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Abstract 
 

Titel: En jämförande studie av två förskollärares förhållningssätt till högläsning och                     

läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln 

 

Författare: Sofia Karlsson och Erica Persson  

 

Bakgrund: Som underlag för studien använde vi oss av tidigare forskning  om läs- 

och språkutveckling i förskolan rörande barns litteracitetsanvändande i förskolan, 

betydelsen av närhet mellan lärare och barn i relation till barns språkutveckling, 

förskollärares undervisning vid högläsning och hur den kan förbättras genom 

utbildning, samt sambandet mellan förskollärarnas språkbruk och samtal kring böcker 

och förskolebarns ordförråd och språkförståelse i skolåldern. Vi använde även litteratur 

som tar upp språk- och läsinlärningsmetoder. 

 

Syfte: Syftet med studien var att jämföra två förskollärares förhållningssätt till 

högläsning och läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln och undersöka hur deras 

förhållningssätt påverkar arbetet med dessa metoder. 

 

Frågeställningar: Vilka likheter och skillnader går att urskilja i två förskollärares 

förhållningssätt till högläsning och läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln? Hur påverkar 

förskollärarnas förhållningssätt deras sätt att arbeta med metoderna? 

 

Teori: Sociokulturellt perspektiv, utvecklingspsykologiskt perspektiv, lingvistiskt 

perspektiv. 

 

Metod och urval: Vi valde en kvalitativ och hermeneutisk forskningsansats med 

utgångspunkt i tre teoretiska perspektiv för vår analysmetod. Vi valde att utföra 

kvalitativa intervjuer med två förskollärare på två olika förskolor och analysera 

resultatet utifrån ovannämnda teoretiska perspektiv. 

 

Resultat: De likheter och skillnader som går att urskilja i förskollärarnas 

förhållningssätt till högläsning och Läsnyckeln kan förklaras utifrån olika teoretiska 

perspektiv och hur de väljer att tolka dessa perspektiv, den grundinställning de har till 

barns språk- och läsinlärning, de nackdelar och fördelar de har observerat i arbetet med 

metoderna och de framsteg eller brister i framsteg som de har observerat i barnens 

utveckling och lärande. De skillnader som går att urskilja i förhållningssätt innebär 

också att de arbetar med metoderna på mycket skilda sätt, medan de likheter som går att 

urskilja i förhållningssätt istället innebär vissa likheter i arbetssätt. De viktigaste 

skillnaderna innebär att Läsnyckeln å ena sidan kan användas för fler språkområden än 

läsinlärning, å andra sidan enbart för läsninlärning. Högläsning kan användas å ena sida 

som ett sätt för barn att lära sig av varandra, å andra sidan som ett sätt för läraren att 

samtala med barnen och lära dem nya ord och begrepp. De viktigaste likheterna handlar 

om att båda förskollärare är tydligt involverade i undervisningen med Läsnyckeln, och 

de använder högläsning som ett tillfälle för barn att lära sig av de som har mer kunskap.  

 

Nyckelord: Förskola, högläsning, lingvistiskt perspektiv, Läsnyckeln, pedagogik, 

sociokulturellt perspektiv, språk- och läsutveckling, utvecklingspsykologiskt perspektiv  
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1 Inledning  
 
”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” (Lpfö 98/2010) 

 

Vi som författare till det här examensarbetet hade mycket skilda erfarenheter av språk- 

och läsaktiviteter under vår uppväxt, vilket med stor sannolikhet påverkat vår syn på 

böcker och läsande än i dag. Detta innebär att barns tidiga upplevelser av läsning skulle 

kunna påverka hur intresset för läsning utvecklas från förskola, skola och ända upp i 

vuxen ålder. Därför anser vi att det är betydelsefullt att jämföra förskollärare 

förhållningssätt till vissa språk- och läsinlärningsmetoder och undersöka hur deras 

förhållningssätt påverkar deras arbete med dessa metoder. Vi har därför valt att jämföra 

två förskollärares förhållningssätt till högläsning och läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln 

och undersöka hur deras förhållningssätt påverkar deras arbete med dessa metoder.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att jämföra två förskollärares förhållningssätt till högläsning 

och läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln och undersöka hur det påverkar deras arbete 

med dessa metoder. Våra frågeställningar är därför:  

 

 Vilka likheter och skillnader går att urskilja i två förskollärares förhållningssätt 

till högläsning och läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln? 

 

 Hur påverkar förskollärarnas förhållningssätt deras sätt att arbeta med 

metoderna? 

 

2 Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi kortfattat att ta upp tre teoretiska perspektiv på barns språk- 

och läsutveckling, tidigare forskning om språk- och läsutveckling i förskolan och 

metoder för språk- och läsinlärning. 

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
Den pedagogiske teoretikern Lev Vygotskij lade grunden till det sociokulturella 

perspektivet. Han menade att allt barn lär sig sker i ett socialt sammanhang. Det 

omgivande samhället, kulturen och människorna i barnets närhet har därmed stor 

betydelse för barnets språk- och läsutveckling. Det räcker dock inte med att veta att barn 

lär i sociala samspel, utan vad som lärs beror också på vilket samspel som äger rum 

(Smidt, 2010). Den proximala utvecklingszonen beskriver till exempel tidpunkten då 

barnet är på väg att nå nästa nivå i sin utveckling. De kan först lära sig läsa med hjälp av 

någon som kan mer, som en lärare eller kamrat för att senare klara det helt på egen hand 

(Strandberg, 2006). Barn har förmågan att utveckla sitt intellekt och sin språk- och 

läsförmåga om världen erbjuder dem möjligheten. Om barn befinner sig i en miljö utan 

böcker uppstår heller ingen läsfärdighet och i en miljö utan kommunikation uppstår 

inget språk (Strandberg, 2006). Vygotskijs teorier genomsyras av respekt för barns 

erfarenheter, olikheter, kompetens, drivkraft och förmåga till samspel med andra 

(Smidt, 2010).    
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2.1.1 Utvecklingspsykologiskt perspektiv 
Kunskapsteoretikern Jean Piaget intresserade sig för barns sociala, kognitiva och 

psykologiska utveckling. Han utgick från fyra åldersstadier där barnets kognitiva 

utveckling skiljer sig åt i de olika stadierna och där det ena stadiet bygger vidare på det 

tidigare (Hwang och Nilsson, 2003). Barnets förmåga att lära sig läsa är utifrån detta 

synsätt beroende av vilket stadie barnet befinner sig i, det vill säga om det anses moget 

nog att lära sig läsa eller inte (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson, 2013). För 

att ett barn ska kunna inhämta kunskap och tillägna sig begrepp måste det alltså  ha nått 

ett visst utvecklingsstadie och ha de rätta kognitiva förutsättningarna. I ett visst stadie 

tar barnet således till sig mer i språk- och läsutvecklingen än om lärandet sker vid ett 

annat tillfälle. Det är en inlärningsprocess som växlar mellan att barn bearbetar sina 

intryck av omgivningen (assimilation) och integrerar nya intryck i tidigare insikt som 

gjorts om omvärlden (accomodation). Liksom Vygotskij menade Piaget att samspelet 

med omvärlden har betydelse för kunskapsutvecklingen hos barn, men även att de måste 

få experimentera och undersöka på egen hand. Genom sin nyfikenhet upptäcker de 

själva saker och experimenterar sig aktivt fram till förståelse (Svensson, 2009).  

 

2.1.2 Lingvistiskt perspektiv 
Professorn i lingvistik Noam Chomsky menar att alla människor föds med en ”ram” för 

hur ett mänskligt språk kan se ut, en medfödd lingvistisk kunskap eller så kallad 

universell grammatik. Detta innebär att barn redan från födseln är utrustad med 

biologiska anlag för och kunskap om denna universella grammatik, vilket gör att barn 

kan ta till sig en mängd regler som egentligen borde vara för abstrakta för dem att 

förstå. Barn kan därför utan någon  undervisning lära sig det språk som finns runt dem 

när de växer upp. Men trots denna medfödda förmåga till språkinlärning är också 

språklig stimuli en viktig del i inlärningsprocessen. Barn måste således exponeras för ett 

språk för att det ska kunna ske en normal utveckling. Barnet bearbetar aktivt talet som 

de hör och analyserar detta med sin inbyggda grammatiska förmåga (Chomsky, 1999). 
 

2.2 Tidigare forskning  
Elisabeth Björklund undersökte i en studie hur små barn tillägnar sig språk i samspel 

med andra barn och hur barns litteracitet kan förstås i en kulturell, social och historisk 

kontext. Enligt Björklund (2008) utgörs litteracitet av ett system av symboler och bilder 

som används i kommunikationen mellan människor. Studien har sin utgångspunkt i 

sociokulturell teoribildning och inriktar sig på att besvara en rad forskningsfrågor kring 

barns deltagande i och skapande av litteracitetshändelser. Lärandet sker i ett socialt 

samspel med andra människor, i detta fall när barn tillägnar sig språk i samspel med 

varandra. Studien visade att barnen deltog i och aktivt medverkade i en mängd 

litteracitetsaktiviteter i förskolans vardag, bland annat genom berättelser, läsning, skrift, 

tecken, bilder och bilderböcker, ritande/skrivande och sång. Studien visade att barnen 

kontinuerligt och på ett varierat sätt använde sig av litteracitet i sin vardag, att de är ”i 

och erövrar litteracitet” (Björklund, 2008) i interaktion med andra. Ingen annan studie i 

förskolemiljö har tidigare visat detta, vilket innebär att studien har bidragit med ny 

teoribildning på området. Björklund beskriver även pedagogernas arbete med 

högläsning, hur de kopplar samman läsning och text till händelser i barnens vardag, 

ljudar ord och upprepar både vad de själva och barnen säger. Pedagogernas sätt att 

arbeta med högläsning understryker deras roll som tecken- och text skapare (Björklund, 

2008).  

Spilt, Helma, Koomen och Harrison (2015) undersökte sambandet mellan barns 

språklärande och närheten mellan barn och lärare från slutet av förskolan till tidig 
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grundskola. Eftersom brister i språkutvecklingen hos barn kan leda till senare 

svårigheter med att läsa och skriva ville man försöka identifiera förhållanden som bidrar 

till barns tidiga språkutveckling (Spilt et al., 2015). Studiens fokus ligger således på 

interaktionen mellan lärare och barn i relation till barnets läsutveckling. Enligt 

författarna till studien kan språktillägnande alltså ses som en grundläggande social 

process. Särskilt inom de socialinteraktionistiska teorierna understryker man vikten av 

värme och tillgivenhet i förhållandet till människor som man interagerar med. Studien 

visade att känslighet och värme från föräldrarna har en positiv effekt på barnets 

språktillägnande och kognitiva utveckling och att barn med trygg anknytning har mer 

givande upplevelser av litteracitet än barn med otrygg anknytning som visar mindre 

intresse för läsning och blir lättare distraherade vid aktiviteter där man använder 

litteracitet. Detta skulle kunna förklara de skillnader i språkutveckling som man kan 

finna mellan barn. Nivån av närhet i förhållandet mellan barn och föräldrar har alltså 

betydelse för barns upplevelser av litteracitet, på samma sätt som närheten i förhållandet 

mellan lärare och elev skulle kunna påverka elevens upplevelser av litteracitet (Spilt et 

al., 2015).  

 

Karen J. Kindle tar i sin studie upp frågan om hur man kan förbättra undervisningen 

under högläsningsstunder genom utbildning för förskollärare. I studien undersökte man 

vilken effekt vidareutbildning skulle kunna ha på interaktionen mellan lärare och elever 

under högläsningsstunder. Enligt Kindle är högläsning tillsammans barn betydelsefullt 

för deras utveckling av tal, förståelse för text och förmågan att lyssna och förstå 

(Kindle, 2013). Hon utgår från ett sociokulturellt perspektiv där det är interaktionen 

mellan lärarna och barnen under högläsningsstunden som påverkar kvaliteten på 

undervisningen. Genom observationer av fyra förskollärare under högläsningsstunder 

upptäckte Kindle skillnader i hur de valde att genomföra högläsningen, bland annat hur 

många interaktioner som förekom mellan lärarna och barnen och hur de fyra lärarna 

valde att läsa samma text. Även lärarnas personliga åsikter om undervisning för små 

barn tycktes påverka hur de agerade under högläsningen. Studien gav insikt om två 

viktiga faktorer som är kopplade till högläsning i förskolan. Den första faktorn är att 

läsaktiviteten som sådan kan skilja sig avsevärt från klassrum till klassrum och att den 

är beroende av lärarnas sätt att undervisa. Den andra faktorn är att vidareutbildning för 

förskollärare bidrar till att höja kvaliteten på undervisningen och interaktionen under 

högläsningsstunderna (Kindle, 2013).  

 

Dickinson och Porche (2011) undersökte i en longitudinell studie sambandet mellan 

språkupplevelser hos barn i förskolan och deras språk- och läsförmåga i skolan. Man 

testade hypotesen att det språkstöd som barn får i förskolan har långverkande effekter 

på deras läsförståelse i skolan. Studien visade att förskollärarnas sätt att uttrycka sig, 

samt deras språkbruk och samtal kring böcker hade ett direkt samband med 

förskolebarnens ordförråd och språkförståelse i fjärdeklass (Dickinson och Porche, 

2011). Det är samspelet mellan lärarna och barnen som har betydelse för barnens 

ordförråd långt upp skolåldern, särskilt hur lärarna väljer att uttrycka sig och använda 

sitt eget språk.  

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

2.3 Metoder för språk- och läsinlärning 
Det finns många olika metoder för språk- och läsinlärning. I detta avsnitt redogör vi för 

några av dessa. 

 

2.3.1 Att lära barn läsa 
Det har historiskt sett funnits många olika metoder för språk- och läsinlärning. 

Bokstaveringsmetoden innebär till exempel att man lär sig bokstävernas namn och 

sedan lägger ihop stavelser till ord. Ljudmetoden innebär att man lär sig ljud, ljudtecken 

och ljudnamn på varje bokstav. Analytisk läsmetod innebär att man tar utgångspunkten i 

text och innehåll, medan syntetisk metod innebär att man börjar med att lära in 

bokstäverna och kombinera dem med respektive ljud. I dag anser man att barn lär sig att 

läsa och skriva på många olika sätt, vilket innebär att man som pedagog måste behärska 

många olika läs- och skrivinlärningsmetoder (Dahlgren et al., 2013). När barn lär sig att 

läsa och förstå hur skriftspråket är uppbyggt säger man att de har ”knäckt koden”. Barn 

som tidigt har svårt att knäcka läskoden läser också mindre och får inte samma chans att 

träna på att läsa. Utan extra stöd och träning kan barn tappa både lusten och modet att 

läsa och halkar efter allt mer. Om de istället får extra stöd och träning redan från början 

kan de hålla jämna steg med sina kamrater (Von Greif, Sjögren och Wieselgren, 2012). 

Som förskollärare kan man stödja barn genom att ta reda på hur de tänker, skapa 

situationer där de får tänka och fundera, se vad de har lärt sig och uppmärksamma 

barnen själva på vad de lärt sig (Dahlgren et al., 2013). För att knäcka koden krävs 

fonetisk medvetenhet, det vill säga att man förstår hur språkljud och bokstäver hänger 

ihop. Barn som har problem med fonologisk medvetenhet får ofta problem med 

läsinlärning i skolan och måste därför få rätt stöd i sin läsutveckling. Bornholms 

projektet har visat att träning på fonologisk medvetenhet i ett tidigt skede ökar barns 

språkliga medvetenhet (Dahlgren et al., 2013).  

 

 

2.3.2 Läsning på talets grund 
 

På 1970-talet införde Ulrika Leimar en ny metod för läsinlärning, kallad Läsning på 

talets grund (Hjälme, 1999). Leimar (1974) menade att de traditionella metoderna 

begränsade ordvalet för barn. Hon ville istället använda elevernas egna ordförråd så att 

barn skulle lära sig att texten har betydelse. Lärandet skulle bygga på barnens eget språk 

och fria skapande. LTG inriktar sig på förståelse, men fokuserar även på att barn ska 

knäcka koden genom ”traditionell läsundervisningsmetodik” (Leimar, 1974). Metoden 

lägger tyngd på förhållningssättet till barn, där man ska ge utrymme till barns egna 

initiativ till lärande (Hjälme, 1999). Genom att utgå från barnens eget språkförråd och 

egna initiativ bygger man vidare på lärandet (Leimar, 1974).  

 

 

2.3.3  Högläsning 
Högläsningsstunden som sådan ger barn erfarenheter av att hantera böcker, hur man 

håller i och bläddrar i dem. Det ger även träning i textrörlighet eftersom de får möjlighet 

att göra knyta an texten till egna erfarenheter och tolkningar (Dahlgren et al., 2013). 

Högläsning är alltså en metod som utvecklar både barns ordförråd och kognitiva 

tänkande. Högläsningsstunden kan till exempel utformas så att man läser boken 

samtidigt som man ger barnen möjlighet att avbryta och göra egna associationer kring 

innehåll och handling, svarar på initiativ till samtal, uppmuntrar dem att knyta an 

innehållet till sin egen erfarenhetsvärld och ger dem möjlighet att återberätta sagan, 



 

9 

 

exempelvis med hjälp av rekvisita. Genom att dokumentera observationer av barn under 

högläsningsstunder kan man få kunskap om barn och deras utveckling, om deras 

förhållningssätt till böcker och läsning, samt kunskap om deras ordförråd, 

texterförståelse och förmåga till återberättande. (Dahlgren et al., 2013). 
 

2.3.4 Läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln 
 Läsnyckeln som lästräningsmetod utvecklades av Ingrid Smitz för att ge barn möjlighet 

att knäcka läskoden redan i förskolan. Smitz (2014) menar att när barn tidigt får 

möjlighet att börja träna på att läsa kan de själva bestämma när de känner att de är redo 

att delta, vilket är till fördel för dem då de ska börja skolan. Materialet består av en ask 

med bilder med 16 ljudenliga ord som innefattar nästan hela alfabetet (utom q, z, w och 

c som har två ljud). Metoden går ut på att man visar bild och ord samtidigt. Man ljudar 

orden tillsammans med kort som man viker så att man hela tiden går från helhet till 

delar – och tillbaka till helhet igen (se bilaga 3). Man använder vikkorten varje dag 

under några veckors tid, i ungefär fem-tio minuter åt gången. På så vis lär sig barnen 

ljuden till alla bokstäver och knäcker läskoden. För att inte förvirra barnen genom att 

blanda små och stora bokstäver använder man bara gemener. Man benämner heller inte 

bokstäverna som de heter i alfabetet eftersom alla konsonanter heter annorlunda i 

alfabetet än i ord. Smitz (2014) menar istället att alfabetet är något som barn får 

användning av först när de lärt sig läsa (Smitz, 2014).  

 

3 Metod 

 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva den forskningsansats och metod vi har använt 

oss av och varför vi har valt denna metod. Vi kommer att presentera urvalet av 

respondenter, studiens genomförande och forskningsetiska överväganden. 

 

 

3.1 Forskningsansats och analysmetod 
Eftersom vårt syfte är att jämföra två förskollärares förhållningssätt till högläsning och 

lästräningsmaterialet Läsnyckeln och undersöka hur deras förhållningssätt påverkar 

arbetet med dessa metoder har vi valt en kvalitativ och hermeneutisk forskningsansats 

med teoretiska perspektiv som analysredskap. Inom hermeneutiken utgår man från att 

försöka förstå verkligheten och tolka innebörden i bland annat mänskliga handlingar 

och händelser. Forskarens förhållningssätt är även av betydelse eftersom det är tolkarens 

förförståelse, kunskap och fördomar som utgör grunden för de tolkningar som görs 

(Ödman, 2007). Kvalitativ forskning innebär att man gör en analys av till exempel 

intervjuer som tolkas utifrån någon eller några teorier. Kvalitativ forskning syftar till att 

skapa en fördjupad förståelse för förhållningssätt och attityder som påverkar människors 

handlingar, beslutsfattande och formuleringar (Holme och Solvang, 1997). Vi kommer 

att analysera resultatet av intervjuerna utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

utvecklingspsykologiskt perspektiv och lingvistiskt perspektiv.   

 

 

3.1.1 Kvalitativ intervju 

Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom eftersom vi är intresserade av 

de intervjuades perspektiv och förhållningssätt. I den kvalitativa intervjun intresserar 

man sig för de intervjuades synsätt och hur de upplever världen. Syftet är att få 

detaljerade och uttömmande svar från de man intervjuar (Bryman, 2011) Denna typ av 

intervju är flexibel och kan röra sig i olika riktningar beroende de följdfrågor som 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3APer-Johan%20%C3%96dman
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kommer till under intervjun. Tillsammans diskuterade vi fram frågor som 

förhoppningsvis skulle kunna ge svar på vilka förhållningssätt de har till de båda 

metoderna och hur det påverkar deras arbete med dessa. Vi har med tanke på detta 

utformat en intervjuguide med frågor som utgår från språk- och läsutveckling i 

allmänhet, men även mer ingående kring just högläsning och lästräningsmaterialet 

Läsnyckeln. Vi försökte formulera så öppna frågor som möjligt för att få spontan 

information om attityder, känslor och tankesätt.  Vi gjorde däremot inga testintervjuer 

där förskollärarna i förhand fick ta del av frågorna, eftersom vi hoppades att en intervju 

skulle resultera i mer spontana och uppriktiga svar. Under intervjuerna uppstod också 

följdfrågor som gav fördjupad kunskap kring förskollärarnas tankesätt, attityder och 

känslor. Som metod kunde vi istället ha valt att dela ut enkäter som de fått fylla i, men 

vi känner att en rad förutbestämda frågor hade begränsat deras möjlighet att utveckla 

sina svar på ett uttömmande sätt och berätta sådant de kom att tänka på i stunden. 

Förskollärarna hade kanske också medvetet eller omedvetet valt att korta ner sina svar 

eller på annat sätt hoppa över viktiga aspekter för att snabbt bli klara. Risken finns att 

det inte känns lika motiverande att ge uttömmande svar i en enkät som när man sitter 

ansikte mot ansikte i ett samtal. Problemet med intervjuer skulle å andra sidan också 

kunna innebära att de som intervjuas inte vågar vara så ärliga som de kan vara i en 

anonym enkät. Ett alternativ till metod kunde ha varit observationer under aktiviteterna 

med fokus på förskollärarna, för att se om deras förhållningssätt till metoden och arbetet 

i verksamheten överensstämmer med hur det går till i realiteten. Vi hade kunnat filma 

dessa aktiviteter och låtit förskollärarna titta på dem, för att se om de upptäckte 

någonting i sitt förhållningssätt som de själva inte tänkt på, men eftersom ville få en 

uppfattning om förskollärarnas åsikter och perspektiv genom mer djupgående samtal 

anser vi att kvalitativa intervjuer ändå var den bästa metoden i sammanhanget.  

 

 

3.1.2 Studiens deltagare/ urval 
Vår studie genomfördes på två förskolor med en förskollärare från vardera förskola. Vi 

visste sedan tidigare att man på dessa förskolor arbetade med högläsning och 

läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln på olika sätt, vilket passade vårt syfte eftersom vi 

ville jämföra förskollärarnas förhållningssätt till just högläsning och Läsnyckeln och 

undersöka hur detta påverkar deras arbete med dessa metoder. Vi kontaktade rektorn på 

vardera förskola som i sin tur tog reda på vilka ur personalen som kunde tänka sig att 

delta. Eftersom många kände att de inte hade tid med tanke på arbetsbelastning och 

övrig tidspress var det endast en förskollärare från vardera förskola som valde att delta. 

Eftersom det var svårt att hitta fler förskolor där man arbetar så olika med just dessa två 

metoder valde vi att nöja oss med två intervjuer, trots att det gav oss ett mindre underlag 

för vår studie. Vi har givit förskollärarna fingerade namn och kommer att kalla dem 

Anna och Berit. Antalet barn på Annas förskola är 48 och hennes avdelning 14. Antalet 

barn på Berits förskola är 57 och hennes avdelning 23. Annas förskola är kommunal och 

Berits är privat.  

 

3.1.3 Genomförande 

Vi tog kontakt med rektorerna på förskolorna i början av terminen för att berätta om 

vårt arbete och fråga om vi fick utföra våra intervjuer där.  Rektorerna tog på sig 

ansvaret att kontakta personalen, informera dem om vår studie och fråga vilka som ville 

delta. På grund av arbetsbelastning och tidspress valde endast två förskollärare att delta, 

en från vardera förskola. Intervjuerna utfördes i enrum i respektive personalrum 

eftersom vi ville att de skulle få tala fritt och ostört. Vi använde papper och penna för att 
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anteckna under intervjun, men även ljudinspelning med mobilkamera. Fördelen med 

ljudinspelning är att vi fick en ordagrann återgivning av intervjuerna utan att behöva 

förlita oss enbart på anteckningar och minnet. Vi kunde på så sätt gå igenom 

förskollärarnas svar i lugn och ro. Nackdelen är att de intervjuade kan känna sig illa till 

mod över att bli inspelade, och därför försökte vi också skapa en så avslappnad atmosfär 

som möjligt. Svårigheter var också att det ibland var svårt att höra vad som sades, men 

vi kunde då spela upp inspelningen om och om igen för att inte missa någonting. Under 

en intervju är det omöjligt att uppfatta eller minnas allt som sägs just då, därför är det 

inspelade materialet ett ovärderligt stöd i arbetet, särskilt när man vill plocka ut exakta 

citat. När intervjuerna var utförda skrev vi ut intervjuerna ord för ord. Fördelen är att vi 

då kunde gå igenom dem på ett mycket noggrant sätt och anteckna viktiga fraser, 

uttryck och meningar som vi kunde återge som citat i arbetet. När intervjuerna var 

genomförda och utskrivna analyserade vi till sist materialet med våra tre teoretiska 

perspektiv som analysredskap för att försöka få svar på undersökningens 

frågeställningar.  

 

3.1.4 Empiriskt material 
Materialet består av handskrivna anteckningar och inspelningar från varje intervju. Vi 

har renskrivit anteckningarna och transkriberat inspelningarna. Varje intervju är ca 30 

minuter lång och transkriberingen av varje intervju tog ca 6 timmar. Vi transkriberade 

och bearbetade intervjuerna relativt omgående för att ha det färskt i minnet och för att så 

snart som möjligt kunna påbörja analysen av materialet, vilket också underlättade för 

arbetet. Vi skrev ned transkriberingarna i ett dokument och gick sedan igenom svaren 

och jämförde likheter och skillnader som vi kunde urskilja i förskollärarnas 

förhållningssätt till högläsning och Läsnyckeln. Vi har sedan analyserat vad dessa 

förhållningssätt grundar sig i för teoretiska perspektiv och hur detta kan tänkas påverka 

deras arbete med de båda metoderna. Utifrån analysen av svaren från intervjuerna kunde 

vi urskilja olika kategorier i förhållningssätten till högläsning och 

läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln.  

 

För Anna är kategorierna: ”Högläsning som social interaktion ” och ”Högläsning utifrån 

barns utvecklingsstadier”, samt ”Läsnyckeln som social interaktion” och ”Läsnyckeln 

och barns medfödda nyfikenhet för språk”.  

 

 

För Berit är kategorierna: ”Högläsning som social interaktion”, samt ”Läsnyckeln som 

social interaktion”och ”Läsnyckeln utifrån barns utvecklingsstadier”. 

 

 

 

3.1.5 Forskningsetiska aspekter  
Vi har följt de fyra huvudkrav som finns för forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2004). 

Informationskravet innebär att vi som forskare informerade deltagarna om deras roll i 

undersökningen och de villkor som gällde. Vi berättade att deltagandet var frivilligt och 

att de hade rätt att avbryta deltagandet om de så önskade. Samtyckeskravet innebär att 

vi fick förskollärarnas samtycke till att delta. Vi informerade dem om att de har rätt att 

bestämma om och hur länge de ville medverka. De har alltså rätt att avbryta sin 

medverkan och får heller inte utsättas för påtryckning. Konfidentialitetskravet innebär 

att förskollärarna i studien ges konfidentialitet. Detta innebär att material skall förvaras 
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så att enskilda personer i undersökningen inte kan identifieras av utomstående. 

Nyttjandekravet innebär att all information om insamlat material endast får användas i 

detta undersökningsändamål och inte i andra vetenskapliga arbeten (Vetenskapsrådet, 

2004). För att skydda de förskollärarnas integritet använder vi fingerade namn i vårt 

arbete för att undvika att de blir identifierade på det viset. Namnen på förskolorna 

nämns heller inte i arbetet. Intervjuerna genomfördes i enrum, i personalrummet på 

vardera förskola. Vi berättade att vi skulle göra ljudinspelningar av intervjuerna med 

mobilkamera, men att ingen annan än vi skulle få ta del av det inspelade materialet. Vi 

försäkrade dem om att det nedskrivna och inspelade materialet skulle förvaras på ett 

säkert ställe tills dess att arbetet var avslutat då allt material kommer att förstöras. Vi 

ville att förskollärarna skulle känna sig bekväma nog att svara ärligt och förstå att vi inte 

hade för avsikt att bedöma deras förmåga som förskollärare eller rikta kritik mot något 

enskilt arbetssätt, utan att vi enbart ville ta reda på vilka tankar och åsikter de hade om 

högläsning och läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln.  

 

 

4 Resultat 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera resultatet av intervjuerna utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, utvecklingspsykologiskt perspektiv och lingvistiskt 

perspektiv. Vi kommer även att göra en analys av Läsnyckeln. Vårt syfte var att få svar 

på de frågeställningar som vi valt att undersöka i vår studie. Vi valde en kvalitativ 

intervjumetod för att ta del av förskollärarnas perspektiv på frågorna och använde 

intervjuguiden (se bilaga 1) som ett underlag för intervjuerna. Utifrån svaren från 

intervjuerna kunde vi urskilja olika kategorier i förskollärarnas förhållningssätt till 

högläsning och läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln, vilka vi också kommer att redogöra 

för nedan. 

 

4.1 Anna / Högläsning som social interaktion 
För Anna tycks högläsning inte ha högsta prioritet i verksamheten. Det är något hon gör 

när det finns tid och om barnen visar intresse. Anna anser till exempel att de inte måste 

högläsa varje dag eftersom de använder mycket språk i samlingarna. Hon säger så här: 
”Vi har ganska mycket språk på samlingarna med Läsnyckeln, så det är inte så att det måste högläsas 

varje dag. Man kan läsa senare på eftermiddagen och alla är inte lika intresserade utav det heller, utan det 

blir lite mer spontant när de kommer med böcker. Och det finns även så att de kan läsa själva, och  ibland 

så gör de det när de kommer igång. Och då kan de ju läsa för de andra också. Ja, och där  ser man att de 

som inte har så mycket erfarenhet och inte riktigt förstår speglar sig ju i andra barn som kanske vet vad 

det är för någonting.” (Förskollärare Anna, 7 september, 2015) 

I vissa fall tycks högläsningsstunden bli något som Anna låter barnen sköta på egen 

hand. De har enkla böcker som barnen kan läsa själva i eller för varandra (se Bilaga 2). 

Björklund (2008) menar också att små barn kan tillägna sig språk i samspel med andra 

barn och att deras litteracitet därför kan förstås i en kulturell och social kontext. I sin 

studie visade Björklund att barnen deltog i och aktivt medverkade i en mängd 

litteracitetsaktiviteter i förskolans vardag, bland annat genom läsning, bilder och 

bilderböcker (Björklund, 2008). Tolkat ur ett sociokulturellt perspektiv visar Anna på så 

sätt tilltro till barns förmåga att samspela med varandra och dela med sig av sin 

erfarenhet och kompetens till andra (Smidt, 2010). Lärandet sker mellan barnen genom 

den proximala utvecklingszonen på så vis att de som har mindre kunskap lär sig av de 

som kan mer och på det viset når nästa nivå i sitt lärande (Strandberg, 2006).  
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4.1.1 Anna / Högläsning utifrån barns utvecklingsstadier 
Annas förhållningssätt till högläsning kan även förklaras utifrån utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv på så vis att hon anser att barns förmåga att tillägna 

sig viss kunskap och begrepp under högläsningen är relaterat till stadier i deras 

utveckling. Hon säger så här: 
”Jag tycker att högläsning är språkutvecklande för alla barn, men skapar de ju inre bilder i olika 

sammanhang. Det beror ju på vilka erfarenheter barnen har med sig i sin ryggsäck, hur de tolkar det. Det 

som kan vara svårt är att barn har olika begrepp vid olika ålder. Man har ju haft nån som har varit lite 

svagare, som inte har de där begreppen och då ser man ju att de får det betydligt svårare, för de har inte 

den erfarenheten med sig.”  (Förskollärare Anna, 7 september, 2015) 

Hon utgår från att barns utveckling skiljer sig åt i olika åldersstadier (Hwang och 

Nilsson, 2003) och att barnets förmåga att ta till sig vissa begrepp är beroende av vilket 

stadie barnet befinner sig i, det vill säga om det anses moget nog att delta i högläsningen 

eller inte (Dahlgren et al., 2013). För att ett barn ska kunna tillägna sig kunskap och 

begrepp måste det alltså ha nått ett visst utvecklingsstadium och för att kunna ta till sig 

innehållet i högläsningsstunden (Svensson, 2009).  

 

4.1.2 Berit / Högläsning som social interaktion 
Berit menar att högläsning är det absolut viktigaste man kan göra för ett barns 

språkutveckling. De har lässtunder flera gånger om dagen, särskilt efter samlingen och 

vid slutet av dagen. Berit säger så här: 
”Barn måste få höra mycket språk för att kunna få ett bra språk. Det finns stora studier som visar att 

högläsning för barn ger bättre språk. Även för spädbarn. Det finns ju hela vägen. Det är genom samtal vid 

högläsning som det händer mycket med språkutvecklingen. Man kan stanna upp och fråga vad betyder det 

här, vet du vad en häxkittel är? Och det är ju lika viktigt att höra de som sitter runtom dig. Då har du ju 

plötsligt gjort den här sagoboken till något ännu mer språkligt.” (Förskollärare Berit, 16 september, 2015) 

Berits förhållningssätt till högläsning grundar sig också i det sociokulturella 

perspektivet, men till skillnad från Anna handlar det om att hon som vuxen engagerar 

sig i högläsningsstunderna och samtalar med barnen om handling och svåra ord. Hon 

utgår alltså från att barn lär sig i ett socialt sammanhang och att människorna i barnets 

närhet har stor betydelse för barnets språk- och läsutveckling (Smidt, 2010). Barn måste 

enligt hennes uppfattning få möjlighet att utveckla sin språk- och läsförmåga i en miljö 

där det finns böcker, men det måste även finnas en kommunikation mellan läraren och 

barnen kring böckerna (Strandberg, 2006). Den proximala utvecklingszonen innebär 

som tidigare nämnts att barn som kan mindre lär sig av de som kan lite mer (Strandberg, 

2006). Berit använder sagor och berättelser för att ge barn nya ord och utveckla deras 

förståelse för hur språket är uppbyggt och vägleder dem på så sätt till nästa nivå i deras 

utveckling (Strandberg, 2006). Hon menar att alla barn har nytta av högläsning, till och 

med spädbarn, vilket innebär att barns eventuella utvecklingsstadier enligt henne inte 

har någon betydelse för deras förmåga att ta till sig kunskap och begrepp under 

högläsningen. Berit lånar även böcker som barnen får sitta och bläddra i. Hon 

uppmuntrar på så vis barnens intresse och nyfikenhet för böcker istället för att låta deras 

intresse eller brist på intresse styra när och om de ska läsa. Hon säger så här: 

 

”De bästa stunderna på förskolan, det finns ju en sån fin bild vi har tagit när alla sitter med filtar och vi 

har hämtat nya böcker från biblioteket det älskar de ju, det är verkligen bokfrossa när  alla bläddrar och 

vill kolla. Vi åker ju och hämtar, jag är som boktant som åker och lånar.” (Förskollärare Berit, 16 

september, 2015) 

 

4.1.3 Anna / Läsnyckeln som social interaktion 

Anna arbetar med Läsnyckeln på så vis att de arbetar mycket intensivt med ett ord fyra 

dagar i veckan, måndag till torsdag. De använder materialet vid samlingen före maten 
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och sitter då på golvet med hela gruppen. Tidigare använde de vikkorten med ord och 

tillhörande bild, men numera visar de istället ord och bild på filmduk och ljudar fram 

orden tillsammans med barnen. Barnen ser ordet på filmduken och så blir det ofta 

diskussioner efteråt.  

 Anna säger så här: 
”Mycket prat kring orden är det. Om gamla ånglok och bilar och hur det var förr i tiden. De har tyckt 

väldigt mycket om gamla tåg och sånt här och då har vi tittat på gamla filmer med stinsen som vinkar av 

tåget. Med till exempel ordet val har vi kunnat lyssna på valsång och tittat på tropiska länder och så där 

då. Så det ena ger det andra. ”(Förskollärare Anna, 7 september 2015)  

 
Läsnyckeln används alltså både i undervisningssituationer vid samlingarna, men även 

genom samtal med barnen för att träna  talspråk. Hon uppmuntrar till exempel barnen 

att samtala i grupp och att tala inför gruppen. Hon säger:  
 

”Det är så roligt med läsnyckeln, för de har många olika erfarenheter som visar sig då de räcker upp 

handen och ska svara. Det är ju mycket värdegrunden som kommer in där, man har gett någon en ros för 

att du har varit så snäll och hjälpt mig. Så gör vi hela tiden, vi får dem att prata inför gruppen. Och när de 

berättar för varandra går det upp för dem,  jaha, hon säger så , så har kanske inte jag riktigt tänkt. De får 

ju mycket såna upplevelser genom att de berättar.” (Förskollärare Anna 7 september, 2015) 

Anna använder Läsnyckeln för att träna barnen i social interaktion, att prata inför grupp 

och berätta för varandra hur de tänker, vilket även är ett sätt att göra dem medvetna om 

att andra kan tänka på andra sätt än de själva. Detta grundar sig att synsättet att barn lär 

sig sker i ett socialt sammanhang och att människorna i barnets närhet har därmed 

betydelse för barnets lärande och utveckling (Smidt, 2010). Hennes synsätt grundar sig 

också i en respekt för barns förmåga till samspel med andra (Smidt, 2010). Anna menar 

också att de kan stanna längre vid ett ord om barnen visar intresse. Hon säger så här:  

”Många gånger stannar vi vid ett ord längre, i flera veckor om barnen visar intresse. Risken finns att man 

som pedagog tycker att ja, men vad tråkigt, ska jag hålla på med samma igen, men man får ju tänka sig in 

i barnens perspektiv och då är det inte det. De behöver repetition. Det ger trygghet.” (Förskollärare Anna 

7 september, 2015) 

Anna utgår från barnens intressen och nyfikenhet kring ett ord i centrum och sätter 

barnens intresse i första rummet genom att upprepa ett ord under flera veckor för att 

spinna vidare på deras lust och nyfikenhet. Det är interaktionen mellan lärare och barn 

som står i fokus när hon fångar upp barnens intresse och arbetar utifrån det. På så vis lär 

sig barnen i ett socialt sammanhang där hon som lärare har betydelse för barnets 

utveckling (Smidt, 2010).  I det här fallet är det Anna som utformar undervisningen på 

ett sätt som ska ge barnen trygghet genom repetition. Barn med trygg anknytning har 

visat sig få mer givande upplevelser av litteracitet än barn med otrygg anknytning som 

visar mindre intresse för läsning och blir lättare distraherade vid aktiviteter där man 

använder litteracitet. Nivån av närhet i förhållandet mellan lärare och barn kan på så sätt 

påverka elevens upplevelser av litteracitet (Spilt et al., 2015). 

Fördelen med Läsnyckeln är att Anna märker att fler knäcker koden nu än innan de 

använde Läsnyckeln. Hon säger:  
”Förut upplevde vi det inte som att barn liksom knäckte koden på samma sätt som de har gjort med 

Läsnyckeln. Det blir ju mer tydligt här. Och det är ju för att med den här metoden jobbar man mer 

medvetet också.  (Förskollärare Anna 7 september, 2015) 

 

Hon tycks alltså utgå från att barn lär sig i ett socialt sammanhang, där hon arbetar 

medvetet med barns läsinlärning, men samtidigt menar hon att metoden i sig har 

betydelse för om barnen knäcker koden eller inte. Det räcker alltså inte alltid med att 

veta att barn lär sig i ett socialt sammanhang, utan vad de lär sig kan också vara 
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beroende av vilket samspel som äger rum (Smidt, 2010).  I det här fallet är det arbetet 

med Läsnyckeln som ger barn möjlighet att knäcka läskoden. 

 

4.1.4 Anna / Läsnyckeln och barns medfödda nyfikenhet för språk 
Nackdelarna med Läsnyckeln, menar Anna är att det skulle kunna bli för mycket arbete 

med metoden under för många år. Hon säger till exempel:  
 

”Jag tycker det är lätt att få igång barnen och bli intresserade av språk. De har det i sig naturligt. Vad jag 

känner bara är att det inte får bli för mycket tidigt, för då blir det som att man lär från ett år och så ska 

man hålla på med läsnyckeln där, två, tre, fyra och femåringarna, att det får inte bli för mycket heller, för 

då tappar man den här medfödda nyfikenheten och lusten att lära och utforska språket och läsandet.” 

(Förskollärare Anna, 7 september, 2015) 
Eftersom Anna använder Läsnyckeln på en mängd olika sätt som att väva in samtal 

kring ord, historia och berättelser om hur det var förr i tiden, kan man säga att hon 

använder metoden för att träna fler språkområden än bara läsinlärning. På så vis tycks 

metoden för henne också handla om att uppmuntra barns intresse för språk ur ett bredare 

perspektiv. Här går det att urskilja ett lingvistiskt synsätt kring Annas förhållningssätt 

till Läsnyckeln eftersom hon säger att barns intresse för språk finns i dem naturligt och 

att de har en medfödd nyfikenhet och lust att lära sig språk (Chomsky, 1999). Leimar 

(1974) utgår från att läsinlärning ska bygga på barns eget språk (Leimar, 1974), vilket 

innebär att en medfödd lingvistisk kunskap borde underlätta för barns intresse för 

språkinlärning, vilket ur ett bredare språkperspektiv även underlättar för deras 

läsinlärning. Anna menar däremot att om man använder metoden varje år skulle det 

kunna innebära att barn tappar denna nyfikenhet och lust till språklärande.  

 

 

4.1.5 Berit / Läsnyckeln som social interaktion 
Berit använder också Läsnyckeln vid samlingen, men varje dag och mer intensivt under 

en vecka. Hon plockar vikkort med ord och bild ur en låda och ljudar orden tillsammans 

med barnen. Hon betonar att Läsnyckeln används i synnerhet för att ge barn möjlighet 

att knäcka koden och vill åtskilja metoden från annan språkträning. Hon menar att man 

måste använda olika metoder beroende på vad man vill att barnen ska träna på. Hon 

säger så här: 
”Läsnyckeln är bra om det är för skriftspråket och läskoden, ja. Men för att ge barnen bättre uttal och få 

dem att lära sig nya ord är det så är det kanske inte Läsnyckeln. Det är ju i dialogen det händer mycket 

med språkutvecklingen. Samtal och högläsning. Vi pratar  mycket med barnen vid högläsning och 

benämner hela tiden saker,  men just skriftspråket, då måste man fokusera ner det.” (Förskollärare Berit, 

16 september, 2015) 

Berit menar att fördelen med Läsnyckeln är att fler barn knäcker koden. Hon säger:  

”Det är den klaraste fördelen. Att fler barn knäcker läskoden. Resultat kan jag ju se för de är med och 

läser som de inte gjort förut. Jag skulle ju inte fortsätta med det om jag inte tyckte att det var bra. Jag 

tycker att det känns som att de snappar upp det här otroligt fort. Jag kan nästan känna mig , varför har vi 

inte erbjudit dem det här förut? Så vi märker ju skillnad. Att de är fler som kan. Alltså vi sitter ju här med 

barn som  aldrig hållit på så här, och nu sitter de och kan. De ljudar ihop nya ord.” (Förskollärare Berit, 

16 september, 2015) 

Berit menar att nackdelen med metoden är att den kan ta över för mycket av 

verksamheten. Hon säger: 
”Vi har så mycket vi vill här, så det här ska inte ta över vår verksamhet, för jag har besökt förskolor där 

de gör tema om ros i tre veckor och det är rosor… och jag känner att nej, där vill inte vi vara.  Läsnyckeln  

är bara en del av vår  verksamhet. Så känner jag, läsnyckelns ord ska inte styra vad vi gör två veckor 

framåt, och hur kul är det att prata om ros i två veckor? ” (Förskollärare Berit, 16 september, 2015) 
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Berits förhållningssätt till Läsnyckeln kan förklaras utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

eftersom hon menar att allt i barnets omgivning, från val av metod och aktivitet till hur 

man väljer att arbeta med en metod tillsammans med barnen har betydelse för barnets 

språk- och läsutveckling (Smidt, 2010). Berit menar till exempel att samtal vid till 

exempel högläsning passar bättre om man vill träna på den muntliga delen av barns 

språkutveckling, som uttal och för att ge dem ett större ordförråd, medan Läsnyckeln 

passar bättre om man vill att de ska närma sig skriftspråket och knäcka koden. Hon 

märker också att fler barn knäcker koden med hjälp av den undervisning som sker med 

Läsnyckeln. Det handlar alltså inte bara om att barnen lär sig i ett socialt samspel, utan 

det samspel som äger rum har också betydelse för vad hon vill att barnen ska lära sig 

(Smidt, 2010). Samtidigt vill hon inte sprida ut arbetet med Läsnyckeln till andra delar 

av verksamheten, utan gör åter en tydlig åtskillnad mellan olika metoder, på så vis att 

Läsnyckeln enbart ska användas som en del av verksamheten, främst för läsinlärning.  

 

4.1.6 Berit / Läsnyckeln utifrån barns utvecklingsstadier 
Berit ser däremot inte några problem med att Läsnyckeln återkommer år efter år, eller 

att det skulle ha negativ inverkan på barns nyfikenhet och lust för att lära. Hon säger så 

här: 
”Är man inte intresserad av läsnyckeln just nu så får man en ny chans nästa år. De finns ändå där. De är 

delaktiga för de är ju med på samlingen. Alla barn kanske inte är mogna att ta till sig innehållet vid en 

viss ålder, men att de får ändå en grund att stå på till nästa år. De som knäcker läskoden gynnas av det, 

men de som inte knäcker koden har ändå en grund med sig som de kan ha nytta av när de ska börja 

skolan. Så finns det nån som har knäckt allt just nu,  för han var sugen på det här i hans utveckling just 

nu. Det kanske är så att ett barn inte alls är intresserad, då betyder inte det att de är dålig på det, bara att 

de är inte redo för det just nu. Förstår du, så för mig handlar det om att erbjuda skriftspråket.” 

(Förskollärare Berit, 16 september, 2015) 

 

Berits menar på så vis att barns utveckling kan skilja sig åt vid olika åldersstadier där ett 

stadie så att säga lägger grunden för vad barnet lär sig i nästa stadie (Hwang och 

Nilsson, 2003). Barnets förmåga att lära sig läsa är enligt hennes synsätt beroende av 

vilket stadie barnet befinner sig i, det vill säga om det kan anses moget nog att lära sig 

läsa eller inte (Dahlgren et al., 2013). Hon anser att barn kanske inte är moget att ta till 

sig kunskap i ett stadie, men att de med Läsnyckeln ändå får en grund att stå på som de 

kan ta med sig till ett senare stadie där de är redo att knäcka koden. Hon utgår på så vis 

från att barn genomgår en inlärningsprocess där de bearbetar sina intryck av 

omgivningen och sedan integrerar dem i tidigare insikt som de gjort om sin omvärld 

(Svensson, 2009). 

 

 

4.2 Analys av läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln 
Barn som tidigt har svårt att knäcka läskoden läser mindre, får inte samma chans att 

träna på att läsa och halkar efter sina kamrater. Utan extra stöd och träning kan de tappa 

både lusten och modet att läsa (Von Greif et al., 2012). Läsinlärningsmaterialet 

Läsnyckeln är ett sätt att ge barn möjligheten att börja träna på att läsa redan i förskolan 

(Smitz, 2014). Enligt Smitz (2014) är det till fördel för barn att lära sig läsa redan innan 

de börjar skolan eftersom det  lägger mindre press på dem att hålla jämna steg med 

kamraterna (Smitz, 2014). Samtidigt menar Smitz (2014) att barn själva kan bestämma 

när de känner sig redo att delta och att de som inte är mogna för att ta till sig innehållet i 

materialet vid en viss ålder kan vänta till ett senare tillfälle (Smitz, 2014). Då kan man 

fråga sig vad det innebär för de barn som inte knäcker koden. Kommer de inte också att 

halka efter sina kamrater när de väl börjar skolan? Möjligtvis skulle tidig lästräning 
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ändå kunna underlätta för dem eftersom de redan fått möjlighet att träna på göra 

kopplingen mellanspråkljud och ord (Smitz, 2014), vilket också krävs för att de ska 

kunna knäcka koden (Dahlgren et al., 2013. Läsnyckeln som metod går ut på att läraren 

visar bild och ord samtidigt som de ljudar fram ordet tillsammans med barnen (Smitz, 

2014). På så sätt kan barn lära sig ljuden på orden, få en förståelse för hur språkljud och 

bokstäver hänger ihop och knäcka läskoden (Dahlgren et al., 2013). Förklarat ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det i interaktionen  mellan lärare och barn som 

läsinlärningen sker, då stödet från läraren ger barn möjlighet att knäcka koden och lära 

sig läsa (Strandberg, 2006).  Enligt Chomsky (1999) har alla barn en medfödd 

lingvistisk kunskap och förmågan att lära sig ett språk (Chomsky, 1999). Denna 

medfödda kunskap skulle därmed kunna underlätta för barn i deras språkinlärning, 

samtidigt som man kan dra slutsatsen att detta även underlättar för dem i deras 

läsinlärning. Leimar (1974) utgår till exempel från att läsinlärning ska bygga på barnens 

eget språk (Leimar (1974), vilket skulle kunna innebära att barn behöver en viss 

språkförståelse för att kunna lära sig läsa. 

 

5 Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva hur studiens syfte och frågeställningar 

besvarats. Vi kommer att ta resultatet av analysen och tolka, värdera och jämföra med 

tidigare forskning och litteratur. Syftet med vårt arbete var att jämföra två förskollärares 

förhållningssätt till högläsning och läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln och undersöka 

hur det påverkar deras arbete med dessa metoder.  

 

Resultatet visar att de likheter och skillnader som går att urskilja i förskollärarnas 

förhållningssätt till högläsning och Läsnyckeln har sin grund i olika teoretiska 

perspektiv, hur förskollärarna väljer att tolka dessa perspektiv, men även vilken 

grundinställning de har till barns språk- och läsinlärning, vilka nackdelar och fördelar de 

sett i arbetet med metoderna och vilka framsteg eller brister i framsteg som de har sett i 

barnens lärande. De skillnader som går att urskilja i förhållningssätt innebär också att de 

arbetar med metoderna på mycket skilda sätt, medan de likheter som går att urskilja i 

förhållningssätt också innebär vissa likheter i arbetssätt. Resultatet av intervjuerna 

gjorde det tydligt att det inte alltid är vilken metod man använder sig av utan hur man 

väljer att använda den som är betydelsefullt. Detta blir särskilt tydligt när man jämför de 

viktigaste skillnaderna i förskollärarnas arbetssätt. Anna använder till exempel 

Läsnyckeln för att arbeta med fler språkområden än bara läsinlärning, medan Berit 

använder Läsnyckeln enbart för läsinlärning. Anna låter barnens intresse avgöra vilket 

ord de arbetar särskilt länge med, medan Berit helst inte vill att arbetet med ett ord ska 

fortsätta i flera veckor. Anna menar att när Läsnyckeln återkommer år efter år kan barn 

tappa intresset för att utforska språket och läsandet, medan Berit menar att detta snarare 

gynnar de barn som inte är mogna att lära sig vid en viss ålder, eftersom det ger dem en 

grund att stå på när de väl är redo att lära sig läsa. Anna låter vanligtvis barnens intresse 

styra när och hur ofta de högläser och högläsningen blir ofta en stund då barnen får läsa 

själva eller högt för varandra, medan Berit använder högläsningen flera gånger om 

dagen för att samtala med barnen och på så sätt främja deras verbala språkutveckling 

och ge dem ett större ordförråd.  

 

Vi kan börja med att ställa oss några frågor. Är det så att alla barn en medfödd förmåga 

att ta till sig språk, lär de sig främst genom samspel med andra, eller följer de snarare en 

förutbestämd utvecklingskurva i sitt lärande? Kan man som förskollärare utgå från mer 
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än ett av dessa perspektiv samtidigt och vad är det som avgör vilket perspektiv man 

använder för stunden, är det metoden i sig eller de resultat man sett av att använda en 

viss metod? Resultatet av vår studie tyder på att det är möjligt att utgå från flera olika 

perspektiv samtidigt och att det i vissa fall tycks bero på sammanhanget. Anna utgår 

både från ett sociokulturellt och ett utvecklingspsykologiskt tankesätt kring barn och 

högläsning, samtidigt som hon utgår från ett sociokulturellt och lingvistiskt tankesätt i 

arbetet med Läsnyckeln. Berit utgår enbart från ett sociokulturellt perspektiv i sin syn 

på högläsning, men när det gäller Läsnyckeln kan vi urskilja både ett sociokulturellt och 

ett utvecklingspsykologiskt perspektiv i hennes förhållningssätt. Det går alltså att 

urskilja olika teoretiska utgångspunkter i deras förhållningssätt, vilket innebär att de 

också arbetar på väldigt skilda sätt, men i vissa fall kan de utgå från samma teoretiska 

perspektiv och ändå välja att arbeta på mycket skilda sätt. Då tycks det snarare handla 

om hur de väljer att tolka perspektivet. Till exempel är det tydligt att båda 

förskollärarnas förhållningssätt till högläsning grundar sig i ett sociokulturellt 

perspektiv, men att det i Annas fall handlar om interaktion och samspel mellan barnen, 

medan Berit utgår från interaktion och samspel mellan lärare och barn (Smidt, 2010). 

Anna låter till viss del barnens intresse eller brist på intresse styra när eller om 

högläsningsstunden sker. Hon tycks bortse från att högläsningsstunden som sådan är 

betydelsefull eftersom det ger barn erfarenhet av att hantera böcker och möjlighet att 

knyta an texten till egna erfarenheter och tolkningar (Dahlgren et al., 2013). Vid 

högläsningsstunden förlitar hon sig ofta på barnens egen kompetens och förmåga till 

samspel genom att låta dem läsa själva eller för varandra (Smidt, 2010). På så vis blir 

högläsningen ett lärtillfälle mellan de barn som kan mindre och de som kan mer 

(Strandberg 2006). Björklund (2008) menar att små barn kan tillägna sig språk i 

samspel med andra barn genom till exempel läsning, bilder och bilderböcker 

(Björklund, 2008), men samtidigt är pedagogens närvaro under högläsningen också 

betydelsefull för barns språklärande eftersom läraren kan koppla samman läsning och 

text till händelser i barnens vardag, ljuda ord och upprepa vad de själva och barnen 

säger (Björklund, 2008). Detta kan tolkas som att Anna till viss del underskattar sin 

egen betydelse som tecken- och textskapare under högläsningsstunden (Björklund, 

2008). Annas förhållningssätt till högläsning kan också förklaras utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv på så vis att hon anser att barns förmåga att tillägna 

sig kunskap är kopplade till åldersstadier och att alla barn inte är redo att ta till sig vissa 

begrepp under högläsning (Svensson, 2009). Enligt Dickinson och Porche (2011) har 

förskollärarnas språkanvändande och samtal kring böcker ett direkt samband med 

förskolebarns ordförråd och språkförståelse i senare ålder (Dickinson och Porche, 

2011), vilket innebär att lärarens roll för barns språkutveckling under högläsningen inte 

bör underskattas. Enligt Kindle kan vidareutbildning för förskollärare bidra till att höja 

kvaliteten på undervisningen och interaktionen under högläsningsstunderna (Kindle, 

2013). Vidareutbildning skulle enligt vår tolkning kunna vara ett sätt att öka Annas 

förståelse för hur hon kan väcka barnens intresse för högläsning och även förståelsen för 

den betydelse hon själv har för kvaliteten på högläsningen (Kindle, 2013). 

 

Berit anser däremot att högläsning är det absolut viktigaste man kan göra för ett barns 

språkutveckling och läser därför flera gånger om dagen. Under högläsningsstunderna 

pratar hon med barnen om text och innehåll för att ge dem möjlighet att göra egna 

associationer mellan texten och sin egen erfarenhetsvärld (Dahlgren et al., 2013). 

Hennes utgångspunkt är alltså att högläsning är utvecklande för barns språk- och 

läsförmåga, men att det samtidigt måste finnas en kommunikation mellan lärare och 

barn kring böckerna (Strandberg, 2006). Detta skiljer sig från Annas syn på högläsning 

eftersom Berit utgår från att hon som pedagog har stor betydelse för barnets språk- och 
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läsutveckling (Smidt, 2010), medan Anna i detta sammanhang till viss del tycks 

undervärdera sin egen betydelse. Den proximala utvecklingszonen innebär att barn med 

mindre kunskap lär sig av de som har större kunskap (Strandberg, 2006). För Anna 

handlar det om att barnen lär sig av varandra, medan Berit menar att hon som lärare 

vägleder barnen till nästa nivå i deras utveckling (Strandberg, 2006). Berit lånar även 

böcker som barnen får titta och bläddra i, för att på så vis uppmuntra deras intresse och 

nyfikenhet för böcker istället för att låta deras intresse eller brist på intresse styra när 

och om de ska högläsa. Berit tycks alltså ta på sig rollen som vägledare när det handlar 

om böcker och högläsning, medan Anna till viss del låter barnen styra hur och när 

böcker och läsning sker. Det står klart att förskollärarnas förhållningssätt till högläsning 

skiljer sig avsevärt, något som tycks ha sin grund i hur de ser på barns utveckling och 

förmåga att ta till sig språk i vissa åldrar. Samtidigt menar Anna att barn har en 

medfödd nyfikenhet för språklärande vilket ur ett lingvistiskt perspektiv (Chomsky, 

1999), borde innebära att denna nyfikenhet finns hos barn oavsett vilket ålders- eller 

utvecklingsstadie de befinner sig på och oavsett vilken språkutvecklande aktivitet 

barnen ägnar sig åt. Det faktum att barn befinner sig på olika utvecklingsnivåer borde 

enligt detta synsätt inte innebära något hinder för att delta i högläsningen. Ändå 

uttrycker hon endast denna lingvistiska synpunkt när det handlar om Läsnyckeln. Här 

utgår alltså Anna från olika teoretiska perspektiv beroende vilken metod hon använder. 

Detta skulle kunna tolkas som att Anna utgår från att barn i vissa utvecklingsstadier inte 

gynnas av högläsning på samma sätt som i arbetet med Läsnyckeln, eller att hon tycker 

sig kunna arbeta med Läsnyckeln på ett sätt som gynnar alla barn oavsett ålder. Till 

skillnad från Anna uttrycker Berit ingen oro över att vissa barn inte skulle vara redo att 

ta till sig vissa begrepp under högläsning. Istället menar hon att det är i just samtal 

mellan lärare och barn vid högläsning som det händer mycket med barns 

språkutveckling, vilket skulle kunna tolkas som att även de barn som inte ligger på 

samma språknivå som andra barn ändå gynnas av att delta i högläsningsstunden, och att 

det är hennes uppgift som pedagog att vägleda dem till nästa nivå i deras lärande 

(Strandberg, 2006). I sitt arbete med Läsnyckeln låter Anna ofta barnens intresse och 

nyfikenhet kring ett ord avgöra hur länge de arbetar med ordet. Annas pratar mycket 

med barnen kring orden och uppmärksammar dem på kunskap som är knuten till orden. 

Hon utgår alltså från ett sociokulturellt perspektiv i sitt förhållningssätt till Läsnyckeln 

på så vis att det är interaktionen mellan henne själv och barnen som har betydelse för 

deras språk- och läsutveckling (Smidt, 2010). Även Berit utgår från detta teoretiska 

perspektiv, det vill säga att hon som lärare har en betydande roll i arbetet med metoden. 

Hon vill däremot inte att arbetet med Läsnyckeln ska pågå i flera veckor eftersom hon 

menar att det skulle kunna ta över för mycket av verksamheten och styra vad de gör 

under flera veckor. Hon menar att det skulle bli tråkigt att arbeta så länge med ett ord, 

men samtidigt framgår det skulle vara tråkigt för, barnen eller henne själv? Här skiljer 

sig förskollärarnas förhållningssätt åt, eftersom Anna menar att man måste bortse från 

uppfattningen att det kan vara tråkigt med repetition, då barnen behöver det för att 

känna trygghet i sitt lärande, något som i en litteracitetssituation kan ha betydelse för 

barns framtida intresse för läsande och litteracitet (Spilt et al., 2015). 

Anna använder även Läsnyckeln på en mängd olika sätt, i undervisningssituationer vid 

samlingarna, genom att träna barnen i att prata inför grupp och genom att väva in samtal 

kring ord, historia och berättelser om hur det var förr i tiden. På så sätt skulle man 

kunna säga att hon använder Läsnyckeln för att träna fler av barns språkområden än 

bara läsinlärning. Hennes syn på barns språk- och läsinlärning skiljer sig på så vis från 

Berits, som betonar att Läsnyckeln bör användas enbart för läsinlärning. Berit menar till 

exempel att samtal vid till exempel högläsning passar bättre om man vill träna på den 

muntliga delen av barns språkutveckling, som uttal och för att ge dem ett större 
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ordförråd, medan Läsnyckeln passar bättre om man vill att de ska närma sig 

skriftspråket och knäcka koden. Hon menar alltså att man måste använda rätt metod 

med tanke på vad man vill att barnen ska träna på. För Anna tycks Läsnyckeln däremot 

handla om att uppmuntra barns intresse för språk ur ett bredare perspektiv. Hon säger att 

barns intresse för språk finns i dem naturligt och att de har en medfödd nyfikenhet och 

lust att lära sig språk (Chomsky, 1999). Eftersom läsinlärning handlar om att barnet gör 

en koppling mellan språkljud och ord (Dahlgren et al., 2013), kan man dra slutsasen att 

barn behöver ha en viss språkförståelse för att kunna lära sig läsa. Leimar (1974) utgår 

till exempel i sin läsinlärningsmetod från barnets eget språk (Leimar, 1974). På så sätt 

skulle man kunna säga att språkinlärning går hand i hand med läsinlärning och att en 

medfödd lingvistiskt kunskap underlättar för barns språkinlärning, vilket i sin tur 

underlättar för deras läsinlärning. Samtidigt menar Anna att upprepning av metoden från 

år till år skulle kunna få dem att tappa denna medfödda nyfikenhet för språklärande och 

läsande. Detta skulle kunna tolkas som att hon själv har sett bevis för detta, men det kan 

lika gärna handla om att hon gör en gissning utifrån hur hon själv tror att barnen 

upplever det. Berit tycks däremot inte se några problem med att Läsnyckeln återkommer 

år efter år, eller att det skulle ha negativ inverkan på barns nyfikenhet och lust för att 

lära. Hon menar att inte alla barn är mogna att lära sig läsa, men att de ändå får en grund 

att stå på som är till nytta för dem när de blir redo (Svensson, 2009). Här kan man alltså 

se att Berit utgår från olika teoretiska perspektiv beroende på vilken metod hon 

använder. När det gäller högläsning tycks Berit anse att det sker ett konstant lärande och 

en utveckling som gynnar barn oavsett vilken utvecklingsnivå de befinner sig på, medan 

arbetet med Läsnyckeln fordrar att barnet ligger på rätt utvecklingsnivå för att de ska 

kunna göra kopplingen mellan språkljud och ord och knäcka läskoden. Eftersom hon 

också gör en tydligare indelning mellan språkinlärning och läsinlärning skulle detta 

kunna tyda på att hon anser att barn är mer beroende av att befinna sig på ”rätt” 

utvecklingsnivå när det handlar om läsinlärning, än när det handlar om språkinlärning i 

form av samtal och interaktion under högläsningsstunden. Båda förskollärare anser att 

barn lär sig i sociala samspel, men också att det samspel som äger rum har betydelse för 

vad barnen lär sig (Smidt, 2010), det vill säga att fler barn knäcker koden med hjälp av 

Läsnyckeln. Samtidigt understryker de att det inte är meningen att de ska lära barnen att 

läsa på förskolan. Lärandet sker i alltså i interaktion mellan barn och lärare, men på 

barnens villkor. Detta påverkar deras arbete på så vis att de båda använder metoden i 

interaktion med barnen för att ge dem möjlighet att lära sig läsa, men samtidigt handlar 

det inte om regelrätt undervisning där alla barn förväntas vara med, eller pressas till att 

lära sig läsa.  

 

 

5.1 Slutsats 
Syftet med vår studie är att jämföra två förskollärares förhållningssätt till högläsning 

och lästräningsmaterialet Läsnyckeln och undersöka hur det påverkar deras arbete med 

dessa metoder. Våra frågeställningar är därför:  

 

 Vilka likheter och skillnader går att urskilja i två förskollärares förhållningssätt 

till högläsning och läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln? 

 

 Hur påverkar förskollärarnas förhållningssätt deras sätt att arbeta med 

metoderna? 
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De likheter och skillnader som går att urskilja i förskollärarnas förhållningssätt till 

högläsning och Läsnyckeln kan förklaras utifrån olika teoretiska perspektiv och hur de 

väljer att tolka dessa perspektiv, den grundinställning de har till barns språk- och 

läsinlärning, de nackdelar och fördelar de har observerat i arbetet med metoderna och de 

framsteg eller brister i framsteg som de har observerat i barnens utveckling och lärande. 

De skillnader som går att urskilja i förhållningssätt innebär också att de arbetar med 

metoderna på mycket skilda sätt, medan de likheter som går att urskilja i 

förhållningssätt också innebär vissa likheter i arbetssätt. De viktigaste skillnaderna 

innebär att Läsnyckeln å ena sidan kan användas för fler språkområden än läsinlärning, 

å andra sidan enbart för läsinlärning. Högläsning kan användas å ena sida som ett sätt 

för barn att lära sig av varandra, å andra sidan som ett sätt för läraren att samtala med 

barnen och lära dem nya ord och begrepp. De viktigaste likheterna handlar om att båda 

förskollärare är tydligt involverade i undervisningen med Läsnyckeln, och de använder 

högläsning som ett tillfälle för barn att lära sig av de som har mer kunskap.  

 

6 Metoddiskussion  

 

I det här avsnittet kommer vi att diskutera vad som har fungerat med vår metod och vad 

som har fungerat mindre bra. 

 

I vår undersökning använde vi oss av kvalitativa intervjuer, eftersom vi var intresserade 

av förskollärarnas förhållningssätt, tankar och åsikter. Den kvalitativa intervjun som 

metod fokuserar just på de intervjuades svar, deras synsätt och ståndpunkter. Vi ville 

veta hur personerna i undersökningen upplevde världen. Eftersom denna typ av intervju 

är mer flexibel kunde vi också ställa följdfrågor som kom till under intervjun. (Bryman, 

2011). Vi använde papper och penna för att göra stödanteckningar under intervjuerna, 

men även ljudinspelning med mobilkamera. Vi använde intervjuguiden med frågor som 

utgår från språk- och läsutveckling i allmänhet, men även mer ingående kring just 

högläsning och lästräningsmaterialet Läsnyckeln. Vi försökte formulera så öppna frågor 

som möjligt för att få spontan information om attityder, känslor och tankesätt. Under 

intervjuerna uppstod även följdfrågor som gav fördjupad kunskap kring förskollärarnas 

tankesätt, attityder och känslor. Fördelen med ljudinspelning är att vi fick en ordagrann 

återgivning av intervjuerna utan att behöva förlita oss enbart på anteckningar och 

minnet. Vi kunde på så sätt gå igenom förskollärarnas svar i lugn och ro. Svårigheter 

var att det ibland var svårt att höra vad de sa, men vi kunde då spela upp inspelningen 

om och om igen för att inte missa någonting. Under en intervju är det omöjligt att 

uppfatta eller minnas allt som sägs just då, därför är det inspelade materialet ett 

ovärderligt stöd i arbetet, särskilt när man vill plocka ut exakta citat. Nackdelen är att de 

intervjuade skulle kunna känna sig illa till mods över att bli inspelade, och därför 

försökte vi också skapa en så avslappnad atmosfär som möjligt. När intervjuerna var 

utförda skrev vi ut intervjuerna ord för ord. Fördelen är att vi då kunde gå igenom dem 

på ett mycket noggrant sätt och anteckna viktiga fraser, uttryck och meningar som vi 

kunde återge som citat i arbetet. Eftersom vårt syfte var att jämföra två förskollärares 

förhållningssätt till högläsning och lästräningsmaterialet Läsnyckeln och undersöka hur 

deras förhållningssätt påverkar arbetet med dessa metoder valde vi en kvalitativ och 

hermeneutisk forskningsansats med teoretiska perspektiv som analysredskap. Inom 

hermeneutiken utgår man från att försöka förstå verkligheten och tolka innebörden i 

bland annat mänskliga handlingar och händelser. Forskarens förhållningssätt är även av 

betydelse eftersom det är tolkarens förförståelse, kunskap och fördomar som utgör 

grunden för de tolkningar som görs (Ödman, 2007). Kvalitativ forskning innebär att 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3APer-Johan%20%C3%96dman
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man gör en analys av till exempel intervjuer som tolkas utifrån någon eller några teorier. 

Kvalitativ forskning syftar till att skapa en fördjupad förståelse för förhållningssätt och 

attityder som påverkar människors handlingar, beslutsfattande och formuleringar 

(Holme och Solvang, 1997). När intervjuerna var genomförda och utskrivna analyserade 

vi till sist materialet med våra tre teoretiska perspektiv som analysredskap för att 

försöka få svar på undersökningens frågeställningar.  

 

Det som har fungerat bra med metoden är att intervjuerna gav större insikt och kunskap 

om förskollärarnas förhållningssätt till de båda metoderna  och hur olika teoretiska 

utgångspunkter i deras och grundinställning påverkar hur de väljer att arbeta med dessa 

metoder. Vi gjorde däremot inga testintervjuer där förskollärarna i förhand fick ta del av 

frågorna, eftersom vi hoppades att en intervju skulle resultera i mer spontana och 

uppriktiga svar, vilket vi även tyckte att vi fick. Som metod kunde vi istället ha valt att 

dela ut enkäter som de fått fylla i, men vi känner att en rad förutbestämda frågor hade 

begränsat deras möjlighet att utveckla sina svar på ett uttömmande sätt och ”styra” in 

samtalet på sådant de kom att tänka på i stunden. Vi tror också att om förskollärarna 

varit tvungna att fylla en enkät fanns risken att de medvetet eller omedvetet valt att 

korta ner sina svar eller på annat sätt hoppa över viktiga aspekter för att snabbt bli klara. 

Vi tror heller inte att det kanske känns lika motiverande att ge uttömmande svar i en 

enkät som när man sitter ansikte mot ansikte i ett samtal. Vi hade kunnat utföra 

observationer under aktiviteterna med fokus på förskollärarna, för att se om deras 

uppfattning om arbetet och verksamheten överensstämmer med hur arbetet går till i 

realiteten. Vi hade kunnat filma dessa aktiviteter och låtit förskollärarna titta på dem, för 

att se om de upptäckte någonting i sitt pedagogiska förhållningssätt som de själva inte 

tänkt på. Men eftersom vi ville begränsa undersökningen något tyckte vi att kvalitativa 

intervjuer ändå var en fungerande metod. Intervjuerna, som kändes mer som samtal, var 

mycket givande och gav många uppslag kring hur man kan arbeta med språk- och 

läsutveckling, men även insikt om att man kan arbeta på väldigt skilda sätt och att det i 

många fall är förskollärarens synsätt som styr hur detta arbete kommer se ut. I vissa fall 

känner vi att våra frågor kunde ha styrt in mer på vad som gjorde att de tänkte på ett 

visst sätt, om det var på grund av något de sett eller upplevt, eller om det var åsikter och 

förhållningssätt som fanns där ändå, men sådana funderingar dyker gärna upp senare när 

man granskar intervjumaterialet och är inte alltid något man tänker på medan man gör 

själva intervjun. Det är åtminstone något man kan ta med sig till eventuella framtida 

intervjuer. Vi bearbetade och transkriberade intervjuerna relativt omgående för att ha 

det färskt i minnet och för att så snart som möjligt kunna påbörja analysen av materialet, 

vilket vi tror underlättade arbetet. Vi önskar däremot att vi kunde ha utfört intervjuer 

med fler förkollärare på respektive förskola, då det kunde ha givit en bredare 

uppfattning om de andras förhållningssätt till metoderna. I den här studien berättade 

förskollärarna visserligen om hur man arbetade i arbetslaget, men samtidigt blir det en 

snävare tolkning av bakomliggande syn- och förhållningssätt när en enda förskollärares 

åsikter så att säga fick representera hela gruppen. Vi kunde egentligen bara analysera 

dessa två förskollärares förhållningssätt, eftersom vi inte fick någon inblick i de övriga 

förskollärarnas uppfattning och åsikter, men eftersom vår studie var en jämförelse av 

två förskollärares förhållningssätt passade det ändå vårt syfte.   
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6.1 Tillförlitlighet 
Inom kvalitativa undersökningar används begreppet tillförlitlighet. Tillförlitlighet utgörs 

av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera. I detta avsnitt redogör vi för hur vår studie kan sägas vara tillförlitlig 

utifrån dessa fyra delkriterier.  

 

När  det handlar om trovärdighet måste man fråga sig om undersökningens resultat 

verkligen representerar den verklighet som svaren grundar sig i (Bryman, 2011). Det är 

svårt att svara på eftersom studien baserar sig på svaren från två förskollärare på två 

förskolor. För att få ett bredare kunskapsunderlag skulle det kanske krävas en större 

undersökning på fler förskolor, med fler förskollärare, vilket också skulle göra arbetet 

betydligt mer omfattande.  

 

När det handlar om överförbarhet måste man fråga sig i vilken utsträckning resultaten 

från studien kan överföras till andra motsvarande situationer (Bryman, 2011).  En logisk 

slutsats skulle kunna vara att många förskollärare använder högläsning och andra 

läsutvecklingsstimulerande aktiviteter i sin verksamhet eftersom arbete med språk, ord 

och bokstäver ingår i förskollärarens uppdrag och även finns som strävansmål i 

läroplanen (Lpfö 98/2010). Det är heller inte omöjligt att tänka sig att förskollärarnas 

förhållningssätt påverkar hur de väljer att arbeta med olika språk- och 

läsinlärningsmetoder. Å andra sidan handlar denna studie om en fördjupad analys av en 

enstaka fallstudie, vilket innebär att slutsatserna i allmänhet inte kan generaliseras till 

andra fall (Holme och Solvang, 1997). 

 

 

När det gäller pålitlighet handlar det om att redogöra för alla faser i forskningsprocessen 

och låta andra forskare granska och bedöma kvaliteten på användande och utförande. 

Här ingår även en bedömning av de teoretiska slutsatser som gjorts (Bryman, 2011). Vi 

har i vårt skriftliga arbete så grundligt som möjligt försökt redogöra för alla faser i 

forskningsprocessen. Handledare och biträdande examinator har läst och kommenterat 

arbetet, däremot har vi inte låtit andra forskare granska och bedöma kvaliteten på 

användande och utförande. Detta är ett steg som möjligtvis kommer att ske då andra 

studenter får läsa och opponera på vårt arbete.   

 

En möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att säkerställa att man inte låtit 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av eller slutsatserna 

av undersökningen (Bryman, 2011). Eftersom vi utgick från en kvalitativ och 

hermeneutisk forskningsansats med teoretiska perspektiv som analysredskap är det 

oundvikligt att dessa teoretiska inriktningar påverkar både utförandet av studien, 

utformningen av intervjufrågorna samt de slutsatser vi dragit av resultatet. Det är också 

sannolikt att våra egna personliga värderingar har färgat av sig på arbetet, eftersom vi 

utgick från att försöka förstå verkligheten och tolka och analysera innebörden i 

mänskliga handlingar och händelser utifrån våra egna förförståelser, kunskaper och 

fördomar (Ödman, 2007).  

 

 

 

 

 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3APer-Johan%20%C3%96dman
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6.2 Kritisk reflektion  

I det här avsnittet kommer vi att göra en kritisk reflektion över olika delar av vårt 

arbete. 

 

Syftet med studien var att jämföra två förskollärares förhållningssätt till högläsning och 

läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln och undersöka hur deras förhållningssätt påverkar 

arbetet med dessa metoder. Vi riktade särskilt fokus mot högläsning och Läsnyckeln 

eftersom vi visste sedan tidigare att man arbetade med dessa metoder på förskolorna, 

och att man gjorde det på mycket olika sätt. Det var också detta som gjorde att vi först 

blev intresserade av att ta reda på vilka likheter och skillnader som faktiskt kan finns i 

förskollärares förhållningssätt till vissa metoder och även föra en diskussion kring hur 

detta kan tänkas påverka deras arbete. Samtidigt känner vi att vårt intresse för 

Läsnyckeln kan ha influerat frågorna under intervjuerna och påverkat tillförlitligheten i 

resultatet. Vi har läst mycket litteratur kring teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning, men även den historiska bakgrunden kring språk- och läsinlärning i Sverige. 

Det har inte funnits någon brist på relevant litteratur, utan vi har snarare fått försöka 

begränsa oss för att inte arbetet skulle spreta i väg åt för många håll. Det är möjligt att 

vår egen uppfattning om att tidig språk- och läsinlärning är positivt för barns utveckling 

har färgat av sig på både vårt arbete och sökandet av litteratur i ämnet. Vi hittade till 

exempel förvånansvärt lite litteratur som uttryckte negativa åsikter om tidig språk- och 

läsutveckling för barn, även om detta naturligtvis också måste finnas. Eftersom vårt 

arbete inte inriktade sig på att undersöka om tidig språk- och läsutveckling är positivt 

eller negativt valde vi dock att inte fördjupa oss allt för mycket i dessa frågor. Vi har 

dock fått oss tankeställare om att man kan ha olika förhållningssätt till vissa metoder, 

vilket kan påverka hur man väljer att arbeta med dem. Dels kan man känna sig tveksam 

till alltför mycket upprepning av en metod, eftersom det skulle kunna göra att barn 

tappar sin nyfikenhet och lust att lära, men å andra sidan kan upprepning från år till år 

göra att barn snappar upp kunskap på vägen som ger dem en grund att stå på till nästa 

år. Båda förskollärare utformar sannolikt arbetet med dessa metoder utifrån sin egen 

uppfattning om vad som är bäst för barn. Det är också viktigt att poängtera att alla barn 

är olika och att man måste anpassa verksamheten och arbetet efter detta. Vi har inte 

försökt bevisa att någon av förskollärarnas förhållningssätt till metoderna är mer eller 

mindre riktigt. Däremot har vi blivit medvetna om hur nyttigt det är att kunna se på 

språk- och läsutveckling ur olika perspektiv och inte fastna i sin egen övertygelse om 

vad som är bäst, eftersom det kan göra en blind för andras uppfattningar.   

 

 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

I det här avsnittet tänker vi ge förslag på fortsatt forskning i ämnet språk- och 

läsutveckling. 

 

Det hade varit intressant att observera barnen under olika aktiviteter kopplade till 

läsutveckling, för att med egna ögon se hur barnen tycktes uppleva dem. För att 

fördjupa sig ytterligare och närma sig barnets perspektiv kunde även intervjuer med 

barnen ha varit intressant, för att få ta del av deras uppfattning om högläsningsstunderna 

och Läsnyckeln. Barnen kan ju rent av vara av en helt annan uppfattning än 

förskollärarna. Den ena förskolläraren säger ju också att en del barn verkar 

ointresserade av högläsning och böcker och då kan man fråga sig om en sådan aktivitet 

verkligen är utvecklande för de barnen. Å andra sidan kan det betyda att man som 
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förskollärare måste försöka hitta andra sätt att göra det intressant som genom drama 

eller lek. Alla barn är ju olika och kan inte vara intresserade av samma saker. Vidare 

kunde observationer med fokus på förskollärarna vara intressant, för att se om deras 

förhållningssätt överensstämmer med hur det går till i realiteten. Man skulle kunna 

filma dessa aktiviteter och låta förskollärarna titta på dem, för att se om de upptäcker 

någonting i sitt förhållningssätt som de själva inte tänkt på. 
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8 Bilagor  

 

8.1 Bilaga 1. 

 

 Intervjuguide 
 

1. Hur arbetar du med barnens läsutveckling? 

 

2. Vad använder du för material? 

 

3. Använder du dig av högläsning? Om svaret är ja, varför? 

 

4. Hur går era lässtunder till? Vem bestämmer vad som ska läsas? Varför? 

 

5. Vilken betydelse har högläsning för dig i ditt pedagogiska arbete? 

 

6. Anser du att högläsning är lika språkutvecklande för alla barn? Vem fungerar det bäst 

för? 

 

7. Vad grundar du dessa åsikter på? 

 

8.Varför använder ni läsnyckeln?  

 

9. Hur resonerar ni kring läsnyckeln? Ser ni några möjligheter/hinder?  

 

10. Hur förhåller ni er till läsnyckeln? Finns det frågetecken med arbetet, vilka är isåfall 

dessa?  

 

11. Hur arbetar ni vidare med barn som ni kan se inte intresserar sig för att arbeta med 

läsnyckeln?  

 

12. Vad ser ni för fördelar med att arbeta med läsnyckeln? 

 

13. Hur har metoden fungerat? 

 

14. Vilken ålder har barnen? 

 

15. Vad blev resultatet?    

 

16. Är ni nöjda? 

 

17. Tycker ni att det är roligt att arbeta med läsnyckeln? 

 

18. Vilka aktiviteter använder ni i arbetet runt orden? 

 

19.Vilka för- eller nackdelar anser ni att det finns med tidig läsinlärning? 

 

20. Kan du ge exempel på hur man kan arbeta språkutvecklande på fler sätt? 
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8.1.1 Bilaga 2.   

 

Enkla böcker som barnen själva kan läsa i 
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8.1.2 Bilaga 3.   

 

Läsinlärningsmaterialet Läsnyckeln 
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