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Abstrakt 
Studien syftar till att ta reda på förskollärares berättelser om högläsningens villkor 
och vilka uppfattningar förskollärare ger uttryck för om möjligheter som stöd för 
barns utveckling vid högläsning i förskolan. Studien utgår från en kvalitativ metod i 
form av semistrukturerade intervjuer med 12 förskollärare. Studiens resultat visar att 
förskollärares förhållningssätt till böcker som värdefulla artefakter speglas i hur barn 
intresserar sig och förhåller sig till böcker. Förskollärares förberedelser inför högläs-
ningstillfällen genom att skaffa sig förkunskap om böckers innehåll, är villkor som 
förskollärarna har skapat för att ge möjlighet till att fånga barns intressen och deras 
möjlighet till utveckling. Resultatet i studien visar att när förskollärare har ett målin-
riktat syfte med vilka böcker som används vid högläsning har de skapat villkor för 
högläsning. Det ger möjligheter till samtal tillsammans med barn i form av reflekt-
ioner och diskussioner om böckers innehåll och handlingar. Studiens resultat visar 
även att när förskollärare vid högläsning delar in barngruppen i mindre grupper efter 
deras utvecklingsnivåer ges varje barn möjlighet till att uttrycka sig och att få bekräf-
telse av förskolläraren. Slutligen visar resultatet i studien att när förskollärare skapar 
olika villkor för samtal vid högläsning ger det barn möjlighet till utveckling och lä-
rande. 

Nyckelord 
Högläsning, förskola, stödstrukturer för barn, utveckling, lärande. 

Tack 
Framförallt vill vi rikta ett stort tack till de förskollärare som har medverkat i vår 
undersökning, utan er hade inte denna studie varit möjlig att genomföra. Tack till våra 
respektive familjer och vänner som har stöttat oss. Avslutningsvis vill vi även tacka 
för det stöd vi gett varandra under den här tiden med uppsatsen. Det har varit både 
med- och motgångar men vi har funnit styrka i varandra som gjort att arbetet har gått 
framåt. 
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1 Introduktion 
I följande kapitel presenteras en Inledning som beskriver utgångspunkten för vårt 
forskningsområde. I kapitlet följer sedan rubrikerna Högläsningens definition, Läslyf-
tet och till sist Begreppsförklaring. Rubriken Högläsningens definition belyser en hi-
storisk tillbakablick på högläsning och hur den utvecklats i dagens förskolor. Under 
rubriken Läslyftet beskrivs en kompetensutveckling för förskollärare med inriktning 
på högläsning. Avslutningsvis i kapitlet under rubriken Begreppsförklaring definieras 
två begrepp som är av betydelse för studien. 

1.1 Inledning 
Förskolan är en betydelsefull plats för barn i flera aspekter där omsorg, utveckling 
och lärande ska bilda en helhet (Skolverket 2016). Under vår förskollärarutbildning 
har intresset för högläsning i förskolan vuxit fram och vad högläsning kan införliva 
hos barn. Ett högläsningstillfälle för oss är en aktivitet som kan möjliggöra barns ut-
veckling och lärande när deras tankar och frågor uppmärksammas och respekteras i 
en samhörighet med omsorg då barn får närhet och trygghet av förskolläraren.  
 
Förskolan kan vara den enda platsen som barn får lyssna till högläsning och samtalet 
om litteraturen vid högläsningstillfället skapar en social gemenskap där barn får möj-
lighet att utvecklas och lära tillsammans menar Svensson (2009a). Hösten 2017 var 
det 84 % av alla barn i åldern 1-5 som var inskrivna i Sveriges förskolor (SKL 2018). 
Svensson (2009a) menar att det är betydelsefullt för barn att få möta högläsning i 
förskolan. I den nuvarande Läroplanen för förskolan (Lpfö98) (Skolverket 2016) be-
skrivs vikten av att stimulera barns språkutveckling och intresse för skriftspråket. Den 
1 juli 2019 börjar en reviderad Läroplan för förskolan (Lpfö18) (Skolverket 2018) att 
gälla, där begreppet högläsning skrivs in som ett villkor för hur verksamheten ska ge 
möjlighet till barns språkutveckling. Barn ska även ges möjlighet att utveckla sitt 
språk genom samtal om litteratur och att skapa intresse för berättelser, det är också 
något som kommer att skrivas in i Lpfö18. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) me-
nar i sin studie att syftet med högläsning i förskolan kan vara att stimulera barns språk- 
och kunskapsutveckling, speciellt med uppföljande samtal om det som läses. Att barn 
ska bli avslappnade är dock det mest framträdande syftet med högläsning. Slutsatsen 
i Dambers m.fl. (2013) studie är att innehållet i det som läses är underordnad barns 
avslappnande och att ett medvetet lärandefokus sätts åt sidan. Det är ett förhållnings-
sätt som inte ligger till grund för forskning för barns utveckling och lärande menar 
Damber m.fl. (2013). I likhet med Damber m.fl. (2013) har Svensson (2009b) gjort 
en studie där hon undersökte hur ofta personal i förskolan högläser för barn. Resultatet 
i studien visar att majoriteten av personalen inte högläser för barn dagligen i försko-
lan. Svensson (2009b) menar vidare att det inte är ett positivt resultat då största delen 
av barns vakna tid är när de vistas i förskolan.  
 

 Språkförmågan påverkar våra möjligheter till ett livslångt lärande och om 
barn tidigt får mycket språklig stimulans exempelvis genom bokläsning kan 
det vara till en livslång hjälp i lärandet (Svensson 2009b, s. 17). 
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Därför är det av stor vikt menar Svensson (2009b) att barn får ta del av högläsnings-
tillfällen i förskolan. Vi ställer oss frågande till de villkor som behövs och vilka möj-
ligheter högläsning ger för att kunna stimulera barns utveckling och lärande i försko-
lan. 

1.2 Högläsningens definition  
En historisk tillbakablick av hur högläsningen har utvecklats och förståtts genom ti-
derna, är väsentlig för att skapa förståelse för vad högläsningsbegreppet innebär i för-
skolans kontext. 
 
Granberg (2012) beskriver att långt innan boken uppfanns fick barn lyssna till folk-
sagor och fabler, ofta med religiösa inslag. Barnlitteratur har funnits internationellt i 
200 år och innehållet i böckerna hade från början fokus på undervisande berättelser 
om moral och dygd och hur barn skulle uppföra sig. Granberg (2012) skriver att de 
första svenska bilderböckerna kom på 1800-talet och var skrivna av Jenny Nyström. 
Böckerna innehöll rim och ramsor som de vuxna högläste för barnen från. Granberg 
(2012) fortsätter beskriva hur bilderböckers fokus ändrades och följde samhällets ut-
veckling. På 1920-talet när barnträdgårdar och pedagogik växte fram ändrades även 
innehållet i böcker och blev mer inriktade på barns vardag med fantasifulla och inspi-
rerande bilder (Granberg 2012). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att 
barnträdgårdar var de första verksamheterna för barn som kan jämföras med nutidens 
förskola. Det är ofta en självklarhet att nutidens förskolor har högläsning i verksam-
heten menar Damber m.fl. (2013) och Granberg (2012) men deras båda forskningar 
visar att det bara är ett fåtal förskolor som använder det som ett pedagogiskt redskap 
för att ge möjlighet till barns utveckling. Det mest traditionella högläsningstillfället 
är istället den så kallade läsvilan som ofta sker efter lunch. Den har både en lugnande 
effekt på barn och skapar ett tillfälle för närhet och omsorg. (Damber m.fl. 2013; 
Granberg 2012) menar vidare att högläsning kan användas i ett disciplinerande syfte 
för att till exempel avbryta, vad en förskollärare anser vara, en för högljudd lek eller 
i syfte att samla en barngrupp innan en måltid. Damber m.fl. (2013) och Granberg 
(2012) skriver att syftet med högläsning också kan vara av organisatorisk betydelse 
som att samla en barngrupp medan övriga förskollärare förbereder kommande aktivi-
teter. Granberg (2012) menar vidare att det finns flera anledningar till varför högläs-
ning bör användas i förskolans praktik som ett pedagogiskt redskap där förskolläraren 
har en väsentlig roll. Granberg (2012) beskriver att en anledning är att högläsning kan 
göra barn engagerade och nyfikna på en boks innehåll som stimulerar barns fantasi, 
som de kan ta med sig in i lekens värld. En annan anledning som Granberg (2012) 
beskriver är att högläsning stärker gemenskapen eftersom det är en upplevelse som 
barn delar tillsammans där barns reflektioner kan komma till uttryck som i sin tur kan 
stärka deras självförtroende. En ytterligare anledning till varför högläsning bör an-
vändas i förskolans praktik, som Granberg (2012) förklarar, är att högläsning i för-
skolan är en aktivitet där barn tidigt kan bekanta sig med texter och berättelser som 
kan skapa ett vidare intresse för böcker och skriftspråket. Högläsning stärker därmed 
barns språkutveckling, kunskapsutveckling och identitetsutveckling (Granberg 
2012). 
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1.3 Läslyftet: Läsa och berätta  
I det insamlade materialet till studien har kompetensutvecklingen Läslyftet fått bety-
delse och därför ges en beskrivning om vad Läslyftet innebär. 
 
Skolverket (2017) beskriver Läslyftet, en kompetensutveckling i språk-, läs- och 
skrivdidaktik för förskollärare, som ett arbetssätt som bygger på att förskollärare ska 
få metoder för att ge möjlighet till barns läs- och skrivutveckling. En del i Läslyftets 
modell heter Läsa och berätta, och den belyser fyra områden som är Högläsning, Sam-
tala om olika texter, Läsa och berätta och Läsmiljö och läsande förebilder i förskolan 
(Skolverket 2017). Dessa områden ska ge arbetssätt för att skapa villkor i förskolan 
för varje barn att utifrån sina behov och erfarenheter utvecklas. Metoderna i modellen 
Läsa och berätta är undervisningsaktiviteter som innebär olika sätt att högläsa, sam-
tala och läsa om texter och berättelser, men även hur förskollärare kan utveckla för-
skolans lärmiljö för att ge möjlighet till att stimulera och skapa intresse för läsning 
och skriftspråk (Skolverket 2017). 
 

1.4 Begreppsförklaring 
Nedan beskrivs två begrepp som är av betydelse för förståelsen av studien: 
 
Nationalencyklopedins beskrivning av begreppet villkor är  
“i förväg uppställd förutsättning för ett riktigt genomförande (av ngt) utan vars upp-
fyllande handlingen etc. inte skulle vara möjlig (...).” (Nationalencyklopedin u.å.) 
 
Utifrån beskrivningen ovan av begreppet villkor är vår tolkning att förskollärare i 
förskolan kan skapa villkor som är av betydelse vid högläsningstillfällen för att kunna 
ge möjlighet till barns utveckling och lärande. Böcker i förskolan kan även skapa 
villkor som är av betydelse för möjlighet till barns utveckling och lärande. Den tolk-
ningen använder vi oss av i vår studie. 
 
Nationalencyklopedins beskrivning av begreppet möjlig är:  
“som kan tänkas förekomma i visst sammanhang: om tänkbara, genomförbara etc. 
företeelser (...).” (Nationalencyklopedin u.å.) 
 
Utifrån beskrivningen ovan av begreppet möjlig är vår tolkning att det innebär att när 
det finns villkor i förskolan vid högläsningstillfällen finns potential för att utveckling 
och lärande för barn är möjlig. Den tolkningen använder vi oss av i vår studie men 
använder formuleringen möjlighet.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om högläsningens villkor och möjligheter 
som stöd för barns utveckling och lärande i förskolan. 
 
1. Vad framkommer i förskollärarnas berättelser om högläsningens villkor? 
2. Vilka uppfattningar ger förskollärare uttryck för om högläsningens möjligheter 
som stöd för barns utveckling? 
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3 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning utifrån vetenskapliga artiklar och av-
handlingar, som belyser högläsningens villkor och möjligheter för barn i förskolan, i 
underrubrikerna: Mindre barngruppers möjlighet till utveckling vid högläsning, Möj-
ligheter med systematiska arbetssätt vid högläsning, Samtalet möjligheter vid högläs-
ning, Böckers villkor vid högläsning. De sökportaler som har använts till forsknings-
området är Eric, Nordic Base of Early Childhood Education and Care, Google Scholar 
och LIBRIS. Read aloud, preschool, shared reading och language development är 
sökord som har använts. Kapitlet avslutas med de två underrubrikerna: Sammanfatt-
ning av tidigare forskning och Teorianknytning. Teorianknytningen belyser det teo-
retiska begreppet som används med utgångspunkt i analysen i studien. 

3.1 Mindre barngruppers möjligheter till utveckling vid högläsning 
Solstads (2015) övergripande syfte i sin avhandling är att undersöka hur barns dis-
kussioner stöttar förståelsen för deras meningsskapande vid högläsning. Resultatet i 
studien visar att högläsning av en förskollärare är en social upplevelse av gemenskap, 
som bidrar till att barn skapar nya sammanhang i sin lek från en boks handling och 
innehåll. Barns reflekterande tankar och känslor som uppkommer förs på så sätt in i 
lekens värld. Solstad (2015) menar vidare att när förskollärare planerar och genomför 
högläsningstillfällen är det ett betydelsefullt förhållningssätt för att kunna utgå från 
barns intresse och närma sig barns perspektiv, för att i sin tur förstå deras tankar och 
reflektioner som möjliggör språkutveckling. Resultatet i Solstads (2015) avhandling 
visar även att när högläsningstillfällena sker i mindre barngrupper är det villkor för 
stöttning för djupare samtal barn emellan och villkor för att deras erfarenheter och 
kunskap delas ömsesidigt oavsett läsupplevelser, eftersom möjlighet till mer talut-
rymme ges till varje barn (Solstad 2015). Pramling Samuelsson, Williams och Sheri-
dan (2015) har fått liknande resultat i sin studie som Solstad (2015). I Pramling Samu-
elssons m.fl. (2015) studie, som beskrivs i deras vetenskapliga artikel, undersöks vill-
kor och möjligheter till utveckling och lärande för barn i förskolan i förhållande till 
antal barn i barngruppen. Pramling Samuelssons m.fl. (2015) resultatet visar att förs-
kollärarna beskrev att stora barngrupper gjorde att förskollärare hade svårt att planera 
och genomföra målstyrda lärprocesser i enlighet med Lpfö 98. Resultatet i Pramling 
Samuelssons m.fl. (2015) studie visar vidare att när det är ett större antal barn i barn-
gruppen, vid en aktivitet i förskolan, kan det medföra att alla barn inte får göra sin 
röst hörd eller får uttrycka sina tankar och reflektioner. Med andra ord får barnen inte 
möjlighet att få sina tankar bekräftade av förskolläraren. Förskollärarna i Pramling 
Samuelssons m.fl. (2015) studie menade vidare att när de upplevde att barngruppen 
blev för stor krävdes det mer av förskollärarnas arbetssätt för att verksamheten skulle 
kunna möta varje barn efter deras utvecklingsbehov. Resultatet i Pramling Samuels-
sons m.fl. (2015) studie visar att anledningen till valet av stora barngrupper i försko-
lan är av organisatoriska skäl såsom antal personal i verksamheten och hur förskolans 
lokaler är utformade. Vidare visar resultatet i Pramling Samuelssons m.fl. (2015) stu-
die att antal barn i barngruppen påverkar barns möjlighet till utveckling och lärande 
men även barns välbefinnande. Med mindre barngrupper är möjligheterna för stött-
ning större och fler möjligheter för förskollärare att ge varje barn den omsorg, ut-
veckling och lärande som förskolan ansvarar för (a.a). 
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3.2 Möjligheter med systematiska arbetssätt vid högläsning 
McGee och Schickedanz (2007) har skrivit en vetenskaplig artikel som belyser deras 
studie om förskollärares förhållningssätt vid högläsning i förskolan. Studien undersö-
ker hur ett systematiskt arbetssätt vid högläsning kan fungera som stöttning hos barn 
för att ge möjlighet till deras språkutveckling. Arbetssättet innefattar flera steg och 
börjar vid första högläsningstillfället där förskolläraren introducerar boken, dess hu-
vudkaraktärer och bokens centrala område för barnen för att få barnen nyfikna på 
bokens handling. De väljer att inte benämna författaren vid första tillfället eftersom 
förskollärarna menar att barnens fokus kan dras från bokens handling, som är huvud-
syftet med första högläsningstillfället. McGee och Schickedanz (2007) fortsätter att 
beskriva hur förskolläraren gestikulerar, läser med inlevelse, varierar röstläget och 
har ögonkontakt med barnen under läsningens gång, för att fånga deras intresse. För-
skolläraren analyserar och samtalar även under läsningens gång tillsammans med bar-
nen om karaktärerna, bokens handling och svåra ord i texten som behöver förklaras. 
Efter högläsningstillfället ställer förskolläraren förberedda och öppna uppföljnings-
frågor om bokens handling till barnen för att ge möjlighet till utveckling i återberät-
tande. McGee och Schickedanz (2007) förklarar att vid nästa högläsningstillfälle fort-
sätter det systematiska arbetssättet med samma bok som visades i studien som ger 
möjlighet för barnen att aktivt engagera sig i läsupplevelsen. Resultatet i studien visar 
att det systematiska arbetssättet ger möjlighet till utveckling i ett uttrycksfullt språk, 
analytiska diskussioner och ett större ordförråd hos barn i förskolan. McGee och 
Schickedanz (2007) studie visar slutligen att när barn är involverade och reflekterar 
om bokens innehåll istället för att passivt lyssna ger högläsningstillfällen fler möjlig-
heter till utveckling. I Kindles (2011) vetenskapliga artikel beskrivs en studie som 
liknar McGee och Schickedanz (2007) studie, som båda genomfördes i syfte att syn-
liggöra förskollärares förhållningssätt vid högläsning i förskolan, för att ge möjlighet 
till språkutveckling. Resultatet från Kindles (2011) studie visar att hur förskollärare 
förbereder högläsningstillfällen får stor betydelse som stöttning för barns möjligheter 
till lärande. Om förskolläraren förbereder och har ett målinriktat syfte kan högläsning 
fungera som undervisning. Kindles (2011) menar att förskolläraren har ett ansvar att 
anpassa böcker efter de utvecklingsbehov och vilken förförståelse varje barn har, för 
att ge möjligheter till samtal och lärande. Om en förskollärare tar vilken bok som helst 
från hyllan utan någon förberedelse kan det bli en trevlig upplevelse men potentialen 
för barns lärande minskar utan tillräckliga förberedelser och ett målinriktat syfte från 
förskolläraren. Resultatet i studien visar att konsekvensen av ingen förberedelse kan 
vara att förskollärare benämner ord fel vilket resulterar i att barn har svårare att förstå 
bokens handling. Förhållningssättet hos förskolläraren har betydelse för barns språk-
utveckling. Kindles (2011) och McGee och Schickedanz (2007) har fått liknande re-
sultat att om förskolläraren i samtalet vid högläsning reflekterar och analyserar till-
sammans med barn över en boks innehåll stöttar det barns språkutveckling och ut-
vecklar deras ordförråd. I Kindles (2011) och McGee och Schickedanz (2007) studier 
ställer förskollärarna öppna frågor vid högläsningstillfällena för att skapa reflektioner 
hos barnen om bokens handling och när förskollärare förklarar nya ord för barnen 
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från boken kan ordförrådet och deras läsförståelse utvecklas (Kindles 2011; McGee 
och Schickedanz 2007). 

3.3 Samtalets möjligheter vid högläsning 
Whorall och Cabell (2016) skriver i sin vetenskapliga artikel att barn behöver få stöd 
i sin språkutveckling redan i förskolan och att det är avgörande för deras framtida 
läsning och läsförståelse. Whorall och Cabell (2016) menar vidare likt Kindles (2011) 
att förskollärares olika sätt att samtala med barn i förskolan kan fungera som stöd för 
att stimulera och främja utvecklingen av barns språk. Ett sätt för förskollärare att sam-
tala med barn kan vara med utgångspunkt i barns intresse och lek, att utmana dem i 
ett mer avancerat vokabulär då de får stöttning av förskolläraren. Att ta tillvara på 
tillfällen då barn leker och förskolläraren kan vara en deltagare med möjlighet att 
införa svårare ord, med tydliga beskrivningar av ordet, i barnens lek menar Whorall 
och Cabell (2016) kan stimulera barns vokabulära utveckling i ett för barnen menings-
fullt sammanhang. Det är betydelsefullt att förskolläraren är medveten om barns olika 
utvecklingsnivåer. Det ger möjlighet att kunna stimulera varje barns ordförråd och för 
att barn ska kunna tillägna sig nya vokabulära kunskaper, måste förskolläraren an-
vända ord som utmanar barnen och att orden upprepas många gånger under samtal 
barn och förskollärare emellan men även i lekens sammanhang. Ett annat sätt för för-
skollärare att samtala med barn och stötta barns språkutveckling menar Whorall och 
Cabell (2016) kan vara att ställa öppna frågor och samtala om ämnen som är mer 
kognitivt utmanande för barnen, precis som Kindles (2011) menar är ett sätt att skapa 
reflektioner vid högläsningstillfällen. Whorall och Cabell (2016) förklarar att fördelen 
i samtal med barn är att det inte krävs något speciellt material utan det går att uppnå 
högkvalitativa samtal om förskolläraren har ett målmedvetet och stöttande syfte i 
barns språkutveckling. Whorall och Cabell (2016) påpekar vikten av förskollärares 
förhållningssätt i samtal med barn, att när förskollärare är deltagare, lyssnar aktivt 
och ger återkoppling till barn i deras samtal får barn möjlighet till stimulans av sitt 
språk och utveckla sitt ordförråd.  
 
I Jönssons (2007) avhandling beskrivs hennes studie som undersökte på vilket sätt 
samtal vid högläsning, skrivande av läsloggar och vid efterföljande boksamtal kan 
fungera som ett arbetssätt som stöttar för att ge möjligheter till barns språkutveckling. 
I studien beskrivs arbetssättet i tre aktiviteter där första aktiviteten var högläsning. 
Vid högläsningstillfället läste läraren för barnen och samtalade om bokens handling. 
I den andra aktiviteten fick barnen i uppgift att skriva en läslogg. En läslogg är en 
anteckningsbok där barnen, med stöttning av lärarens öppna frågor från bokens inne-
håll, först får rita sina tankar och sedan skriva ner sina reflektioner från högläsningen. 
Den tredje aktiviteten var ett efterföljande boksamtal då läsloggen fungerade som stöd 
för barnen att återberätta bokens handling i form av en reflektion. Resultatet i Jöns-
sons (2007) studie visar att med detta arbetssätt får barn en djupare förståelse för tex-
ter och berättelser, de får möjlighet att reflektera över sina tankar och kan få nya er-
farenheter i sitt medforskande i samspel med varandra. Detta arbetssätt är en social 
process som fungerar som en stödstruktur i undervisningen för barns enskilda me-
ningsskapande och lärande men även som stödstruktur när barn i samspel med 
varandra ger stöttning i deras medforskande och medskapande (a.a). 
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3.4 Böckers villkor vid högläsning 
En annan vetenskaplig artikel, skriven av Dooley (2010), undersöks det hur barn på 
en förskola interagerar med böcker och hur det förändras över tid beroende på hur 
förskollärarna förhåller sig till böcker och ser på högläsningens villkor. Resultatet 
visar att förskollärarna i början av undersökningen hade ytterst lite fokus på vad hand-
lingen i böckerna var när de läste för barnen. Dooleys (2010) resultat visade att förs-
kollärarna hade ett större fokus på böcker som ett verktyg för räkning i matematik 
och barnen fick räkna vad som visades på bilderna i böckerna. I början av undersök-
ningen behandlade inte heller barnen böckerna med respekt. Böcker kastades omkring 
och förskollärarna valde att plocka undan böckerna för barnen som straff. Resultatet 
i Dooleys (2010) studie visar att förskollärarna ändrade sitt förhållningssätt till läs-
ning för barnen under undersökningens gång och skapade istället villkor som funge-
rade som stöttning för att läsa målstyrt mot matematik genom bokens handling. Re-
sultatet visade även att förskollärarna ändrade inställning till hur de skulle få barnen 
att respektera böckerna på avdelningen. Istället för att straffa barnen genom att ta bort 
böckerna började förskollärarna rutinmässigt presentera böckerna som meningsfulla 
artefakter för att få barnen att förstå böckers värde. Ytterligare visar resultatet att i 
och med förskollärares ändrade förhållningssätt vid högläsning och till böcker visar 
barn ett nytt sätt att närma sig böcker. Dooley (2010) menar att barnen initierar ett 
återberättande från böcker mer efter att förskollärarna ändrat sitt förhållningssätt till 
läsning än vad barnen gjort tidigare. Barnen har även börjat låtsasläsa för varandra i 
leken istället för att kasta dem omkring sig. Dooley (2010) anser att dessa sätt för barn 
att närma sig böcker är ett steg i utvecklingsfasen för läskunnighet. 
 
Gunnestad, Mørreaunet och Onyango (2015) har skrivit en vetenskaplig artikel där 
resultatet visar precis som i Dooleys (2010) studie, att högläsning kan vara målstyrd 
genom en boks handling. I Gunnestads m.fl. (2015) studie undersöks det vad det ab-
strakta begreppet förlåtelse som värdering innebär och hur barn införlivar betydelsen 
av begreppet efter att ha lyssnat till högläsning av en förskollärare och samtalat om 
boken med förlåtelse som fokus. Resultatet i Gunnestads m. fl. (2015) studie visar att 
med stöttning av bokens handling skapades villkor för att begreppet förlåtelse skulle 
få barn att lättare förstå värdet av förlåtelse och hur de kan identifiera sig med begrep-
pet i andra sammanhang. Utifrån böckers handlingar kan barn ta till sig abstrakta be-
grepp såsom värderingar, eftersom böcker beskriver händelser och situationer konkret 
med dess bilder och texter (a.a). 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
I studiens stycken om tidigare forskning beskrivs vetenskapliga artiklar och avhand-
lingar som vi har hittat till vårt valda forskningsområde, som belyser hur stöttning vid 
högläsning skapar villkor och möjligheter vid högläsningstillfällen. Solstad (2015) 
och Pramling Samuelsson m.fl. (2015) anser att mindre barngrupper vid aktiviteter i 
förskolan fungerar som stöttning och därmed ger fler möjligheter till utveckling och 
lärande hos barn, eftersom mer talutrymme och tid ges till barnen av förskollärarna. 
McGee och Schickedanz (2007) och Kindles (2011) studier undersöker förskollärares 
förhållningssätt vid högläsning för barn i förskolan men med olika fokus. McGee och 
Schickedanz (2007) resultat visar att ett systematiskt arbetssätt vid högläsning kan ge 
möjlighet till utveckling och lärande hos barn medan Kindles (2011) resultat visar hur 
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förskollärares förberedelser kan stötta barns möjlighet till språkutveckling. Genom att 
förskollärarna ställer öppna frågor till barnen ger det möjlighet till reflektioner hos 
barnen som kan utveckla ett uttrycksfullt språk, ett ökat ordförråd och en ökad läsför-
ståelse (McGee & Schickedanz 2007; Kindles 2011). Den vetenskapliga artikeln som 
är skriven av Whorall och Cabell (2016) belyser likt McGee och Schickedanz (2007) 
och Kindles (2011) att förskollärares samspel med barn, öppna frågor och kognitivt 
utmanande samtal med barn kan ge möjligheter till barns språkutveckling. Dooleys 
(2010) studie visar hur förskollärares förhållningssätt till böcker och högläsning kan 
skapa villkor och kan ge möjlighet till barns meningsskapande och språkutveckling. 
Gunnestad m.fl. (2015) menar likt Dooley (2010) att böckers handlingar är menings-
skapande för barn. Jönssons (2007) studie är i linje med McGee och Schickedanz 
(2007), eftersom bådas resultat visar hur systematiska arbetssätt kan stötta och ge 
möjlighet till barns språkutveckling. Något som vi har funnit oklart i studierna är om 
villkoren för högläsning är avgörande för förskollärare att möjliggöra utveckling och 
lärande för barn i förskolan. 

3.6 Teorianknytning 
Den tidigare forskningen ligger till grund för och har lett oss fram till begreppet stöd-
strukturer för barn, som är det teoretiska begreppet som används med utgångspunkt 
i analysen i studien. 
 
Scaffolding är ett begrepp som översätts från engelska till svenska som byggnads-
ställning (Wood, Bruner och Ross 1976 se Jönsson 2007, s. 238). Jönsson (2007) 
använder sig av begreppet scaffolding i sin avhandling men översätter det till stöd-
struktur. Jönsson (2007) menar att stödstrukturen som en vuxen kan ge barn är en 
social process i undervisningen vid olika läs- och skrivsammanhang och kan liknas 
med den byggnadsställning som behövs för att stötta ett hus under uppbyggnad. Det 
ett barn inte klarar av själv kan det med stöttning i sin lärprocess av en vuxen lyckas 
med tillsammans. I Jönssons (2007) avhandling beskrivs det även hur barn i samspel 
med varandra kan fungera som stödstrukturer i deras medforskande och medskap-
ande. 
 
Innehållet i det teoretiska begreppet som används i vår studie har utgångspunkt i Jöns-
sons (2007) beskrivning av begreppet stödstruktur, som är en social process vid läs-
och skrivsammanhang i förskola och skola. Vår tolkning av begreppet skiljer sig från 
Jönsson (2007) eftersom sociala processer istället beskrivs som samtal i vår studie. 
Tolkningen av begreppet beskrivs som stödstrukturer för barn och utformas i vår stu-
die från de villkor som förskollärare skapar vid högläsningstillfällen i förskolan. Vill-
koren ses som samtal som benämnts tidigare men även förhållningssätt hos förskol-
läraren och böcker som redskap. Dessa villkor bildar stödstrukturer för barn som 
möjliggör barns utveckling och lärande vid högläsningstillfällen.  
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Modellen nedan beskriver definitionen av stödstrukturer för barn: 
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4 Metod 
I följande kapitel presenteras metodval för studien, urval av informanter, genomfö-
randet av undersökningen, vilka etiska överväganden som har tagit hänsyn till, data-
bearbetning av empirin och till sist en metoddiskussion. 

4.1 Metodval 
I en kvalitativ forskning menar Denscombe (2018) att insamlandet av data sker i den 
miljö som forskaren vill undersöka. Det är alltid någon form av ord, vanligtvis skrift-
liga ord, som är den data som samlas in för att analyseras i en kvalitativ forskning. 
De skriftliga orden kommer från transkriberingar av exempelvis observationer och 
intervjuer (Denscombe 2018). Eftersom syftet med studien var att undersöka högläs-
ningens villkor och möjligheter som stöd för barns utveckling i förskolan, användes 
en kvalitativ forskningsmetod, nämligen en kvalitativ intervju. Eriksson-Zetterquist 
och Ahrne (2015) anser att det finns flera sätt att variera den kvalitativa intervjun både 
hur frågorna är utformade och i vilken ordning de ställs. Starrin och Renck (1996) 
skriver att målsättningen med en kvalitativ intervju är att finna vad som händer och 
betydelsen av det fenomenet, i jämförelse med en kvantitativ metod som undersöker 
omfattningen av något förutbestämt. Denscombe (2018) beskriver att en kvalitativ 
intervju kan vara semistrukturerad och frågorna gör intervjun till ett flexibelt insam-
lande av data. Beroende på hur utförliga svar informanten ger kan ordningsföljden 
ändras eftersom intervjun sker i samspel mellan forskaren och informanten 
(Denscombe 2018). Vi kunde ställa följdfrågor till de svar som förskollärarna gav för 
att få chans till ett djupare svar och mer material att arbeta med. 

4.2 Urval 
Ett subjektivt urval av deltagare som Denscombe (2018) beskriver är ett sätt att välja 
ut informanter till sin forskning. Det innebär att urvalet inriktar sig på ett antal perso-
ner med utgångspunkt i deras kunskap eller erfarenhet om ämnet. Endast förskollärare 
kontaktades och förfrågades om att delta i våra intervjuer, eftersom syftet med studien 
var att undersöka högläsningens villkor och möjligheter i förskolan. Det står i Lpfö98 
(Skolverket 2016) att förskollärare har det pedagogiska ansvaret. Denscombe (2018) 
menar att urval kan göras utifrån bekvämlighet då forskaren har begränsat med tid 
och väljer informanter som är lättillgängliga för undersökningen. För vår del använde 
vi personliga kontakter och de kontakter som vi skapade under våra verksamhetsför-
lagda utbildningar. Totalt tillfrågades 16 förskollärare från två olika kommuner varav 
12 stycken deltog i studien. Förskollärarna som deltog i studien benämndes med fik-
tiva namn men deras ålder och arbetslivserfarenhet var inte relevant för studien. De 
förskollärare som har gått kompetensutvecklingen Läslyftet var dock av betydelse för 
studien.  
Förskollärarna var:  
 
Maria 
Birgitta  - Läslyftet 
Margareta  
Sofia  - Läslyftet 
Agneta  
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Hanna  - Läslyftet 
Elsa  
Monika  
Cecilia  - Läslyftet 
Fanny  
Petra  
Louise  

4.3 Genomförande 
Vi började med att skriva ett missiv (se bilaga A) med information om vår studie och 
hur en möjlig intervju skulle gå till om de tillfrågade ville delta. I missivet formule-
rades det en ungefärlig tid för hur lång intervjun skulle vara för att ge informanterna 
möjlighet att planera deras möjliga deltagande. Missivet mejlades ut till de tilltänkta 
informanterna för att få ett godkännande till deras deltagande. De 12 förskollärarna 
som valde att medverka fick en intervjuguide (se bilaga B), som var uppbyggd med 
frågor för att kunna besvara vår frågeställning, via mejl efter deras begäran om att 
kunna förbereda sig. Vi såg det som en fördel eftersom det skulle kunna göra intervjun 
mer lättsam om de fick frågorna innan intervjutillfället. Intervjuguidens första frågor 
formulerades som introduktionsfrågor, för att om möjligt göra informanten tryggare i 
sin position. Intervjuguiden utformades sedan för att få svar på studiens två frågeställ-
ningar, med fokus på frågor som berörde villkor vid högläsning och vilka möjligheter 
högläsning kan ge för barn. Följdfrågor fanns nedskrivna som stöd för att om möjligt 
få djupare svar. En avslutande fråga fanns också formulerad för att knyta ihop och 
avrunda intervjun. En pilotintervju genomfördes, innan de tilltänkta informanternas 
intervjuer, för att ta reda på om intervjuguiden var tydligt och konkret formulerad. 
Intervjuerna bokades in efter informanternas önskemål om vart intervjun skulle äga 
rum och vid vilken tidpunkt under dagen. Intervjuerna gjordes i personalrummen på 
informanternas arbetsplatser. Vi bemötte informanternas önskemål om tid för att re-
spektera deras arbetsförhållanden. Vid samtliga intervjuer deltog vi båda två och in-
tervjuerna genomfördes semistrukturerade utifrån intervjuguiden och dess följdfrå-
gor. Vi använde oss av en mobiltelefon för att spela in ljudet och varje intervju tog 
ungefär 30 minuter. 
 

4.4 Etiska övervägande 
Vetenskapsrådet (2017) har utformat ett individskyddskrav som ska beaktas vid hu-
manistisk- samhällsvetenskaplig forskning som en vägledning för hur forskaren ska 
skydda informantens integritet. Den är formulerad i fyra huvudprinciper för att tyd-
liggöra kravet. Den första principen är informationskravet som är ett allmänt krav och 
innebär i stora drag att forskaren har skyldighet att delge informanten om forskning-
ens syfte. Den andra principen som Vetenskapsrådet (2017) har utformat är samtyck-
eskravet och innebär att informanten har en rättighet att bestämma på vilka villkor 
deltagandet ska göras och därmed kunna avbryta sin medverkan utan negativa påfölj-
der. Den tredje principen är konfidentialitetskravet vilket innefattar att värna om in-
formantens integritet och att det insamlade materialet förvaras oåtkomligt för obehö-
riga. Den fjärde principen är nyttjandekravet och belyser krav på att det insamlade 
materialet endast får användas till forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2017). 
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I studien har vi förhållit oss till de fyra forskningsetiska huvudprinciperna som är till 
för att skydda informanten. I missivet beskrevs det hur vi tog hänsyn till principerna 
och vid intervjutillfällena delgavs informanterna ytterligare en gång, hur hänsyn till 
principerna skulle tas. Vi förhöll oss till informationskravet när vi delgav informan-
terna studiens syfte, både i missivet och vid intervjutillfället. När vi, vid intervjutill-
fället, upplyste om att medverkan var frivillig och att deltagandet när som helst under 
studiens gång kunde avbrytas samt deras samtycke om ljudupptagning, förhöll vi oss 
till samtyckeskravet. Vi tog även hänsyn till konfidentialitetskravet i studien då vi 
använde oss av fiktiva namn och såg till att det insamlade materialet förvarades oåt-
komligt för obehöriga. Nyttjandekravet förhöll vi oss till genom att vårt insamlade 
material endast användes i vår studie. 
 

4.5 Databearbetning  
När intervjuerna var gjorda, delade vi upp dem och transkriberade dem var för sig. 
När transkriberingen gjordes lyssnade vi på ljudinspelningarna och skrev ner vad in-
formanterna sa. Ljud och utfyllnadsord togs bort eftersom det inte gav någon bety-
delse för innehållet i informanternas svar och för att göra det mer läsbart. Transkribe-
ringarna skrevs i ett gemensamt dokument och skrevs ut på papper för att ge en över-
blick över det insamlade materialet. Varje intervjufråga med tillhörande svar klipptes 
isär och kategoriserades utifrån studiens två frågeställningar till två huvudkategorier, 
möjligheter och villkor. Med olika färger markerades svaren utifrån likheter, skillna-
der och mönster som bildade underkategorier. Efter ytterligare bearbetning av materi-
alet i underkategorierna framkom fler precisa kategorier som tydliggjorde skillnader 
dem emellan. Slutligen analyserades kategorierna efter det teoretiska begreppet stöd-
strukturer för barn utifrån en modell som skapades för att se sambanden mellan be-
greppen villkor och möjligheter och för att tydliggöra definitionen av stödstrukturer 
för barn i vår studie. När vi analyserade med utgångspunkt i stödstrukturer för barn 
och modellen upptäckte vi att huvudkategorierna möjligheter och villkor hörde sam-
man med det teoretiska begreppet. Begreppen möjligheter och villkor genomsyrades 
istället genom allt det insamlade materialet. Vi letade i materialet efter andra likheter 
och skillnader som bildade två nya huvudkategorier som sedan analyserades ytterli-
gare en gång och då framkom tillhörande underkategorier. 

4.6 Metoddiskussion  
Denscombe (2018) beskriver att i en kvalitativ forskning är det insamlade materialet 
detaljerad i form av ord från exempelvis intervjuer och att det ger en djupare under-
sökning. I jämförelse med den kvantitativa forskningen som avser att undersöka ett 
område som ger mätbara resultat i form av statistik (Denscombe 2018). Då vår studie 
syftade till att undersöka förskollärares uppfattningar om högläsningens möjligheter 
och villkor var det inte av intresse att göra en kvantitativ forskning som avser att mäta, 
eftersom uppfattningar ger djupa svar i form av ord. En kvalitativ forskning var därför 
att föredra. Valet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjordes för att 
Denscombe (2018) menar att följdfrågor som används vid kvalitativa intervjuer ger 
utrymme för en dialog. Denscombe (2018) anser att en forskningsmetod bör testas 
innan den genomförs för att säkerställa kvalitén på metoden. I vår studie gjorde vi 
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därför en pilotintervju för att undersöka hur våra intervjufrågor besvarade våra forsk-
ningsfrågor. Pilotintervjun gjordes även för att kontrollera om vår intervjuguide var 
formulerad tydlig och konkret för våra tilltänkta informanter. De semistrukturerade 
intervjuerna gav oss möjlighet att ställa frågor i en ordningsföljd som anpassades ut-
ifrån informantens svar och dialogen oss emellan. Intervjuer kräver endast enkel ut-
rustning såsom digital ljudinspelning vilket ses som en fördel menar Denscombe 
(2018). Vid våra intervjuer använde vi oss av en mobiltelefon som spelade in ljudet, 
vilket vi upplevde som fördel då fokus kunde hållas på dialogen som var mellan oss 
och informanten. Vi upplevde även att informanterna inte stördes av ljudupptag-
ningen utan kände sig bekväma. Det kritiska vid intervjuer kan vara den så kallade 
intervjuareffekten som Denscombe (2018) beskriver är när informanten svarar det 
som informanten tror att forskaren vill ha som svar. Det insamlade materialet kan då 
bli mindre trovärdigt. För att om möjligt undvika intervjuareffekten gjorde vi ett med-
vetet subjektivt urval av informanter. Denscombe (2018) beskriver dessa informanter 
som handplockade och att de besitter priviligierade kunskaper inom det valda forsk-
ningsområdet. Vår förhoppning var därför att informanterna gav oss svar utifrån sina 
kunskaper och inte utifrån svar som de trodde att vi ville ha. 
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet som är utformat efter studiens syfte att bidra 
med kunskap om högläsningens villkor och möjligheter som stöd för barns utveckling 
i förskolan. Resultatet är uppdelat i två huvudkategorier som har analyserats fram och 
är Boken som ett villkor för barns möjligheter till utveckling och Förskollärares olika 
villkor som betydelse för barns möjligheter till utveckling, med tillhörande underka-
tegorier. Det som skiljer huvudkategorierna åt är att en del av resultatet syftar till 
böckers betydelse vid högläsning och den andra delen av resultatet syftar till hur för-
skollärarna förhåller sig till högläsning. Avslutningsvis presenteras en analys av re-
sultatet utifrån det valda teoretiska begreppet, stödstrukturer för barn. 

5.1 Boken som ett villkor för barns möjligheter till utveckling  
Under följande huvudkategori presenterar vi fem underkategorier som har framkom-
mit i analysen eftersom vi har fått en variation av svar som innefattar boken som ett 
villkor för barns möjligheter till utveckling. Kategorin framkom eftersom flera resul-
tat innehöll svar som beskrev böckernas betydelse vid högläsning och dess möjlig-
heter för barns utveckling samt på vilket sätt förskollärare ansåg att kompetensut-
vecklingen Läslyftet gett betydelse för högläsningens kvalitet. De fem underkatego-
rierna är: Böckers värde, Högläsningen som en social trygghet, Utveckling av barns 
normer och värden, Utveckling av barns matematik och Utveckling av barns språk. 

5.1.1 Böckers värde  
I det insamlade material hittades ett mönster där flera förskollärare berättade om 
bokens värde, förskollärares förhållningssätt och hur viktigt det är med böckernas 
placering i förskolans miljö för att skapa ett intresse hos barnen. En förskollärare ut-
tryckte att om barn endast ser bokryggarna på böckerna i hyllan skapas inget intresse 
för bokläsning. När förskollärare har ett syfte med böckers placering i förskolans 
miljö skapar förskollärarna villkor för att barn ska kunna bli intresserade av böcker 
och läsning, som i sin tur kan ge möjlighet till barns utveckling och lärande. 
 

Barnen måste ju få introduktionen redan när de är små och att man ger in-
tresset redan där. Vi ställer även böckerna på hyllor i barnens höjd för att de 
ska se spännande och inbjudande ut, det är viktigt att man ger böckerna en 
värdig plats så barnen blir intresserade av dem. Böckerna är ju våra skatter. 
(Sofia, 181203). 

 
Förskollärare beskrev vid intervjuerna att introduktionen av böcker är väsentligt för 
att barn ska få respekt för böcker. Förskollärare nämnde även att alla barn inte är 
varsamma om böckerna i förskolan eftersom en del barn använde de för att bygga 
med i leken.  
 
 

Ibland ser vi hur barnen använder böckerna i konstruktionslekar för att bygga 
med och att barnen slänger böckerna omkring sig på golvet och det tycker 
inte jag är okej. Det är ju så att vårt förhållningssätt som förskollärare smittar 
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av sig på barnen. Är jag varsam om böckerna så är de också det. (Margareta, 
181203).  

 
I Margaretas citat uttrycks det att förskollärarnas förhållningssätt är avgörande för att 
skapa rätt villkor för hur barn ska hantera böcker i förskolan. Om inte förskollärare 
har ett positivt förhållningssätt till böcker kommer barn i sin tur inte heller ha ett 
positivt förhållningssätt till böcker. I jämförelse med Sofias citat, där det beskrevs att 
förskollärarna har ett syfte med böckers placering för att skapa rätt villkor, för att 
stimulera barns intresse för böcker som kan ge möjligheter till deras utveckling och 
lärande.  

5.1.2 Högläsningen som en social trygghet  
Förskollärarna berättade att den främsta anledningen till varför dem läser högt för 
barn i förskolan är för att barn är i behov av en lugn och avkopplande stund, där de 
får möjlighet att komma till ro i vardagen och deras omsorg tillvaratas. 
 

Jag tycker att de är en fantastiskt mysig stund, både för fantasin och för av-
kopplingen. Barnen brukar lägga huvudet i varandras knä och ibland stryker 
någon den andre på armen eller i håret. Det bli en känsla av samhörighet, de 
slåss aldrig. Dom är inte på varandra på ett otrevligt sätt. (Elsa, 181204).  

 
Citatet ovan beskriver hur högläsningstillfällena införlivar gemenskap, samhörighet 
och trygghet i barngruppen. Med hjälp av boken skapar förskollärare villkor för att 
kunna ge barn möjlighet till omsorg.  

5.1.3 Utveckling av barns normer och värden 
Förskollärarna nämnde vid intervjuerna att högläsning skapar samtal, diskussioner 
och reflektioner om värdegrunden. Med hjälp av boken skapar förskollärarna villkor 
för att kunna ge möjlighet till reflekterande samtal om värdegrundsfrågor, eftersom 
förskollärarna uttryckte att barnen lättare tar till sig sådana frågor utifrån bokens 
handling. Samtalet vid högläsning ger möjligheter till barns utveckling av normer och 
värden.  
 

Dilemmasagan är en bok som handlar om händelser som mycket väl skulle 
kunna hända på förskolan, eller har hänt på förskolan och barnen får prata 
och diskutera kring ämnet utan att hamna i vem som har gjort vad. Det kan 
bli en slags bearbetning om vad som är rätt och fel. Det är lättare att ta till 
sig viktiga frågor med hjälp av bokens värld, det blir inte lika konkret och är 
ett sätt att närma sig dom. (Cecilia, 181203) 

 
Att samtala om en boks handling menade Cecilia är ett sätt att närma sig barns per-
spektiv där barns känslor och åsikter kommer till uttryck. Förskollärare uttryckte hur 
bokens handling kan sättas i andra sammanhang för att ge möjlighet till barns förstå-
else och medkänsla till varandra. 

 
Som idag när jag högläste och ställde frågan till barnen: hur känner ni när 
hon i boken var ledsen? Jag tycker det är viktigt att barnen får känna efter. 
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Så att de kan relatera till boken och i andra sammanhang. Till exempel när 
vi har läst om vilket förhållningssätt vi ska ha mot varandra och när det blev 
bråk i byggen häromdagen så frågade jag barnen: men vad hände för Nalle-
grisen och Katten, kommer ni ihåg de? Då ser man på barnen att dom tänker: 
ja just de, det blev ju inte så bra. (Maria, 181129) 

 
Resultaten visade att högläsningens samtal i form av diskussioner, reflektioner och 
åsikter främjar inkludering och ger möjligheter till att barngruppen stärks med lika 
värderingar. När barnen får utrymme till dessa samtal av förskollärare att uttrycka 
sina tankar och funderingar kan de utveckla sina gemensamma demokratiska värde-
ringar samt reflektioner av etiska dilemman. Böcker om värdegrunden skapar villkor 
för att ge möjlighet till barns utveckling och lärande. 

5.1.4 Utveckling av barns matematik 
Förskollärare berättade i sina intervjuer att de i sin undervisning använder samtal 
vid högläsning i syfte att ge möjlighet till utveckling i matematik för barnen. Förs-
kollärarna valde böcker efter det fokus de ville att samtalen skulle ha. 
 

Att se varje barns unika kunskap utifrån sin förutsättning är något som jag 
värderar högt. Jag tycker att högläsning ger olika typer av kunskap, det är 
viktigt med högläsning för alla barn på deras olika nivåer. Just nu läser jag 
boken om Lilla Anna och där de tar upp prepositioner eftersom matematik är 
vårt fokus just nu. Då sammanför jag det matematiska med det språkliga 
alltså när vi samtalar om boken. (Birgitta, 181128)  

 
Birgitta ger uttryck för att hon bemöter barnen i samtalet, på deras olika utveckl-
ingsnivåer genom högläsning, när hon utmanar barnen i deras lärprocesser i mate-
matik. Böckerna skapade villkor för att kunna ge möjlighet till samtal med barnen 
med fokus på matematik. 

5.1.5 Utveckling av barns språk 
Förskollärarna som vi intervjuade förklarade hur betydelsefullt det är med samtal 
både innan, under och efter högläsning för barns språkutveckling, men även upprep-
ningens betydelse av en bok. Böcker skapar villkor för att kunna ge möjlighet till 
samtal vid högläsning som i sin tur kan ge möjlighet till språklig utveckling för barn. 
Samtalen ger ett utökat ordförråd när barn får möta hur bokstäver blir ord och hur ord 
blir meningar och satser. Det är en början för barns intresse till skriftspråket. 
 

Att barn får reflektera, ställa frågor, återberätta, berätta och lyssna är språk-
liga kommunikationsfunktioner som är otroligt viktiga delar som skapas vid 
högläsning. För vi vet ju att för den språkliga medvetenheten är ju högläsning 
i särklass det bästa vi kan göra. Det är något som jag tagit med mig från 
kompetensutvecklingen Läslyftet som jag har gått. (...) När jag läser högt för 
barn brukar jag först berätta om bokens framsida, och jag ställer frågor om 
vad de tror att boken kommer att handla om. Sen ställer jag också frågor till 
barnen under läsningen för att se vad de kan upptäcka i boken. (Hanna, 
181203)  
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Citatet ovan beskriver hur väsentligt det är att barn får möjlighet att ställa frågor och 
reflektera över böckers innehåll vid högläsningstillfällen. Tack vare Läslyftet har 
Hanna fått förståelse för hur ett arbetssätt med högläsning kan skapa villkor som ger 
möjlighet till barns språkliga medvetenhet. Böcker skapar villkor som ger möjlighet 
till utveckling i barns språkliga kommunikationsfunktioner. 
 

När jag läser samma bok flera gånger kan barnen skapa erfarenheter och de 
tar till sig handlingen i boken. Innan jag börjar läsa brukar jag fråga barnen: 
Kommer ni ihåg vad den här boken handlade om? Då får barnen möjlighet 
att reflektera och återberätta. Hade inte jag högläst så hade inte barnen fått 
den kunskapen som de kan dela med sig av till andra. Barnen brukar även 
läsa för varandra men de kan ju inte läsa, så det blir mer ett återberättande. 
(Louise, 181204) 

 
Louise uttrycker att upprepningens betydelse av boken är meningsfull för barn då det 
ges möjlighet för dem att utveckla sitt återberättande och att de kan dela med sig av 
sina erfarenheter till andra. Att läsa samma bok flera gånger skapar villkor för att ge 
möjlighet till barns språkliga utveckling. 
 

5.2 Förskollärares olika villkor som betydelse för barns möjligheter 
till utveckling  

Under följande huvudkategori presenteras fem underkategorier som har framkommit 
i vår analys eftersom vi har fått en variation av svar som innefattar förskollärares olika 
villkor som har betydelse för barns möjligheter till utveckling vid högläsning. Kate-
gorin framkom utifrån att flera resultat innehöll svar som beskrev vilka förhållnings-
sätt som förskollärare använde sig av vid högläsning. De fem underkategorierna är: 
Förskollärares inlevelse, Förskollärares förberedelser, Högläsning i mindre grupper, 
Syftet med läsvilan ofta en organisatorisk fråga och Betydelsen av Lpfö 18.  
 

5.2.1 Förskollärares inlevelse  
Förskollärarna berättade i sina intervjuer att de tycker att rösten är ett viktigt redskap 
vid högläsning. Förskollärarna menade att högläsning handlar om att fånga barnen 
genom rösten, tonläge, att göra det intressant och att vara engagerad för att få barnen 
att leva sig in i bokens värld.  
 

Barnen gillar när man förställer rösten och är lite mystisk, eller om man änd-
rar rösten när man är en farbror. Jag tycker barnen ska få uppleva ett äventyr 
när man läser för dom, det ska vara spännande och roligt. Det blir inte roligt 
om man inte är engagerad när man läser. (Monika, 181204) 

 
I Monikas citat framgår det att det kan bli ointressant om någon läser entonigt och 
aldrig tar paus i läsandet. Förskollärarna förklarade att om barn tycker det är ointres-
sant och är ofokuserade måste förskolläraren engagera sig mer, till exempel genom 
att förställa sin röst eller förstärka med en knackning eller annat ljud under läsningen. 
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Engagemanget hos förskollärare är väsentligt för att fånga barnen och det är avgö-
rande för att barn ska förstå handlingen och en boks budskap. Förskollärares engage-
mang vid högläsning med hjälp av röstläge och kroppsspråk skapar villkor för att ge 
barn möjlighet till en intressant och spännande läsupplevelse men även att förstå 
böckers budskap. 
 

5.2.2 Förskollärares förberedelser  
De flesta förskollärarna förklarade att de förbereder sig genom att läsa böcker innan 
de har högläsningstillfällen för att kunna skaffa sig en förkunskap om innehållet i 
böckerna och om svåra ord kan behöva förklaras.  
 

Det är bra att ha läst en bok innan för att veta om boken kommer tilltala 
barnen men även mig själv, för att jag ska kunna engagera mig i handlingen. 
Ibland när vi arbetar med ett speciellt tema är det bra om man har förberett 
böcker utifrån barnens intresse för att ge möjlighet till lärande i temat. 
(Fanny, 181203).  

 
Fanny uttrycker i citatet att hon med hjälp av boken skapade villkor för att temaarbetet 
skulle kunna utgå från barnens intresse. Förberedelser inför ett högläsningstillfälle 
skapar villkor för att kunna ge barn möjlighet till utveckling och lärande. 
 

5.2.3 Högläsning i mindre grupper  
Förskollärarna nämnde i intervjuerna att de vid flera högläsningstillfällen delar upp 
barngruppen i mindre grupper av olika anledningar. Förskollärarna beskrev hur de 
delade in barngruppen efter deras olika utvecklingsnivåer och förutsättningar. De för-
klarade att det kan bli en för stor eller en för liten utmaning för barnen vid högläs-
ningstillfällena om barngruppen inte delas in i mindre grupp. När det finns en med-
veten indelning utifrån barns utveckling har villkor skapats för att ge möjlighet till 
lärande på barnens individuella nivåer.  
 

Framgångsfaktorn är att jobba i mindre grupper. Alla barn uppfattar hand-
lingen i boken olika, de har olika förutsättningar, har kommit olika långt i 
utvecklingen och att möta alla barn är då väldigt svårt om man är en stor 
grupp på 15-20 barn. Vi har ofta tre läsgrupper beroende på utvecklingsnivån 
hos barnen. (Petra, 181204).  

 
Förskollärarna uttryckte i intervjuerna att de även delade in barn i mindre grupper av 
andra anledningar än efter barns olika utvecklingsnivåer. När flera förskollärare sva-
rade på frågan om hur det går till när högläsning sker svarade de bland annat att bar-
nen delades in i grupper beroende på hur väl de fungerade ihop men även utifrån vilka 
barn som behövde sova och vilka barn som skulle vara vakna.  
 
 

Först delar vi upp barnen i två grupper, de som har sovbehov och de som inte 
sover. De som är vakna får lyssna till högläsning, då får man tänka på lite 
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hur man sitter. Alltså de här två barnen kan inte sitta bredvid varandra, det 
här barnet behöver sitta nära en vuxen, något barn behöver kanske hålla en 
vuxen i handen. Det är kanske så vi tänker innan med de här grupperna, men 
just hur grupperna blir i slutändan kan inte vi styra över då det handlar om 
hur föräldrarna bestämmer hur barnen ska vila. (Margareta, 181203). 

 
Citatet beskriver att de barn som är vakna gavs möjlighet att lyssna till högläsning i 
förskolan men för de barn som sov gavs inte någon möjlighet att lyssna till högläs-
ning. Förskollärarna skapade därför inte villkor för att alla barn i barngruppen skulle 
få lyssna till högläsning.  
 

Nej vi har inga planerade tillfällen som vi läser. Men när vi delar upp oss i 
den minsta gruppen om fem barn per grupp så kan det ju vara att jag kanske 
väljer en bok. Men leker de bra känns det synd att avbryta dom i det.  
(Elsa, 181204). 

 
I citatet uttrycks det att om barnen leker bra vill förskolläraren inte avbryta deras lek 
för högläsning. Därför skapades varken villkor eller gavs möjligheter för barns ut-
veckling och lärande vid högläsning. Villkorens betydelse är avgörande för om hög-
läsning sker i förskolan. Om högläsning sker planerat utifrån mindre grupper har för-
skollärarna skapat villkor som kan ge möjlighet till barns utveckling och lärande. Men 
om alla barn inte har lika villkor för att kunna lyssna till högläsning i förskolan ges 
inte möjlighet till deras utveckling och lärande. 
 

5.2.4 Syftet med läsvilan ofta en organisatorisk fråga 
Förskollärarna lyfte i sina intervjuer att de har högläsning efter lunch, den så kallade 
läsvilan, med deras barngrupper. De ställde sig frågande till om det är rätt tillfälle på 
dagen för barn att möta den mest språkutvecklande aktiviteten, som högläsning är, 
men även om det är rätt tillfälle för barn att bli intresserade av böcker och läsning. En 
förskollärare förklarade att i hennes barngrupp handlar det om en organisatorisk fråga 
vilket ger förskollärare möjlighet att enklare ta sina raster, eftersom bara hälften av 
barnen är vakna och samlade vid högsläsningstillfället. Förskollärarna skapade inte 
rätt villkor vid högläsning, eftersom de valde att ha högläsningen efter lunch när bar-
nen var trötta och förskollärarna skulle ta sina raster. 
 

Man ska inte välja högläsning på grund av organisatoriskt tänk, för det vet 
jag ju själv att den planerade högläsningen ger så himla mycket mer och 
barnen tycker att den stunden är roligare än till exempel den efter lunchen, 
när de är trötta. Just planeringen av högläsningen är något som jag tror att 
vi måste bli bättre på så att man inte lämnas ensam som pedagog vid dessa 
tillfällen (Maria, 181129).  

 
Resultatet visade att högläsningen inte borde planeras utifrån en organisatorisk anled-
ning om villkor ska kunna erbjudas till barn för att ge möjlighet till deras utveckling 
och lärande. 
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5.2.5 Betydelsen av Lpfö 18 
När vi ställde frågan till förskollärarna i intervjuerna om hur deras arbetssätt med 
högläsning skulle kunna förändras då begreppet högläsning skrivs in i Lpfö 18, fick 
vi olika svar. Flera förskollärare svarade att de kommer att arbeta vidare med högläs-
ning på samma sätt som de gör nu då de anser att deras arbetssätt redan följer det 
kommande uppdraget i Lpfö 18. Men däremot ansåg de att begreppet högläsning be-
höver lyftas och diskuteras i arbetslagen, eftersom det är något alla förskolor måste ta 
ställning till. Lpfö 18 skapar villkor för att kunna ge fler möjligheter att arbeta med 
högläsning i förskolan. En förskollärare berättade att regeringen har beslutat att Sta-
tens Kulturråd ska dela ut böcker till alla Sveriges förskolor som en insats för att 
belysa vikten av högläsning för barn. När Statens Kulturråd delar ut böcker till för-
skolor skapas fler villkor för högläsning och det kommer de troligtvis att ge möjlig-
heter till barns utveckling och lärande.  

 
Jag tror att det kommer att ställas högre krav på oss pedagoger. Beroende 
på hur mycket man värdesätter högläsning och hur man ser på sina förut-
sättningar, så går det att ändra arbetssätt precis som man vill. Allting har 
betydelse för vilka förutsättningar man har, får av sin chef eller dom du tar. 
Det är bara vi förskollärare som sätter gränser för vad som är möjligt med 
högläsning. (Monika, 181204).  

 
I Monikas citat beskrivs det att förskollärares arbetssätt påverkas av de förutsätt-
ningar, alltså villkor, som förskollärarna antingen har, får eller tar i förskolan. Villko-
ren vid högläsning behövs för att ge möjligheter till barns utveckling och lärande. Om 
förskollärare värdesätter högläsning lågt skapas inga villkor av förskollärare och ar-
betssättet vid högläsning kommer antagligen påverkas negativt. Däremot om förskol-
lärare värdesätter högläsningen högt skapas villkor av förskollärare och arbetssättet 
kommer troligtvis att påverkas positivt, vilket ger möjlighet till barns utveckling och 
lärande. Så som Monika beskrev i citatet är villkor något som förskollärare har, får 
eller tar.  
 
Cecilia är en av de förskollärare som uttryckte att hennes arbetssätt kommer att fort-
sätta liknande som det gör nu, eftersom hon ansåg att hennes arbetssätt stämmer över-
ens med hur hon tolkar att högläsning ska användas i förskolan utifrån Lpfö 18. Ce-
cilia har skapat villkor för högläsning som behövs för att ge möjlighet till barns ut-
veckling eftersom hon uttrycker att hennes arbetssätt är i linje med Lpfö 18.  

 
Jag tycker det är viktigt att det finns en brinnande själ på varje förskola som 
gillar högläsning. Efter att jag hade läst den nya reviderade läroplanen 
kände jag att jag redan arbetar enligt den. Jag är beredd att nästan säga att 
jag kan få med hela läroplanen i en högläsningsstund, beroende på hur jag 
organiserar den (Cecilia, 181203). 

 
Cecilia uttrycker att om det finns en brinnande själ för högläsning på varje förskola 
har villkor skapats för att kunna ge möjlighet för högläsningstillfällen med en högre 
kvalitet och möjlighet att arbeta efter hela Läroplanen för förskolan.  
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5.3 Analys 
Sammanfattningsvis genomsyras högläsningens villkor och möjligheter som stöd för 
barns utveckling vid högläsning genomgående i resultatet. I huvudkategorin Boken 
som ett villkor för barns möjligheter till utveckling, fann vi resultat som visade att 
förskollärare skapade villkor utifrån böcker som redskap vid högläsning för barn i 
förskolan. Det i sin tur formade stödstrukturer för barn som kunde ge möjligheter till 
utveckling i normer och värden, matematik och barns språk. Stödstrukturerna för 
barn gav även möjligheter till att barns omsorg tillvaratogs vid högläsning och att 
intresse för böcker kunde möjliggöras. Resultatet visade att när förskollärare skapade 
villkor för samtal vid högläsningstillfällen fungerade samtalet som stödstrukturer för 
barn för att kunna ge möjlighet till deras utveckling och lärande inom normer och 
värden, matematik och barns språk.  
 
I den andra huvudkategorin Förskollärares olika villkor som betydelse för barns möj-
ligheter till utveckling, visade resultatet att förskollärares olika förhållningssätt var 
villkor som hade skapats av förskollärare för att kunna ge möjlighet till barns utveckl-
ing och lärande vid högläsning. Förskollärarnas betydelsefulla förhållningssätt var 
deras röst och kroppsspråk, men även att förskollärarna förberedde sig inför högläs-
ningstillfället genom att läsa boken innan. Dessa förhållningssätt formade stödstruk-
turer för barn som kunde ge möjligheter till barns utveckling och lärande vid högläs-
ning. I resultatet framgick det även att förskollärare förhöll sig olika till barngrupper-
nas storlek vid högläsning. En del förskollärare delade in barnen efter deras utveckl-
ingsbehov medan andra förskollärare delade in barnen med anledning av deras sov-
behov. De barn som sov, gavs inte samma möjligheter att få möta högläsning i för-
skolan som de barn som var vakna. Därmed hade inte förskollärarna skapat villkor 
för alla barn att få möta högläsning och inga stödstrukturer för barn som sov hade 
formats för att kunna ge möjlighet till barns utveckling och lärande. När förskollärare 
planerade högläsningstillfällen av organisatoriska skäl som till exempel för att kunna 
lösa av varandras raster och högläsning i samband med lunch, formades inga stöd-
strukturer för barn eftersom barnen var för trötta, för att kunna ges möjlighet till att 
utveckla sitt språk och intresse för böcker.  
 
Slutligen visades det i resultatet i huvudkategorin Förskollärares olika villkor som 
betydelse för barns möjligheter till utveckling, att förskollärares arbetssätt kan 
komma att förändras i och med Lpfö 18. Värdesätter förskollärare högläsning högt 
kommer Lpfö 18, som ett redskap, att skapa villkor för att kunna forma stödstrukturer 
för barn som möjliggör deras utveckling och lärande vid högläsning. Å andra sidan 
ansåg sig vissa förskollärare redan arbeta i enlighet med Lpfö 18. De antydde att om 
det finns en förskollärare med stort engagemang för högläsning har det skapats villkor 
för att högläsningstillfällen kan vara målstyrda efter hela Läroplanen för förskolan, 
som i sin tur kan ge fler möjligheter för barns utveckling och lärande.  
 
Avslutningsvis visade resultatet i studien att skapandet av villkor av förskollärare 
såsom samtal, förskollärares förhållningssätt och böcker som redskap, formas till 
stödstrukturer för barn och kan vara avgörande för att barn ska ges möjligheter till 
utveckling och lärande vid högläsningstillfällen.  
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6 Diskussion 
I följande kapitel kommer diskussionen presenteras utifrån fyra underrubriker som är 
Böcker skapar villkor och ger möjligheter, Mindre barngrupper skapar villkor och ger 
möjligheter, Systematiska arbetssätt skapar villkor och ger möjligheter och Samtalet 
ger möjligheter. Innehållet i dessa rubriker belyser våra reflektioner från vårt resultat 
och ställs emot den tidigare forskningen. Kapitlet avslutas med rubriken Vidare forsk-
ning, där förslag till framtida forskning ges. 

6.1 Böcker skapar villkor och ger möjligheter 
Böckers placering i förskolans miljö och förhållningssätt till böcker som förskollärare 
förmedlar till barn i förskolan har framkommit i resultatet. Det visas i resultatet att 
förskollärare skapar villkor för att böcker ska ha en värdig plats i förskolans miljö, 
där hela boken ska vara synlig och inte endast bokryggen, för att kunna möjliggöra 
ett intresse för böcker hos barn. Det beskrivs även att barn använder böcker i kon-
struktionslekar för att bygga med istället för att behandla böcker varsamt och använda 
dem vid läsning. I likhet med Dooleys (2010) forskningsresultat som beskriver att 
beroende på hur förskollärare förhåller sig till böcker påverkar det barns förhållnings-
sätt till böcker. Dooley (2011) menar vidare att när förskollärare förstår värdet av 
böcker, hur de presenteras och hur böcker kan användas ger det möjlighet för barn att 
förstå värdet av böcker och upptäcka ett intresse för böcker. En jämförelse av vårt 
resultat med Dooleys (2011) resultat visar att förskollärare inte alltid skapar villkor 
för hur böcker ska hanteras men när de skapar villkor förstår barn värdet av böcker 
och hur de kan användas. 
 
I resultatet framkommer det att förberedelse inför ett högläsningstillfälle genom att 
som förskollärare själv läsa boken först är villkor förskolläraren skapar för att få en 
förkunskap om innehållet och eventuella svåra ord som kan komma att behöva för-
klaras för barnen. Förberedelsens syfte är även att förskolläraren lättare ska kunna 
engagera sig i handlingen och att boken som ett redskap är vald utifrån barns intresse 
för att ge möjlighet till lärande. Kopplat till Kindles (2011) som i sin forskning likt 
vår studie, påvisar att förskollärares förberedelse inför ett högläsningstillfälle är be-
tydelsefullt för att ge möjlighet till ett lärande hos barn. Det som skiljer vårt resultat 
från Kindles (2011) resultat är att förberedelsen är grunden till en målstyrd aktivitet, 
alltså undervisning för barn. Vårt resultat visar att förskollärare förbereder högläs-
ningstillfällena för att skapa villkor för lärande men inte alltid med uttalade målstyrda 
syften. Dock leder det i sin tur till barns utveckling av normer och värden, matematik 
och språk, men resultatet visar inte om högläsningstillfällena är målstyrda mot just de 
ämnena, som Kindles (2011) menar att förberedelser inför högläsning bör vara. 

6.2 Mindre barngrupper skapar villkor och ger möjligheter  
Resultatet visar att förskollärare förbereder högläsningstillfällena genom att dela upp 
barngruppen i mindre grupper. En del av förskollärarna delar upp barn efter deras 
utvecklingsbehov för att skapa villkor och ge möjligheter för ett målstyrt högläsnings-
tillfälle. De andra förskollärarna delar upp barnen i mindre grupper efter hur väl bar-
nen fungerar tillsammans och efter deras sovbehov. Vi ifrågasätter den typen av för-
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beredelser eftersom Kindles (2011) resultat visar att förberedelsen ska syfta till lä-
rande för barn. Solstads (2015) resultat visar likt vårt resultat att mindre barngrupper 
vid högläsning är ett villkor för att kunna ge möjlighet till barns språkutveckling, ef-
tersom varje barn får mer talutrymme och deras kunskaper delas ömsesidigt. Vårt 
resultat i likhet med Solstads (2015) resultat, visar att de förskollärare som delar in 
barn i mindre grupper utifrån deras utvecklingsbehov är en framgångsfaktor för barns 
språkutveckling. 

6.3 Systematiska arbetssätt skapar villkor och ger möjligheter  
McGee och Schickedanz (2007) forskningresultat visar att det systematiska arbetssät-
tet vid högläsning som förskollärarna använder i deras studie är en metod som skapar 
villkor och ger möjligheter till utveckling i ett uttrycksfullt språk, analytiska diskuss-
ioner och ett större ordförråd hos barn. Likt McGee och Schickedanz (2007) används 
ett systematiskt arbetssätt i Jönssons (2007) forskningsresultat som ger möjligheter 
till språkutveckling hos barn. I vårt resultat visas det att förskollärares arbetssätt med 
högläsning kan komma att förändras då begreppet högläsning skrivs in i Lpfö 18 
(Skolverket 2018) som börjar gälla 1 juli 2019. Resultatet visar att förskollärarna på 
forskningsområdets förskolor inte använder sig av sådana arbetssätt som McGee och 
Schickedanz (2007) och Jönssons (2007) forskningsresultat visar. Vidare visar vårt 
resultat att förskollärarna därför inte skapar de villkoren förskollärarna behöver för 
att kunna ge rätt möjligheter till utveckling och lärande hos barnen vid högläsnings-
tillfällen. Dock framkommer det i vårt resultat att det finns ett samband mellan förs-
kollärarna i vår studie som har gått kompetensutvecklingen Läslyftet. Sambandet är 
att de har kunskap i hur barns språkliga medvetenhet kan stimuleras och även möjlig-
göra andra kunskaper som till exempel matematik, värden och normer, vid högläs-
ning. Skolverket (2017) beskriver Läslyftet som ett arbetssätt som ger förskollärare 
metoder för att ge möjlighet till barns läs- och skrivutveckling i förskolan. Läslyftet 
som arbetssätt kopplar vi som likhet med McGee och Schickedanz (2007) och med 
Jönssons (2007) systematiska arbetssätt, eftersom det i vårt resultat har framkommit 
att tack vare Läslyftet har förskollärare fått förståelse och kunskap om hur ett arbets-
sätt med högläsning kan gå till, för att ge möjligheter till barns utveckling. I McGee 
och Schickedanz (2007) och Jönssons (2007) studiers resultat visas det likt vårt resul-
tat att systematiska arbetssätt ger möjlighet till barns utveckling. Slutsatsen av vårt 
resultat är att de förskollärare som har gått Läslyftet har en djupare kompetens och 
skapat villkor för hur högläsning kan genomföras och vilka möjligheter högläsnings-
tillfällen kan ge än de förskollärare som inte har gått Läslyftet. 

6.4 Samtalet ger möjligheter  
I resultatet framkommer det att samtal med barn under högläsningstillfällen uppfattas 
som väsentligt för barns språkutveckling. När barn får reflektera, ställa frågor och 
återberätta utifrån böckers innehåll, ger det möjlighet till ett utökat ordförråd och det 
är en början för barns intresse för skriftspråket. Resultatet visar även att när barn får 
bekräftelse och möjlighet att ställa frågor, reflektera och återberätta bemöter förskol-
lärarna barnen i samtalen. McGee och Schickedanz (2007) resultat visar likt vårt re-
sultat, att när förskolläraren tillsammans med barnen analyserar och reflekterar över 
bokens handling och svåra ord ger det möjlighet till att barns språk kan utvecklas. 
Kindles (2011) menar likt McGee och Schickedanz (2007) att samtal vid högläsning 



 

25(27) 
 

 

ger möjlighet till lärande hos barn och Kindles (2011) resultat visar att genom anpass-
ning av böcker efter barns utvecklingsnivåer ges möjlighet till barns lärande. 
 
När barn har fått samma bok högläst för sig flera gånger ger det möjlighet till att barn 
lär sig bokens handling och kan återberätta och dela med sig av sina erfarenheter till 
varandra. Jönssons (2007) och Dooleys (2010) forskningsresultat är i likhet med vårt 
resultat, eftersom deras forskningsresultat visar att vid upprepning av högläsning av 
samma bok flera gånger ges barn möjlighet att utveckla sin förmåga att återberätta 
bokens handling, vilket är en del av språkutvecklingen och ett steg i utvecklingsfasen 
till läskunnighet. Vår studies resultat visar att när öppna frågor ställs till barn om 
böckers innehåll vid högläsningstillfällen ger det möjlighet till barns fördjupade för-
ståelse för texter och språklig medvetenhet. Det är något som Jönsson (2007) och 
Whorall och Cabell (2016) har liknande resultat på i sina studier. Whorall och Cabell 
(2016) menar att samtal, som till exempel öppna frågor, är kognitivt utmanande för 
barn. Det är i likhet med vårt resultat som beskriver att öppna frågor, utifrån en spe-
ciell händelse från en bok vid högläsning, kan vara kognitivt utmanande för barn. I 
vårt resultat framkommer det även att samtalet vid högläsning utifrån en boks hand-
ling kan ge möjlighet till barns förståelse av värderingar. Barn har lättare att ta till sig 
viktiga frågor utifrån en boks handling som de sedan kan få förståelse för, relatera till 
i andra sammanhang och som i sin tur utvecklar barns förståelse för värderingar. Lik-
nande resultat har både Dooley (2010) och Gunnestad m.fl. (2015) fått i sina studier 
som visar att med hjälp av en boks handling ges barn möjlighet till identitets- och 
kunskapsutveckling.  

6.5 Vidare forskning  
Under studiens gång har vi fått nya kunskaper i hur Läslyftet som arbetssätt skapar 
villkor för förskollärare i förskolan för att ge möjlighet till barns utveckling och lä-
rande vid högläsning. Det hade varit intressant att göra en jämförande studie mellan 
en förskola som arbetar systematiskt utifrån Läslyftet och en förskola som inte gör 
det, för att undersöka villkor och möjligheter till barns språkutveckling. Ett annat för-
slag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka samma forskningsområde 
som i denna studie men förutom intervjuer med förskollärare, även använda sig av 
observationer vid högläsningstillfällen för att om möjligt få en inblick från barns per-
spektiv. 
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Bilaga A 
Missiv till förskollärare  
 
Hej! 
Du som förskollärare tillfrågas att delta i vår studie där syftet är att bidra med kunskap 
om förskollärares uppfattningar om högläsningens syfte. Mer specifikt kommer vi att 
undersöka huruvida högläsning används som ett språkutvecklande redskap där samtal 
om litteratur står i fokus. Det är aktuellt att genomföra en studie i ämnet eftersom 
forskning visar vikten av högläsning och reflekterande boksamtal för barns utveckl-
ing. Asplund Carlsson (2015) menar att högläsning för barn stödjer deras språkut-
veckling. Fridolfsson (2008) förstärker vikten av högläsning i förskolan och menar 
att barn även lär sig språkliga uppbyggnader. Att kunna återberätta en saga eller be-
rättelse är en bra språkträning. I den nya läroplanen för förskolan beskrivs begreppet 
högläsning som ett redskap för utvecklingen av barns språk och som en del i försko-
lans uppdrag. 
 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättning att ut-
veckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur 
och andra texter. (Skolverket 2018, s. 8.) 
 

Din medverkan är viktig eftersom vi tror att intervjun kommer bli ett givande samtal 
där vi kan utbyta tankar och åsikter om högläsningens syfte i förskolan. Vi är intres-
serade av att intervjua dig och du får bestämma vart vi ska träffas och vid vilken 
tidpunkt som kan passa dig. Intervjun beräknas att ta cirka 45 minuter. Vi kommer att 
spela in med ljudupptagning om du samtycker till detta. Vi tar hänsyn till de forsk-
ningsetiska principerna. Du som deltar i studien kan naturligtvis avbryta din medver-
kan när som helst under studiens gång. Vi kommer att använda oss av fiktiva namn 
och ser till att det insamlade materialet förvaras oåtkomligt för obehöriga. 
 
Vi som genomför studien heter Ellen Kron och Ida Olsson och är studenter som läser 
sista terminen på förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Materialet 
från intervjun kommer vara ett underlag för vår C-uppsats i utbildningen. Meddela 
oss gärna så fort som möjligt om du vill delta i intervjun eller om du vill avstå. Vi 
planerar att genomföra intervjuerna under vecka 48 och 49. Det går bra att anmäla din 
medverkan via e-post, telefon eller sms till någon utav oss. Vi är tacksamma om du 
vill delta i denna intervju. Du är även välkommen att kontakta oss om du har några 
frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
Ellen och Ida 
 
Kontaktuppgifter:  
Studerande:  

Ellen Kron   E-post: xxxx@student.lnu.se  
Ida Olsson     E-post: xxxx@student.lnu.se 

Handledare:   
Ann-Katrin Perselli  E-post: xxxx@lnu.se 
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Bilaga B 
Intervjuguide 
 
Introduktionsfrågor: 
Berätta:  
... hur länge har du arbetat som förskollärare och hur länge har du arbetat här?  
... vilka åldrar är det på din avdelning och hur många barn finns i barngruppen? 
... har du någon hjärtefråga eller något du brinner extra för som förskollärare? 
... vad innebär högläsning för dig? 
... brukar du läsa högt för barn i förskolan och i så fall vad tror du att barnen tycker 
om högläsning? 
 
1. Berätta hur det går till när du läser högt för barn? 
Var och när har du högläsning?  
 
2. Vad är det som avgör vilka böcker du högläser?  
 
3. Varför läser du högt för barn? 
 
4. Läser du samma bok flera gånger?  
I sådana fall varför? 
 
5. Vilka olika sätt brukar du högläsa på?  
 
6. Har du planerat vilka tillfällen högläsning sker? 
I sådana fall vilka? 
 
7. Hur organiserar du högläsningen för barnen?  
 
8. Berätta hur du skulle vilja arbeta med högläsning som ett språkutvecklande red-
skap, om du fick bestämma fritt?  
 
9. Berätta hur du tror att ditt arbetssätt med högläsning kan förändras, eftersom be-
greppet högläsning skrivs in i den nya läroplanen? 
 
10. Berätta, brukar du samtala med barn om innehållet i boken under högläsning?  
 
12. När vid högläsningstillfället samtalar du med barn om innehållet i boken? 
Varför?  
 
13. Hur skulle högläsning kunna skapa samtal med barn i språkutvecklande syfte? 
I andra utvecklande syften? 
 
14. Avslutande fråga: 
- Är det något du tycker är viktigt som vi har glömt och som du vill tillägga? 


