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Abstrakt  
 

Engelsk titel: ” Preschool teacher´s thoughts about reading out loud in preschool”  
 

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar om högläsning i förskolan. 

Urvalet bestod av fyra förskollärare. Undersökningen utgick från tre frågeställningar; 

Vilka inställningar har förskollärare till högläsning i förskolan? Vad anser förskollärare 

om barns delaktighet inom högläsning i förskolan? Vad anser förskollärare att 

högläsning kan bidra till? Undersökningen bygger på en kvalitativ metod där 

semistrukturerade intervjuer användes för datainsamling. Resultatet sammanställdes i 

kategorier som utgick från syftets tre frågeställningar. Resultatet av studien visade att 

högläsningen hade positiv inverkan på barns språkutveckling och det framhölls att den 

kunde bidra till att barnen utvecklade ett utökat ordförråd och ökad begreppsbildning. 

Slutsatsen av studien är att högläsningen bör finnas med i verksamheten, men inte som 

en planerad aktivitet. Det ska istället vara barnens intresse och vilja att delta som ska 

avgöra om deras medverkan under högläsningsstunderna.    
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1 Introduktion   
 

Högläsning för barn är ett ämne som ofta tas upp i media, hur mycket vuxna läser för 

barn och vad högläsningen kan komma att betyda för barnens språkutveckling. Under 

förskollärarutbildningen väcktes ett ökat intresse hos mig för hur förskollärare kan 

arbeta med högläsning och böcker i förskolan. Under verksamhetsförlagd utbildning har 

jag dock upplevt att högläsningen fått stå tillbaka för andra aktiviteter. Vad beror det 

på?  

 

Styrdokumenten säger att förskolan ska arbeta för att varje barn ska få möjlighet att 

utveckla ett varierat talspråk, ordförråd och begreppsbildning (Skolverket, 2016). Varje 

barn ska även få möjlighet att utveckla sin förmåga att leka med ord, få berätta och dela 

med sig av sina tankar samt kommunicera med andra såsom att ställa frågor och 

diskutera (a.a.). Med utgångspunkt från mina upplevelser efter verksamhetsförlagd 

utbildning och Läroplanen för förskolan (2016) anser jag att det är viktigt att lyfta fram 

högläsningen. Syftet med studien är därför att undersöka vilka tankar förskollärare har 

om högläsning i förskolan. Förhoppningen med studien är att få veta vad förskollärare 

anser om högläsning i förskolan och i vilken utsträckning de anser att barnen ska 

involveras i den.   

 

Svensson (2011) anser att det mest primära i barns littercitetsutveckling är högläsning 

då barnen genom högläsningen utvecklar kunskap för bokstäver, utvecklar sitt ordförråd 

och får en bredare kunskap inom fonologi.   
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2 Bakgrund 
Kapitlet inleds med vad högläsning i förskolan kan betyda. Vidare beskrivs betydelsen 

av personalens kunskap kring högläsning, boksamtal och barns delaktighet. Kapitlet 

avslutas med att presentera den sociokulturella teorin som studien grundar sig på.  

  

2.1 Högläsningens betydelse  

Det är när barnen befinner sig i förskoleåldern som det är rätt tillfälle att öva och bredda 

deras språkförståelse och pedagogerna på förskolan har chans att ge barnen de utma-

ningar och stöttningar som de behöver i den åldern, menar Wasik och Hindman (2014). 

Lennox (2013) beskriver förutom att högläsningen är en njutbar stund, ger den barnen 

chans att erövra nya ord till sitt ordförråd som kanske inte förekommer i vardagliga 

samtal. Författaren menar dock att det inte går att anta att barnen utvecklar sitt språk och 

erövrar nya ord till sitt ordförråd endast genom att lyssna när en vuxen läser högt för 

dem. Barnen behöver bli involverade i att samtala om boken. Wasik och Hindman 

(2014) beskriver att om förskollärarna under högläsningen talar med barnen om orden 

som kommer upp, ökas chanserna till att barnens ordförråd utvecklas. De lyfter även att 

det ofta förekommer att förskollärare anmärker på det barnen sagt när de anser att det är 

rätt eller fel. Förskollärarna borde istället stötta och respondera barnen i deras 

ordförrådsutveckling (Wasik & Hindman, 2014).   

 

Riddersporre och Persson (2010) lyfter vikten av att erbjuda barnen chans till läs -och 

skrivmöjligheter för att erövra nya erfarenheter och menar att det är positivt inför 

barnens kommande läs-och skrivutveckling. Här spelar pedagogens förhållningssätt till 

barnen en viktig roll, då pedagogen behöver ha en dialog med barnen för att förstå deras 

individuella utgångslägen, men även för att kunna inta barnens perspektiv och fånga 

deras nyfikenhet och intressen (a.a.). Barns språkutveckling och inlärning gynnas av att 

samma bok läses vid flera tillfällen. Det bidrar till att det blir lättare för barnen att delta i 

diskussioner kring boken (Tal & Segal-Drori, 2014).  

 

Stensson (2006) beskriver att högläsning är en stund då barnen har chans att få samtala 

och dela med sig av sina egna tankar kring berättelsen. När en hel grupp med barn 

samtidigt får uppleva samma berättelse är det mycket betydelsefullt, både för det 

enskilda barnet och för hela gruppen. På så vis får hela barngruppen ta del av samma 

upplevelse och samma språk (a.a.). Att få ta del av en högläsningsstund tillsammans 

med andra är att få ta del av gemenskapen menar Chambers (2011).  

 

2.2 Personalens kunskap kring högläsning  

Pedagogens förhållningssätt kan spela en stor roll för barnens bokintresse. Det behövs 

en pedagogisk kunskap och ett medvetet syfte i valet av bok. Kunskap om på vilket sätt 

högläsningen kan komma att påverka barnens språkutveckling är också en väsentlig del 

i pedagogernas arbete. Detta anser Lennox (2013) är avgörande för att högläsningen ska 

bli så effektiv som möjligt. Sättet man som vuxen presenterar och delar med sig av 

boken på har betydelse för barnens framtida språk. Det kan antingen öppna upp för att 

använda språket i ett bredare perspektiv eller kan det leda till att minimera 

språkutvecklingen (a.a.). Pedagogernas kunskap spelar roll när det gäller valet av bok då 

det kan vara avgörande för om högläsningen ska bli en lyckad stund. Variationen av 

boktyper kan få barnen att expandera sina lärtillfällen menar Moschovaki och Meadows 

(2005). Barnen behöver erbjudas en blandning av böcker som t. ex spänning, poesi och 
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faktaböcker är av stor betydelse, då det bidrar till att barnen får förståelse för olika 

boktyper (a.a.).  

 

Lennox (2013) framhåller att pedagogerna behöver ha kunskap om hur det kan arbetas 

med böcker och vad man ska tänka på i valet av bok. Pedagogerna behöver även vara 

medvetna om hur de ska bjuda in barnen till att vilja samarbeta kring böckerna. Det 

finns olika sätt pedagogen kan välja att erbjuda högläsningsstunden på för barnen. Det 

primära är att försöka väcka ett intresse hos barnen för högläsning. Lennox (2013) 

menar att detta i sin tur kan öppna upp för möjligheter att använda språket på ett djupare 

och bredare plan. Pedagogens inställning och kunskap om högläsning har en stor 

betydelse för barns språkutveckling, vilket är två faktorer som Lennox (2013) menar har 

en betydande roll gällande högläsning. Chambers (2011) beskriver att läskunniga 

personer behöver förmedla det fantastiska i att läsa böcker för de som ännu inte 

behärskar att läsa. Läskunniga personer kan bidra med en ökad förståelse för bokens 

värld, då det därigenom bland annat finns utlopp att använda fantasin och att få möta 

olika karaktärer och miljöer.   

 

Svensson (2009) beskriver att det finns olika sätt att läsa en bok på när det handlar om 

högläsning. En del personer läser precis som det står i boken och ändrar sällan tonläget 

och andra förmedlar texten med inlevelse. Det sistnämnda sättet kallar författaren för 

det berättarorienterade läsandet. Det innebär att den som läser boken berättar boken, 

samtidigt som åhöraren får chans att föra en dialog med läsaren om bokens händelser. 

På så sätt kan det tillvägagångssättet vara passande för att väcka de yngre barnens 

intresse för bokläsning (a.a.). Chambers (2011) lyfter att ett sätt att arbeta med de yngre 

barnen på gällande högläsning är att hålla barngruppen mindre för att barnen ska kunna 

känna trygghet och gemenskap, då de ofta vill sitta nära den person som läser. En annan 

väsentlig kunskap inom högläsning är att när vuxna läser en bok för barn behövs 

inlevelse, såsom att kunna förmedla karaktärernas olika röster och deras tankar, samt 

läsa i det tempo som situationen kräver för att texten ska bli till levande dramatik (a.a.).   

 

2.3 Boksamtal 

Det är genom samtal med andra människor som sociala relationer uppstår och genom 

samtal delar man med sig av det man varit med om, utbyter erfarenheter och tankar. 

Samtal har även stor betydelse för läs–och skrivutvecklingen hos barn (Fast, 2011). 

Personalen i förskolan ska ge barnen chans att utveckla sitt talspråk och även att få 

berätta, dela sina åsikter och tankar med andra. Att barnen lyssnar på varandra är en 

central del på förskolan som pedagogerna ska hjälpa barnen att utveckla (Björklund, 

2008). När barnen delar bokstunder med varandra blir det till en möjlighet att dela med 

sig av sina olika erfarenheter och kunskaper, vilket i sin tur kan leda till att barnen 

utvecklar nya erfarenheter (Simonsson, 2004). Genom arbetet med högläsning för barn 

och genom boksamtal utvecklas barnen i ett socialt sammanhang, genom att de då får ta 

del av varandras känslor och tankar och på så sätt lära av varandra (Svensson, 2009).  

 

Det kan vara till fördel om pedagogen innan högläsningen själv har läst igenom boken 

och blivit medveten om sin egen läsning, sina egna inre bilder och föreställningar kring 

berättelsen menar Stensson (2006) då detta bidrar till att pedagogen lättare kan vara 

öppen för barnens tankar och åsikter. För att lära känna boken kan det vara bra att läsa 

igenom boken på egen hand för att i förväg få kunskap om var i boken man kan stanna 

upp och bjuda in barnen till samtal kring berättelsen. Detta skapar bra förutsättningar för 

ett gott boksamtal och det blir enklare att ställa frågor till barnen och hjälpa dem att 

utvecklas vidare i sina tankar (Stensson, 2006).  
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De vuxna kan innan, under tiden eller efter att de läst högt för barnen, bjuda in barnen 

till en gemensam dialog. Då finns det möjlighet för barnen, att gemensamt med andra 

barn, få chans att utbyta sina åsikter och tankar och samtidigt få ta del av andra sätt att 

tolka boken (Lennox, 2013). Stensson (2006) menar att det kan vara bra om läraren 

ställer frågor till barnen efter att hen läst för dem, för att uppmuntra barnen att utveckla 

sina tankar och idéer kring berättelsen. Att få samtala och dela med sig av sina tankar 

leder till att det kan uppkomma nya insikter och sammankopplingar som då blir synliga 

för barnen. Genom att barnen får möjlighet att uttrycka sig med sitt talspråk bidrar det 

till att barnen får hjälp att strukturera sina egna tankar om boken. Högläsningen är ett 

sätt för barnen att utveckla förmågan att samtala om sina individuella tankar kring 

berättelsen. Barnen får då chans att reflektera och tolka bokens innehåll. Stensson 

(2006) menar att det leder till en strategi som barnen sedan har användning för när de 

själva läser.  

 

En annan viktig del att tänka på när det handlar om att uppmuntra barnens delaktighet i 

boksamtalet är att försöka undvika ordet varför. Detta menar Chambers (2011) kan för 

barnet tolkas som att man som vuxen förhör barnet och på så sätt ifrågasätter barnen på 

ett negativt sätt. Konsekvensen av det kan leda till att barnen istället hindras från att 

samtala om boken. Andra användbara ord som istället kan användas är ”jag undrar”. 

Detta förtäljer att den vuxne inte vet svaret och då visar hen även intresse för barnet 

(a.a.). Även Millburn, Girolametto, Weitzman och Greenberg (2014) lyfter fram vikten 

av pedagogernas kunskap om inbjudan till samtal, vilket i sin tur påverkar barnens 

intresse och engagemang. Författarna utförde en studie som innebar att de delade in 

förskollärare i två grupper, experimentgruppen respektive kontrollgruppen. 

Experimentgruppen fick instruktioner att förhålla sig till under boksamtalen, såsom att 

använda interaktionssamtal med barnen innehållande öppna frågor. Kontrollgruppen 

hade däremot inga instruktioner att förhålla sig till. Resultatet av studien visade att i 

experimentgruppen blev konversationerna minst fem minuter långa. I kontrollgruppen, 

som däremot använde sig av fler stängda frågor, visade resultatet att konversationerna 

och interaktionssamtalen mellan förskollärare och barn blev korta och outvecklande.   

 

2.4 Delaktighet  

Stensson (2006) är av åsikten att då barnen lyssnar på en bok får de chans att gå in i en 

föreställningsvärld där de är fria att tolka texten. Högläsningen är inte en passiv aktivitet 

där barnen kan drömma sig bort och där information sänds över till barnen, utan snarare 

en process som barnen är högst delaktiga i. Stensson (2006) menar att karaktärerna i en  

berättelse förändras och så även barnen under läsningens gång. Detta beror på, enligt 

Stensson (2006), att barnen skapar nya inre bilder och att tänkandet förändras och 

utvecklas. Det sker en rörelse under berättelsens gång. Chambers (2011) menar att barn 

ofta är villiga att prata om sina uppfattningar och sina känslor, samtidigt som de också 

har en vilja att få höra andra barns uppfattningar (a.a.). Det kan dock förekomma en del 

svårigheter med att få samtliga barn delaktiga i boksamtalen. Det kan bero på flera olika 

faktorer, såsom att barnen inte har lyssnat eller förstått boken, att barn med 

språksvårigheter kan ha svårt att förstå boken eller att boken helt enkelt inte har passat 

till barngruppen. Det är av betydelse att pedagogen är medveten om dessa svårigheter 

och försöker anpassa högläsningen så att den passar och tilltalar hela barngruppen 

(Stensson, 2006).  

 

En förutsättning för att barnen ska få möjlighet att vara delaktiga är att pedagogerna har 

förmåga att kunna inta ett barns perspektiv (Halldén, 2003). För att inta ett barns 
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perspektiv behöver pedagogerna ha ett förhållningssätt gentemot barnen som innebär att 

de förstår att barnen har egna erfarenheter och ett eget sätt att se på världen. Barnen 

behöver ha inflytande över verksamheten och känna sig delaktiga i den (Pramling & 

Sheridan, 2003). Barnen behöver få möjlighet att uttrycka de tankar, känslor och  

upplevelser de varit med om och även få utrymme att förklara och vidareutveckla sina 

synpunkter. Pramling och Sheridan (2003) beskriver att det är vanligt förekommande att 

barnen tillåts komma in i samtalet endast då pedagogerna anser att barnen har något att 

tillföra till samtalet. För att barnen ska känna sig delaktiga behöver de bli sedda och 

pedagogerna behöver försöka förstå barnens värld.  

 

2.5 Teoretiskt perspektiv   

För att utvecklas och agera menar Vygotskij (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012) att 

människan använder sig av språkliga, materiella, kulturella och även fysiska redskap. 

De kulturella redskapen används på ett sätt som innebär att människan behöver relatera 

till kulturellt förankrade kunskaper för att förstå världen. Detta kallas inom den 

sociokulturella teorin för mediering. Teori och praktik är sammankopplade och är i alla 

situationer beroende av varandra.   

 

Vygotskij (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012) anser att språket är en central del i 

människans värld och ett redskap som bidrar till att människan kan uttrycka sig och på 

så sätt noggrannare förstå omvärlden. Det är också ett sätt att kommunicera med andra 

och som bidrar till att vi har förmågan att formulera och uttrycka oss. Språket anses hela 

tiden vara under utveckling och det medierar med andra uttrycksformer, såsom det 

talade och det skrivna språket, bilder och olika formler. Alla uttrycksformer anses vara 

lika betydelsefulla för att kunna mediera världen. Enligt Vygotskij (Lundgren, Säljö & 

Liberg, 2012) behöver människan språklig mediering, då det är genom den 

kommunikationsform som vi blir medverkande i en kultur och ett samhälle. På så sätt 

skapas verktyg för att kunna förstå vår omvärld.  

 

När människan erövrar ny kunskap menar Vygotskij (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012) 

att det ökar chansen att lära sig ytterligare något nytt. Människan befinner sig då i vad 

Vygotskij benämnde som den proximala utvecklingszonen. Människan behöver bli 

utmanad och stöttad för att komma vidare i sin lärandeutveckling. Här spelar personer 

som besitter mer kunskap och erfarenheter än den lärande en väsentlig roll för den 

fortsatta lärandeutvecklingen (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Vygotskij anser att 

människan lär och utvecklas som individ tillsammans med andra, i grupp, i sociala och i 

kulturella sammanhang (Svensson, 2009).  

 

2.6 Bakgrundssammanfattning  

Det är vanligt förekommande att barnen bjuds in till boksamtal endast då pedagogerna 

tycker att barnen har något att tillföra samtalet (Pramling & Sheridan, 2003). 

Pedagogerna behöver därför se utifrån ett barns perspektiv för att kunna ha förståelse 

för att barn har individuella uppfattningar, åsikter och tankar om boken de lyssnat på 

(a.a.). Pedagogerna behöver även ha kunskap om vad det innebär att läsa högt för 

barnen och ha ett syfte i valet av högläsningsbok (Moschovaki & Meadows, 2005; 

Lennox, 2013).  

  

Högläsning kan bidra till att barnen utvecklar sitt ordsförråd (Lennox, 2013; Wasik & 

Hindman, 2014). Får barn i gemenskap med fler barn ta del av högläsning är det av stor 

betydelse för dem, eftersom de då får chans att själva uttrycka sina individuella 
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uppfattningar och åsikter kring boken, samtidigt som de får ta del av varandras 

tolkningar (Stensson, 2006; Lennox, 2013). Barn är ofta positivt inställda till att 

uttrycka sina upplevelser av boken och även att få ta del av andra barns upplevelser 

(Chambers, 2011). Då barnen får möjlighet att samtala om boken, blir det ett sätt för 

dem att sätta ord på sina tankar och upplevelser om boken och på så sätt strukturera sina 

tankar kring boken (Stensson, 2006). För att barnen ska ha möjlighet att använda sig av 

högläsningen på ett utmanande och lärutvecklande sätt behöver barnen bli delaktiga i att 

samtala om boken, vilket kan vara användbart som en lässtrategi när de själva ska börja 

läsa (Stensson, 2006).  
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3 Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar om högläsning i förskolan.   

 

 

Frågeställningarna är:  

 

 

 Vilka inställningar har förskollärare till högläsning i förskolan?   

 

 

 Vad anser förskollärare om barns delaktighet inom högläsning i förskolan? 

 

 

 Vad anser förskollärare att högläsning kan bidra till?  
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4 Metod  
Kapitlet presenterar inledningsvis metodval och val av undersökningsinstrument. 

Därefter beskrivs urval, hur genomförandet gick till och hur data bearbetats. Etiska 

överväganden som studien tagit hänsyn till presenteras och avslutningsvis tas 

tillförlitligheten för studien samt metodkritiken upp.   

  

4.1 Kvalitativ studie  

Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Denscombe (2009) beskriver att en 

kvalitativ studie grundar sig på insamlad data som med mycket noggrannhet analyseras 

för att komma fram till ett resultat. I en kvalitativ studie redovisas resultatet med ord 

och bilder, jämfört med i en kvanitativ studie, då resultatet redovisas med statistik.  

Forskaren ska vara neutral i upptäckterna i datan och kunna teoriförankra resultatet som 

framkommer i studien (Denscombe, 2009).    

 

4.2 Undersökningsinstrument   

För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, då det 

ökar chanserna att få utförliga svar från respondenterna. Intervjufrågorna skapades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. En intervjuguide (bilaga A) sammanställdes 

bestående av nio öppna frågor. Följdfrågor som eventuellt skulle behöva användas 

förbereddes innan intervjuerna och följdfrågor skapades även under intervjuerna då 

svaren behövde utvecklas. Under semistrukturerade intervjuer ska forskaren besitta ett 

flexibelt förhållningssätt som innebär att låta respondenterna tala fritt kring ämnet. 

Intervjufrågornas ordningsföljd behöver därmed inte följas. Respondenterna ska ges 

möjlighet att få utveckla sina svar, tankar och åsikter då det under semistrukturerade 

intervjuer är respondenterna och deras svar som står i fokus (Denscombe, 2009).  
 

4.3 Urval  

Respondenterna var fyra förskollärare. Urvalskriteriet var att respondenterna skulle vara 

utbildade förskollärare. Ålder och kön på förskollärarna hade inte någon betydelse och 

inte heller antal yrkesverksamma år i förskolan. Respondenterna var kända personer för 

forskaren sedan tidigare. Urvalet var på så sätt ett bekvämlighetsurval (Lantz, 2011). Då 

urvalskriteriet var att respondenterna skulle bestå av utbildade förskollärare, blev det 

naturligt att använda befintliga kontakter för studien.     

 

4.4 Genomförande  

Inledningsvis kontaktades de tilltänka respondenterna för se om det fanns intresse att 

delta i studien. Efter visat intresse att delta skickades missivbrev (bilaga B) och 

intervjuguide (bilaga A) ut via mail. Intervjuguiden (bilaga A) skickades ut i förväg för 

att respondenterna skulle få möjlighet att läsa igenom frågorna innan intervjutillfället. 

Efter det bestämdes tillfälle för intervjuerna. Intervjuerna ägde rum på de förskolor där 

respondenterna var verksamma. Intervjuerna tog runt 30 minuter och dokumenterades 

med ljudinspelning på mobiltelefon.  

 

4.5 Databearbetning och redovisning  
Efter att intervjuerna ägt rum började bearbetning av det insamlade materialet. De 

inspelade intervjuerna avlyssnades vid flera tillfällen och transkriberades. Materialet 

lästes flera gånger för att hitta mönster, likheter och skillnader i förskollärarnas svar. 

Denscombe (2009) beskriver att forskaren behöver läsa textdatan vid flera tillfällen för 
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att förstå texten nogrannare (a.a.). Det skapades tre kategorier, förskollärares inställning 

till högläsning, förskollärarnas tankar om barns delaktighet och högläsningens 

betydelse, utifrån studiens frågeställningar för att tydliggöra resultatet. Frågorna i 

intervjuguiden numrerades och sorterades in under lämplig kategori. 

Kategoriseringsarbetet med att selektera data, synliggöra likheter och skillnader blev 

tydliga och mönster gick att finna och på sätt var det möjligt att sammanställa resultatet 

av studien.  

 

4.6 Etiska aspekter 

Det har under hela studien tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). De består av fyra huvudkravkrav, informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

 

Informationskravet  

Detta krav innebär att respondenterna har rätt att få information om studiens syfte. Det 

ska framgå att det är helt frivilligt att medverka och respondenterna har under studiens 

uppbyggnad full rätt att avbryta sin medverkan  (Vetenskapsrådet, 2002). Denna 

information fick respondenterna ta del av i missivbrevet (bilaga B) som skickades till 

dem som första kontakt.  

 

Samtyckeskravet 

I enlighet med samtyckeskravet ska respondenterna informeras om att det är deras 

individuella val om de vill medverka i studien eller inte. Respondenterna måste 

godkänna sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav togs det hänsyn 

till genom att missivbrevet (bilaga B) skickades ut, då respondenterna gav sitt 

godkännande om att delta i studien.  

 

Konfidentialitetskravet 

För att uppfylla detta krav, ska alla uppgifter om respondenterna hanteras konfidentiellt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav följdes genom att använda pseudonymer på 

namnen av respondenterna. Det framgick även i missivbrevet (bilaga B) att allt insamlat 

material skulle förstöras när studien är slutförd.  

Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att det insamlade materialet endast ska användas till studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna fick information kring detta i missivbrevet 

(bilaga B). I den information framgick det att när studien är slutförd finns den 

tillgänglig på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).   

4.7 Tillförlitlighet 

En studie ska vara genomförd på ett neutralt tillvägagångssätt som innebär att en annan 

person ska kunna göra om studien och uppnå samma resultat. Det kan dock vara svårt 

att göra en helt neutral studie eftersom respondenterna är av stor betydelse. 

Resondenterna bidrar med svar utifrån sina individuella åsikter och tankar (Denscombe, 

2009). Tillförlitligheten i denna studie stärktes av att forskaren personligen mötte 

respondenterna och på så sätt kunde ha ögonkontakt och tolka kroppspråket på dem. 

Med hjälp av ljudinspelningar och transkribering av data fanns ytterligare chans att gå 

tillbaka och lyssna på materialet för att styrka resultatet och tillförlitligheten. Syftet och 

frågeställningarna i studien har under hela forskningsprocessen fungerat som en grund 

som kopplats ihop med resultatet. Det har under studiens geomförande noggrant tagits 

hänsyn till de etiska aspekterna, vilket ökar tillförlitligheten. Studien är genomförd på 
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ett så objektivt sätt som möjligt och då den är utförd i liten skala går resultatet som 

framkommit inte att generalisera.  

     

4.8 Metodkritik  

Syftet med studien var att undersöka förskollärares tankar om högläsning i förskolan. 

För användandet av undersökningsinstrument valdes det mellan enkät och intervju. 

Enkät hade bidragit till att svaren funnits nedskrivna, men möjligheten att ställa 

spontana följdfrågor och vid behov även att kunna be respondenterna utveckla svaren 

var anledningar till att semistrukturerade intervjuer valdes som 

undersökningsinstrument. En intervjuguide innehållande nio öppna frågor 

färdigställdes. Det ansågs betydelsefullt att använda öppna frågor för att få så utförliga 

svar som möjligt och att kunna ställa följdfrågor. Det positiva med att arbeta utefter 

öppna frågor, menar Denscombe (2009), är att respondenterna ges möjlighet att med 

egna ord få beskriva sina individuella tankar och åsikter. Nackdel med öppna frågor kan 

vara att respondenterna upplever att de får lägga ner mer tid för att utveckla svaren 

(a.a.). Att förskollärarna skulle upplevt tidsbrist var inget som märktes under 

intervjutillfällena.    

 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval (Lantz, 2011) vilket innebar att respondenterna 

sedan tidigare var kända personer för forskaren. Urvalet gjordes för att intervjuerna 

skulle kunna ske på ett avslappnat sätt. Urvalskriteriet uppfylldes i och med att 

respondenterna till professionen var förskollärare och då ansågs det inte vara ett hinder 

att de sedan tidigare var kända personer för forskaren.   

 

Att intervjufrågorna skickades ut i förväg till respondenterna kan ha inneburit att 

respondenterna kunde läsa igenom frågorna innan intervjun ägde rum och skapat sig en 

överblick av vad intervjun skulle komma att handla om. Nackdel med att 

respondenterna i förväg fick tillgång till intervjufrågorna kan ha varit att respondenterna 

läst in sig på ämnet och svarat på ett sätt som de trodde var önskvärt för forskaren.    

 

Intervjuerna dokumenterades med ljudinspelning med mobiltelefon för att göra det 

möjligt att kunna gå tillbaka till materialet under studiens gång (Denscombe, 2009). 

Ljudinspelning är ett användbart verktyg då allt som sägs under intervjun finns 

tillgängligt hos forskaren även efter avslutad intervju. Nackdel med ljudupptagning 

under intervju kan vara att respondenterna upplever obehag inför att bli inspelade (a.a.). 

Att förskollärarna skulle ha upplevt obehag under inspelningen var inget som gick att 

urskilja.    
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5 Resultat och analys 
 

Resultatkapitlet är sammanställt i tre huvudkategorier som skapats efter syftets 

frågeställningar. Huvudkategorierna följs av underkategorier. Citaten står utan referens, 

då det inte ansågs betydelsefullt för resultatet.  

 

5.1 Förskollärares inställning till högläsning  
Samtliga respondenter var överens om att högläsning är en viktig del för barnen. De 

menade att högläsningen kan bidra till vidareutveckling av språket, öka barnens 

ordförråd och begreppsbildning. Det kan även vara en chans att få utlopp för sina 

fantasier. En respondent lyfte att högläsningsstunden även kunde vara en mysig stund 

där barnen fick möjlighet till närhet och avkoppling. Samtliga respondenter var av 

åsikten att högläsningen skulle ske spontant, inte som en planerad aktivitet som innebar 

att hela barngruppen samlas för att lyssna på en bok. Respondenterna var eniga om att 

det alltid skulle vara barnens intresse som skulle styra om de ville medverka under 

högläsningen.   

 
 

Vi har inte högläsning som en planerad aktivitet, ibland har jag ett barn med mig och 

ibland sju barn som vill vara med. Sen kanske inte alla barnen aktivt lyssnar. 

 

 

Antalet barn ansågs inte vara av betydelse för om och när högläsningstunden skulle äga 

rum, utan de barn som ville vara med under högläsningen skulle få vara med. En 

respondent lyfte att det förekom att pedagogerna ibland medvetet försökt locka barnen 

att få intresse för en specifik bok, genom att sätta sig ner och börja läsa boken. Då det 

var barnens intresse som styrde om de vill lyssna på boken eller avstå, var det inte alltid 

som pedagogerna lyckats fånga barnens nyfikenhet för boken. På vilket sätt boken lästs 

på lyfte en respondent som en väsentlig del i att väcka barnens intresse för boken.  

 

 
Att man gör det intressant, att man läser och tänker att det ska vara intressant. 

 

 

Respondenten menade att de behöver vara medvetna om tillvägagångssättet för att locka 

barnen att få intresse för boken och vilja lyssna på den.  

 
 

Böckernas placering ansågs vara av betydelse för att väcka barnens intresse för 

böckerna. Genom att böckerna placerades på barnens nivå, kunde de själva ta böckerna. 

Tre av respondenterna beskrev att de använde sig av inspirationsbilder i läshörnan för 

att synliggöra läshörnan och för att väcka intresse för böcker hos barnen. En respondent 

beskrev att de har böckerna öppna för att locka barnen till läshörnan. Vikten av att 

barnen skulle få möjlighet att sitta ner i lugn och ro och titta i böckerna betonades då det 

ansågs vara en väsentlig del och då behövde läshörnan vara placerad på ett ställe där 

barnen inte stördes av någon annan aktivitet. Läshörnans placering ansågs vara av 

betydelse även för personalen, då den behövde vara placerad på ett ställe där personalen 

kunde ha översikt över resten av rummet eftersom barnen befann sig på flera olika 

ställen i rummet.  
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5.2 Förskollärarnas tankar om barns delaktighet   

På två av förskolorna arbetades det på ett sätt som innebar att utifrån de böcker som 

erbjöds barnen, fick barnen själva välja vilken bok som skulle läsas. Dessa två förskolor 

arbetade utefter projekt och delprojekt som skulle genomsyra hela verksamheten och 

som i grunden byggde på barnens intresse. Respondenterna lyfte att värdegrunden och 

det aktuella delprojektet var grunden för vilka böcker som fanns tillgängliga för barnen.    

 

 
Våra delprojekt ska bygga på barnens intresse och då är även böckerna baserade på 

barnens intresse.  

 

 

Barnens intresse ansågs som det väsentliga i verksamheten och som ständig 

utgångspunkt, även när det gällde bokutbudet. En av respondenterna lyfte att det ibland 

var barnen och ibland pedagogen som valde bok. Läsningen skedde ibland som en 

mysig stund i soffan och då var det barnen som själva valde bok.  

 

 
Vill man att gruppen ska komma ner i varv och koppla av så väljer man en bok för 

det ändamålet. Men vill man ha ett specifikt lärande så väljer man en bok för det. 

 

 

Det var barnens sinnesstämmning som fungerade som utgångspunkt i bokvalet. 

Respondenten lyfte att högläsningen även kunde fungera som ett verktyg då ett specifikt 

lärande skulle förmedlas. Att låta boken fungera som ett hjälpmedel för att förmedla 

något särskilt budskap till barnen var något som samtliga förskollärare ansåg vara en 

tillgång. Tre respondenter lyfte kompisböckerna som ett bra verktyg att jobba utifrån i 

barngrupperna vid sådana tillfällen. 

 

 
Vi arbetar också mycket med kompisböckerna, där är det mycket om samarbete, 

turtagning och säg stopp så de är jättebra att koppla till vad som händer i 

barngruppen.  

 

 

Med hjälp av kompisböckerna kunde respondenterna lyfta företeelser som de senare 

kopplade ihop med vardagssituationer, vilket underlättade för barnen att ha något, i 

detta fall boken, att relatera till. Förekom det känsliga företeelser i barngruppen, kunde 

boken även där vara ett bra verktyg att använda sig av för att lyfta ämnet. På det sättet 

blev det lättare för barnen att skapa en bredare förståelse för olika situationer då de hade 

berättelserna att relatera till. En respondent beskrev att kompisböckerna har varit väldigt 

användbara i arbetet med de minsta barnen på förskolan, speciellt med de barn som 

ännu inte har talspråket att förmedla sig med. Respondenten beskrev att de läst av 

barnens ansiktsuttryck och kroppsspråk och på så sätt kunnat se att det var något de ville 

förmedla. Med stöd av en förskollärare hade barnen då haft hjälp av kompisböckerna för 

att göra sig förstådda. Samtliga respondenter beskrev att de fick stöd i bokutbudet till 

barngrupperna då de samarbetade med biblioteken som levererade böcker till 

förskolorna en gång i månaden. Böckerna valdes ut efter barnens ålder, intresse och 

förskollärarnas önskemål för att passa in i verksamheten. Två respondenter nämnde att 

att de tillsammans med barngruppen besökt biblioteken och då gavs barnen möjlighet 

att helt själva välja böcker att ta med till förskolan.      
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Det ansågs betydelsefullt för samtliga respondenter att bjuda in barnen till att föra 

samtal om boken de läst. Genom att ge barnen möjlighet att prata om böckerna de läst, 

ansågs bidra till att deras självkänsla och sjävförtroende ökade när de blev sedda och 

hörda. Genom boksamtalen fick barnen öva på att våga prata i grupp i en situation där 

det inte förekom några rätt eller fel. En respondent beskrev att de i högläsningsarbetet 

använde sig av de didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Respondenten beskrev att de 

frågorna kan vara till hjälp för att utmana barnen under boksamtalen. Att försöka gå 

tillbaka och minnas för att kunna återberätta berättelsen hade visat sig vara särskilt 

viktigt för de små barnen, menade en respondent och hade på det sätt upptäckt att det 

vidgade barnens sätt att tänka om berättelsen. Att samtala om boken de läst tillsammans 

ansåg samtliga respondenter spela en stor roll även för barnens bokförståelse. Det 

öppnade upp för möjligheter att försöka utmana barnen i återberättandet. 

 

 
Dom får lära sig att återberätta och att minnas. Dom lär sig vikten av bokstävers 

betydelse och får en ökad förståelse för hur läsning sker och fungerar.  

 

 

Barnen fick genom samtalen möjlighet att försöka minnas och refelektera över bokens 

handlingar. Att genom boksamtal få ta del av barnens tankar kunde väcka nya aspekter 

även hos förskollärarna, då det kunde skilja sig från deras ursprungssyfte med boken. 

En av respondenterna lyfte att det kunde vara en utmaning för barnen att återberätta en 

bok och att det var av stor betydelse att lära barnen att visa respekt genom att lyssna på 

varandra.     

 

 
När någon vill berätta något är det viktigt att lyssna på den personen. Hur får vi barn 

att lyssna? Det är inte helt lätt… men man får göra det till en stund av förväntan, att 

det ska vara spännande. 

 

 

Det ansågs betydelsefullt att barnen fick en ökad förståelse om att se högläsningen som 

en viktig stund, kunde det hjälpa barnen att lyssna på varandra och visa respekt för 

varandra. En annan viktig del gällande boksamtal ansågs vara att belysa för barnen att 

det inte skulle upplevas som ett förhör för att se om barnet hade förstått boken. Det 

handlade om att få ta del av barnens individuella upplevelser av boken och där fanns 

inga rätt eller fel.  

 

5.3 Högläsningens betydelse 

Samtliga respondenter ansåg att högläsningen hade en positiv inverkan på barnens 

språkutveckling. Respondenterna beskrev att högläsningen ökade barnens möjligheter 

till utveckling av ordförråd, begreppsbildning och en förhoppning om att väcka läslust 

hos barnen.  

 

 
Desto mer vi läser, desto mer begrepp får de med sig. 

 

 

 

Genom att förskollärarna med hjälp av böcker kunnat presentera ett varierat och vidgat 

språk, ansågs det öka chanserna till att barnen erövrade nya ord och begrepp. En 

respondent beskrev att de använde sig av de didaktiska frågorna, vad, hur och varför, för 
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att utmana barnen vidare i sina tankar. En av respondenterna beskrev att de brukade 

uppmuntra barnen till upprepning av ord och ljud under tiden de läste för dem.  

 
 

Där har vi bland annat valt böcker om Babblarna för då övar barnen sin munmotorik 

genom att träna på de första ljuden som ba, bi, bo, da, di, do. Babblarnas namn är 

kombinationer av dessa så som Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi, Doddo.  

 

 

Genom att barnen fick möjlighet att upprepa ord och ljud som de hört, ansågs 

det öka chanserna till utveckling av ordförrådet och en möjlighet till övning av 

talspråket. En respondent beskrev att pseudoläsande barn var vanligt 

förekommande i hennes barngrupp. Barnen läste ibland själva, för varandra 

eller för pedagogerna. Hon nämnde även att det ibland förekom att hon 

medvetet valde att frångå texten i boken, och istället bjudit in barnen till att 

samtala om bilderna.  

 
Jag läser inte alltid texten utan vi skapar berättelser tillsammans utefter bilderna i 

boken.  

 

På detta sätt menade respondenten att barnen utifrån bilderna och med hjälp av sin 

fantasi kunde skapa egna berättelser, vilket visat sig vara ett användbart sätt för att 

involvera de minsta barnen i högläsningen.   
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6 Diskussion    
Kapitlet lyfter resultatets mest intressanta delar kopplat till bakgrundskapitlet. 

Diskussionen är uppdelad med tre rubriker som är skapade efter studiens 

frågeställningar. Därefter följer ett avsnitt med pedagogiska implikationer. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om fortsatt forskning utifrån det resultat som framkommit ur 

genomförd studie.  

 

6.1 Förskollärares inställning till högläsning  

Wasik och Hindman (2014) uppger att det lämpar sig väldigt bra att barn under 

förskoleåldern får möjlighet att öva på språket och på så sätt utöka sin språkförståelse. 

Respondenterna i genomförd studie menar att högläsning är väsentlig att tillämpa i 

förskolan och framhåller att högläsningen kan bidra med fördelar till barns 

språkutveckling. Det framkommer i studien att respondenterna är mycket positiva till att 

högläsning ska finns med i förskoleverksamheterna. Studien visar även att det finns 

förhoppning om att högläsningen ska kunna bidra till att barnen utvecklar läslust. 

Lennox (2013) framhåller pedagogens inställning till högläsning som väsentlig för 

barns språkutveckling och betonar att pedagogerna behöver ha kunskap om på vilket 

sätt högläsningen kan gynna barns vidareutveckling av språket. Den kunskapen kan 

vara avgörande för om barnens språk blir utvecklat eller begränsat (a.a.). Då 

respondenterna i studien har en positiv inställning till högläsning i förskolan och 

kännedom om vad den kan komma att betyda för barns språkutveckling, skulle en 

möjlig tolkning av ovanstående kunna vara att respondenterna ger barnen goda 

förutsättningar för deras språkutveckling.       

 

Att barnens deltagande i högläsning alltid ska utgå från deras individuella intresse och 

vilja är något som i genomförd studie anses vara det primära. Riddersporre och Persson 

(2010) framhåller pedagogens förhållningssätt till barnen, att ha kunskap om barnens 

intressen och var de befinner sig på för utvecklingsnivå som viktiga komponenter för att 

få barnen att utveckla intresse för böcker, eftersom pedagogerna då kan välja böcker 

som intresserar barnen. I genomförd studie utgår utbudet av böcker från vad barnen är 

intresserade av. Moschovaki och Meadows (2005) menar att barnen behöver erbjudas 

olika bokgenrer för att vidga barnens förståelse för olika boktyper. Det framkommer i 

genomförd studie att förskolorna har ett uppskattat samarbete med närliggande bibliotek 

för att få tillgång till anpassade böcker till barngruppen. Detta samarbete skulle kunna 

tolkas som att pedagogerna strävar efter att göra barnen delaktiga i högläsningen genom 

att basera böckerna på barnens intresse. En ytterligare tolkning skulle kunna vara att  

bibliotekspersonalen erbjuder barngrupperna olika bokgenrer samt böcker som är 

anpassade till barngruppen, baserade på förskollärarnas förmedling, ökar det 

valmöjligheterna för barnen och även möjligheterna för att utmana barnen i deras 

lärandeutveckling.   

 

Genomförd studie visar att högläsning är en aktivitet som anses ske spontant. Studien 

ger uttryck för att pedagogerna kan vara initiativtagare till att högläsningstillfällen 

skapas. För att locka barnens uppmärksamhet och intresse att vilja delta under 

högläsning menar Chambers (2011) att boken behöver läsas med inlevelse så att den ska 

bli levande och på så vis öka möjligheterna att fånga barnens uppmärksamhet. Inlevelse 

i läsningen och engagemang från pedagogen framhålls även i genomförd studie som 

väsentliga utgångspunkter för att fånga barnens intresse att vilja delta under 

högläsningen. Vidare framkommer att trots pedagogernas medvetenhet i att presentera 

och läsa en bok på ett intressant och lockande sätt, inte alltid har bidragit till att barnen 
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fångats av boken. Lennox (2013) betonar att pedagogerna behöver ha ett tydligt syfte i 

bokvalet. Skulle detta möjligtvis kunna tolkas som att det i praktiken är svårt att få 

barnens uppmärksamhet för högläsning då boken är baserad på pedagogernas eget 

syfte?  

 

6.2 Förskollärares tankar om barns delaktighet   

Chambers (2011) menar att det är betydelsefullt att föra boksamtal om böcker som lästs 

tillsammans vilket bekräftas i genomförd studie där boksamtal framhålls som ett bra 

tillfälle för att bjuda in barnen till delaktighet. Det framkommer i genomförd studie att 

boksamtalen även kan vara tillfälle att utmana barnen. Vygotskij anser att en 

betydelsefull komponent för att vidareutveckla lärandet och komma vidare i den 

proximala utvecklingszonen är att utmanas och menar att olika sociala situationer kan 

vara bidragande till fortsatt lärandeutveckling (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Då det 

i genomförd studie framgår att boksamtal används för att utmana barnen, skulle en 

möjlig tolkning vara att pedagogerna strävar efter att samtalen ska leda till fortsatt 

lärandeutveckling.     

 

Genomförd studie visar att de didaktiska frågorna, vad, hur och varför, fungerar som bra 

verktyg för att utmana barnen i deras uppfattningar och tolkningar av boken. Detta är i 

linje med vad Stensson (2006) betonar, att pedagogerna behöver inta ett frågeställande 

förhållningssätt gentemot barnen för att synliggöra deras tankar och tolkningar kring 

berättelsen och på så sätt kan det framhäva nya aspekter och tolkningar av boken. Att 

använda ordet varför under boksamtal med barn betonar Chambers (2011) kan uppfattas 

negativt av barnet och kännas som ett förhör. I genomförd studie framkommer att de 

didaktiska frågorna, vad, hur och varför, är ett vanligt och användbart sätt att arbeta på 

för att synliggöra barnens tankar och upplevelser av böckerna. Chambers (2011) betonar 

att det istället är bättre att använda sig av frasen “jag undrar” för att barnen ska uppleva 

samtalen som positiva och mer lättsamma. Att den genomförda studien presenterar de 

didaktiska frågorna som bra verktyg för att synliggöra barns tankar, skulle möjligtvis 

kunna tolkas som att respondenterna saknar kännedom om att ordet varför i vissa fall 

kan upplevas som negativt för barnen och på så sätt inte reflekterat över det. En 

ytterligare tolkning skulle kunna vara att respondenterna grundar sättet att arbeta med 

boksamtal med hjälp av de didaktiska frågorna på erfarenheter som varit positiva och 

som bidragit till bra boksamtal.   

 

En svårighet som framkommer i genomförd studie gällande högläsningsarbetet är att få 

barnen att förstå hur de behöver förhålla sig till den som läser samt till den person som 

för tillfället pratar. Studien visar att det är en utmaning att få barnen att respektera 

varandra genom att lyssna på varandra. Björklund (2008) betonar att det är 

pedagogernas ansvar att hjälpa barnen utveckla förmåga att lyssna på varandra.  

Genomförd studie visar att det även kan upplevas som en utmaning för barnen att prata 

inför grupp och att det då är mycket betydelsefullt att barnen visar respekt för varandra 

genom att lyssna på den som pratar. En tolkning skulle kunna vara att förskollärarna 

även ser högläsningen som en aktivitet där barnen kan få kunskap i turtagning samt i att 

visa respekt för varandra, genom att lyssna på varandra.  

 

6.3 Högläsningens betydelse  

Wasik och Hindman (2014) menar att högläsningsstunderna är utmärkta tillfällen för att 

barnen ska få möjlighet, tillsammans med en pedagog, diskutera nya ord som kommer 

upp och på så sätt öka förståelsen för dem. Det framkommer i genomförd studie att 
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högläsning har stor betydelse för barns språkutveckling och aktiviteten blir då ett 

tillfälle för ordförrådsutveckling och begreppsbildning. Dessa högläsningstillfällen kan 

även skapa möjligheter för barnen att öva språkljud samt utveckla munmotoriken. 

Genomförd studie visar att barnen ges möjlighet att under högläsningens gång samtala 

om ord som kommer upp, vilket skulle kunna tolkas som att respondenterna ser 

högläsningsstunderna som ett lämpligt tillfälle för att det ska äga rum. Stensson (2006) 

menar att boksamtal är ett lämpligt tillfälle för att strukturera sina tankar om boken och 

menar vidare att samtalen kan bidra till att erövra en lässtrategi som barnen möjligtvis 

kan använda i sin framtida läsning. Genomförd studie visar att icke ännu läskunniga 

barn får möjlighet att pseudoläsa böcker, vilket skulle kunna kopplas till Stenssons 

(2006) beskrivning av erövrandet av lässtrategier.  En möjlig tolkning skulle vara att då 

barnen får möjlighet till pseudoläsande får de öva på att hantera boken, får kunskap i 

hur boken är utformad samt att det även blir en möjlighet för pedagogerna att höra hur 

barnen tolkat bokens upplägg, med början, handling och slut. Riddersporre och Persson 

(2010) betonar den positiva betydelsen av att erbjuda barnen läs -och skrivmöjligheter 

då det blir chans till att erövra nya erfarenheter som i sin tur kan bli användbart för 

barnen i deras framtida läsande och skrivande.  

 

 

6.4 Pedagogiska implikationer 
Då högläsningen i den genomförda studien är en aktivitet som anses ske spontant och 

främst utifrån barnens intresse i en tid då arbetet på förskola innebär stora barngrupper, 

personalbrist och många uppdrag som ska genomföras, skulle detta möjligtvis kunna 

tolkas som att det finns en risk att högläsningen kan bli bortglömd eller att den på grund 

av tidsbrist bortprioriteras. Genomförd studie visar dock att förskollärarna kan vara 

initiativtagare till att högläsning erbjuds barnen. För att högläsningen verkligen ska äga 

rum, är en förutsättning att förskollärarna har positiv inställning till högläsningen, har 

kunskap om dess betydelse för barn i förskoleåldern och hur högläsningen kan användas 

av och för barn i förskoleåldern samt hur högläsningen kan användas av förskollärarna.      

 

 

6.5 Fortsatt forskning 
Under arbetet med genomförd studie var barns intresse något som återkommande 

betonades som betydelsefull utgångspunkt för om och när högläsning skulle äga rum. 

Böcker som fanns att tillgå utgick även de från barnens intresse. Forskning (Lennox, 

2013) betonar däremot syftet som en väsentlig utgångspunkt i valet av bok för att 

förmedla något särskilt till barnen. Förskollärarna i genomförd studie menar, utifrån 

deras erfarenheter, att det har varit en utmaning att lyckas fånga barnens 

uppmärksamhet av böcker som valts ut av förskollärarna och redogör att det vissa 

tillfällen inte lyckats att då få barnen att vilja delta i högläsningen. En intressant fortsatt 

forskning skulle vara att undersöka vad följderna av barns delaktighet blir när 

pedagogerna utgår från eget syfte respektive när utgångspunkten är barnens 

intresseområden. Går det att kombinera förskollärarnas syfte med barnens intresse i 

valet av högläsningsbok för att få barnen att vilja delta i högläsningen? Hur går 

förskollärarna tillväga så att detta i praktiken kan bli genomförbart?  

En annan intressant fortsatt forskning skulle kunna vara i vilken utsträckning högläsning 

med hjälp av medier, exempelvis lärplattor och tv, tilltalar barnen.     
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Bilaga A Intervjuguide 

 

Vad anser du om högläsning som aktivitet?  

 

 

Vad anser du kan vara bra att ta hänsyn till när ni planerar högläsningsstunderna? 

 

 

På vilket sätt får barnen chans att vara delaktiga i valet av bok? 

 

Hur tänker du kring syftet i val av högläsningsbok? 

 

På vilket sätt görs barnen delaktiga i högläsningen? 

 

Hur tänker du kring att bjuda in barnen till att föra samtal om boken ni läst tillsammans? 

 

Vad anser du att det kan betyda att barnen får prata om boken ni läst tillsammans? 

 

Hur planeras verksamheten på ett sätt som uppmuntrar barnen till att själva läsa böcker? 

 

Hur tänker du kring barns språkutveckling kopplat till högläsning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

 
 

Bilaga B Missivbrev 
 

Information kring deltagande av intervju 

 

Hej! 

Jag heter Louise Ivarsson och studerar till förskollärare på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Just nu håller jag på med mitt examensarbete som handlar om högläsning i förskolan.  

Anledningen till att jag tar kontakt med er, beror på att jag söker förskollärare som kan 

tänkas medverka i denna studie.  

Studien kommer att utföras i form av intervjuer med förskollärare, där jag spelar in 

samtalet med mobiltelefon för att sedan transkribera materialet.  

I studien tar jag hänsyn till Vetenskapsrådets allmänna krav, vilket bland annat innebär 

att jag inte kommer att använda mig av era personliga namn, förskolans namn eller 

nämna vilken kommun förskolan ingår i.  

Jag mailar gärna den färdiga studien till er om det är av intresse.  

Den färdiga studien kommer sedan att publiceras på DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet).   

Är detta något ni kan tänkas medverka i, ta gärna kontakt med mig via mail eller 

telefon.   

Intervjufrågorna mailar jag sedan i förväg till er, så ni kan läsa igenom dem och 

förbereda er inför intervjun.  

Med vänlig hälsning  

Louise Ivarsson  

Mailadress:  

lb222md@student.lnu.se  

Telefonnummer: XXXXXXXXXX 
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