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Abstract 

Denna litteraturstudie utforskar relationen mellan språk och känslor i samband med 

högläsning. För att lyfta ur viktiga komponenter för analysen använder jag mig av 

talhandlingsteori. Med talhandlingsteorin kan jag lättare se vart och hur känslor och språkliga 

lärprocesser uppstår i högläsning. Datainsamlingen består av studier kring högläsning, 

språkutveckling och känslor för barn i förskoleålder. Dessa studier sammanställs och delas 

sedan upp efter teman som i sin tur analyseras tematiskt med talhandlingsteorin. 

Talhandlingar kan uppfattas som lokuta, illokuta samt perlokuta. De tre talhandlingarna 

representerar meningarnas känslosammanhang och betydelse för barnet. Beroende på vilken 

effekt talhandlingen ger benämns de efter just lokuta, illokuta samt perlokuta. I resultatet 

framgick att känslor och språk oupphörligen hör samman. Språk underlättar uttryckandet av 

känslor och känslor stärks även allteftersom språket utvecklas. Känslor i sin tur är 

sammanvävda med den språkliga lärprocessen och kan ej särskiljas från den. Högläsningen är 

ett verktyg för förskollärare att arbete med språkutveckling i förskolan. De kan även använda 

sig av högläsning för att arbeta med barns känslor i verksamheten. 
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Inledning 

 

Följande arbete är en litteraturstudie där jag ämnar utforska vilken eventuell inverkan 

högläsning kan ha för yngre barns språk samt känslor. Min litteraturstudie undersöker 

huruvida barn kan stärkas känslomässigt genom ett mer utvecklat språk. I studien talar jag om 

språk som en talhandling, vidare förklaring på det beskrivs senare i arbetet. Analysen bygger 

på en filosofisk talhandlingsteori för att synliggöra det som sker i en högläsningsstund samt 

vilken inverkan det på kan ha på barns känslor. Känslor upplevs subjektivt (Sonnby-

Borgström, 2012), vilket stämmer in på det jag vill utforska. Därmed valdes benämningen 

emotioner bort då även de nedärvda affekterna samt barnets erfarenheter spelar in där 

(Sonnby-Borgström, 2012).  En högläsning tolkar jag som en för barnet subjektiv stund där 

barn uppfattar upplevelsen av högläsning individuellt.  Jag vill utforska hur barn kan påverkas 

av känslor, i språksammanhang och hur språket kan påverka barns känslor. De involverade i 

studien benämns som förskollärare respektive barn. 

Studien inriktar sig på barn i förskoleålder, vilket ger utrymme för förskoledidaktiska frågor. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 98/10) har som strävansmål att förskollärare skall 

arbeta gentemot att stimulera barns språkutveckling. Rigmor Lindö (2011) förklarar språklig 

kompetens med att barnen skall kunna utbyta känslor och tankar. De ska kunna beskriva, 

berätta och ha möjligheten att frigöra sig från det närvarande (Lindö, 2011). Barns 

emotionella utveckling samt förmåga att kunna förmedla sig i mellanmänskliga relationer 

baseras enligt Lindö (2011) på just en språklig kompetens. Ett barn som har utvecklat tillit till 

de vuxna och känner sig tryggt kan utveckla en stärkt självkänsla. Den självkänslan påverkar i 

sin tur barnets förmåga att lära (Skolverket, 2016). 

I Läroplanen för förskolan står att läsa: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp-

muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen 

(Skolverket 98/10, s 7). 

Detta tolkar jag som att Skolverket poängterar barns utforskande av böcker som essentiellt 

och därigenom även lyssna till högläsning. Det är ett av förskolans strävansmål som 

arbetslagen ute i förskolans verksamhet skall arbeta efter.  
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Om högläsning i förskolan alltmer försvinner får möjligtvis inte barnen den stimulans de 

behöver för att utvecklas enligt förskolans strävansmål. På så sätt uppstår ett problem gällande 

förskollärares arbetssätt. På Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om förskolan, 

reviderad 2016, står att det är arbetslagets uppgift att stimulera samt utmana barns utveckling 

och lärande. Här kan boken bli ett arbetsverktyg för förskollärare att arbeta med barns 

språkutveckling och känslor. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 98/10) står ”Barns 

sociala och känslomässiga utveckling påverkar således den intellektuella utvecklingen och 

tvärtom” (Skolverket, 2016, s 24) samt ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

identitet och känner trygghet i den” (Skolverket 98/10, s. 9). Detta är ett område jag vill 

utforska för att visa på hur förskollärare kan arbeta med högläsning för att uppfylla de 

strävansmål som finns skrivna. Kan högläsning ge barnet den språkstimulering samt 

känslomässiga trygghet det behöver? 

Min studie är en litteraturstudie där datainsamlingen hämtats från tidigare forskning. Med i 

datainsamlingen finns avhandlingar, resultatsökningar från internet i form av artiklar och 

intervjuer, samt även kurslitteratur. Talaktsteorin tillämpas för att förstå andras 

forskningsresultat. Resultatet av den tidigare forskningen ställs mot min frågeställning som 

sedan analyseras och diskuteras. Det resultat som av analysen framkommer visar en relation 

mellan språk och känslor hos yngre barn i samband med högläsning. Resultatet visar även på 

olika tekniker som förskollärare kan använda sig av i högläsning för utvecklandet av barns 

språk och känslor.  
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är att utforska relationen mellan yngre barns språk och känslor i 

samband med högläsning. Jag vill undersöka vad ett mer utvecklat språk innebär för barnets 

känslor och vad barns känslor innebär för möjliggörandet av en språklig lärprocess. Vidare 

utforskar jag om språk och känslor kan utvecklas och stärkas genom högläsning. För att 

avgränsa området kommer jag fokusera på barn i förskoleålder. Min litteraturstudie blir en 

forskningsöversikt där jag analyserar resultat från forskning. 

 

Frågeställning 

 

Vilken eventuell inverkan kan högläsning ha på språket för barn i förskoleålder? 

Vilken betydelse har barnets känslor för en språklig lärprocess? 

Vilken relation har språk och känslor i samband med högläsning? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

 

För att närmare beskriva de delar som ingår i min litteraturstudie tar jag här upp: 

språkutveckling, Läroplanen för förskolan (Skolverket 98/10), högläsning, språkutveckling 

och yngre barns utvecklande av känslor. Jag finner dessa ämnen relevanta för min studie och 

de kan kopplas till förskolans miljö och situationer. För att förklara dem mer innan resultatet 

beskrivs de följande under respektive rubrik. Jag ger även exempel på forskning kring 

sambandet mellan högläsning, språkutveckling och känslor. 

Språkutveckling 

 

I min litteraturstudie vill jag utforska relationen mellan högläsning, språk och känslor. För att 

närmare förstå språkutvecklingen beskriver Caroline Liber (2007) professor i 

utbildningsvetenskap, språkutveckling som att ett barn socialiseras in i ett språk. Med andra 

ord när barnet klarar av att ta steget från att vara lyssnare till att delta mer aktivt i språklig 

kommunikation för att slutligen bidra med egna tankar och åsikter i allt fler sammanhang. 

Den språkliga kommunikationen som framkommer i min datainsamling analyseras för att 

synliggöra talhandlingar. Drivkraften för att uppnå språkutveckling är enligt Liber (2007) att 

barnen får känna sig delaktiga samt berörda. Imitation utvecklar enligt Liber (2007) språket 

samt skapar mening, detta endast i samband med förståelse och reflektion.  

I Folkhälsans broschyr Språkgroddar. Information om barns språkutveckling (Folkhälsan, 

2012) står att läsa att språkutveckling är en livslång process som startar redan när barnet 

ligger i magen. Barn har enligt Folkhälsan (2012) med sig förmågan att lära sig språk när de 

föds. Hur språket sedan utvecklas och växer är beroende av barnets miljö. Via språket gör sig 

barnet förstådd och kan förstå sin omgivning. Att få bli hörd och att inneha förmågan att 

kunna uttrycka sig är ett barns rätt. Den språkkompetensen blir grunden för barnets 

självuppfattning och identitet och fungerar även som ett verktyg för all interaktion och 

inlärning (Folkhälsan, 2012). Barns språkutveckling är en del av min frågeställning för denna 

studie, med en talhandlingsteori kan jag utforska vart och hur läran om språk tar vid. Att barn 

får ett utvecklat språk hör till förskolans strävansmål. Förskollärare ska arbeta utefter att 

stimulera barns språkutveckling samt stärka barnets identitet (Skolverket 98/10). I nästa 

avsnitt om Läroplanen för förskolans (Skolverket 98/10) strävansmål beskrivs förskollärares 

arbetsuppdrag i fråga om språk och känslor närmare. 
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Läroplanen för förskolans strävansmål 

 

För att grunda min hypotes om högläsning som stärkande för yngre barns språk samt känslor 

lyfter jag in Läroplanen för förskolan (Skolverket, 98/10). Där står de strävansmål 

förskollärare har att arbeta utefter. Med de strävansmålen har jag en grund för att det jag 

skriver om innehar en relevans för förskollärare. Förskollärare skall stimulera barn att 

kommunicera och skapa med hjälp av exempelvis sång, bild samt tal- och skriftspråk. Detta 

utgör likväl en grund som metod för förskolan i strävan att främja barns lärande och 

utveckling. ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 

omsorg (Skolverket, 98/10. s. 5).” 

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

- utvecklar sin identitet och känner trygghet i den Skolverket, 98/10. S 9). 

- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

(Skolverket 98/10. S 10). 

Då högläsning anses språkutvecklande för barn (Lundberg, 2002) visar det att högläsning är 

något förskollärare kan använda sig av för att arbeta gentemot Läroplanen för förskolans 

(Skolverket, 98/10) strävansmål. I högläsning sker ett utbyte av ord och reflektion mellan 

barn och förskollärare. Det möjliggör ett utforskande kring vilka talhandlingar som kan 

urskiljas mellan barn och förskollärare. Talhandlingarna kan synliggöras genom den 

forskning som finns gällande högläsning. 

Högläsning 

 

Utöver den gemenskap och trygghet högläsning kan generera i mellan barn och förskollärare, 

bidrar den även till ett mer utvecklat språk. Anne-Marie Körling (2012) menar att vuxna 

artikulerar orden mer tydligt vid högläsning än när vi använder vårt vardagliga tal i samtal. 

När läsaren visar vad som står skrivet berättar den sedan vidare om ordet, då med fler ord. 

Detta utmanar i sin tur barnets ordförråd. Körling (2012) anser att högläsning ger en 

upplevelse av gemenskap, kreativitet samt eget tänkande. Barn lär och förstår vid högläsning 

och skapar samtidigt en läsande förmåga.  
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Enligt Barbro Bruce (2011), logoped och lektor i specialpedagogik samt språk- och 

kommunikationsproblem hos barn, kan vuxna ge språklig stimulans genom att anpassa 

språket till barnets nivå och sedan höja nivån ett halvt steg. Denna språkliga stimulans ges 

fördelaktigt genom högläsning och rim och ramsor. Upprepandet i rim och ramsor erbjuder 

barnet flertaliga möten med ordet och skapar därmed en trygghet för barnet (Bruce, 2011). 

Det är i studier kring dessa samtal med högläsning jag undersöker vilka talhandlingar jag 

urskiljer samt hur de framställs. Ett barn som innehar ett verbalt kommunikativt agerande kan 

göra sig språkligt förstådd med andra barn. Detta ökar självkänslan vilket hjälper barnet att 

stärka sin identitet, som pedagoger i sin tur har som uppgift att sträva gentemot (Skolverket 

98/10). Genom att på så sätt prata om språkets inverkan på barns känslor kan ett samband 

mellan språk och känslor synliggöras. 

Yngre barns utvecklande av känslor 

 

Min litteraturstudie har som hypotes att barns känslor har en nära relation med barns språk. 

Hur grunden på barns känslor kan förstås och uppstå skriver Emelie Kinge (2000), Eva 

Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2003) om. Barn är enligt Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) beroende av vuxnas reaktioner för att skapa sin egen uppfattning 

om sig själv samt sin självbild. Den vuxnes erkänsla gentemot barnet ger det bekräftelse och 

förståelse, det visar på ett demokratiskt förhållningssätt samt en öppenhet. Barn som innehar 

känslomässiga svårigheter brister i kommunikationen och kan bli utstötta (Kinge, 2000). 

Känslomässiga svårigheter kan grunda sig i en brist av tidig interaktion med nära vuxna. 

Barnets behov av bekräftelse, närhet samt positivitet för att stärka sin identitet skriver både 

Kinge (2000) samt Johansson & Pramling Samuelsson (2003) om. För att barnet ska erhålla 

känslan av ett jag som lär sig, behöver barnet få rätt till att utrycka sina tankar, avsikter och 

känslor (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Ett sätt att stärka barnet i dess 

känslomässiga utveckling är enligt Kinge (2000) att ge barnet en språklig stimulans. Med 

känslor som en grund för lärandet undersöker jag vilken roll känslor spelar för barnets 

lärprocesser. Vidare undersöker jag även huruvida barnet kan stärkas känslomässigt av den 

trygghet en positiv stund med högläsning kan ge – sambandet mellan en språklig stimulans 

och känslomässig trygghet. 
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Forskningsexempel 
 

Nedan följer exempel på hur forskning kring högläsning, språk och känslor har utförts. 

Samtliga studier är samtida och har utförts mellan åren 2012-2015. Studierna har skett både 

nationellt som internationellt. De visar på den variation av forskning som bedrivs kring 

högläsning. Forskning mellan högläsning och fonologisk utveckling, ordförråd och 

engagerade föräldrar har studerats. Sambandet mellan högläsning, barns språk och känslor, är 

något som fattas. Områdena har forskats kring var för sig, men då utan kopplingen till barns 

känslor i samband med språk och högläsning. Jag vill utforska relationen mellan högläsning, 

språk och känslor. Min studie kan på så sätt bidra till ett bredare forskningsområde.                 

I resultatdelen av min studie analyserar jag vilka olika talhandlingar jag kan urskilja samt på 

vilka sätt de framkommer. 

Pedagogisk och filosofisk studie 

Att erbjuda barn filosofiska samtal öppnar enligt mig dörrar till barns eget medvetande. Barn 

kan med djupgående tankar bli medvetna om djup och känslor hos dem själva som annars 

skulle gå dem förbi. Innehar pedagoger denna medvetenhet om sitt eget agerande och har en 

öppen dörr till samtal kan det berika barn både språkligt och känslomässigt. En engagerad 

förskollärare för en dialog med barnet för att införliva barnet i lärprocessen. Johanna Haynes 

och Karin Murris (2012) forskade kring barnboken ur ett pedagogiskt samt filosofiskt 

perspektiv. Enligt Haynes och Murris (2012) kan öppna frågor i samband med högläsning kan 

leda till djupa filosofiska samtal. Även de missförstånd samt reaktioner som kan uppstå i 

samtal kring böcker tyder även de på en respons. En respons som kan leda till djupa 

diskussioner, en ökad förståelse samt medvetenhet kring ämnen såsom identitet och känslor, 

allt kopplat till högläsning (Haynes & Murris, 2012). I de fall agerar boken enligt min 

mening, som ett verktyg för en ökad kommunikation mellan förskollärare och barn. Bokens 

handling bearbetas med öppna frågor som i sin tur kan leda till filosofiska frågor. Dessa 

filosofiska frågor kan framföra nya tankar och åsikter hos barnet som ändrar deras 

känslomässiga status. Här ser jag talhandlingar träda i kraft genom att barnet bemöts av en 

förskollärares direkta och verbala respons. Responsen resulterar i en känslomässig effekt hos 

barnet som på något sätt yttrar sig i en förändring för barnets känslor. 
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Läsfrämjande satsningar 

Sveriges bibliotek runt om i landet är med och bidrar till läsfrämjande satsningar i form av 

läsrörelser och sagostunder. Sagostunderna sker med högläsning och har trätt i kraft för att 

väcka människors intresse för böcker (Örebro Stadsbibliotek, 2016). Även förskolor besöker 

bibliotek veckovis. Från de besöken kan barnen låna med sig bokpåsar hem. Läsrörelsen och 

Junibackens undersökning från 2012 visade att 35% av de deltagande föräldrarna dagligen 

läste med sina barn. 30% uppgav att de läste flera gånger per vecka men ej dagligen.  

Andra läsfrämjande projekt Läsrörelsen har startat är exempelvis ett prisbelönat samarbete 

med McDonalds Happy Meal, där barn istället för leksak fått en bok till målet. År 2008 

startades projektet ”Berätta, leka, läsa” med målet att ge barn i åldrarna 0-3 år en tidig 

språkstimulans samt en start till ett lustfyllt läsande. Detta projekt anammades av förskolor 

över hela Sverige. Sambandet mellan högläsning och läs- och språkutveckling berättar Ingvar  

Lundberg, professor emeritus i psykologi samt skapare av Bornholmsmodellen, om i en 

intervju med Kod-Knäckarna (2010). Lundberg (2010) menar på att läsaren utövar en ökad 

artikulation vid högläsning än vid vardagligt tal. Barnen berikas även med nya ord vilket ger 

ett utökat ordförråd. När barn får lyssna till berättelser sker ett möte med skriftspråkets 

meningsbyggnad och barn hör hur berättelser är uppbyggda, vilket leder en förberedelse inför 

deras egna framtida läsning (Lundberg, 2010). Dessa satsningar som gjorts visar på ett ökat 

fokus för högläsning samt att den forskning som bedrivits kring högläsning och 

språkutveckling tas på allvar. Det blir synligt i de aktiviteter förskolor praktiserar med 

exempelvis besök till bibliotek. Även strävansmål som ”förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Skolverket 

98/10, s9) visar hur språkutveckling lyfts i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 98/10). När 

då forskningen tyder på ett språkutvecklande samband med högläsning, synliggjordes 

möjligheten att utforska barns språkutveckling med hjälp av talhandlingsteori. 

Mätning av barns ögonrörelser 

En annan typ av forskning utfördes i Frankrike av Mary Ann Evans och Jean Saint-Aubin 

(2015). De ville se barns fokus till sagor genom att mäta barns ögonrörelser när de lyssnade 

till högläsning. De vuxna fick med sig tre böcker som skulle läsas ordagrant sju gånger över 

en tvåveckors period. Barnens ögonrörelser mättes vid första samt sjunde läsningen.  
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Evans och Saint-Aubin upptäckte att flerfrekventa ord gav större fokus från barnen vilket de 

ansåg tydde på hur upprepning ger igenkänning för barnet. Barnens ögon var efter de två 

veckorna mer stabila i blicken. En engagerad vuxen som samtidigt pekade på ordet gav mer 

fokus. Vidare såg Evans och Saint-Aubin (2015) att barnens lärande ökade i de fall där de 

vuxna pratade med barnen under högläsningen och frågade vad barnen såg i boken. De 

upptäckte även att barnen tittade mest på bilderna i boken. Att göra så är enligt Evans och 

Saint-Aubin (2015) ett sätt för barnen att koppla ihop orden de hör med bilderna de ser för att 

skaffa sig en förståelse för orden – en helhet. Hur barn får en förståelse för ord och 

förskollärares betydelse för högläsningens lärprocess beskrivs närmare senare i min studie. 

Sammanhang, engagemang och känslor är alla styrande delar för barnets lärprocess. Däremot 

utforskar jag inte huruvida barns fokus i mått av ögonrörelser spelar in. 

Ordförståelse i samband med högläsning 

I Israel utfördes en jämförande studie av Ofra Koraf och Adina Shamir och Shan Heibal 

(2015). De delade upp 90 förskolebarn i åldrarna tre till fyra år i två grupper – en grupp med 

instruktioner kring högläsning medan den andra gruppen verkade som kontrollgrupp. 

Förskollärarna läste för barnen två gånger per vecka. Barnen fick se en ordlista där de skulle 

para ihop orden med bilder före och efter högläsningen. I den grupp där förskollärare hade fått 

instruktioner om högläsningen resulterade det i ett utökat ordförråd för barnen. Även den 

fonologiska medvetenheten samt ordförståelsen var högre än i kontrollgruppen. Därmed ansåg 

Koraf och Shamir och Heibal (2015) att högläsning är positivt i den bemärkelsen att stötta 

barns språkutveckling. Ökad ordförståelse och ett mer utvecklat ordförråd är ett resultat av 

kontinuerlig högläsning, dessa områden berörs även i mitt resultat och analys. Fonologisk 

medvetenhet är en del jag valt att utesluta från min litteraturstudie för att avgränsa min studie. 

Kvantitativ utvärdering 

What Works (Clearinghouse, Princeton, 2015) utfärdar kontinuerligt kvantitativa 

utvärderingar gällande den engelska förskolans strävansmål. Den senaste uppdateringen i april 

2015 visade att resultaten gällande högläsningen effekt på barns förståelse- samt 

språkutveckling var delade. Ett utvärderat geografiskt område gav goda resultat, ett annat 

område visade på mindre goda resultat samt två områden som gav oförändrade resultat. 

Utvärderingen hade som grund att de vuxna som läser högt skulle aktivt involvera barnen med 

frågor och svar, samt att texten ämnades vävas samman med barnens livserfarenheter (What 

Works, Clearinghouse, 2015).  
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Utvärderingen resulterade även i en uppföljande utvärdering, i den gavs förskollärarna 

specifika direktiv om deras agerande i högläsning. Det kan tydas som att högläsning har en 

viktig roll för språkutveckling. Satsningarna på studierna visar att stor del beror på hur vi 

läser mer än vad vi läser. Det är även ett resonemang som stämmer överens med den koppling 

som gjorts mellan högläsningens positiva inverkan på språkutveckling och engagerade 

förskollärare. 

 

Teori 

 

Talhandling 

Min teori för detta arbete grundar sig i John Austins (1975) begrepp om språk som 

talhandling. Med talhandling som grund vill jag utforska hur högläsning kan bli ett redskap 

för språk samt barns känslor. Talhandling är en teori om att språket är en handling. Austin 

(1975) påstår att en mening kan ge olika effekt beroende på tolkning och bemötande. En 

mening kan kategoriseras enligt talhandlingens tre teman samtidigt som en mening likväl kan 

innefatta alla tre teman. Lokuta talhandlingar är när en person yttrar ett konstaterande, något 

som har ett visst syfte eller mening. Vid tillfället då en åhörare åtar sig yttrandet 

känslomässigt eller intellektuellt blir talhandlingen illokut, det ger en viss kraft för 

mottagaren.  När yttrandet ter sig som en befallning som på något sätt förändrar verkligheten 

kallas det för en perlokut talhandling. Yttrandet ger då en viss effekt för mottagaren.  

För att ge exempel på hur talhandlingar kan te sig exemplifierar jag en fiktiv situation som 

kan vara vanligt förekommande i förskolans verksamhet: Förskolläraren samlar ett eller flera 

barn och läser högt för dem ur en bok. Barnen sitter tysta och lyssnar till förskollärarens ord. 

Allt eftersom sagan fortlöper uppdagas mer känslosamma meningar då handlingen 

intensifieras. När sagan når en punkt där händelseförloppet abrupt förändras eller att 

exempelvis ett argt troll kommer fram i sagan, förställer förskolläraren exempelvis både 

rösten och får ett mer extremt kroppsspråk. Sagans händelseförlopp når sedan sin kulm och 

intensiteten tonas ned tills lugnet återigen infinner sig och sagan slutar lyckligt. För att kunna 

urskilja hur talhandlingar kan verka delas situationen nu upp i tre delar. När förskolläraren 

samlat barnen och de sitter ner för att lyssna på sagan sker till en början en lokut talhandling. 

Det innebär att barnen hör vad förskolläraren säger och sagan börjar introduceras.  
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Däremot har sagan inte slagit an någon känsla än hos barnen och de lyssnar utan större 

involvering. Efter ett tag ökar sagan i spänning och barnen börjar känna sig känslomässigt 

berörda. Här sker en illokut talhandling då barnen lyssnar mer intensivt och känner av hur de 

påverkas av sagans händelseförlopp. När det arga trollet dyker upp i sagan vilket visar sig 

genom förskollärarens röst, gester och kroppsspråk ger detta en effekt för barnen. Den 

effekten kan vara att barnen känner rädsla, nervositet, spänning. Något som förändrar barnens 

annars vardagliga agerande samt känslomässigt status. Detta innebär att en perlokut 

talhandling trätt i kraft. 

Renia Gasparatou (2016)  utvecklar John Austins (1975) teori om talhandling till en 

pedagogisk filosofi. Gasparatou (2016) benämner talhandlingen som den påverkan som blir 

av vad den som yttrar sig verkligen säger, samtidigt som åhöraren i sin tur tolkar detta på hens 

eget sätt. Vidare skriver Gasparatou (2016) att talhandlingar består av tre delar: syftet med 

yttrandet, åhörarna/kontexten samt vilket auktoritet/roll den som uttalar meningen innehar. 

Exempelvis att läraren lär ut medan eleven lär av läraren. Gasparatou (2016) beskriver en 

talhandling som ett språkligt möte öga mot öga mellan talaren och åhöraren. Resonemanget 

om ett språkligt möte kopplar jag till min studie med mötet mellan barnet, boken samt den 

vuxne. Böcker erbjuder ett språk. Boken blir som ett verktyg mellan barn och pedagog. Ett 

verktyg där språket skapas, bearbetas och utövas. Språket blir med boken performativt i den 

mening att ord är performativa. Gester, ansiktsuttryck, löften, direktiv och betoning av ord 

utageras. Med olika röster framställs olika roller i sagan. Där bildas språkliga lärprocesser.  

Känslors roll i lärprocesser 

Lärprocesser sker enligt Renia Gasparatou (2016) kontinuerligt genom hela dialogen där just 

kroppen är en bidragande del med dess gester och ansiktsuttryck. Även Frank (2011) betonar 

vikten av att barn lär sig tolka gester, ton samt ansiktsuttryck. Det resulterar i hur barn i sin tur 

tolkar lärprocesser och att barn lär ord i dess tillhörande kontext (Frank, 2011). Genom att se 

på högläsning med talhandling som teori ger det mig en möjlighet att utforska vad högläsning 

innebär för barns språkande. Samt hur den språkliga utvecklingen i sin tur stärker barns 

känslor. Med synen om att språk skapas, skapas då känslor genom språk? Barn erfar en stärkt 

identitet samt emotionell trygghet med en väl utvecklad språklig kompetens (Kinge, 2000). 

Jag undrar då om känslor kan göras i samband med att språk kan göras?  
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Lokuta, illokuta och perlokuta talhandlingar påverkar barnet i olika aspekter beroende på vad 

barnet får lyssna till. Barnet blir med högläsning delaktig både i en språklig och känslomässig 

lärprocess. Den språkliga lärprocessen för barnet framåt i sin kommunikativa förmåga. 

Barnets ökade verbala kommunikation stärker i sin tur barnets känslomässiga grund då barnet 

känner en stärkt självkänsla. Detta sker om pedagogen i fråga deltar engagerat i högläsningen 

samt att pedagogen involverar barnet i högläsningen.  

Enligt Gasparatou (2016) möjliggörs en lärprocess endast när den emotionella delen av en 

talhandling erkänns. Det kognitiva och det emotionella genomsyrar allt vi säger. Här 

instämmer jag med Gasparatou (2016) att det finns ett samband mellan språk och känslor. 

Känslorna styr vilken information barnet tar in samt hur informationen bearbetas. För att 

involvera barnet i en språklig lärprocess behöver förskolläraren läsa med barnet och inte för 

barnet. Känslorna styr meningens syfte, kontexten erbjuder en tolkning. Känslor och attityd 

går enligt Gasparatou (2016) inte att särskilja då hela kroppen bidrar med gester, 

ansiktsuttryck, hormoner och tankar. Barnets biologiska samt sociala stratifieringar omvandlar 

bemötandet av en talhandling till en individuell tolkning, vilket innebär att en mening kan 

ändra syfte beroende på mottagarens tolkning (Gasparatou, 2016).  

Hur kan vi då se vad barnet lär och vad lärdomen gör för barnet? Jeff Frank (2011) skriver om 

hur vuxna berättar ett ord för barnet, pekar och hoppas på en positiv respons. Är det då den 

vuxne som styr vad barnet ska lära sig gentemot vad barnet själv vill lära sig? Detta tolkar 

som jag som att förskollärarens känsla för högläsningen har betydelse för barnets språkliga 

lärdom. Förskollärare styr medvetet eller omedvetet hur texten i boken bearbetas och läses 

upp och behöver därmed vara lyhörda för barnets intresse. Austin (1975) beskriver det som att 

det vi säger är en verbal aktion av vår inre föreställning. Med det menar Austin (1975) att 

säga något är att göra något. Detta tolkar jag som att pedagogens känsla och attityd för boken 

kan färga vad barnet tar in av lärprocessen. Vad barn medvetet eller omedvetet tar in av en 

bok kan grunda sig i hur förskolläraren känner för sagan.  
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Jag betraktar barnet som kompetent och ser med fördel att barn deltar i filosofiska samtal i 

högläsning. Med kompetent menar jag att barnet redan har en medvetenhet, en inneboende 

kunskap om att saker är mer än vad de ibland ser ut att vara. Barn är nyfikna av naturen och 

behöver stimuleras och utmanas i sitt tänk för att lyfta fram kunskap och tankar. Men inte alla 

barn lever i den miljö där de utmanas intellektuellt eller för den delen emotionellt. Med 

kompetenta förskollärare i förskolan kan även de barnen få erbjudande om att fördjupa sina 

tankar och frågor. Dessa frågor kräver ett verbalt språk och svaras med flertal olika ord. 

Många ord är möjligtvis nya för barnet. Detta anser jag utmanar samt stimulerar barnet som 

resulterar i ett emotionellt stärkt barn med ökad självkänsla. Med talaktsteorin lyfter likväl 

förskollärare som barn sin kompetens genom en engagerad dialog. Talaktsteorin ger barnet en 

kompetent grund att stå på med ett självutvecklande av känslor genom språk. Förskollärare får 

med talaktsteori ett professionellt arbetssätt för att uppnå strävansmål samtidigt som barnen 

erfar en varm miljö med språklig stimulans. 

Ordets syfte beroende på sammanhang 

Frank (2011) anser att även i de fall då vuxna svarar med ”det bara är så”, innefattar även det 

en lärdom för barnet. Det är likväl en interaktion mellan barnet och den vuxne. Detta 

laborerande med ord och betoningar lär barn att ord kan användas i olika meningar men få 

olika effekt och syfte. Allt beroende på dess sammanhang. Även ett missförstånd med ord är 

att lära (Boyum, 2006). Dessa missförstånd eller individuella tolkningar visar barnet på hur 

ord kan sättas in och samman olika beroende på kontexten.  

Att ord ändrar syfte i olika sammanhang tolkar jag som att barnet ges en uppfattning om 

skillnaden på vad ord är och vad ord betyder (Cavell, 1979).  Cavell (1979) ställer frågan 

huruvida ordets innebörd står gentemot ordets sammanhang. Om ett barn lär sig samma ord 

fast i olika sammanhang, får det ändå alltid samma mening? Detta resonemang kring ords 

innebörd tar Frank (2011) upp. Frank (2011) menar på att även om vi vet vad ”jag älskar dig” 

betyder, betyder ”jag älskar dig” möjligtvis inte alltid lika mycket för oss. Finns då ordens 

syfte kvar när inte ordens betydelse finns kvar? Detta ger en öppning för ett individuellt 

tolkande av mottagaren. Ges i sådana situationer ett felaktigt svar blir barnet osäkert på ordets 

betydelse. Barn tolkar ord utefter deras sammanhang, negativ eller positiv. Detta färgar 

barnets lärprocess gällande ord (Frank, 2011).  
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Steinar Boyum (2006) menar att ett ords betydelse aldrig kan påtvingas ett barn. Barnet lär sig 

tolka vad som är rätt ord genom att det speglar sig i de vuxnas respons på barnets ord. Vidare 

tyder barnet vad den vuxne anser vara det ordets rätta betydelse. Här ser jag ett samband med 

hur förskollärarens känslomässiga attityd samt inställning till texten projiceras på barnet. När 

barnet hör ord uttalas i en högläsning krävs det även att meningen yttras i ett passande 

sammanhang (Austin, 1975). Sammanhanget och de inblandade för yttrandet behöver vara 

korrekta för ändamålet. Exempelvis om ett äktenskapslöfte ska bli giltigt krävs det att det 

yttras i en kyrka, med rätt inblandade individer. Meningarna skall sägas i rätt ordning samt 

yttras av en präst (Austin, 1975). Vidare skriver Austin att en mening får sitt syfte först när 

mottagaren bekräftar dess innehåll. Ett löfte blir ett löfte när barnet ser ett syfte med yttrandet 

samt att förskolläraren talar med viss övertalning och auktoritet (Austin, 1975). Detta tyder 

jag som att pedagogen behöver tala direkt till barnet, i en dialog. Barnet skall få ges utrymme 

nog att sätta sagan i ett sammanhang. Barnet behöver vara insatt i vad just de orden betyder 

för att möjliggöra en uppföljning på förskollärarens direktiv.  

Upprepning och återkoppling 

Vidare kan förskollärare arbeta med barnet genom att koppla sagan till barnets eventuella 

egna livserfarenheter. Om barnet kan koppla samman sagan och ge den en mening, resulterar 

enligt mig inte sagan i bara ord utan den ges ett syfte. Barnets tankar samt fantasi kan 

stimuleras till ouppnåeliga höjder. Men för att möjliggöra det krävs en insikt från 

förskolläraren vad hen har att erbjuda - en medvetenhet om att hålla sig öppen samt föra en 

dialog med barnet. Återkopplas inte barnets tankar kan kontentan, som jag tyder det, resultera 

i att barnet endast lär sig vad det skall svara för att få en belåten förskollärare. Som Cavell 

(1979) frågar sig, har barnet lärt sig vad ”katt” är när det upprepar vad den vuxna pekat på och 

sagt ”katt”? Barnet tror eventuellt att det endast gäller just den katten. Förstår barnet att alla 

djur med sådan päls, med en kropp på fyra ben är en katt eller imiterar det endast den vuxnes 

ord? Det är en skillnad på vad vi lär ut respektive vad barnet uppfattar som en lära (Cavell, 

1979).  
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Enligt Frank (2011) ger upprepning en annan typ av lärprocess samt att vuxna ej ska avfärda 

babyns joller som kommunikation utan istället se det som ett experimenterande av språket. 

Att bemöta barns joller kan kopplas ihop med Franks (2011) idé om att barns uppfattning av 

ord färgas av dess sammanhang. Ett korrekt upprepande av ordet resulterar i ett leende från 

den vuxne. Tolkar jag då detta sett genom lokuta, illokuta samt perlokuta talhandlingar och 

hur de påverkar barn, kan jag lättare se vad ord gör med barn i högläsningstillfällen. Vilka 

känslor kan komma att utökas och vilket samband kan eventuellt finnas mellan språk och 

känslor. Så avslutningsvis genererar detta teoriavsnitt om språk och talhandling i tre 

huvuddelar – känslor, sammanhangets betydelse samt återkoppling och upprepning - eller 

reflektion som jag tolkar det.  

 

Metod 

 

För att samla in data till min litteraturstudie har jag sökt bland artiklar, intervjuer och böcker.  

För att hitta artiklar sökte jag i databaserna ERIC ebsco, Linguistic and language behavior, 

samt Google scholar, dessa gav mig relevanta resultat för mitt ämne. För att endast använda 

mig av vetenskapligt granskade artiklar användes avgränsningen ”peer reviewed”. Artiklarna 

söktes inom åren 2006-2016 för att hålla forskningen aktuell och jag har använt mig av 

fritextsökning. En sökning gjordes med sökorden Ingvar Lundberg för att komma åt hans 

arbete, det resultatet gav träffar från 2002 som jag använde mig. Resultatet blev en text som 

valdes att användas i min litteraturstudie. 

Sökningen bestod av fyra sökomgångar. I första sökomgången med ERIC ebsco användes 

orden ”reading aloud”, preschool, pronunciation, emotional* development*, emotional 

development, young children samt “shared book reading”. Sökningen resulterade i 

sammanlagt 845 resultat. Därefter lästes de rubriker jag ansåg vara relevanta, i några av dessa 

läste jag även abstract. Slutligen resulterade sökningen i totalt 6 artiklar. Även nästa sökning 

var med ERIC ebsco. Här användes sökorden ”emotional development” ihop med ”young 

children”. Detta ledde till 339 träffar varav en slutligen valdes ut. Tredje sökningen med 

ERIC ebsco med sökorden ”shared book reading” och ”reading aloud” som kombination. 

Dessa två sökfält gav 682 träffar varav slutligen 16 artiklar valdes ut.  
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Den fjärde databassökningen var i Linguistic and language behavior. Där användes sökorden 

”language learning” och ”reading aloud” och preschool vilket resulterade i 12 träffar. 

Denna sökning gav ej relevanta artiklar då de rörde sig kring äldre barn så de uteslöts från 

studien.  

Jag har jag använt mig av internet för att söka information, detta via Google samt Google 

Scholar. På internet har jag funnit intervjuer av forskare samt för studien relevanta artiklar. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 98/10) samt Skolverket finns med som stöd för de 

strävansmål förskolan har att arbeta mot. Utöver dessa källor sökte jag bland den kurslitteratur 

jag använt mig av i min utbildning på förskollärarprogrammet. Den litteraturen fungerade som 

stöd i min diskussion samt som motiverande text.  

Jag har även använt mig av snöbollsmetoden. Jag utelämnade områden gällande IKT då detta 

skulle kräva ett större arbete samt att jag ville inrikta mig på högläsning ur fysiska böcker. De 

etiska aspekter jag beaktat var att min datasökning var tillförlitlig, korrekt framställd samt 

vetenskapligt granskat. För att undvika vetenskaplig oredlighet granskades resultat samt data 

noga för att inte ge förvrängda slutresultat (www.vr.se). Nyttan med min litteraturstudie bidrar 

till en ökad förståelse och kunskap kring högläsningens innebörd för barns språkutveckling 

och känslor. 

Resultat och analys 

 

Nedan följer de teman min dataanalys resulterat i. Varje tema kopplas samman med min teori 

om talhandling för att synliggöra dess verkan på språk och känslor i högläsning. 

Ett språkligt lärande 

Språkutveckling startar enligt Ingvar Lundberg (2002) redan i tidig spädbarnsålder. Barnet 

kan då kategorisera taljuden och modersmålets melodi. Detta utrustar barnet till att förstå samt 

utveckla förmågan att använda sig av nya ord (Lundberg, 2002).  Leang Li & Marilyn Fleer 

(2015) anser högläsning vara en pedagogisk grund för tidiga språkliga lärprocesser. Med 

högläsning kan förskollärare utveckla den språkliga stimulans Lundberg (2002) förespråkar. 

Vidare betonar han att barn som får en tidig språklig stimulans av vuxna utvecklar en ökad 

språkuppfattning. Positivt beröm, ett direkt tal till barnet samt att barnet får lyssna till flertal 

ord är grunden för en god språkutveckling (Lundberg, 2002).  
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I högläsning har läsaren en ökad artikulation, skriver Lundberg (2002). Även textens struktur 

och meningsuppbyggnad är mer korrekt i en skriven text. Lundberg (2002) förklarar det med 

att i en mening sitter de fonologiska delarna samman med komplexa gester medan det fysiska 

förverkligandet av fonemen är beroende av sammanhanget. Med det menas att i en text krävs 

flera beskrivande ord. I vardagligt tal ersätts de av gester, mimik samt ansiktsuttryck. Text 

bidrar därmed till ett rikare ordförråd. Lundberg (2002) menar på att innan barnet är fött har 

det en inre mental karta för att möjliggöra en lokalisering av sitt modersmål. Denna karta 

underlättar inlärningen av nya ord. Vid 16-17 års ålder används ett ordförråd på 50.000 ord, 

detta vore enligt Lundberg (2002) ej möjligt om varje ord skulle behövas bearbetas som unikt. 

Därför anses rim underlätta läran om ord (Lundberg, 2002). Med upprepning kan barnet se 

ordets potentiella mening i textuella kontexter.  

Ordets precisa fonologiska representation underlättar den fonologiska 

medvetenhetsutvecklingen. Med det menar Lundberg (2002) exempelvis rim såsom ”katt och 

hatt” och att språkets fonetiska delar ökar med ett ökat ordförråd. Så när ett barn blivit 

införstådd med särskilda fonetiska delar kan de vidareutveckla dem till nya ord, detta 

underlättas då av rim och ramsor som erbjuder barnet ett igenkännande av ord och ljud. 

Kontinuerlig språklig stimulans ger barnet en språklig erfarenhet och ett igenkännande av 

orden. Sagoboken blir ett verktyg för att överföra ord och kunskap från förskolläraren till 

barnet. Det är i sagan barnet kan få stort språkligt lärande. Barn som lyssnar till saga får in 

flertal intryck i form av nya ord, känslor och resor i fantasin. Allt detta spelar in för hur barnet 

hör sagan. En saga kan upplevas olika av barn beroende på barnets känslor, bakgrund och 

miljö. Det är dessa öppningar eller begränsningar barnet besitter som påverkar barnets 

tolkning och upplevelse av sagan. De upplevelser som barnet erfar med sagan ger barnet 

språkliga erfarenheter vilket leder till ett språkligt lärande. Talhandlingens roll i språkliga 

lärprocesser visar vad sagors meningar kan göra med barns språkande och känslomässiga del. 

Perlokuta talhandlingar sker när något förändras hos barnen. Denna känslomässiga förändring 

kan bidra till hur barn lär ord då känslor är sammanflätade med barns lärprocesser 

(Gasparatou, 2016). Ju fler talhandlingar som utvecklas till illokuta eller perlokuta ju fler 

känslor väcks inom barnet. När känslor väcks eller att barnet involveras i sagan tillsammans 

med förskolläraren, engageras barnet mer i sagan och lärprocessen utvecklas (Chou & Cheng, 

2012., Han & Neuhart Pritchett, 2014). Talhandlingar kan te sig olika i sagor. Allt beroende 

på hur barnet upplever sagan, sagans sammanhang och förskollärarens känslor och inställning 

till högläsningen.  
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Beroende på vart och hur meningen sägs kan talhandlingar förändras och tolkas, vilket 

erbjuder ett varierat språkligt lärande. En talhandling kan uppfattas som lokut för ett barn 

samtidigt som ett annat barn upplever den som illokut eller perlokut. Detta tyder på hur 

mycket barnets uppfattning och tolkning av talhandlingen ger den olika mening. En 

talhandling blir lokut, illokut eller perlokut beroende på hur barnet tyder förskollärarens 

uttryck. Det språkliga lärandet blir beroende av dess sammanhang. Här kan jag se Franks 

(2011) teori om att barn lär ord i sammanhang och hur olika sätt barn då kan lära sig på. 

Vikten hamnar även på hur förskolläraren arbetar med boken. 

 

Känslors roll i högläsning 

Susan H. Landry och Karen E. Smith och Paul R. Swanks (2012) studie lyfter en varm och 

kärleksfull miljö som den mest bidragande delen till en framgångsrik högläsningsstund. De 

anser att barnets känslor styr motivationen och att barnet blir mer samarbetsvillig, fokuserad 

och entusiastisk vid högläsning om miljön är omsorgsfull. Landry och Smith och Swanks 

(2012) studie visade även på att barn läses för oftare i vad de kallar ”varma miljöer”. Med 

varma miljöer menar Landry, och Smith och Swank (2012) ett kärleksfullt hem med 

engagerade föräldrar. Föräldrar som i deras studie gavs instruktioner om olika 

tillvägagångssätt i högläsning hade fler rika dialoger med barnen och använde sig av olika 

tekniker i högläsningen. Tekniker såsom öppna frågor, olika gester samt att de förde en dialog 

med barnet.  

Ett annat sätt att koppla känslor till högläsning gjorde Chou och Cheng (2012) i deras studie. 

De ansåg att vuxna kan möjliggöra en relation mellan barn och böcker och därigenom stärka 

barnets känslor genom att arbeta med den fysiska miljön. När böcker finns tillgängliga för 

barn i deras nivå kan de uttrycka sina känslor och åsikter. Barnen kan på sätt agera utefter 

deras egen vilja med att själva kunna hämta boken de efterfrågar. Detta stärker i sin tur 

barnets positiva känsla om sig själv (Chou & Cheng, 2012). De positiva känslor barnet känner 

stärks av att kunna uttrycka sig verbalt och att få välja själv. Dessa aspekter möjliggör en 

varm miljö för barnet att få sitta med en bok och den språkliga lärprocessen kan 

vidareutvecklas. 
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I dessa två studier talas det om känslor och högläsning i samband med miljön. Både en fysisk 

och en känslomässig miljö. Känslor kan stärkas av att barnet får agera utefter dess önskan, 

utan att känna sig begränsad av vuxna eller fysisk miljö. Böcker erbjuder många känslor och 

händelseförlopp, att barnet då har möjlighet att välja bok efter hur det känner sig är högst 

relevant. Är barnet ledsamt kan det kännas välja en bok som antingen instämmer på känslan 

ledsen eller en bok med det rakt motsatta erbjudandet – glädje. Språklig kompetens (Lindö, 

2011) blir grunden för utvidgande och påvisande av barnets känslor. Så ett barn som får ett 

rikare språk kan lättare uttrycka sina känslor, och ett barns känslor kan komma att stärkas av 

ett utvecklat språk. Ett annat sätt att närma sig barnets känslor i högläsning är som Landry, 

och Smith och Swank (2012) förespråkar om en varm miljö. Barn som får sitta i en 

förskollärares knä och lyssna på de sagda orden kan få en känsla av både närhet och trygghet 

men även ett direkt bemötande. Det bemötandet möter upp barnets fråga om boken samt 

bekräftar barnet, vilket gör att barnet känner sig sedd av förskolläraren och barnets känsla om 

sig själv stärks.  

Känslor kan spela in på flera nivåer i högläsning. Dels relationen mellan mening och känslor 

och barnets känslomässiga tillstånd med dess betydelse för högläsningen (Gasparatou, 2016), 

men även hur förskollärarens känslomässiga tillstånd påverkar barnets upplevelse av 

högläsningen (Frank, 2011). Barnets känslor inför en högläsning är av betydelse för hur 

högläsningen utvecklas. Ett entusiastiskt och engagerat barn för ut mer av en språklig 

lärprocess än barn som inte upplever dessa känslor inför högläsningen då hela kroppen är med 

i lärprocessen (Gasparatuo, 2016) . Sluter sig barnet då för de meningar som yttras och 

känslor som erbjuds så mister det en del av lärprocessen.  Barn kan även gå miste om 

lärprocessers olika delar på grund av förskollärares känslomässiga tillstånd. En förskollärare 

som inte är tillfreds känslomässigt eller har negativa författade meningar kring sagan färgar 

barnets lärprocess. Sammanhanget får då en negativ stämning och barnet går miste om ett 

stort språkligt lärande.  

Då barn enligt Frank (2011) lär ord i sammanhang påverkar förskollärarens känslor barnets 

lärprocess och även den betydelse orden får för barnet. Det är så känslor får en betydelsefull 

roll när det gäller högläsning. Känslor spelar in både i sammanhang, barnets perspektiv och 

förskollärarens perspektiv. När en förskollärare läser ur en saga för barnen på ett engagerat 

sätt ter sig talhandlingar olika från när förskollärare läser utan inlevelse.  
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Men talhandlingar får även olika betydelse beroende på barnets känslor. En lokut talhandling 

kan vara en del av en lärprocess då all språklig stimulans berikar barnets språk (Lundberg, 

2002) men för att förankra kunskapen krävs en känslomässig öppning från barnet 

(Gasparatou, 2016). Detta leder till att de illokuta och perlokuta tahandlingarna uteblir. För att 

kunskapen ska befästas och för att barnet ska ta del av ett uttrycks illokuta och perlokuta 

talhadlingar krävs att barnet har en känslomässig mognad och är mentalt närvarande så 

barnets känslor väcks och tar in dem för bearbetning. När barnet upplever känslor i de 

meningar som förskolläraren läser träder de illokuta talhandlingarna i kraft. Här krävs att 

barnet är lyhört och besitter de känslor som kan behövas av en högläsningstund – känslor som 

ett lugn, harmoni, eller för den delen nyfikenhet som ger frågor och tankar som det vill få svar 

på. Här träder en varm miljö i kraft och ett språkligt lärande blir möjligt. 

Denna språkliga lärprocess som högläsning kan ge sker bäst i harmoniska förhållanden med 

en lyhörd förskollärare. Då får barnet ta del av de talhandlingar som meningar erbjuder. Detta 

ger ett språkligt lärande som i sin tur stärker barnets känslomässiga utveckling (Kinge, 2000). 

Som jag tolkar det göder språk och känslor varandra, högläsning blir ett verktyg för denna 

lärprocess. Barn som får en språklig stimulans och lära erfar ett stärkt känslomässigt tillstånd. 

Barns känslomässiga tillstånd påverkar i sin tur huruvida orden lärs in eller inte i högläsning. 

Talhandlingarna kan med andra ord inte existera utan barnets känslor. Vare sig talhandlingen 

blir lokut, illokut eller perlokut baseras detta på barnets känslomässiga status. Påtvingas 

barnet en högläsning, blir barnets känslor negativa vilket resulterar i en minskad lära och att 

ord får en minskad betydelse gentemot vad de annars kunde ha haft. 

Att föra en dialog med barnet vid högläsning 

Det finns flera studier som pekar på förskollärarens roll att föra en dialog med barnet och att 

involvera det i högläsningen som positiva arbetssätt för en språklig lärprocess. Att använda 

sig av öppna frågor, rollspel och att koppla sagan till barnets livserfarenheter är några av de 

tekniker som förskollärare förslagsvis kan arbeta med i högläsning. Följande exempel visar på 

studier som gett resultat av förskollärares involvering av barnen i högläsning som positiva 

arbetssätt. 
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När förskollärare instrueras kring högläsning 

Luigi Girolametti, Elaine Weitzman och Janice Greenbergs (2014) studie visade att 

högläsning som sker med utbildad förskolepersonal som givits instruktioner kring högläsning 

innehöll fler öppna frågor än de förskollärare som läst högt utan instruktioner. Förskollärarna 

använde fler varierade ord samt gav barnen mer respons än de gjort innan de fått instruktioner 

kring hur högläsning kan utvecklas. Boksamtalen och konversationerna blev fler samt att de 

varade fem gånger så länge jämfört med vuxna utan instruktioner (Girolametti & Weitzman & 

Greenberg, 2014). Clodi Tal & Ora Segal-Drori (2015) utförde en studie gällande 

förskollärarstudenters användande av upprepad bilderboksläsning. Med den studien upptäckte 

Tal och Segal-Drori (2015) att öppna frågor ledde till reflekterande samtal. Dessa samtal kan i 

sin tur bidra till att engagera barn mer i sagor. Även Jisu Han och Stacey Neuhart Pritchett 

(2014) betonar förskollärares utbildning och instruktioner kring högläsning som ett stöd i 

barnens lärprocess. Han och Neuhart-Pritchett (2014) anser att förskollärare kan bidra med 

stor kunskap till vårdnadshavare, de kan visa på högläsningens positiva inverkan för 

språkutveckling, ordförråd samt uttal (Han och Neuhart-Pritchett, 2014).  

Koppla barnets livserfarenheter till sagan 

Liang Li & Marilyn Fleer (2015) utförde en longitudinell studie på en fyraårig flicka som 

tillsammans med sin pappa läst en engelsk bok på kinesiska. Högläsning ur boken hjälpte dem 

att bearbeta texten på ett lekfullt sätt. Pappan och flickan kunde koppla texten till deras egna 

kulturarv vilket i sin tur stärkte barnets hemspråksutveckling.  

Även Chou och Cheng (2012) skriver om de situationsbundna hypotesernas betydelse. Med 

det menar Chou och Cheng (2012) att läsaren lämpligen kopplar ihop bokens händelser med 

just barnets egna livserfarenheter. Med mindre erfarna barn får läsaren börja med att bygga 

upp strukturen för barnet i fråga samt ge barnet beröm till dess att det känner igen bilden av 

saken i boken. Chou och Cheng (2012) betonar även rollspelets vikt i högläsningen. Med 

rollspel anser de att barnen får en ökad möjlighet att utöva sociala relationer. Barnen kan då 

utöka sina kreativa och estetiska egenskaper samt öva på förmågan att uttrycka sig.  
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Högläsning som gemensam aktivitet 

Annie Roy-Charland och Melanie Perron och Jessica Boulard och Justin Chamberland och 

Nicola Hoffman (2015) har studerat barns ögonrörelser i samband med vuxna som läser en 

saga enligt studiens direktiv. Deras studie visade att barn fördröjer blicken på ett ord när den 

vuxne sitter med, betonar och pekar på ett ord i boken. Barnen höjde även blicken fler antal 

gånger mot texten än om metoden togs bort. Detta stämmer även överens med Han och 

Neuhart-Pritchett (2014) som betonar vikten av involvera barn i kvalitativ högläsning. Att låta 

högläsningen bli en gemensam föräldra- och barnaktivitet för att ge barnet förutsättningar att 

med tiden kunna förutspå berättelsens händelse. Detta kan då enligt Han och Neuhart-Pritchett 

(2014) göras med hjälp av att peka på ord, text, samt bilder tillsammans med barnet i 

högläsning. 

Förskollärare kan med fördel använda sig av olika metoder i högläsning. Att involvera barn i 

sagan ökar barnets lärprocess och höjer därmed barnets kunskapsnivå. När ett barn upprepar 

ett ord eller pekar i boken, ställer en fråga och ser upp på den vuxne – då sker ett direkt möte. 

Ett möte som ger barnet en respons och en bekräftelse på vad barnet undrar och säger. Ett 

bemötande. Det är detta bemötandet barnet är beroende av för att få en bekräftelse på om 

barnets ord är rätt använt (Boyum, 2006). Samspelet mellan förskollärare och barn i 

högläsning är avgörande för lärprocessens resultat och högläsningens utveckling. Att 

involvera barn i sagor med öppna frågor erbjuder barnen en möjlighet att få uttrycka sig med 

varierade ord. Den metoden stimulerar barnets användande av ord och utmanar barnets 

ordförråd (Körling, 2012). Dessa öppna frågor kan i sin tur leda till filosofiska samtal som 

visar på nyfunnen nyfikenhet och nya tankar hos barnet. När förskollärare inte använder sig 

av öppna frågor utan frågor som besvaras med ”ja” eller ”nej” stimluras inte barnen i 

varierade ord och involverandet av barnen i sagan uteblir. 
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Att förskollärare arbetar med involverande tekniker i högläsning påverkar både barnets 

känslor och de talhandlingar som framkommer med sagan. När barnet känner sig delaktig i 

sagan och får lyfta fram sina åsikter och funderingar ökar antalet illokuta och perlokuta 

talhandlingar. Barnet får då gehör för sina tankar och bemöts av en positiv respons. Detta 

genererar i att barnets känslor väcks i positiv bemärkelse och meningar tar mer fasta än om 

barnet ej skulle känna engagemang. Allt detta är beroende på hur förskolläraren arbetar med 

högläsning. En förskollärare som arbetar med att involvera barnen ger barnen en mer 

utvecklad lärprocess. Språket stimuleras på så sätt i högre grad med frågor, följdfrågor och 

förmågan att föra ett resonemang kring sagan än barn som lyssnar passivt utan bemötande 

eller reflektion. 

 

Diskussion 

 

I min litteraturstudie har jag utforskat relationen mellan barns språk och känslor i samband 

med högläsning. För att tydliggöra barns språkliga lära och känslor analyserade jag dem 

genom en talhandlingsteori. I mitt resultat och analys framkom att känslor och språk 

oupphörligen hör samman och att talhandlingar, språk och känslor påverkar varandra. Vad 

som sedan för känslor och språk framåt eller begränsar dem är dess omgivning. Barnets 

positiva känslor om sig själv stärks i följd med att språket utvecklas, språkutveckling 

införlivar med andra ord en trygghet för identiteten.  Barnet kan då uttrycka sina känslor 

verbalt vilket minskar barnets kommunikativa frustration som annars kan uppstå. Språket i sin 

tur stimuleras av text. Högläsning är en aktivitet där förskollärare kan arbeta med att utveckla 

barns språk. Boken blir det verktyg som förskollärare kan använda sig av för att ge barnen en 

språklig stimulans. Med högläsning lyfts språklig stimulans, känslor och reflektion som ett 

didaktiskt och pedagogiskt förhållningssätt för förskollärare att arbeta med språk.  
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För att påvisa mitt resultat för förskolans verksamhet exemplifieras två vanliga men fiktiva 

situationer. Jag bygger dessa fiktiva exempel på egen erfarenhet av förskolans verksamhet 

från praktiker samt arbete. Med dem kan jag visa hur resultaten från min översikt kan bidra 

till didaktiska slutsatser för förskollärare samt hur talaktsteorin kan tillämpas i praktiken. De 

utspelar sig med en engagerad respektive en icke engagerad förskollärare:  

1) Förskolläraren sitter ned med barnen på golvet. Barnen samlas kring förskolläraren 

och de får alla möjlighet till att se och diskutera bilderna samt texten. Förskolläraren 

stannar upp vid behov för att lyssna på barnens frågor och intryck. För att föra detta 

vidare kan förskolläraren knyta an sagans händelseförlopp med att ställa öppna frågor 

till barnen. Frågorna kan röra sagan i ett direkt perspektiv eller med fördel vidare 

knytas an till barnens egna livserfarenheter. Sagan läses upprepade gånger, dagligen 

och/eller utmed en termin. 

2) Förskolläraren sitter ned med barnen på golvet. Bilder och text visas ej för barnen då 

förskolläraren anser detta vara ett mödosamt störningsmoment i sagan samt 

tidskrävande. Förskolläraren ser heller inte att barnen får ställa frågor då även detta 

upplevs störande. När barnen istället börjar diskutera sagan sinsemellan, hyschas de av 

förskolläraren som blir irriterad. Ett nyfiket barn med många frågor får lämna 

sagostunden då förskolläraren blir för irriterad och anser barnet stör. 

Här beskrevs två vanligt förekommande situationer i förskolan. I första exemplet fanns en 

varm miljö med en engagerad förskollärare som involverade barnen. Här spinner ett språkligt 

lärande vidare och barnen ges möjlighet få uttrycka sig och respondera på sagans 

händelseförlopp. Detta stimulerar barnen i ett varierande språk och känslor samt intresse 

väcks. Situationen med förskolläraren som störs av barnens frågor begränsar talhandlingarnas 

möjligheter till den del att vissa barn uteblir från lärprocessen helt. Den varma miljö med 

öppna frågor och involvering som krävs för att vidareutveckla det språkliga lärandet för 

barnen existerar inte och lärandet stannar av. Barnen ges inte möjlighet till respons av 

nyfikenhet eller livserfarenheter och intresse uteblir. Talhandlingarna blir en 

envägskommunikation från förskolläraren till barnen vilket leder till att sagostunden inte får 

den positiva stämning som krävs för att erbjuda en varm miljö. Barnen fråntas högläsning och 

istället ges en strikt sagostund på förskollärarens premisser.  
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Att se på språkligt och känslomässigt lärande genom högläsning, med talhandling som teori, 

ger stora möjligheter att öppna upp dörrar för fler förskollärare. Kunskapen om hur stor 

inverkan högläsning och förskollärarens del i sagostunden har på lärandet bidrar till ett mer 

engagerat arbetssätt i verksamheten.  

Vad som kan anses problematiskt med att fullt ut tillämpa detta förhållningssätt till 

höglösning och lärande i förskolan kan ha yttre faktorer som spelar in. Faktorer som tidsbrist, 

stora barngrupper, outbildad personal samt i vissa fall även platsbrist. Dessa brister svårgör 

talhandlingarnas lärande processer. En förskollärare som är själv med sjutton barn i trånga 

utrymmen kan ha svårt att i verkligheten genomföra en lyckad högläsning, eller ens 

genomföra den alls.  Högläsning idag har kommit långt bakom när det gäller prioriteringar i 

förskolan samtidigt som kraven inför skola på har höjts på barn i förskolan. En balans som är 

svårt att få ihop. Här behöver högläsningen träda fram. Högläsning ger även barn ett utvecklat 

språk, fantasi, ro och ett utökat känslospektra. En ökad kunskap bland förskollärare om 

högläsningens inverkan på barns känslor och språk kan komma att möjliggöra och uppnå 

strävansmål, barns inre ro och yttre kommunikation. 

Hur då språk och känslor görs här i samband med högläsning kan jag lättare synliggöra 

genom att urskilja talhandlingarna. Genom talhandlingarna sätts ord på hur och när barn lär 

språk och känslor och vilken betydelse känslor har för lärprocessen. I mitt resultat framkom 

att genom förskollärares pedagogiska och didaktiska arbetssätt kan språk stimuleras 

ytterligare och att känslorna är kopplade till alla lärprocesser. Förskollärare som läser högt 

och samtidigt involverar barnen med frågor om bilderna, handlingen och kopplar boken till 

barnets egna livserfarenheter väcker positiva känslor hos barnen. Dessa positiva känslor 

innefattar likväl rädsla som glädje och osäkerhet, ATT känslor väcks är positivt. Det är med 

detta arbetssätt som de illokuta och perlokuta talhandlingar träder i kraft. Känslor väcks och 

något förändras med barnen. En förändring som möjligtvis innebär nya frågor eller åsikter. 

Det kan leda till nya djupa samtal och ge barnen en kritisk syn på vad de hör i sagan, barn 

utvecklas av att ifrågasätta och komma vidare i deras resonemang – både känslomässigt och 

språkligt. Förskollärare som inte anammar detta förhållningssätt riskerar att ge barnen ett 

minskat språkligt lärande. När barnen inte känner engagemang inför sagan och inte utmanas 

eller stimuleras minskar känslorna och därmed även lärprocessen och kunskapsnivån. Barnens 

och förskollärarens agerande påverkar lärprocessens utkomst.  
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Slutsats 
 

Jag har utforskat relationen mellan språk och känslor i högläsning. Med hjälp av en 

talhandlingsteori ville jag se hur språk kan göras och hur kopplingen till känslor infinner sig. 

När förskollärare eller barn inte känner en involvering i sagan minskar känslorna och 

lärprocessen får en försvagad utkomst. Detta visar hur språk kan göras. Med ord kommer 

känslor, med känslor följer ord. Orden och känslor byggs i sammanhang och påverkas av hur 

orden görs och framställs. Talhandlingar visar därmed hur ord görs men även hur känslor 

skapas. Lokuta, illokuta och perlokuta talhandlingar är alla bidragande till barns språkliga 

lärprocess. De är även medverkande till hur barns känslor väcks och utvecklas med språket. 

Det barnen hör, känner de även. Därmed ser jag en evig relation mellan språk och känslor och 

huvudaktören för att stimulera denna relation är högläsning.  

Två essentiella hörnstenar framkom av resultatet – känslornas och språkets nära relation och 

inverkan på varandra, men även förskollärarens kunskap kring högläsning och vad den kan 

generera i. Förskollärare kan med en kunskap om högläsningens utvecklande förmåga nå en 

ökad kunskapsnivå för barnen. Det krävs då en utbildning i vad högläsning har att erbjuda 

samt de olika tekniker som finns arbete kring högläsning med. Därifrån kan förskollärare 

arbeta med barns språkutveckling i förskolan men även se högläsning som ett arbetsverktyg 

för att stärka barns känslor. De kan även arbeta med känslor som tema i förskolan med hjälp 

av högläsning. Genom att arbeta med känslor via böcker stärks även barnets språkutveckling 

som i sin tur stärker de känslor de arbetar med. Här blir även förskollärarens roll avgörande 

för lärprocessen då förskollärarens agerande ger en bild av ordets sammanhang för barnet. 

Därmed behöver förskollärare arbeta med känslomässigt medvetenhet och lyhördhet för 

ordens betydelse. En saga ger så mycket mer än bara ord. Det barnet en språklig lära, en 

känslomässig lära, en resa in i fantasin och öppnar upp för filosofiska samtal som kan verka 

identitetsutvecklande för barnet. 
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