillvägagångssätt. 

Trost (2010) skriver att kvalitativa intervjuer är personliga eftersom intervjuaren får en större förståelse av 

intervjupersonens upplevelser, uppfattningar och erfarenheter till skillnad från om det gjorts en enkätun-

dersökning, en så kallad kvantitativ metod.  

Intervjuer handlar om att utbyta information mellan intervjuaren och den som intervjuas så som uppfatt-

ningar, åsikter och värderingar (Bryman, 2002). Lantz (2007) menar att intervjuaren ska fånga upp den 

intervjuades uppfattningar och upplevelser genom att ge utrymme för den intervjuades tankar och funder-

ingar. Detta är betydelsefullt eftersom det leder till användbara resultat för intervjuns syfte och vidare be-

arbetning. Den intervjuform som valdes till studien var den öppna intervjun vilket enligt Lantz (2007) in-

nebär att intervjuaren ställer en vid och öppen fråga som sedan följs upp med följdfrågor för att fördjupa 

förståelsen (se bilaga 1). Den som intervjuas får på sitt eget sätt beskriva hur hon/han uppfattar en förete-

else och intervjuaren fördjupar sig i det som den intervjuade finner meningsfullt. Vidare skriver Lantz 

(2007) att det är intervjuarens uppgift att med empati närma sig den intervjuades sätt att tänka och genom 

en öppen intervju är det då möjligt att fånga den intervjuades uppfattningar och upplevelser. Att ställa 

öppna frågor är enligt Bryman (2002) till fördel eftersom det öppnar utrymme för oförutsedda reaktioner 

samt att den intervjuade får svara med sina egna ord. Likaså leder inte öppna frågor in den intervjuade i en 

viss riktning. 

4.1.1 Fenomenografi 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats inom fenomenografin som innebär att man intresserar sig 

för människors uppfattningar av olika aspekter på omvärlden. Det centrala begreppet inom fenomenografi 

är uppfattningar av något. En uppfattning av något innebär människans grundläggande förståelse av nå-

gonting. En uppfattning om något innebär istället att människan ger sin åsikt om någonting. Ordet feno-

menografi kan delas i två delar: fenomeno –(n) och grafi. Ordet fenomeno –(n) kommer från grekiskan 

och betyder; att visa sig. Det andra ordet; grafi härstammar även det från grekiskan och betyder; att be-
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skriva något (Uljens, 1989). Fenomenografin delas in i första och andra ordningens perspektiv. Första 

ordningens perspektiv handlar om fakta och det som kan observeras utifrån. Andra ordningens perspektiv 

handlar om hur någon upplever någonting (Larsson, 1986). Denna studie utgår från andra ordningens per-

spektiv då den grundas i människors sätt att uppfatta olika fenomen i sin omvärld. Studien vill beskriva 

hur dessa fenomenen uppfattas av människor, alltså beskriva hur något framstår för dessa människor som 

intervjuats och inte hur något i själva verket är. I denna studie är syftet att undersöka vilka uppfattningar 

förskollärare har av högläsning och boksamtal samt vilka tillvägagångssätt som används vid högläsning 

och boksamtal för att stödja barns läsförståelse. 

Inom fenomenografin används så kallade beskrivningskategorier för att sammanföra skilda och lika upp-

fattningar som en grupp människor har av ett och samma fenomen. Dessa uppfattningar kategoriseras av 

forskaren för att sedan göra en analys av de skillnader och likheter i de uppfattningar som en grupp män-

niskor har. Dessa kategoriseringar kommer sedan att bilda så kallade beskrivningskategorier (Uljens, 1989). 

I denna studie är det förskollärarnas uppfattningar av högläsning om boksamtal som bildar beskrivnings-

kategorier. 

4.2 Urval 

Åtta förskollärare från tre olika förskolor i södra Sverige valdes ut för att delta i studien. Förskollärarna 

arbetade i barngrupper med åldrarna 1-3 år eller 3-5 år där det i alla barngrupper förekom barn med annan 

etnisk bakgrund. Att intervjua förskollärare valdes för att vi själva utbildar oss till förskollärare och är in-

tresserade av hur de uppfattar och beskriver högläsning och boksamtal samt hur de arbetar med det på 

förskolorna. De förskollärare som deltog i studien valdes ut genom tidigare kontakter samt var tillgängliga 

för studien. Bryman (2002) kallar detta för bekvämlighetsurval. Förskollärarna fick ge sitt godkännande att 

delta i studien men hade rätten att dra sig ur studien om så önskades.  

4.3 Bortfall 

Studien berördes av ett bortfall. Bortfall innebär enligt Bryman (2002) att en person inte kan eller inte 

längre vill delta. I denna studie var det på grund utav att en deltagare inte kunde delta vid intervjutillfället. 

Därför grundar sig denna studie på sju förskollärares uppfattningar och beskrivningar av högläsning, bok-

samtal och hur det kan stödja barns läsförståelse.   

4.4 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes tillfrågades personligen förskollärarna om de ville delta i studien. Ett brev 

lämnades personligen ut till varje förskollärare tre till fyra veckor innan intervjuerna skulle äga rum. I bre-

vet stod vad studien syftade till samt hur intervjuerna skulle behandlas (se bilaga 2). Förskollärarna fick 

därefter chansen att ställa frågor och ta ställning om de ville delta. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 

det viktigt att informera deltagarna som ska delta i studien om vad syftet är samt att informera om övriga 

företeelser som hör till studien. 
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Intervjuerna genomfördes med en förskollärare i taget. De som befann sig i rummet vid intervjutillfället 

var förskolläraren och intervjuaren. Förskollärarna hade fått bestämma vilken tid det passade dem för att 

bli intervjuade eftersom de då kunde planera in intervjun efter sitt schema och behövde inte känna sig 

stressade. Vid intervjusituationerna satt intervjuaren och förskolläraren mitt emot varandra för att på så 

sätt ha ögonkontakt och få en dialog för att få ett så avslappnat och givande samtal som möjligt. Bryman 

(2002) menar att det är betydelsefullt att man skapar en tillitsfull relation vid intervjun och det är lättare att 

skapa det ansikte mot ansikte till skillnad från en telefonintervju. Att ha ögonkontakt och använda leendet 

bidrar till att skapa en tillitsfull relation mellan intervjuaren och den som blir intervjuad.  

Samtliga förskollärare blev vid intervjutillfället inspelade. Att spela in intervjun är till fördel enligt Ryen 

(2004) eftersom allt som sagts under intervjun kommer med till skillnad från om intervjuaren endast an-

tecknat. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att genom inspelning registreras betoningar på olika ord, 

tonfall och pauser vilket gör att intervjuaren kan gå tillbaka och lyssna flera gånger för att bilda sig en upp-

fattning. Likaså menar Bell (2006) att inspelning av intervjun gör att den som intervjuar kan vara upp-

märksam på det som sägs och ställa följdfrågor till skillnad från om man måste avbryta för att anteckna. 

Intervjuerna spelades in eftersom det också skulle bli lättare att transkribera och analysera för att sedan 

tyda ett resultat. Om intervjun spelas in är det enligt Bryman (2002) lättare att göra en analys av det som 

sagts, eftersom intervjuaren kan lyssna flera gånger för att på så sätt göra analysen så bra som möjligt. När 

intervjun är inspelad kan andra forskare och medarbetare lyssna för att göra sin tolkning vilket på så sätt 

kan bidra till att intervjuaren lyssnar och uppfattar intervjun på ett annat sätt än tidigare.  

4.5 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav för forskning och för att skydda den enskilde individen. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna informerades 

personligen om vad studien handlade om samt att deltagarna fick ett brev med syfte och tillhörande före-

teelser som hörde till studien. Deltagarna fick ge sitt samtycke till att delta och informerades om att det när 

som helst var tillåtet att avbryta sitt deltagande i studien. Deltagarna fick veta att deras identitet och det de 

sagt under intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Detta är enligt Bell (2006) viktigt att klargöra för del-

tagarna i studien så att de vet hur materialet kommer att användas och vem som kommer ta del utav det. 

Likaså fick deltagarna veta att studien endast används i syfte för forskning, det så kallade nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

4.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär tillförlitlighet i det resultat som en undersökning visar på. Om undersökningen visar på 

hög reliabilitet innebär det att resultat skulle bli samma om man skulle genomföra undersökningen ytterli-

gare en gång. Validitet innebär om frågorna som ställs verkligen mäter det som tänkts undersökas. En hög 

validitet är när frågorna verkligen innefattar det som är avsett att undersökas. Begreppen reliabilitet och 

validitet används dock främst vid kvantitativa undersökningar (Bryman, 2002). 
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Denna studie är dock kvalitativ som innefattar intervjufrågor men berör reliabilitet och validitet. Om frå-

gorna som ställts till förskollärarna hade utformats på ett felaktigt sätt kunde det ha lätt till att vi inte fått 

svar på det som skulle undersökas. Detta skulle innebära att både reliabiliteten och validiteten hade sänkts. 

4.7 Analys 

Analysen började redan under intervjutillfällena genom närvaro och aktivt lyssnande. Efteråt transkribera-

des alla intervjuerna vilket enligt Bryman (2002) innebär att talat språk överförs till skrivet språk. Suckar 

och läten plockades bort för att lättare kunna läsa igenom intervjuerna utan att behöva stanna upp och läsa 

om vissa delar igen. Transkriberingarna gjordes enskilt av den intervjuare som deltagit under intervjutillfäl-

let. Vidare lyssnades och lästes alla intervjuerna enskilt. Sedan skedde samtal kring intervjuerna för att 

sammanställa vad som framkommit under de sju intervjutillfällena. Detta gjordes för att kunna ta ut cen-

trala ord från det förskollärarna svarat på när det gällde de frågor som ställts. Detta för att sedan kunna 

finna mönster så som likheter och skillnader som kunde bilda beskrivningskategorier. Att finna mönster är 

enligt Uljens (1989) en grund för att göra en analys. 

De beskrivningskategorier som upptäcktes var social aktivitet, frågor, språk och verktyg och dessa märktes ut 

med varsin symbol. De centrala ord som plockades ut från det förskollärarna sagt under intervjuerna mar-

kerades med tillhörande symbol för den beskrivningskategori som ordet föll inom. Sedan sammanställdes 

varje beskrivningskategori för sig med tillhörande centrala ord för att lättare få en översikt för vad som föll 

inom ramen för varje beskrivningskategori. För att se om dessa beskrivningskategorier gav svar på studi-

ens frågeställningar punktades de centrala orden som tillhörde de olika beskrivningskategorierna upp un-

der den frågeställning som de passade till för att se om frågeställningarna blev besvarade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

5 Resultat 

I detta kapitel kommer det resultat som analyserats att presenteras. I en del av citaten som förekommer i 

detta kapitel är ordföljden till viss del ändrad för att få en bättre läsbarhet. Förskollärarna som deltagit i 

studien benämns i citaten med F1-F7.  

Studien och resultatet har sin forskningsansats inom fenomenografin. Resultatet som framkommit kom-

mer att presenteras i fyra olika områden vilket inom fenomenografin kallas för beskrivningskategorier. 

Dessa fyra beskrivningskategorier är; social aktivitet, frågor, språk och verktyg. De här beskrivningskategorier-

na framkom i analysen genom tolkningar av intervjuerna som gjorts och de ger svar på de två frågeställ-

ningar som studien grundar sig i vilka är;  

- Vilka uppfattningar har förskollärare av högläsning och boksamtal? 

- Vilka tillvägagångssätt använder sig förskollärare av vid högläsning och boksamtal för att 

stödja barns läsförståelse i förskolan? 

5.1 Modell för beskrivningskategorierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen visar först på grunden i studien vilket är högläsning och boksamtal. Sedan kopplas och avgrän-

sas detta till vad det är som förskollärare uppfattar kring högläsning och boksamtal. Fyra beskrivningska-

tegorier framkom och dessa var; social aktivitet, frågor, språk och verktyg. Dessa beskrivningskategorier be-

nämns med A, B, C, D.  

Högläsning och boksamtal 

Vad är det förskollärare uppfattar 

kring högläsning och boksamtal 

Social aktivitet Frågor Språk Verktyg 
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5.2 Beskrivningskategori A: Social aktivitet 

Förskollärarna beskriver att högläsning och boksamtal är en social aktivitet. De beskriver att högläsning är 

en kontaktstund där man ska få med sig barnen samt att det också bidrar till att få en bättre kontakt med 

barnen i gruppen. Likaså uppfattar de att högläsning och boksamtal innebär närhet och att man har det 

mysigt tillsammans vid lässtunderna.   

” Jaa, hur tänker jag mig runt högläsning? Det är ju ett väldigt bra sätt att få kontakt med 

barn ” (F5). 

” Och det är väldigt det här med närheten och sitta och ha det mysigt ihop ” (F5). 

” […] det är mysigt att sitta där tillsammans och prata och läsa […] ” (F7). 

Förskollärarna uppfattar att högläsning och boksamtal är när man kommer till ro och ingen stör och att 

barnen får sitta och lyssna men också vara delaktiga. Vidare beskriver förskollärarna att barnen är i kontakt 

med mycket tv och dator och att det därför kan vara bra att i lugn och ro sitta och läsa och prata, att um-

gås med varandra. 

” […] att då få sätta sig ner i lugn och ro och sitta och lyssna ” (F1). 

” […] jag vill inte bara sitta och läsa och barnen ska vara tysta utan jag vill att de ska vara 

med […] ” (F6). 

” Jag tycker dom behöver få läsa böcker för ibland känns det som om dom inte läser så 

jättemycket hemma. Det är mer tv och data […] ” (F2).  

Förskollärarna beskriver också att samtalet och samspelet kring boken är en viktig aktivitet, både när det 

gäller samtalet kring texten men också bilderna som förekommer i böckerna. Att ha en kommunikation 

med barnet genom böckerna men att också låta barnet samspela med texten så som att tänka själv och 

bilda sig en egen tanke kring det som lästs ser förskollärarna som betydelsefullt. Likaså uppfattar förskollä-

rarna att genom att man samspelar med boken och dess innehåll kan man komma in på något ämne som 

bara berörts lite i boken men ändå väckt tankar och på så sätt fördjupa sig kring det. Att både förskollära-

ren och barnen medverkar och samspelar tillsammans med boken uppfattar förskollärarna som betydelse-

fullt eftersom det bidrar till ökad förståelse hos barnet för den lästa texten. 

” […] jätteviktigt att barnen får använda sin fantasi och tänka själva och komma med 

egna funderingar och tankar och strategier i hur man löser olika problem […] ”  (F1). 

” Men sen kan man ju också komma in på ämnen som bara berörs lite i boken via illust-

rationer eller text, men att man kan komma in på enskilda händelser, enskilda företeel-

ser” (F7).  
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” […] med medverkan och att man pratar om det får man ju en större förståelse ” (F5).  

Förskollärarna beskriver hur de arbetar med högläsning och boksamtal och nämner vid vilka tillfällen det 

sker. En övervägande del av förskollärarna beskriver att högläsningen och tillhörande boksamtal ofta sker 

spontant, men att de också har fasta högläsningsstunder så som efter maten. Dessa tillfällen menar också 

förskollärarna är en mysig stund tillsammans. Likaså uppfattar förskollärarna att samtala om bokens bud-

skap kan vara av betydelse. Vidare redogör också förskollärarna för att inte bara samspela med texten utan 

också med bilderna som förekommer i böckerna. 

” Vi gör mycket spontant här inne, dom kommer med en bok eller vi väljer en bok och 

så sätter man sig i soffan och så myser man till det och så pratar man och så läser man 

[…] ” (F5).   

” Vi har ju högläsning en gång om dagen efter maten ” (F4). 

” Ja, alltså när man är färdig så kan det ju vara att om boken har något speciellt budskap, 

vad det nu kan vara, att man ska vara kompisar, att man kan bli ledsen om någon är dum 

eller att man ska tala sanning. Det finns olika budskap i böckerna. Att man liksom pratar 

om det […] ”. (F6). 

Sammanfattningsvis beskriver förskollärarna att högläsning och boksamtal är en social aktivitet där samta-

let och samspelet kring boken är betydelsefullt då barnen får vara delaktiga. Att samspela med både texten 

och bilderna i boken beskriver förskollärarna som viktigt. Högläsning och boksamtal sker ofta spontant 

och bidrar till en mysig stund tillsammans samt en bättre kontakt med barnen i gruppen.  

5.3 Beskrivningskategori B: Frågor 

Förskollärarna uppfattar att ställa frågor till barnen är betydelsefullt eftersom man då ser om de förstått. 

Om barnen inte har förstått beskriver förskollärarna att det är viktigt att man själv förklarar så att barnen 

får en förståelse för det som lästs. Att även ställa frågor så att barnen får relatera till sig själva beskriver 

förskollärarna är en viktig del. 

” Jag menar att om jag ställer frågor till barnen omkring texten då ser man ju om dom 

har förstått och har dom då inte förstått då kan man ju ge dom en förklaring och kanske 

berätta mer omkring det så att man ser att dom förstår det man har läst ” (F2).  

” […] hur skulle du ha gjort? Skulle den här personen gjort på något annat vis eller hur 

tror du han känner? ” (F7).  

Förskollärarna redogör för hur de arbetar med högläsning och boksamtal och beskriver då hur de ställer 

frågor till barnen. De frågor som kan ställas är kontrollfrågor och öppna frågor. Kontrollfrågorna är till 

för att se om barnen hängt med och förstått det som lästs. De öppna frågorna handlar om vad barnen 
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själva tror kommer hända och att de på det sättet får göra en reflektion. Förskollärarna beskriver att frå-

gorna som ställs ofta är spontana. 

” […] man går tillbaka i boken och frågar vad som hände här, vad gjorde hon? Vad gjor-

de han? Vad blev det av det? Att man får en dialog med barnen, en reflektion över bo-

kens innehåll ” (F1).  

” Ja, det blir ju genom deras spontana frågor, när dom stannar upp och undrar något el-

ler pekar på någonting eller vill få något förtydligat […] ” (F5) 

” […] kunna förutsäga vad det är som kommer hända; Vad tror ni händer nu när han gör 

detta? Vad kommer hända då? Den här tanken, inte bara det som händer här utan vad 

som kommer hända sen, att man aktiverar huvudet lite […] ” (F6). 

Sammanfattningsvis ställs frågor till barnen både så de får relatera till sig själva men också för att förskollä-

rarna ska se om barnen förstått det som lästs. De frågor som då kan ställas till barnen är kontrollfrågor 

och öppna frågor. Kontrollfrågorna är till för att se om barnen förstått och de öppna frågorna ger barnen 

möjligheter att själva reflektera över vad som kommer hända i boken.   

5.4 Beskrivningskategori C: Språk 

Förskollärarna uppfattar att barnen lär sig ord utifrån bilderna, genom samtal och genom högläsning får 

barnen höra nya ord som inte är så vanliga i vardagen. Vidare beskriver förskollärarna att både högläsning 

och boksamtal bidrar till att både bredda och fördjupa ordförrådet. Barnen får lära sig olika lägesord och 

begrepp vid högläsning och tillhörande boksamtal, de får då orden i ett sammanhang och det uppfattar 

förskollärarna faller sig naturligt när man läser böcker.  

” Och sen tänker jag mycket på det här med orden, att man kan ge dom så mycket ord 

utifrån bilderna, man pratar och dom får peka och man låter dom fylla i det jag inte kan 

och nya ord framför allt som man inte kanske använder i vardagen, det kommer ofta i 

böcker ” (F5).  

” Dels bredda deras ordförråd och får fler ord men också att fördjupa det ” (F7). 

” Och alla dessa lägesord eller begrepp som man också så lätt för in via böcker ” (F7). 

Vidare beskriver förskollärarna att det är viktigt att barnen får höra ett språk och att barnen också får höra 

melodin i ett språk, alltså olika tonfall och betoningar på vissa ord. Likaså beskriver förskollärarna att bar-

nen får en känsla för berättandet vilket kan vara betydelsefullt när de själva ska berätta någonting för nå-

gon annan. De får en känsla för den röda tråden som förekommer i olika berättelser.  
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” Jag tror också att det är vikigt för dom att lära sig själva melodin i ett språk, sen om det 

är svenska eller ett annat utländskt språk så finns det ju en melodi i det att lära sig […] ” 

(F1). 

” Jag tror att det är bra att dom får lyssna in och höra melodin hur man läser […] ” (F3). 

” […] men sen också få en känsla för berättande, alltså hur berättar man saker och ting. 

Ja men hur ser en berättelse ut? Det borde ge en större känsla för att kunna hålla en röd 

tråd när dom själva berättar sen eller så småningom skriver ” (F7).   

Förskollärarna redogör för hur de arbetar och beskriver att de genom boken på ett naturligt sätt får in oli-

ka ord vilket ökar barnens förståelse för det som lästs. Likaså beskriver förskollärarna att de också arbetar 

med bilderna i boken för att öka barnens ordförråd och begrepp.  

” […] när man läser en bok så lär dom sig förstå ordens betydelse i ett sammanhang 

[…]” (F1).  

” […] att bara titta på bilder, små kort med bilder på olika saker och att sitta och bläddra 

och prata om de sakerna, det tycker jag är ett väldigt enkelt sätt att öka ordförråd och be-

grepp ” (F7).  

Sammanfattningsvis beskriver förskollärarna att högläsning och boksamtal bidrar till att bredda och öka 

barnens ordförråd. Barnen får höra melodin i ett språk så som olika tonfall och får en känsla för berättan-

de. Arbetet kring böckerna och bilderna gör att olika ord kommer in på ett naturligt sätt vilket ökar bar-

nens förståelse för det som lästs. 

5.5 Beskrivningskategori D: Verktyg 

Förskollärarna uppfattar att med hjälp av olika verktyg, så som sagolådor, flanosagor och skapande får 

barnen använda alla sina sinnen vilket bidrar till att de inte bara få höra en saga utan även uppleva den 

med fler sinnen. Likaså att sagolådor och skapande är ett hjälpmedel för att kunna bearbeta sagor som 

man läser men att även göra återkopplingar till sagan med hjälp av att barnen får rita och sedan berätta. 

” Jo, men de får helt enkelt uppleva det, ja mer sinnen helt enkelt ” (F7).  

” […] sagolådor med olika figurer som Pippi och Alfons Åberg och det är ju också ett 

sätt att bearbeta sagor och berättelser ” (F4).  

” […] berätta omkring vad de målat så att dom får en återkoppling på vad dom har 

gjort” (F2).  
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Förskollärarna beskriver hur de arbetar i verksamheterna med olika verktyg så som sagolådor, flanosagor 

och skapande som kan förekomma vid högläsning och boksamtal. De uppfattar att med hjälp av konkreta 

material så som med sagolådor kan man befästa förståelsen av sagan bättre.  

” […] den läser vi inte varje dag men någon gång i veckan läser vi den eller berättar den 

med hjälp av flanosagor […] ” (F7). 

” Vi försöker att ha lite konkreta material till vissa saker, man kan ju peka på bilden men 

att också ha saker för att förtydliga det ännu mer så som sagolådor och sånt där […] ” 

(F5).  

” […] så kan jag ge barnen en uppgift, rita någonting ifrån det du kommer ihåg från bo-

ken ” (F1). 

Sammanfattningsvis uppfattar förskollärarna att sagolådor, flanosagor och skapande bidrar till att barnen 

får uppleva berättelser med olika sinnen. Förskollärarna uppfattar att arbeta med olika verktyg gör att för-

ståelsen av en saga blir bättre.   
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer det att förekomma tre olika diskussioner. Dessa är metoddiskussion, resultatdis-

kussion samt slutdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar kring de metoder som 

använts i studien. I resultatdiskussionen blir det en diskussion kring det resultat som kommit fram. Kapit-

let avslutas med en slutdiskussion samt slutord och förslag till vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Studien är kvalitativ och grundar sig på intervjuer då syftet med studien var att undersöka förskollärares 

uppfattningar av högläsning och boksamtal samt vilka tillvägagångssätt som används för att stödja barns 

läsförståelse. Att använda sig utav intervjuer har varit lärorikt eftersom det gav givande samtal med för-

skollärarna som deltog i studien om hur de uppfattar och arbetar med högläsning och boksamtal. De för-

skollärare som deltog i studien valdes ut genom tidigare kontakter. Detta var enligt oss till fördel i inter-

vjuerna eftersom de tidigare träffat oss och kunde slappna av mer än om de aldrig tidigare träffat oss. Un-

der intervjun uppfattade vi förskollärarna som trygga i att prata med oss men det märktes att de var lite 

nervösa för vilka frågor som skulle komma att ställas. Att ge ut ett brev med information kring studien 

samtidigt som vi var närvarande var mycket positivt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att 

deltagarna får information kring studien så som syfte och övriga företeelser innan de deltar. Förskollärarna 

kunde då ställa eventuella frågor eller om det var något som var otydligt i brevet. Att använda sig utav 

brev anser vi var bra eftersom förskollärarna då verkligen fick veta vad studien handlade om. Om vi istäl-

let bara informerat muntligt kanske inte all information framkommit och förskollärarna kanske hade glömt 

bort vissa saker med studien eftersom det ofta kan vara så mycket annat att tänka på i förskolan, men med 

ett brev så kunde de gå tillbaka och läsa igen samt höra av sig om de undrade något. 

Det var både för- och nackdelar med att intervjua enskilt. Enligt Bryman (2002) är det viktigt att skapa en 

tillitsfull relation samt att skapa ögonkontakt med den som intervjuas. Den som intervjuades kunde nog 

känna sig mer bekväm när det bara var en som ställde frågorna än om det hade varit en person till i rum-

met eftersom det då skulle varit två personer som lyssnat och tittat på den som intervjuats. En fördel med 

att vara två kunde ha varit att den ena kunde lyssnat och antecknat lite små detaljer så som kroppsspråk 

och mimiker. Den andra kunde i så fall fokuserat på att ställa frågorna samt följdfrågor utan att behöva 

tänka på att anteckna vad den intervjuade visade för kroppsspråk och mimiker. Även när det är två som är 

med under intervjun kan den som antecknar också komma på givande följdfrågor som kan ställas till den 

som intervjuas. Detta kan vi i efterhand se hade varit bra eftersom det är svårt att själv komma på de bästa 

följdfrågorna.  

Det var effektivt att spela in intervjuerna, då vi kunde ägna full uppmärksamhet åt förskollärarna utan att 

behöva tänka på att föra anteckningar. Enligt Bell (2006) bidrar inspelningen till att man kan ägna full 

uppmärksamhet åt den som intervjuas samtidigt som inspelningen bidrar till att få med allt som den inter-

vjuade säger. Om någon av förskollärarna inte velat att vi skulle spela in hade vi varit tvungna att anteckna 
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det de sa vilket skulle varit betydligt besvärligare och tagit längre tid eftersom det skulle behövts pauser för 

att stanna upp och skriva. Därför var det tacksamt att alla förskollärare ställde upp på att bli inspelade. Det 

underlättade både under intervjutillfällena då vi kunde ägna uppmärksamheten åt förskollärarna. Likaså 

blev själva transkriberingarna och analysen lättare att genomföra då vi hade de exakta orden för det för-

skollärarna sagt under intervjuerna.  

Transkriberingarna av intervjuerna var besvärligare än väntat. Bryman (2002) menar att transkribering är 

en mycket tidskrävande process. Att skriva ord för ord var mödosamt och tog lång tid men när det var 

färdigt var det värt det eftersom det kom fram ännu tydligare vad förskollärarna sagt och att kunna stryka 

under viktiga ord och meningar på pappret skulle ha betydelse för analysarbetet. Att läsa igenom transkri-

beringarna flera gånger var nyttigt. Nya saker upptäcktes som inte alls hade uppmärksammats under själva 

intervjun vilket var intressant. Detta bidrog till att intervjuerna kunde ses på ett annat sätt. Under intervju-

erna fick förskollärarna berätta och beskriva hur de tänkte kring högläsning och boksamtal och detta upp-

fattades av oss intervjuare på ett sätt. För att sedan i pappersform komma djupare ner i intervjun och 

kunna tolka det på ytterligare ett sätt. Intervjuerna kunde ses med nya ögon när det också fanns i pappers-

form eftersom det bidrog till att vi kunde ”läsa mellan raderna” och tyda fler saker av vad förskollärarna 

sagt under intervjuerna. 

Miljön i rummen där intervjuerna ägde rum var platser där i stort sätt inget störde. Under några intervju-

tillfällen kom det dock in någon i rummet men det var inget som påverkade den fortsatta intervjun. Det är 

mycket som spelar in under intervjun enligt Lantz (2007), så som rummets utformning, storlek, inredning 

och belägenhet men även tiden spelar en viktig roll. I rummen där intervjuerna ägde rum var utformning-

en så att den som intervjuade ständigt kunde ha ögonkontakt med den som intervjuades, detta visade på 

att den som intervjuade var intresserad av vad intervjupersonen sa. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 

det viktigt att den som intervjuar skapar en god kontakt så som att lyssna uppmärksamt, visa intresse, för-

ståelse och respekt för det som intervjupersonen säger. Rummen var varken små eller stora utan hade en 

ganska lagom utformning vilket var bra, man satt inte för nära varandra men heller inte för långt ifrån var-

andra, detta bidrog till en behaglig stämning. Det här med att ha tillräckligt med tid menar Lantz (2009) är 

viktigt eftersom den som intervjuas kan känna sig fri till att stanna upp under intervjun och tänka efter. 

Detta tänktes på när intervjuerna skulle bokas och tid avsattes för 30-40 minuter per intervju fast intervju-

erna visade sig egentligen ta cirka 20 minuter. Likaså avsattes tiden till 30-40 minuter för att den som in-

tervjuades skulle slippa känna sig stressad men också för att kunna planera in när det passade att vara bor-

ta så länge från barngruppen. Vi märkte att ingen av förskollärarna verkade stressade eftersom de var för-

beredda på att intervjun skulle vara lite längre. Detta tror vi bidrog till att vi fick givande intervjuer. 

Det var svårt att välja en kvalitativ forskningsansats eftersom intervjuerna då skulle analyseras på ett visst 

sätt. Fenomenografin som denna studie grundar sig i var komplicerad och det tog tid att förstå sig på den. 

Dock märktes det att det var väsentligt att ha en forskningsansats att grunda sig i eftersom det då finns 
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sätt för hur analysen ska göras samt hur resultatet ska presenteras. Att använda fenomenografin var bety-

delsefullt eftersom studien grundade sig i vilka uppfattningar förskollärare har av högläsning och boksam-

tal i förskolan. Fenomenografi innebär enligt Larsson (1986) att man tar reda på människors uppfattningar 

av någonting, inte om någonting. Därför passade den fenomenografiska ansatsen till denna studie.  

Om vi ska ställa oss kritiska till intervjuer som metod så reflekterar vi över om förskollärarna verkligen gör 

som de säger. Ibland kan det säkert vara så att förskollärarna säger en sak men gör på ett annat sätt efter-

som de vet på ett ungefär vad intervjuaren vill ha för svar. En anledning kan vara att de tror att vi har vissa 

förväntningar på vad de ska svara på frågorna och anser att de därför måste leva upp till dessa förvänt-

ningar. Därför skulle det varit intressant att ha gjort observationer innan själva intervjutillfällena för att se 

hur förskollärarna arbetar med högläsning och boksamtal, för att sedan följa upp med intervjuer och se 

om det stämde överrens med vad som observerades.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har av högläsning och bok-

samtal samt vilka tillvägagångssätt som används vid högläsning och boksamtal för att stödja barns läsför-

ståelse. Resultatet visar på fyra beskrivningskategorier, dessa var social aktivitet, frågor, språk och verktyg. Vi 

anser att dessa fyra beskrivningskategorier är viktiga delar för att få så givande och innehållsrika högläs-

ningssituationer och boksamtal som möjligt.  

6.2.1 Beskrivningskategori A: Social aktivitet 

En av beskrivningskategorierna som framkom i resultatet var social aktivitet. Förskollärarna beskriver att 

högläsning och boksamtal bidrar till närhet med barnen samt en kontaktstund där barnen och den vuxne 

kommer till ro, likaså att man har det mysigt ihop. Detta anser vi som en viktig del i en högläsningssitua-

tion eftersom det bidrar till en trygghet i barngruppen. Vi tror att när barnen känner sig trygga kan de 

öppna sig mer vilket bidrar till att samtalet kan bli givande då barnen vågar ge uttryck för vad och hur de 

tänker kring något. Det är viktigt att barnen känner en ömsesidighet mellan sig och den vuxne eftersom 

det enligt Ekelund (2007) gör att barnen känner tillit vilket sedan bidrar till att barnen blir trygga, både i sig 

själva men också barngruppen. Vi anser att det är viktigt att det inte är enda anledningen till att förskollä-

rare läser för barnen. Vi har av tidigare erfarenheter från våra verksamhetsförlagda utbildningar ibland sett 

att en del förskollärare läser endast utav anledning att de vill ha lite lugn och ro för att barnen inte ska 

springa runt utan att lära sig att sitta still. Dock anser vi att det kan vara betydelsefullt att barnen ibland får 

ta det lugnt men att högläsningen inte bara är till för att barnen ska sitta still utan att förskollärarna då kan 

ta tillvara på annat så som att samtala om boken. De sju förskollärare som intervjuats beskrev att de inte 

bara läste för att barnen skulle sitta still utan de hade fler uppfattningar av varför de läste. Förskollärarna 

beskriver också att en betydelsefull och viktig aktivitet är samspelet kring boken. Med samspelet menar de 

samtalet som sker mellan barnen, den vuxne och boken och de bilder som finns i boken. Likaså bidrar 

samspelet till att alla medverkar kring boken för att få en bättre förståelse. Vi anser att samtalet bidrar till 
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att barnen får höra fler åsikter, funderingar och tankar från både den vuxne men också från de andra bar-

nen. Detta tror vi gör att barnen men också den vuxne kan vidga sina vyer och få en djupare förståelse för 

boken. Brink (2009) menar att samspelet som sker mellan barnen och den vuxne genom samtalet om bo-

ken bidrar till mycket. Barnen och den vuxne bidrar då med sina egna intryck och tankar av boken vilket 

skapar en större förståelse och nya insikter hos både barnet och den vuxne. Vi tror att förskolläraren 

ibland styr in samtalet på ett visst spår för att de anser att ett visst område är viktigt för barnen att ta till 

sig. Detta menar vi har både för- och nackdelar. Fördelen med att styra in barnen på ett visst område kan 

vara att barnen då är fokuserade på det och får en djupare förståelse. Nackdelen kan vara att barnen är 

intresserade av något helt annat i boken och vill få reda på mer om det men att förskolläraren då avbryter 

det barnen visat intresse för eller riktat sin uppmärksamhet mot. Detta för att leda in barnen på något som 

förskolläraren själv anser som viktigt eller är intresserad av. Det vi uppfattade av de intervjuade förskollä-

rarna tolkades som att de strävade efter att inte leda in barnen på ett spår men att ibland råkade det bli så 

ändå.  

6.2.2 Beskrivningskategori B: Frågor 

Att ställa frågor till barnen var en annan beskrivningskategori i resultatet. Förskollärarna uppfattar att det 

är betydelsefullt med frågor eftersom de då kan se om barnen förstått det som lästs. Resultatet visade att 

förskollärarna använde sig både av kontrollfrågor och öppna frågor. Kontrollfrågorna är till för att se om 

barnen förstått. Vi anser att det här med att ställa kontrollfrågor egentligen har mer betydelse för förskol-

läraren än barnen själva. Visst kan det vara bra att se om barnen hängt med i boken men vad har barnen 

för nytta av frågan; Vem var det som gömde sig i skåpet? Vi anser att det då kan vara betydelsefullt att inte 

bara låta barnen svara på frågan om vem det var som gömde sig i skåpet utan även börja prata med barnen 

om vad de har för erfarenheter kring att gömma sig. Detta kan bidra till att barnen börjar reflektera över 

sig själva och kanske berätta om när de lekte kurragömma. Lundberg (2010) menar att när barnen får 

koppla det de läst till sina egna erfarenheter kan de gå bortom texten för att på så sätt få en djupare förstå-

else för boken. Förskolan ska enligt Westlund (2009) sträva efter att använda så kallad dekontexualiserad 

läsning eftersom det utvecklar en textrörlighet hos barnen, vilket menas med att barnen får koppla sina 

tidigare erfarenheter till boken som lästs. Det vi kunde uppfatta av förskollärarna som deltog i studien var 

att de ibland kunde ställa frågor för att se om barnen förstått och att de ibland kunde leda in barnet på det 

rätta svaret. Dock tolkade vi det som att de ändå främst använde sig av frågor där barnen själva fick tänka 

utan att bli påverkade av förskolläraren. 

” Och så kanske de inte säger det svar som jag tänkt mig  […] alltså det finns ju inget rätt 

eller fel  […] alltså vi vuxna vill ofta ha ett rätt svar från barnen och försöker styra in 

dom på det rätta svaret. Men jag tycker de ska få tänka själva […] huvudsaken är ju att de 

försöker tänka själva och komma fram till något själv  […] (F6). 
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Det som kunde tolkas utifrån resultatet var att ett flertal förskollärare använde sig av öppna frågor. Vi an-

ser att öppna frågor kan vara mycket bra om de ställs på rätt sätt. Om förskolläraren inte alls är engagerad 

i vad barnen egentligen kommer att svara på frågorna påverkar det hur samtalet kommer att fortsätta. Det-

ta får vi stöd av från Lindö (2005) som menar att förskolläraren själv måste vara intresserad och nyfiken 

på vad barnet kommer att svara eftersom det har betydelse för fortsatt samtal.   

6.2.3 Beskrivningskategori C: Språk 

Resultatet visade på att förskollärarna uppfattar att språket stimuleras vid högläsning och boksamtal. De 

beskriver att om barnen får orden i ett sammanhang så lär de sig nya ord samt att deras ordförråd breddas 

och fördjupas. Att barnen får orden i ett sammanhang menar vi är betydelsefullt eftersom de då får chan-

sen att få en djupare förståelse för ordet än om det bara förekommit utan något sammanhang. Vi anser att 

förskolläraren har en viktig roll när det gäller att bredda och fördjupa barnens ordförråd eftersom det är 

de som läser boken för barnen. Förskolläraren kan välja att bara läsa boken ”rätt upp och ner” eller att 

faktiskt stanna upp för att förklara och visa på nya ord men också ord som barnen redan känner igen för 

att visa på att det finns flera ord som betyder samma sak. I resultatet nämnde också förskollärarna att det 

är viktigt att barnen får höra melodin i språket. Detta är något som vi själva inte tänkt på. Det öppnade 

våra ögon för att melodin i språket är viktigt eftersom olika språk har olika melodier. Fox (2001) skriver 

om hur språket har en melodi så som att rösten sänks och höjs när vi bland annat läser. I resultatet fram-

kom det att förskollärarna pratade mycket om språket och ord som barnen lär sig genom högläsning och 

boksamtal.  Detta tror vi beror på att mycket forskning visar på hur viktigt det är med att bredda ordför-

råd och utveckla barnens språk. Högläsning och boksamtal ger enligt Lundberg (2010) barnen möjlighet 

att utveckla och bredda sitt ordförråd. Likaså nämner ett flertal förskollärare att de gått på föreläsningar 

som handlat om språket och hur betydelsefulla vi förskollärare är i den rollen att utveckla barnens språk. 

Att barngrupperna som förskollärarna arbetar i också har barn med annan etnisk bakgrund tror vi har be-

tydelse för att de lägger stor vikt vid just språket. 

6.2.4 Beskrivningskategori D: Verktyg 

I resultatet framkom det att förskollärarna använde verktyg i sin verksamhet, dessa verktyg var sagolådor, 

flanosagor och skapande så som att rita. De uppfattar att barnen behöver uppleva med flera sinnen för att 

befästa förståelsen för sagan. Vi anser att använda olika verktyg vid högläsning är meningsfullt eftersom 

barnen får uppleva sagan med flera olika material och sinnen. Enligt Hansson (2006) ger detta variation i 

lässtunderna samtidigt som det engagerar barnen när den vuxne använder exempelvis en handdocka som 

barnen får känna och ta på. Likaså tycker vi att det blir mer konkret för barnen om det används flanosagor 

och sagolådor på förskolan eftersom det kan vara till hjälp att komma ihåg sagan men också att sagan 

framträder på ett annat sätt än vad den gör i boken. Ekström (2004) skriver att när den vuxne använder 

exempelvis flanobilder eller fingerdockor blir sagan mer konkret och visuell för barnet. Här menar vi att 

det är viktigt att förskollärarna erbjuder blandade verktyg i verksamheten eftersom barnen då får ta del av 
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en saga på olika sätt, både genom sagolådor men att också låta barnen rita kring boken som lästs för att på 

så sätt befästa förståelsen.  

6.3 Slutdiskussion 

Det som inte kom fram i resultatet men har stor betydelse för barns läsförståelse är att ta tillvara på deras 

tidigare erfarenheter kring ämnet som boken handlar om. Enligt Alonzo et al. (2009) är det meningsfullt 

att ta tillvara på barnens tidigare erfarenheter eftersom det hjälper barnen att göra inferenser och gå bor-

tom texten och inte bara stanna i kvar i den. Det var endast en av de sju förskollärarna som deltog i studi-

en som nämnde att det var viktigt att ta tillvara på barnens erfarenheter. Strømsø (2008) menar att den 

situation som beskrivs i texten samt barnens egna erfarenheter kring området bidrar till att barnen förstår 

texten som lästs.   

När vi reflekterar över resultatet kan vi tyda det som att förskollärarna mer är på ytan men går till viss del 

in på djupet av förståelse av läst text. Resultatet visar på att förskollärarna samtalar om ord samt ställer 

frågor till barnen, vi kan tolka det som att de inte går utöver texten och gör vidare tolkningar och fördju-

pade reflektioner så mycket. Detta kan bero på att barnen inte är så gamla och det kan vara svårt med de 

allra yngsta barnen att göra reflektioner och tolkningar eftersom de inte har verbalt språk ännu. Det kan 

däremot vara till fördel att börja med de lite äldre barnen med reflektioner och tolkningar kring texter ef-

tersom vi tror det är till fördel när de senare börjar skolan och själva ska börja läsa. Detta finner vi stöd av 

hos Dominković et al. (2006) som skriver att det är betydelsefullt att låta barnen reflektera över innehållet i 

en text eftersom det bidrar till en ökad läsförståelse hos barnet.  

Det resultat som analyserats fram grundar sig i tidigare forskning. Emellertid betonar forskningen olika 

mycket när det gäller de fyra beskrivningskategorierna som resultatet visat på. När det gäller beskrivnings-

kategorin social aktivitet finner vi en del forskning kring det. Enligt Kåreland (2009) visar svenska studier 

på att man läser högt för barnen för att få en trevlig stund tillsammans men också för att få lugn och ro. 

När det gäller samspelet kring boken så som samtalet finns det forskning som betonar att det är menings-

fullt. Det samspel som sker kring samtalet om en bok menar Dominković et al. (2006) är en central del 

eftersom det leder till hur literacyutvecklingen hos barnet kommer att se ut. Likaså skriver Westlund 

(2009) att flera studier poängterar att samtalet kring en bok, då särskilt samtal som går utöver bokens in-

nehåll är meningsfullt eftersom barnet då övar upp framtida förmåga att kunna förstå olika texter. Forsk-

ning när det gäller att ställa frågor till barn finner vi stöd för. Edwards Santoro et al. (2008) skriver om 

vikten av att ställa frågor på tre plan, dessa är före, under och efter läsning för att befästa förståelsen för 

den lästa boken. Likaså visar Chambers (1993) på betydelsen av att ställa frågor. Frågorna som bör ställas 

är ”jag-undrar” frågor istället för ”varför-frågor” eftersom det har en negativ klang och det blir mer som 

ett förhör. Forskning kring hur språket påverkas av högläsning och boksamtal finns det gott om. Högläs-

ning och boksamtal bidrar enligt Lundberg (2010) till att barnen får möta nya ord vilket i sin tur har bety-

delse för utvecklingen av barnens ordförråd. Även Westlund (2009) menar att det finns studier som po-
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ängterar att boksamtal har betydelse för barns språkutveckling. Till sist när det kommer till forskning om 

användandet av verktyg vid högläsning finner vi inte många studier och forskning kring det. Hansson 

(2006) menar dock att användandet av olika hjälpmedel vid högläsning bidrar till att barnen blir engagera-

de samt att de får lära med alla sinnen. 

Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har av högläsning och boksamtal 

samt vilka tillvägagångssätt som används vid högläsning och boksamtal för att stödja barns läsförståelse. 

När det gäller att stödja barns läsförståelse anser vi att förskollärarna inte beskriver hur de använder hög-

läsning och boksamtal i syfte för att stödja barns läsförståelse. Detta tror vi beror på att de frågor vi ställde 

inte nämnde själva begreppet läsförståelse. Detta var ett medvetet val eftersom läsförståelse kan tolkas 

som när barnen kan läsa själva och inte när någon läser för dem. Dock kan vi i efterhand tycka att det 

skulle varit intressant att haft med begreppet läsförståelse i intervjufrågorna för att se om förskollärarna 

svarat på ett annat sätt. Emellertid beskriver förskollärarna hur de arbetar kring högläsning och boksamtal 

vilket i sin tur bidrar till att de stödjer barnens läsförståelse ändå, exempelvis genom att de samtalar och 

samspelar med texten och bilderna i boken. Detta poängterar Bråten (2008) som menar att läsförståelse 

kräver ett samspel mellan barnet, den vuxne och texten. 

6.4 Slutord och vidare forskning  

Studien har varit intressant och lärorik och vi har fått en större insikt hur viktig högläsning och 

boksamtal är. De sju förskollärarnas uppfattningar och tillvägagångssätt var givande att ta del av 

och nya tankar har väckts hos oss. Att analysera utifrån fenomenografin har varit svårt men har 

gjort oss en erfarenhet rikare. Det skulle vara intressant att forska vidare kring högläsning och 

boksamtal och hur det kan stödja barns läsförståelse och förslag till vidare forskning kring ämnet 

kan vara;  

 Observation kring hur förskollärare arbetar med högläsning och boksamtal i förskolan 

för att stödja barns läsförståelse.  

 Verktygens påverkan på läsförståelsen 

Vår förhoppning med denna studie är att det väcker tankar kring högläsning och boksamtal och 

hur viktigt det faktiskt är för att stödja barns läsförståelse. Det vi lärt oss genom denna studie 

kommer vi ta med oss i vårt kommande uppdrag som förskollärare.  

Till sist vill vi tacka de förskollärare som deltagit i studien för intressanta och lärorika intervjuer 

samt ett tack till vår handledare Agneta Nordén som stöttat oss hela vägen. 
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Bilaga 1 

Frågeställning 1: Vilka uppfattningar har förskollärare om högläsning och 

boksamtal? 

Huvudfrågor: 

Vi skulle gärna vilja att du beskriver hur du tänker kring högläsning 

Kan du beskriva hur du tänker kring boksamtal 

Följdfrågor: 

- På vilket sätt anser du att boksamtal kan ge en förståelse för barnen av den lästa texten? 

Hur resonerar du? 

- Vad tycker du högläsning och boksamtal har för betydelse för barn? 

 

Frågeställning 2: Vilka tillvägagångssätt använder sig förskollärare av vid 

boksamtal för att stödja barns läsförståelse i förskolan? 

Huvudfråga: 

Vi vill gärna veta hur du arbetar med högläsning och boksamtal i barngruppen 

Följdfrågor: 

- Hur presenterar ni en bok för barnen? 

- Hur bearbetar ni boken? (före, medan, efter) 

- Hur samtalar ni om böcker för att öka barnens förståelse för det som lästs? 

 

Stödfrågor:  

- Kan du ge några exempel? 

- Hur tänker/menar du då? 

- Kan du förklarar lite mer? 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser vår sista termin till förskollärare på högskolan i Jönköping. 

Vi ska nu skriva ett examensarbete där vi vill ta del av förskollärares tankar och erfarenheter 

av boksamtal och hur detta kan stödja barns läsförståelse. 

Studien kommer att grundas på intervjuer av förskollärare. Intervjun kommer att spelas in och 

behandlas konfidentiellt, det vill säga bara den som intervjuar vet vem personen är och vilken 

förskola som ingår. Intervjun kommer sedan att transkriberas, detta innebär att intervjun åter-

ges till skriftlig form. Insamlat material så som inspelad och transkriberad intervju kommer att 

finns åtkomligt i tre månader innan det raderas. De som kommer att ha tillgång till materialet 

är uppsatsskrivarna samt handledare och examinator för uppsatsen. 

Förskollärarna som deltagit i studien har rätten att få ta del av den färdiga uppsatsen och ett 

utskick kommer att ske vid önskan till de förskolor som deltagit i studien.  

Studien är frivillig och förskolläraren har rätten att när som helst avbryta deltagandet utan att 

behöva uppge någon anledning. 
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