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Abstract 
The Effects of Reading Aloud on Children's Language 

Development in Preschool: A Qualitative Study of Preschool 

Teachers’ Perceptions about the Effect of Reading Aloud on 

Children’s Language Development 

 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar att högläsning 

påverkar barns språkutveckling genom att undersöka hur förskollärare resonerar kring 

högläsning i förskolan. Ämnet högläsningens påverkan på barns språkutveckling var 

intressant att undersöka eftersom tidigare studier har visat att högläsning är av betydelse för 

barns språkutveckling samt att vårdnadshavare läser allt mindre för sina barn i hemmet. 

Utifrån syftet formulerades två frågeställningar: På vilka sätt arbetar förskollärare med 

högläsning för att främja barns språkutveckling? Vilka resurser har förskollärare för att främja 

barns språkutveckling i samband med högläsning? För att kunna undersöka och få ta del av 

förskollärarnas uppfattningar valde vi att utgå från en kvalitativ ansats med semistrukturerade 

personliga intervjuer med fyra verksamma förskollärare. Vi lyssnade på de inspelade 

intervjuerna, sammanställde och kategoriserade intervjusvaren utifrån olika mönster och fick 

fram ett resultat som vi därefter analyserade utifrån tidigare forskning och teoretiskt ramverk. 

Slutligen diskuterades resultatet och analysen i relation till våra tolkningar och uppfattningar. 

Resultatet visade att samtliga intervjuade förskollärare i studien hade en uppfattning om att 

högläsning är ett betydelsefullt verktyg för att främja barns språkutveckling. Det framhölls att 

det är genom utvecklande samtal om böcker och texter i samband med högläsning där barn får 

inflytande och delaktighet som är avgörande för att barns språk ska kunna utvecklas. 

Förskollärarna nämnde dessutom att en lugn miljö är en förutsättning för att samtalen vid 

högläsning ska bli av god kvalité. 
 

Nyckelord 
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1 Inledning  
 

Om du läser för mig, kommer jag att kunna 50,000 ord när jag är 17 år. Och om du inte 

läser, kommer jag bara att kunna 15,00. (Stadsbiblioteket Göteborg, 2016) 

 

Högläsning innefattar mer än att endast läsa en bok från början till slut. Som citatet ovan 

belyser, har högläsning en påverkan på barns ordförråd vilket främjar barns språkutveckling. 

Högläsning utvecklar barns ordförråd när barnen kommer i kontakt med nya begrepp i olika 

sammanhang. Barn som får erfara lärandesituationer som högläsning utvecklar även förståelse 

för berättelsernas innehåll och texters uppbyggnad (Heimer, 2016). Vårt intresse för 

högläsningens påverkan på barns språkutveckling har vuxit fram under utbildningens gång 

genom såväl praktik som teori. Utifrån praktiken har vi olika erfarenheter av att högläsning har 

använts på olika sätt i förskolans verksamheter. Vi har erfarenheter av förskolor som använt sig 

aktivt av högläsning i utvecklande syfte och förskolor som använt högläsning som en lugn stund 

vid läsvila. 

 

Högläsning anses vara viktigt för barns lärande och utveckling men trots detta minskar 

högläsning i hemmet. Vårdnadshavare använder sig allt mindre av högläsning för sina barn 

menar Heimer (2016) trots att läsning ses som nödvändigt för att kunna vara delaktig i dagens 

samhälle. Barnkulturhuset Junibacken och den ideella föreningen Läsrörelsen som arbetar med 

att uppmärksamma barns språk och läsning, har tillsammans gjort en webbundersökning om 

läsvanor hos små barn. Undersökningen visade att enbart 35 procent av de vårdnadshavare som 

deltog läste varje dag för sina barn i hemmet (Läsrörelsen, 2012). Varför är det då betydelsefullt 

att vi läser för barnen? En bok för alla (2014) skriver att högläsning breddar barns ordförråd, 

de utvecklar en språklig medvetenhet, empati och självkänsla. Barnet lockas till att bli 

läsintresserad och högläsning blir även en mysig stund för barnen att finnas nära någon vuxen. 

 

I den kommande reviderade Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) framhävs språket som 

en betydande del i barns lärande och utveckling. Förskolan ska stimulera barns språkutveckling 

genom att ta tillvara och väcka barns nyfikenhet till kommunikation i olika former. Det skrivs 

även att barn i pedagogiska miljöer ska få ta del av högläsning genom att barnen får lyssna till 

och samtala om böcker vilket kan gynna deras språkutveckling (ibid.). Att färre vårdnadshavare 

läser för sina barn i hemmet och att högläsning har blivit en del i den kommande reviderade 

läroplanen (ibid.) gör att arbetet med högläsning i förskolan blir en viktig del då förskolan ska 

komplettera hemmet (Skolverket, 2016). 

 

Att högläsning i hemmet har minskat samtidigt som högläsning har fått en större roll i 

förskolans kommande läroplan gör att det finns ett dilemma i förskolan. Det gör att högläsning 

behöver uppmärksammas i förskolan som ett medvetet arbetssätt för att främja barns 

språkutveckling. Med utgångspunkt i läroplanerna och tidigare forskningsresultat kommer vi 

att undersöka hur förskollärare uppfattar att högläsning påverkar barns språkutveckling. Vår 

förhoppning är att studien ska kunna nå ut till förskollärare och förskollärarstudenter om vilka 

effekter högläsning har på barns språkutveckling. 

 

 

 

 

 

 



  

 

2 

 

2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar att 

högläsning påverkar barns språkutveckling. Studien kommer att utgå från följande 

frågeställningar: 

 

- Hur uppfattar förskollärare att de arbetar med högläsning för att främja barns 

språkutveckling? 

 

- Hur uppfattar förskollärare att resurser främjar barns språkutveckling i samband med 

högläsning?  
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3 Tidigare forskning 
Avsnittet presenterar tidigare forskning i relation till studiens syfte och frågeställningar som 

berör olika aspekter kring högläsning som kan påverka barns språkutveckling. Områdena som 

har definierats är förskollärarens roll och samtalets betydelse, lek och samspel i 

litteracitetsaktiviteter, förskolans pedagogiska miljö samt barns delaktighet och inflytande i den 

pedagogiska miljön. Avsnittet avslutas med en sammanfattning som belyser det mest 

betydelsefulla från varje område. Områdena har definierats då dessa faktorer kan påverka hur 

barns språkutveckling utvecklas i högläsningssituationer. 

 

3.1 Förskollärarens roll och samtalets betydelse 

Tidigare forskning pekar på att på att högläsning har en påverkan på barns språkutveckling. I 

Norlings (2015) avhandling om förskolans sociala språkmiljö framhålls vikten av ett medvetet 

arbetssätt hos förskollärarna för att utveckla barns talade språk genom att använda 

betydelsefulla begrepp i samtalen och uppmärksamma barnens roll i högläsning. Genom att ge 

barnen inflytande och delaktighet i samtalen kring högläsning får barnen möjlighet att utveckla 

sitt språk. Vidare beskriver Norling (ibid.) att förskollärarens roll handlar om att utmana barnen 

till deltagande och samspel genom att ställa frågor och bekräfta barnen i samtalen. 

Kommunikationen och samtalen är betydelsefulla för barns förståelse för texters innehåll, vilket 

i sig främjar barns språkutveckling. 

 

I en delstudie om språk och kommunikation av barns tidiga lärande, Mellgren och Gustafsson 

(2009) visar att högläsning påverkar barns begreppsuppfattning. De har använt sig av 

videoobservationer, fältanteckningar och lärarobservationer för att ta reda på hur barn 

framträder i högläsningssituationer. Barn får möjlighet att inhämta kunskap och lära sig om 

ordens betydelse i högläsningssituationer. Författarna framhåller vikten av pedagogens 

lyhördhet i en gemensam kommunikation där barnen blir synliggjorda och där läsningen 

anpassas efter barngruppen. Avslutningsvis menar Mellgren och Gustafsson (ibid.) att det i den 

gemensamma kommunikationen skapas ett samspel mellan pedagog och barnen där varje barn 

får möjlighet till bekräftelse och att utmanas vidare genom samtal i samband med högläsning. 

 

Högläsning har ett värde i sig som kan främja barns språkutveckling framhäver Mcgee och 

Schikedanz (2007) i sin artikel om högläsning i förskolan. Författarna har sammanställt tidigare 

studiers resultat och kommit fram till olika metoder vid högläsning som gynnar barns 

språkutveckling. Det framhålls att det är hur förskollärare använder högläsning som är 

avgörande för om det sker en språkutveckling. Det är främst när barnen är aktiva i samtal genom 

att svara på och ställa frågor som en utveckling kan ske. Författarna menar att det dessutom 

handlar om pedagogens inlevelse vid högläsning eftersom inlevelsen anses påverka i vilken 

utsträckning barnen finner intresse och upplever innehållet i böcker som lustfyllt.  

 

Svensson (2009) redogör i sin studie om hur vanligt förekommande högläsning är i förskolor. 

I studien samlades empirin in genom att studenter fick fylla i enkäter som berörde hur ofta 

verksamma förskollärare läste för barngruppen under en bestämd tidsperiod. Resultatet visar 

relationen mellan högläsning och barns språkförmåga. Författaren framhåller att studier har 

visat att barn som har erfarenheter av högläsning generellt har en bättre kunskap om bokstäver, 

ett större ordförråd och en bättre fonologisk medvetenhet. Att samtala om böckers innehåll 

tillsammans med barn samt att använda sig av dialogläsning framhålls som förutsättningar för 

att utveckla barns språkliga förmågor (ibid.). Dialogläsning förklarar Zavenberger och 

Whitehurst (2003) som en metod där barnen blir aktiva i högläsning genom att uppmuntras till 

att svara på frågor och engageras i berättandet genom att beskriva bokens bilder och texter. I en 
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dialog menar Norling (2015) att det krävs någon som pratar, någon som lyssnar och någon som 

ställer frågor för att ett samspel mellan barn och pedagog ska uppstå och för att en 

språkutveckling ska kunna ske. I samtalen är det betydelsefullt att en vuxen ger barnen respons 

vid högläsning vilket kan stärka barns självkänsla och gynna språkutvecklingen (ibid.). 

 

3.2 Lek och samspel i litteracitetsaktiviteter 

Det är i samspel med andra barn och pedagoger som barns språkutveckling kan utvecklas. I sin 

studie har Botö (2018) skrivit om interaktion i förskolans litteracitetsaktiviteter. Hon har använt 

sig av videodokumentation i sin studie som har visat att barn i aktiviteterna lär och utvecklas 

genom samarbete med såväl pedagoger som med andra barn. I aktiviteterna får barn möjlighet 

att utveckla den fonologiska medvetenheten om hur bokstäverna låter samt kunskap om att 

bokstäver tillsammans kan bilda ord vilket kan stärka barns ordförråd. Botö (ibid.) tar även upp 

sambandet mellan barns utveckling inom litteracitet och barns lek. Detta kan kopplas samman 

och bildar tillsammans begreppet litteracitetsaktiviteter som innefattar fokus på undervisning 

och lek. Botö (ibid) förklarar att när barnen fick vara delaktiga och ha inflytande i 

litteracitetsaktiviteter såsom högläsning blev barnen mer intresserade av att använda litteracitet 

i leken. I leken skapade barnen egna skyltar som användes för att utveckla leken. Det är därför 

av vikt att se leken som betydelsefulla tillfällen där barn får möjlighet att utveckla och utöva 

litteracitet (ibid.). 

 

3.3 Förskolans pedagogiska miljö 
Förskolans miljöer ska inspirera barn till ett lekfullt lärande. Därmed blir utformningen av den 

pedagogiska miljön en viktig faktor för att utveckla barnens intresse (Norling, 2015). Chou, 

Cheng och Cheng (2016) har skrivit en artikel om huruvida motivationen till läsning ökar om 

det finns inspirerande läsmiljöer. De har genomfört intervjuer med barn och pedagoger i 

förskolan samt vårdnadshavare och resultatet har visat att miljön har betydelse för 

läsmotivationen. Miljön i förskolan ska vara inspirerande och bjuda in barnen till att vilja ta del 

av materialet som finns i verksamheten. Om verksamheten och miljön anpassas för situationer 

som inkluderar läsning ökar barnens motivation till att vilja lyssna på när någon läser för dem 

(ibid.). Norling (2015) menar att barn som får möjlighet att spendera tid i miljöer där texter, 

böcker och symboler finns tillgängligt ges förutsättningar att kunna utveckla en förståelse för 

betydelsefulla begrepp och sin omgivning. Vidare menar Norling (ibid.) att det är av vikt att 

miljön ger barnen möjlighet till att spontant i leken berätta och låtsasläsa för att utveckla sitt 

intresse för språket. 

 

För att inspirera barnen till meningsfull läsning behöver pedagogerna aktivt arbeta med läsning 

förklarar Chou, et al. (2016). Det är pedagogerna som ansvarar för att barnen ska ges en 

möjlighet att få deltaga i en verksamhet som stimulerar barns språkutveckling. Det handlar om 

att pedagogerna visar ett motiverande intresse för språkutvecklande aktiviteter som i detta fall 

högläsning och möjliggör förutsättningar för barn att kunna utveckla sitt språk (Norling, 2015). 

Det är pedagogerna som uppmärksammar och synliggör barnen menar Chou, et al. (2016), 

genom att böckerna i verksamheten väljs ut och anpassas efter barnens intressen. Detta kan göra 

barnen inspirerade och intresserade till att vilja delta i läsmiljön (ibid.). 

 

3.4 Barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska miljön 

I högläsningssituationer tillsammans med pedagoger förklarar Chou, et al. (ibid.) att det är 

betydelsefullt när barnen själva får möjlighet att välja vilka böcker som ska läsas under 

högläsning. Detta kan utveckla barns motivation och intresse för böcker när barnen får vara 

delaktiga och påverka valet av böcker till högläsning. Vidare menar Chou, et al. (ibid.) att 
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förskolans verksamhet ska planeras utifrån barnen vilket betyder att barnen ska ha möjlighet att 

själva kunna nå exempelvis böcker i hyllan. För att barnen ska kunna medverka till en läsmiljö 

är det av vikt att materialet finns tillgängligt för barnen. Barnen ska ha möjlighet att hämta 

böcker utan att behöva säga till en pedagog och därmed blir avståndet mellan barnen och 

böckerna kortare vilket kan motivera barnen till att vilja utforska böckernas innehåll på egen 

hand. Det handlar om att planera en verksamhet som bjuder in och inspirerar barnen genom att 

berika verksamheten med böcker anpassade för barngruppen. Detta kan utveckla en motivation 

hos barnen och ge dem en positiv och nyfiken bild av böcker och dess innehåll (ibid.). 

 

3.5 Sammanfattning 
Avsnittet tidigare forskning har presenterat och redogjort för de fyra olika områdena 

förskollärarens roll och samtalets betydelse, lek och samspel i litteracitetsaktiviteter, förskolans 

pedagogiska miljö samt barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska miljön. 

Förskollärarens roll och samtalets betydelse visar vikten av ett medvetet arbetssätt hos 

förskollärarna där barnen blir aktiva genom att få inflytande och delaktighet i samtalen vilket 

kräver att pedagogerna är lyhörda gentemot barnen. Det är när barnen uppmuntras och får 

möjlighet att svara på och ställa frågor om texters innehåll som språket kan utvecklas. Studier 

har visat att barn som har fått erfarenheter av högläsning med utvecklande samtal generellt har 

ett större ordförråd, mer kunskap om bokstäver och en bättre fonologisk medvetenhet. Andra 

området som berör lek och samspel i litteracitetsaktiviteter visar hur litteracitet kan ta sig 

uttryck i barns lek. Det har visat sig att barn som fått delaktighet och inflytande i aktiviteter 

såsom högläsning intresserat sig för att använda litteracitet för att utveckla den fria leken. I det 

tredje området som handlar om förskolans pedagogiska miljö talas det om vikten av 

utformningen av miljön för att fånga barns intresse. Barn som får ta del av inspirerande och 

tillgängliga miljöer med bokstäver, symboler och böcker ges förutsättningar att kunna utveckla 

förståelsen för begrepp och ord. Det sista området som tar upp barns delaktighet och inflytande 

beskriver vikten av att barnen får vara med och välja ut böcker till högläsning. Det framhävs 

även att tillgängligheten till böcker och barns egna initiativ är av betydelse för att barnen ska 

kunna utforska och utveckla ett intresse för böcker. 
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4 Teoretiskt ramverk 
I avsnittet presenteras det sociokulturella perspektivet samt de teoretiska begreppen den 

proximala utvecklingszonen, intersubjektivitet, det vidgade litteracitetsbegreppet och språklig 

medvetenhet. Dessa begrepp är valda utifrån studiens syfte och frågeställningar och kommer 

att vara relevanta teoretiska begrepp i vår studie. Innebörden av begreppen förklaras för att 

sedan sättas i relation till studiens undersökning. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Språk och kommunikation är viktiga faktorer för att människor i samspel ska ha en möjlighet 

att förstå varandra. Grundaren för det sociokulturella perspektivet är Lev Semenovich 

Vygotskij. Det är Vygotskijs arbeten om språk, lärande och utveckling som ligger till grund för 

det sociokulturella perspektivet. Teorin utgår från hur samspel påverkar lärande och utveckling 

genom att människor samspelar i olika aktiviteter (Säljö, 2014). I det sociokulturella 

perspektivet har språket en framträdande roll. Språket är en stor del av dagens samhälle då 

språket används för att kommunicera om eventuella oklarheter som uppstår menar Mars (2016). 

Språket gör det möjligt för människor att kommunicera om sådant som inte är fysiskt 

tillgängligt och som kräver vidare förklaringar. Språket blir därmed ett kommunikationsmedel 

för att människor ska få en förståelse för varandra och sin omgivning. Förutom via språket är 

det framförallt i samspel och lek som barn lär och tillägnar sig kunskap (Mars, 2016). 

Betydelsefullt i det sociokulturella perspektivet är att lärande inte ska förstås som en överföring 

mellan människor utan istället att lärande är något människan deltar i och utvecklar i samspel 

med andra. Det sociokulturella perspektivet är inte kopplat till någon specifik pedagogik eller 

inriktning eftersom det handlar om organiserandet av lärandet genom samspel mellan 

människor (Säljö, 2014). 

 

Det sociokulturella perspektivet är relevant i vår studie för att kunna analysera vårt insamlade 

material. Begreppet blir relevant för att analysera samspelet mellan barn och pedagoger i 

högläsningssituationer. Det handlar om hur barn lär i interaktion med andra genom att 

kommunicera via språket vilket kan främja barns språkutveckling. 

 

4.2 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen tillhör det sociokulturella perspektivet som Vygotskij 

utvecklade. Den proximala utvecklingszonen handlar om att utveckla barns lärande genom att 

utmana dem i samspel med andra barn och pedagoger förklarar Mars (2016). Det handlar om 

den kunskapen som barnet har sedan tidigare och den nya kunskapen som barnet har möjlighet 

att inhämta, vilket syftar till den kunskapen som kan utbytas mellan människor. Socialt samspel 

lyfts fram som en möjlig tolkning och förklarar att barnet och den vuxna samspelar. Den vuxne 

som har mer erfarenhet och kompetens kan utmana barnet genom att möjliggöra tillfällen då 

barnet kan inhämta ny kunskap. Det handlar därmed om att utmana barnet vidare utifrån barnets 

kunskapsnivå. Det kan även vara barn med en bredare kunskap som kan utveckla det andra 

barnets kompetenser (ibid). 

 

Den proximala utvecklingszonen är ett betydelsefullt begrepp i vår studie vid analys om hur 

förskollärarna anpassar högläsningssitationer för att främja barns lärande och utveckling. 

Begreppet blir på så sätt relevant för att analysera hur förskollärare utmanar barnen genom att 

ge de rätta förutsättningarna för att kunna bidra till en språkutveckling hos barnen.   
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4.3 Intersubjektivitet 
Begreppet intersubjektivitet kan förklaras med ett intresse som uppstår mellan barn och 

pedagog i sammanhang där båda parter deltar. Det handlar om att det finns tillräckligt med 

intersubjektivitet mellan deltagarna, det vill säga att det finns en delad uppfattning och 

förståelse, för att en aktivitet eller ett samtal ska kunna fortsätta (Botö, Lantz-Andersson & 

Wallerstedt, 2017). För att deltagarna i samtalet ska kunna uppnå en intersubjektivitet behöver 

deltagarna få en förståelse utifrån andras synvinklar. Det möjliggör även att barnen kan samlära 

i interaktion med andra. Intersubjektivitet används för att beskriva hur barns och pedagogers 

interaktion ser ut. För att utläsa en intersubjektivitet undersöks samtalet mellan barn och 

pedagog i förskolan, genom att undersöka hur de får en gemensam förståelse, hur de samspelar 

och hur interaktionen bidrar till att samtalet eller aktiviteten kan fortsätta (Botö, 2018). 

 

Intersubjektivitet blir ett relevant begrepp i studien för att studera förskollärarnas uppfattningar 

om interaktionen och intresset som kan uppstå mellan barn och pedagog i samband med 

högläsning. Det handlar därmed om hur förskollärarna uppfattar att samspelet mellan deltagarna 

under högläsning påverkar barnets utveckling och lärande. 

 

4.4 Det vidgade litteracitetsbegreppet 
Litteracitet är ett omtalat begrepp som fått en vidare betydelse då nya sätt att se på 

kommunikation och kunskapsinnehåll framträtt menar Björklund (2008). Litteracitet har 

tidigare endast berört det som kategoriserats som läsning och skrivning. I det vidgade begreppet 

innefattar litteracitet nu även kunskap om tecken, tal, symboler och bilder i sociala sammanhang 

(ibid.). Den vidgade betydelsen kring litteracitet är av vikt att beakta då kommunikation, läsning 

och skrivning sker på flera olika sätt idag som exempelvis via datorer då det har skett en snabb 

teknisk utveckling. Nya kommunikationssätt blir därmed allt viktigare för att människor ska 

kunna kommunicera med varandra på andra sätt än enbart verbalt. Kommunikationen idag via 

den tekniska utrustningen har börjat innefatta mer bilder, symboler och tecken istället för 

skriven text. Att kunna tolka bilder, symboler och tecken blir viktigt både för vuxna och barn 

för att de ska bli delaktiga i samhället samtidigt som barn allt tidigare kommer i kontakt med 

detta (ibid.). 

 

I analysen kommer vi att använda oss av benämningen litteracitet i relation till det vidgade 

litteracitetsbegreppet. I högläsning kommer barnen i kontakt med bilder, texter, tecken och 

symboler som även kan förekomma i andra sammanhang genom kommunikation. Litteracitet 

som begrepp blir därmed relevant för att analysera hur barnen kommer i kontakt med dessa vid 

högläsning.  

 

4.5 Språklig medvetenhet 
Varje barn ska ha en möjlighet att kunna utveckla en läsförmåga och då fordras en god språklig 

medvetenhet hos barnet. Språklig medvetenhet förklarar Alatalo (2011) innebär att barnet får 

en förståelse för hur orden ser ut och ordens innebörd vilket kan kopplas ihop med barnets 

kognitiva förmåga. Fonologisk-, morfologisk-, syntaktisk-, semantisk- och pragmatisk 

medvetenhet har gemensamt att de är samlade under begreppet språklig medvetenhet (Krantz, 

2011). I studien har vi däremot valt att lägga fokus på två av dessa begrepp, fonologisk- och 

semantisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet handlar om barns förståelse för olika 

språkljud som finns i det talade språket samt förmågan att skilja på och hantera språkljuden. 

Barn som är fonologiskt medvetna har förmågan att lyssna hur ord låter och avgöra om orden 

är långa eller korta, att kunna språkleka eller rimma med ord. Semantisk medvetenhet handlar 

om att barn får förståelse för betydelsen av ord och meningar (Alatalo, 2011).  
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Språklig medvetenhet är relevant för vår studie för att analysera förskollärarnas uppfattningar 

om vad samtalen innehåller. Det som uppkommer i samtalen är betydelsefullt för att förstå hur 

samtalen bidrar till att utveckla barns språkliga medvetenhet. 
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5 Metod 

Metodavsnittet ger en överblick på studiens genomförande och beskriver hur arbetet inför 

intervjuerna har utformats med utgångspunkt i syfte och frågeställningar om hur högläsning 

påverkar barns språkutveckling. Metodavsnittet tar upp och motiverar för valen av kvalitativ 

ansats, datainsamlingsverktyg, urval och redogör för genomförandet samt etiska överväganden. 

Slutligen avslutas avsnittet med en metoddiskussion. 

 

5.1 Kvalitativ ansats 
Metoden som har använts i studien är kvalitativ ansats. Vår studie utgår från fenomenografi 

vilket är en teori som Kihlström (2007) beskriver som människors olika uppfattningar. Vi har 

undersökt förskollärarnas egna uppfattningar och därför ansågs kvalitativ ansats i form av 

intervjuer vara det lämpligaste alternativet. Denscombe (2009) förklarar att studier som har en 

kvalitativ ansats utgår från mindre undersökningsgrupper där tolkning av det empiriska 

materialet är av betydelse för att kunna hantera och förstå den insamlade empirin. Därför är 

intervju som forskningsverktyg vanligt förekommande inom kvalitativ ansats för att kunna nå 

detaljerade beskrivningar av ett fenomen. Då studien ville nå förskollärarnas uppfattningar 

valdes kvantitativ ansats bort eftersom den kvantitativa ansatsen utgår från större 

undersökningsgrupper och ofta med enkäter i form av färdigformulerade svar. Denscombe 

(ibid.) beskriver att intervjuer öppnar upp för intervjupersonerna att framföra sina egna 

uppfattningar och erfarenheter kring ämnet som intervjuarna sedan kan få förståelse för genom 

att tolka intervjuerna.  

 

5.2 Datainsamling  
I vår studie användes intervju som datainsamlingsverktyg. Vi använde oss av personliga 

intervjuer som Denscombe (ibid.) beskriver handlar om mötet mellan intervjuaren och 

respondenten. Det finns flera olika fördelar med personliga intervjuer. Det är vanligtvis ett 

enkelt intervjuverktyg som endast kräver planering och struktur av intervjufrågorna och en tid 

för intervjuaren och respondenten att avvara för intervjun. En annan fördel med personliga 

intervjuer är att det är enklare att ha uppsikt över då endast en respondents uppfattningar 

kommer till uttryck under intervjun, jämfört med exempelvis gruppintervjuer. Det underlättar i 

sin tur sammanställningen och analysen av det insamlade materialet. De personliga intervjuerna 

utgick från semistrukturerade intervjuer, det vill säga att intervjun baserades på öppna 

intervjufrågor som berörde studiens ämne (se bilaga 1). De öppna frågorna bidrog till en 

flexibilitet i intervjuerna genom att vi ställde följdfrågor utifrån våra planerade intervjufrågor 

som utvecklade respondentens berättelse. Flexibiliteten gjorde det möjligt för oss att få en 

vidare förståelse av respondenternas tankar och uppfattningar då respondenterna fick möjlighet 

att ge detaljerade beskrivningar om högläsning (ibid.). 

 

Intervju som datainsamlingsverktyg valdes eftersom vi ville ta del av respondenternas 

uppfattningar om högläsningens betydelse på barns språkutveckling samt hur högläsning 

kommer till uttryck i verksamheterna. Kihlström (2007) diskuterar objektivitet och subjektivitet 

i relation till kvalitativa intervjuer när det är respondenternas egna uppfattningar som ska 

undersökas. I intervjuerna är det av vikt att som intervjuare ställa öppna frågor för att inte styra 

intervjun. För att undvika ledande frågor kan det underlätta att fundera över sin egen förståelse 

kring ämnet för att kunna skilja på sina tankar och de svar som uppkommer i intervjuerna. Det 

handlar därför om att som intervjuare sträva efter att vara så objektiv som möjligt genom att 

bortse från egna tankar om ämnet och därmed inte vara subjektiv eftersom det är de intervjuade 

personernas uppfattningar som ska synliggöras (ibid.). Genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer som utgick från våra öppna intervjufrågor strävade vi efter att vara 
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så objektiva som möjligt och undvika att påverka respondenterna till att ge förväntade och 

tilltalande svar. De semistrukturerade intervjuerna med öppna intervjufrågor skapade möjlighet 

att nå respondenternas egna perspektiv på ämnet utifrån deras uppfattningar och tidigare 

erfarenheter. 

 

5.3 Urval 
Urvalet i studien är fyra förskollärare som arbetar på fyra olika förskolor med barn i åldrarna 

ett till fem år. I vår studie valde vi att fokusera på de äldre barnens språkutveckling, tre till fem 

år. Innehållet i studien och intervjufrågorna anpassades och utformades medvetet för att beröra 

de äldre barnens språkutveckling i förskolan. Vi valde att fokusera på de äldre barnen eftersom 

de generellt har ett större ordförråd och en större begreppsförståelse vilket kan möjliggöra mer 

utvecklande samtal i samband med högläsning. De förskollärare som valdes ut inför 

intervjuerna har fått fiktiva namn vilket betyder att namnen är påhittade för att säkerställa 

konfidentialiteten i studien.  

 

Tabell 1:  

Namn Ålder Avslutad 
förskollärar-

utbildning 

Arbetslivserfarenhet 
(år) 

Åldrar i 
barngrupp 

(år) 

Antalet barn i 
barngruppen 

Antal 
pedagoger i 

barngruppen 

Geografiskt läge 

Maria 41  2007 20  1-5  21  4  Mindre stad i en 

liten kommun 

Annika  50  1995 23  5  19  3  Större stad i en 

medelstor 

kommun 

Lotta 59  1986 32  2-3  16  3  Större stad i en 

medelstor 

kommun 

Monica 48  1980 28  1-5  20  4  Mindre stad i en 

liten kommun 

 

Tabell 1 visar information om varje intervjuad förskollärare som har varit relevant och som kan 

påverka hur förskollärarna arbetar med högläsning i verksamheterna. Året de intervjuade 

förskollärarna avslutade sin utbildning samt hur många års erfarenhet de har av att ha arbetat 

som förskollärare är relevant eftersom samhället och förskollärarutbildningen har förändrats 

med tiden. Barngruppens ålder, storlek, antalet pedagoger i barngrupperna och det geografiska 

läget är relevant för högläsningssituationerna eftersom det kan påverka hur högläsning 

organiseras i verksamheterna.  

 

De fyra förskollärarna valdes ut då kontakt har funnits till dessa förskolor sen tidigare. Dessa 

förskollärare valdes utifrån ett subjektivt urval som Denscombe (2018) förklarar som ett mindre 

urval som har kunskap och kompetens inom ämnet som ska undersökas. De utvalda förskolorna 

arbetar med högläsning som verktyg för barns språkutveckling i utvecklande syfte men även i 

situationer när barnen behöver en avkopplande stund. Denscombe (2009) skriver om 

förutsättningar gällande urval i kvalitativa studier och menar att tidsramen för studien påverkar 

urvalet. Urvalet i vår studie var därmed anpassat efter den tidsperiod som fanns tillgänglig för 

studiens undersökning. 
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5.4 Genomförande 

Vid intervjuerna var vi båda närvarande. Tanken med att båda skulle vara närvarande var att 

det skulle finnas två perspektiv på samtliga intervjuer för att våra olika relationer med 

förskollärarna inte skulle kunna styra eller påverka intervjusvaren. Att vara två under 

intervjuerna underlättade genomförandet (Kihlström, 2007). En av oss hade en mer 

observerande roll och förde anteckningar om innehållet i intervjuerna medan den andra var mer 

ledande och ställde frågor. Rollfördelningen i intervjuerna varierade beroende på relationen till 

respondenten. Den av oss som hade en tidigare relation till respondenten hade den ledande 

rollen i intervjun. Intervjuerna spelades in med förutsättningen att respondenterna hade 

accepterat detta utifrån de forskningsetiska principerna som beaktats. Intervjuerna bearbetades 

genom att först lyssna på inspelningarna och sedan analysera dem. 

 

Fördelen med inspelade intervjuer var att vi kunde gå tillbaka och lyssna på intervjuerna ett 

flertal gånger. Kihlström (ibid.) pratar om placeringens betydelse i miljön vid intervjuer, att det 

är av vikt att intervjuerna genomförs i en lugn miljö. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum 

på varje förskola där inget kunde störa intervjuerna. Vid arbetet med resultatet och analysen har 

vi använt oss av vad Malmqvist (2007) förklarar som helhetsanalys. Det innebär att först få en 

uppfattning om helheten i det empiriska materialet för att sedan hitta passande teman (ibid.). 

Utifrån våra frågeställningar sorterades empirin och därefter identifierades två teman, 

förskollärarnas arbetssätt med högläsning och resurser i verksamheterna. Genom att lyssna på 

inspelningarna sammanställdes det empiriska materialet som gjorde att vi kunde kategorisera 

materialet utifrån två teman och finna underrubriker. Vi hittade därmed likheter och skillnader 

i intervjuerna genom att jämföra de olika intervjuerna som Kihlström (2007) menar är av 

betydelse i kvalitativa studier. Nästa steg i analysen beskriver Malmqvist (2007) är att studera 

materialet mer i detalj för att kunna anpassa materialet till syfte och frågeställningar. Vi gjorde 

detta genom att utesluta det material som var irrelevant, som inte svarade på frågeställningarna 

och som inte kunde sättas i relation till syftet. Det gjorde det möjligt att sammanställa resultatet 

för att sedan tolka och analysera resultatet i relation till relevant teori, teoretiskt ramverk och 

tidigare forskning. 

 

5.5 Etiska överväganden 
I studien har de fyra huvudkraven inom forskningsetiska principer beaktats. Huvudkraven är 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Första huvudkravet är informationskravet, vilket innebär att respondenterna ska informeras om 

syftet med studien. Vi förhöll oss till detta genom att vi inför intervjuerna skickade ut ett missiv 

(se bilaga 2) till förskolorna med information om vilka som skulle utföra intervjun, studiens 

syfte och innehåll samt önskad tid och plats för intervjun. Andra huvudkravet är 

nyttjandekravet, vilket innebär att respondenterna ska få information om hur materialet i 

intervjuerna kommer att hanteras i studien. Detta gjorde vi genom att informera respondenterna 

om att intervjumaterialet endast skulle användas i forskningsändamål för den aktuella studien. 

Tredje huvudkravet är samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna ska få möjlighet att 

bestämma över sitt eget deltagande i intervjun. Det ledde till att vi gav respondenterna möjlighet 

att själva bestämma om sin medverkan till intervjun eller föreslå en annan tidpunkt för intervjun 

som passade båda parter bättre. Fjärde huvudkravet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att 

respondenterna ska informeras om att deras medverkan hanteras med konfidentialitet för att 

skydda deras personliga uppgifter. Det gjorde att vi bytte ut förskollärarnas namn till fiktiva 

namn i studien (Vetenskapsrådet, 2011). 
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5.6 Metoddiskussion - trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet 
Studiens första begrepp kopplat till kvalitativa studier är trovärdighet. Trovärdighet handlar om 

studien har gett svar på vad som ska undersökas eller studeras och att studien svarar på syfte 

och frågeställningar (Kihlström, 2007). För att ge studien trovärdighet har vi använt oss av 

intervju som metod med färdigformulerade intervjufrågor för att alla respondenter skulle få 

samma frågor och samma förutsättningar. Vi har även använt oss av citat för att stärka det 

framskrivna resultatet och anpassat innehållet i studien i relation till syfte och frågeställningar 

för att öka studiens trovärdighet. 

 

Studiens andra begrepp kopplat till kvalitativa studier är överförbarhet. Kvalitativa studier 

förklarar Denscombe (2018) som mindre omfattande undersökningsgrupper som kopplas 

samman med överförbarhet. Genom att använda sig av ett mindre urval i kvalitativa studier går 

det att få en tydligare bild och förståelse för studiens undersökning. Överförbarhet menar 

Denscombe (ibid.) handlar om att studiens innehåll och att det empiriska materialet kan 

användas i andra liknande studier. På grund av att tidsramen var snäv valdes fyra förskollärare 

ut som urval i vår studie och det är därför svårt att fastställa i vilken mån det finns en 

överförbarhet på grund av studiens omfattning. För att stärka överförbarheten ytterligare i 

studien har alla avsnitt beskrivits så detaljerat som möjligt vilket även ökar studiens 

tillförlitlighet.  

 

Studiens tredje begrepp kopplat till kvalitativa studier är tillförlitlighet. Tillförlitlighet menar 

Denscombe (2009) innebär att andra med samma metod skulle kunna komma fram till ett 

likartat resultat i andra jämförbara studier. Det kan däremot finnas svårigheter med att uppnå 

tillförlitlighet och att få fram ett likartat resultat eftersom resultatet kan påverkas av vilken 

förståelse den som utför studien har för innehållet. Att vi båda var närvarande under samtliga 

intervjuer och att intervjuerna spelades in för att allt material under intervjuerna skulle kunna 

tas del av även senare, stärkte studiens tillförlitlighet (Kihlström, 2007). Genom studien har vi 

även varit så objektiva som möjligt vilket Denscombe (2009) menar även stärker 

tillförlitligheten.  
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6 Resultat och analys 
Avsnittet kommer att presentera en sammanställning av det resultat som framkommit utifrån 

våra intervjusvar. Utifrån den sammanställda empirin som utgick från våra två frågeställningar 

identifierades två teman, förskollärarnas arbetssätt med högläsning och resurser i 

verksamheterna som är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet har 

kategoriserats med underrubriker utifrån dessa två teman för att tydliggöra resultatets olika 

delar. Det första temat, förskollärarnas arbetssätt med högläsning, kategoriseras med 

underrubrikerna planerad högläsning, spontan högläsning och samtalet i högläsning. Det andra 

temat, resurser i verksamheterna, kategoriseras med underrubrikerna digitala hjälpmedel, 

fysiska böcker och den pedagogiska miljön. Varje tema avlutas med en resultatanalys där 

resultatet sätts i relation till studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning.  

 

6.1 Förskollärarnas arbetssätt med högläsning 
Samtliga förskollärare belyser det betydelsefulla i att använda högläsning som arbetssätt i 

förskolans verksamhet för att främja barns språkutveckling. Högläsning kan ske i olika 

situationer under dagen såsom planerad och spontan högläsning. Planerad högläsning definieras 

av förskollärarna som den dagliga läsvilan medan spontan högläsning är den läsning som sker 

utifrån barnens och pedagogernas egna initiativ resten av dagen. I samband med högläsning 

framhävs betydelsen av utvecklande samtal där barns delaktighet och inflytande kommer till 

uttryck för att stimulera barns språkutveckling. 

 

6.1.1 Planerad högläsning 
De undersökta förskolorna har dagligen planerad läsvila efter lunchen och flertalet av läsvilorna 

innehåller samtal om böckerna. Hur läsvilorna är strukturerade och uppdelade skiljer sig mellan 

de olika förskolorna utifrån antalet läsvilor, barnens ålder eller behov. Det uppkommer även att 

grupper ses som en tillgång under högläsning för att främja barns språkutveckling. 

 

En företeelse som flertalet förskollärare tar upp är att de planerade läsvilorna innehåller samtal 

i samband med högläsning. Samtalen kring högläsning ses som viktiga för att stimulera barns 

språk. Maria förklarar däremot att det inte förekommer några samtal under deras planerade 

läsvila då läsvilan omfattar både barn som är vakna och barn som sover samt på grund av antalet 

tillgängliga pedagoger. 

 

En annan företeelse som uppkommer under intervjuerna är läsvilornas olika struktur. Två av 

förskolorna har två olika läsvilor där barnen delas upp i två grupper medan de andra två har en 

läsvila med ett mindre antal barn. Flertalet förskollärare delar in läsvilorna utefter barnens ålder. 

Annika förklarar däremot att deras läsvilor är uppdelade utefter barnens behov. Hon förklarar 

att den ena läsvilan riktar in sig på diskussioner kring innehållet i böckerna, medan den andra 

läsvilan fokuserar på att utveckla barnens ordförråd och begreppsförståelse genom att benämna 

och samtala om ord och begreppens betydelse. 

 

En tredje företeelse som nämns i intervjuerna är pedagogens inlevelse i samband med 

högläsning, den ses som betydelsefull för att intressera barnen. Det finns uppfattningar om att 

pedagogens förhållningssätt speglar av sig på barnen. Förskollärarna är enade om att en 

förutsättning för att barnen ska fångas och bli intresserade är att pedagogen inspirerar barnen 

genom att läsa med inlevelse vid högläsning. Detta är något som Maria tar upp i intervjun. 
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[…] Givetvis hur jag läser med och vad det är för bok. Jag kan ju inte sitta såhär och det 

var en gång en tomte. Det är ju liksom, man måste ju leva sig in i det hela och ha olika 

röster eller ändra röstläget och så med ju. (Maria) 

 

Maria beskriver i citatet att hennes inlevelse berör hur hon läser för barnen och att det är så hon 

kan fånga barnens intresse vid högläsning. Hon förklarar också att det är hur hon lever sig in i 

olika roller utifrån böckerna genom att ändra röstläget som påverkar barnens intresse och 

nyfikenhet för högläsning. 

 

Slutligen lyfter förskollärarna att högläsning i grupp främjar språket samtidigt som det tränar 

olika förmågor hos barnen. Högläsning i grupp möjliggör för barnen att öva på språket i 

samband med att barnen tar del av nya ord, både skriftligt och verbalt. Det möjliggör även för 

barnen att träna koncentrationen genom att hålla fokus, vänta på sin tur, lyssna på varandra och 

prata inför sina kompisar. Det leder i sin tur till samtal och samspel mellan barnen och 

pedagogen. 

 

6.1.2 Spontan högläsning 
Samtliga förskolor har spontanläsning i verksamheten varje dag. Den spontana läsningen 

grundas i initiativet till läsning och böcker eftersom det är genom ett initiativ som spontan 

högläsning kan ske. Initiativet till spontan högläsning förekommer av både barnen och 

pedagogerna på förskolorna. Pedagogernas initiativ till spontan högläsning utgår från olika 

syften beroende på situationen. 

 

En företeelse som samtliga förskollärare lyfter är att initiativet till spontan högläsning sker av 

både pedagoger och barn. I den dagliga verksamheten förklarar flertalet förskollärare att syftet 

med pedagogernas initiativ till spontan högläsning, främst utgår från att barnen behöver en lugn 

stund utifrån att barnen är trötta eller att de behöver varva ner. Maria förklarar i intervjun att 

initiativet från pedagogerna även kan bero på andra saker som exempelvis att barn ibland kan 

behöva en egen lässtund tillsammans med en pedagog. Hon menar att det är betydelsefullt att 

se och uppmärksamma varje barn i sådana situationer. Samtliga förskollärare förklarar även att 

det inte alltid förekommer samtal om böckerna i spontan högläsning vilket återges av Annika. 

 
Man försöker få in det. Det är jättehärligt på eftermiddagen att ta en bok och sätta sig och 

läsa. Man kan ju läsa hur många som helst ju. Och då är det inte alltid man samtalar om 

böckerna. Vill barnen så samtalar man. Annars får det bara vara en lugn och trevlig stund. 

(Annika) 

 

Annika anser att den spontana högläsningen är en avkopplande stund tillsammans med barnen. 

Hon belyser det betydelsefulla i spontan högläsning, att högläsning inte alltid behöver innehålla 

samtal utan att det även kan vara en lugn aktivitet för barnen. 

 

6.1.3 Samtalet i högläsning 
Samtliga förskollärare upplever att samtalen kring högläsning är betydelsefulla för barns 

språkutveckling och belyser barns delaktighet och inflytande i samtalen. Förskollärarna menar 

att det är av vikt att uppmärksamma och synliggöra barnens tankar, idéer och intressen vid 

högläsning. Samtalen berör främst diskussioner kring innehållet i böckerna men även svåra ord 

tas upp, som förklaras och diskuteras samtidigt som barnen får träna på ordens uttal.  

 

En företeelse som framkommer i intervjuerna är barnens delaktighet och inflytande i samtalen. 

Förskollärarna pratar om att det är hur barnen blir uppmärksammade och synliggjorda i 
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samtalen samt när barnen får påverka valet av böcker vid högläsning som barnens delaktighet 

och inflytande kommer till uttryck. Maria beskriver i intervjun att de använder en pratpinne för 

att styra upp diskussioner i samtalen för att alla barn ska få möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Pratpinnen används för att alla barn som vill ska få komma till tals, det betyder att 

det barnet som har pratpinnen får prata medan de andra barnen får vara tysta, lyssna och vänta 

på sin tur. Det är på så sätt som barnen själva får möjlighet att bestämma över sin delaktighet 

och sitt inflytande i samtalen. I två av intervjuerna lyfts ett annat sätt hur barnen får möjlighet 

till delaktighet och inflytande i högläsning och samtal. Annika och Monica berättar att de har 

haft dagar då barnen själva fick ta med böcker hemifrån till samlingar. Annika förklarar att 

barnet som tog med sig en egen bok i samband med högläsning först fick berätta vad boken 

handlade om. Därefter läste pedagogen boken för att sedan samtala om boken tillsammans med 

barnen. Det är i samtalen under högläsning som barnen får möjlighet att återberätta böckers 

innehåll vilket förskollärarna lyfter som betydelsefullt eftersom det är i samtalen det kan ske en 

språkutveckling. Monica menar att barnen behöver lära sig att återberätta eftersom barnen 

behöver kunna detta när de börjar skolan. 

 

En andra företeelse som framkommer är innehållet i samtalen, att det samtalas om svåra ord 

och begrepp under högläsning. Att stanna upp i högläsningen för att uppmärksamma och 

samtala om svåra ord är något som flera av förskollärarna tar upp i intervjuerna. Förskollärarna 

pratar om vikten av att använda svåra ord och inte endast enkla ord som barnen förstår. Avsikten 

är att barnen ska kunna få förståelse för nya begrepp och därmed utveckla ordförrådet och 

begreppsförståelsen. Det upplevs att det är både barnen och pedagogerna som stannar upp och 

upptäcker svåra ord och begrepp. Monica lyfter detta i sin intervju. 

 
Idag så kom det ett ord när vi bara pratar, acceptera, dom trodde att det var ett svärord. Fick 

vi förklara då att det är inget svärord, det är samma sak som att jag godkänner att det är 

okej. Och det är ju likadant med böcker. Det kommer ofta ord som dom inte förstår. [...] Så 

det är ju jätteviktigt för barnen att prata om svåra ord. (Monica) 

 

Monica beskriver i citatet vikten av att diskutera betydelsen av svåra ord med barnen eftersom 

det annars kan uppstå missförstånd. Hon menar att det därför är viktigt att stanna upp vid 

högläsning då det uppkommer ord i böckerna som barnen inte alltid har förståelse för. 

 

6.1.4 Resultatanalys 1 

Förskollärarna pratar i intervjuerna om olika former av högläsning som de använder i 

verksamheterna och om samtalet som uppkommer vid högläsning. Vi har valt att kategorisera 

dem utefter planerad högläsning, spontan högläsning och samtalet i högläsning. 

 

Den första kategorin som förskollärarna pratar utifrån är planerad högläsning. Samtliga 

förskolor ser läsvilan som den planerade högläsningen under dagen. Flertalet av förskollärarna 

framhäver att de delar in grupperna efter ålder för att planera högläsningen efter barnen medan 

Annika framhäver att deras indelningar utgår från vilka behov det finns i barngruppen. 

Resultatet visar därmed på skillnader hur förskolorna väljer att dela in barngrupperna vid 

högläsning. Utifrån detta upplever vi att förskollärarna delar in barnen i olika grupper utifrån 

ett medvetet arbetssätt med samma avsikt att anpassa läsningen för att kunna utmana varje barn 

utifrån var de befinner sig i sin proximala utvecklingszon. Att anpassa läsningen efter 

barngruppen gör det möjligt för pedagogerna att kunna utmana barnen vidare efter var de 

befinner sig i sin utveckling, genom att barnen får de rätta förutsättningarna för att kunna 

utvecklas.  
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Att läsa böcker som barnen är intresserade av och att pedagogen läser med inlevelse ses som 

förutsättningar för att kunna fånga barnens intresse och nyfikenhet. Annika upplever att det har 

betydelse när hon lever sig in i olika roller för att fånga barnen. När pedagogen har inlevelse i 

högläsningen synliggörs det sociokulturella perspektivet genom att högläsningen sker på ett 

lekfullt sätt. Barnen får då möjlighet att lära och tillägna sig kunskap i lekfulla former i samspel 

med andra. Förskollärarna ser barngruppen vid högläsning som en tillgång för barns lärande 

vilket Botö (2018) belyser. Hon menar att högläsning i grupp främjar barns utveckling. Det 

förklaras av förskollärarna att högläsning i grupp gör att barn kan utveckla olika förmågor 

såsom språket, koncentrationen och att fungera socialt i samspel med andra vilket kan kopplas 

till det sociokulturella perspektivet. Det handlar därmed om hur pedagogerna utformar och 

använder högläsning som påverkar om och hur barnen blir intresserade och inhämtar kunskap, 

vilket Mcgee & Schickedanz (2007) belyser. 

 

Den andra kategorin som förskollärarna pratar utifrån är spontan högläsning. Det framkommer 

att den spontana högläsningen grundas i barnens och pedagogernas initiativ till högläsning samt 

att pedagogernas initiativ utgår från olika syften beroende på situationen. Annika förklarar att 

hon ser den spontana högläsningen som en avkopplande härlig stund med barnen. Det kan 

tolkas som att hennes initiativ utgår från ett motiverande intresse för högläsning som Chou, et 

al. (2016) belyser. Detta för att som pedagog skapa språkutvecklande aktiviteter såsom 

högläsning, där barnen får de rätta förutsättningarna för att utvecklas. Författarna menar att det 

även i dessa aktiviteter är betydelsefullt att pedagogerna uppmärksammar och synliggör barnen 

och deras intresse genom att välja ut böcker som barnen är intresserade av, för att få barnen att 

vilja delta i högläsningsituationer vilket liknar Marias tankar. Maria uppmärksammar att det 

liksom författarna är viktigt att uppmärksamma barnen i högläsningssituationer. Hon förklarar 

att barn ibland kan behöva en egen lässtund och att det i sådana situationer är av betydelse att 

ta sig tid och synliggöra varje enskilt barn. Att uppmärksamma och synliggöra barn i sådana 

situationer möjliggör för pedagogen och barnet att i samspelet som uppstår, skapa en förståelse 

för varandra genom att kommunicera vilket är centralt i det sociokulturella perspektivet. 

 

Den tredje kategorin som förskollärarna pratar utifrån är samtalet i högläsning. I samtalen är 

det barns delaktighet och inflytande som förskollärarna främst lägger vikt vid. Det är framförallt 

hur förskollärarna arbetar med högläsning som avgör hur barnen blir delaktiga och får 

inflytande i samtalen men också huruvida barnen får bestämma om innehållet i högläsning i 

form av böcker. Det är genom ett sådant arbetssätt, när pedagogerna anpassar innehållet i 

högläsningen utefter barnens intresse som gör att barnen får inflytande i högläsningen, vilket 

Chou, et al. (ibid.) belyser. Pedagogernas förhållningssätt speglas därmed av lyhördhet för 

barnen vilket Mellgren och Gustavsson (2009) ser som betydelsefullt för att kunna synliggöra 

barnen i den gemensamma kommunikationen som uppstår i samtalen i samband med 

högläsning. Att pedagogerna ger barnen inflytande genom att synliggöra barnens intresse och 

styra upp diskussioner i samtalen handlar således om hur förskollärarna väljer att utforma 

högläsningen. Mcgee och Schickedanz (2007) menar att det är hur förskollärare arbetar med 

högläsning som är avgörande för barns språkutveckling. Författarna menar att det framförallt 

är när barnen görs aktiva i samtalen som en utveckling kan ske, vilket tolkas som förskollärarnas 

avsikt med att styra upp diskussioner i samtalen under högläsning som vid samlingarna där 

barnen fick träna på att återberätta böcker. 

 

För att styra upp diskussioner i samtalen vid högläsning och möjliggöra varje barns delaktighet 

och inflytande använder Maria sig av en pratpinne. Pratpinnen gör det tydligt för barnen att 

barnet som har pratpinnen får prata vilket gör att de andra barnen får lyssna och vänta på sin 

tur. Pratpinnen blir därmed ett hjälpmedel som berör barnens förmåga att kunna kommunicera 
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via språket och förstå varandra som berör kommunikationen i det sociokulturella perspektivet. 

Det handlar samtidigt om den intersubjektivitet som uppstår i samtalen då barnen genom att 

lyssna på varandra tränar på att förstå andras perspektiv. Det kan i sin tur tolkas underlätta för 

pedagogerna att synliggöra och bekräfta varje barn i samtalen som Mellgren och Gustavsson 

(2009) belyser som betydelsefullt för att barnen ska utmanas vidare genom samspelet som 

uppstår i en gemensam kommunikation. 

 

Förskollärarna lyfter att samtalen under högläsning även berör innehållet i texterna, uttal av ord 

och begrepp samt samtal om ordens och begreppens betydelse. När det uppkommer samtal i 

samband med högläsning utvecklar barnen sin språkliga medvetenhet genom att barnen först 

hör hur pedagogen uttalar olika ord och begrepp för att barnen sedan ska kunna träna på de 

olika uttalen genom att upprepa. I samtalen lyfter förskollärarna vikten av att samtala om både 

enkla och svåra begrepp under högläsning för att utveckla barns ordförråd och förståelse för 

olika ord och begrepp vilket även Mellgren och Gustafsson (2009) menar utvecklar barns 

begreppsförståelse. Detta menar vi utvecklar barns språkliga medvetenhet som i sin tur kan 

främja barns språkutveckling. Monica berättar det betydelsefulla i att samtala om svåra ords 

innebörd. Barnen kan få en annan bild av begreppets innebörd om pedagogen samtalar med 

barnen om begreppens betydelse. När barn utvecklar sin begreppsförståelse växer ordförrådet 

vilket utvecklar deras språkliga medvetenhet som i sin tur främjar språkutvecklingen (Norling, 

2015). När barn får vistas i verksamheter som innehåller bilder, begrepp och texter kan barnen 

utveckla en förståelse till dessa även i andra närmiljöer och inte bara i samband med högläsning 

menar Norling (ibid.). Det kan tolkas som att barnen utvecklar sin förståelse för olika bilder, 

begrepp och texter som finns i samhället och som gör att barnen får en annan medvetenhet och 

ett bredare perspektiv som kan kopplas till begreppet litteracitet. 

 

6.2 Resurser i verksamheterna 
I intervjuerna uppkommer olika resurser som kan påverka högläsning i verksamheterna. 

Resurserna som tas upp är digitala hjälpmedel, fysiska böcker och den pedagogiska miljön. 

 

6.2.1 Digitala hjälpmedel 

I två av intervjuerna framkommer olika sätt att arbeta med digitala hjälpmedel i samband med 

högläsning. Det upplevs att digitala hjälpmedel är verktyg som kan underlätta vid högläsning. 

De hjälpmedlen som nämns är Ladybug, Clevertouch, QR-koder och applikationen Ugglo. 

 

Ett arbetssätt som uppkommer som digitala hjälpmedel är Ladybug och Clevertouch. Ladybug 

är en dokumentkamera som kopplas till datorn. Ladybugen kan visa text och bilder från böcker 

på olika skärmar, till exempel på en datorskärm eller Clevertouch som är en interaktiv 

pekskärm. Annika berättar att hon använder sig av Ladybug och Clevertouch i samband med 

högläsning i verksamheten. Hon förklarar att det underlättar vid högläsning för en större grupp 

eftersom alla barnen kan se bilderna på Clevertouchen samtidigt som hon läser boken. Hon 

förklarar vidare att barnen därmed kan se bilderna i boken under tiden hon läser istället för att 

hon ska behöva visa varje bild för barnen efter att hon läst klart. 

 

Ett annat arbetssätt som förekommer som digitala hjälpmedel är QR-koder och applikationen 

Ugglo. Två av förskollärarna berättar att de har QR-koder tillgängligt i sina verksamheter för 

barnen. De använder QR-koder som ett arbetssätt för barnens egna initiativ till spontan 

högläsning. Avdelningen som Annika arbetar på har använt QR-koder under en längre 

tidsperiod medan Monica förklarar att hennes avdelning nyligen har börjat arbeta med QR-

koder. Barnen kan med hjälp av iPads scanna in QR-koderna och därigenom lyssna på inlästa 

böcker i spontana högläsningssituationer. Förutom arbetet med QR-koder förklarar Annika att 
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de använder sig av iPads och en applikation som heter Ugglo. Applikationen innehåller 

ljudbilderböcker på flera olika språk som barnen kan lyssna på och spontant ta eget initiativ till. 

Annika framhåller däremot att det är viktigt att barnen även får tillgång till fysiska böcker 

tillsammans med pedagoger och andra barn eftersom samtalet och det sociala försvinner när 

barnen använder digitala hjälpmedel själva. 

 

6.2.2 Fysiska böcker 

I intervjuerna belyser förskollärarna vikten av att använda fysiska böcker i verksamheten. 

Böckerna i verksamheterna används på olika sätt, de finns tillgängliga så att barnen kan ta del 

av dem och de används som introduktion vid temaarbeten. Det upplevs att barnen har intresse 

för fysiska böcker och att det finns en förståelse för böckernas innehåll. 

 

En företeelse som uppkommer i intervjuerna är att förskollärarna erbjuder barnen de fysiska 

böckerna i verksamheterna. Det upplevs att barnen använder mycket digitala hjälpmedel i 

hemmet och därav vill förskollärarna ta vara på barnens intresse till de fysiska 

böckerna.  Förskollärarna vill därmed fokusera på att erbjuda och arbeta med fysiska böcker 

och inte enbart använda digitala hjälpmedel. Lotta lyfter att det finns mer tid för barnen att tänka 

efter och reflektera över innehållet på ett annat sätt i fysiska böcker jämfört med rörliga bilder 

i digitala hjälpmedel. Hon har en uppfattning om att rörliga bilder gör att barnen inte 

uppmärksammar innehållet i bilderna på samma sätt som i den fysiska boken. För att 

vidareutveckla högläsning har förskollärarna arbetat med sagoberättande och samtidigt använt 

figurer samt spelat teater som har baserat sig på innehållet i böckerna. Vid arbetet med teater 

läste pedagogerna böckerna och sedan fick barnen dramatisera genom att agera och spela olika 

roller utifrån böckernas innehåll. 

 

Ett annat sätt att arbeta med fysiska böcker som uppkommer i samtliga intervjuer är att 

introducera temaarbeten med hjälp av faktaböcker. Faktaböckerna används i temaarbeten 

genom att pedagogerna läser böckerna för barnen som de sedan samtalar om tillsammans. 

Förskollärarna har en uppfattning om att barnen har förståelse för böckernas innehåll, att de 

innehåller bokstäver och att bokstäverna i sin tur betyder något. Faktaböckerna blir uppstarten 

för att fånga barnens nyfikenhet och intresse samt för att barnen ska få en förståelse för 

innehållet i temat. Hur ett tema kan inledas med hjälp av faktaböcker förklarar Lotta i sin 

intervju.  

 
Jo men när man har ett projekt så försöker man ju alltid koppla litteratur till det med 

faktaböcker eller att man letar en saga. Och det kan ju även vara en flanosaga, det finns ju 

så mycket, och det kan ju vara en sagolåda. Men att man får med en berättelse. Ofta tänker 

man att man ska skapa. Man ska vara i ateljén och man ska göra någonting med lera, färg, 

eller någonting sådant. Men berättelser om det temat är ju lika viktigt. (Lotta) 

  

Lotta lyfter att det är viktigt att arbeta med böcker i temaarbeten men att det istället ofta läggs 

större fokus på att skapa något i relation till temat. Hon menar att litteraturen är lika viktig att 

fokusera på och arbeta med som skapandet. 

 

6.2.3 Den pedagogiska miljön 

Samtliga förskollärare tar upp böckernas och bokstävernas placering i verksamheten. De är 

medvetet placerade för att finnas tillgängligt för barnen. Det uppkommer även i samtliga 

intervjuer att utformningen av miljön påverkar högläsningen. 

 

En företeelse som uppkommer i samtliga intervjuer är tillgängligheten av böcker och bokstäver 

i den pedagogiska miljön. Tanken med att ha böckerna tillgängligt för barnen i miljön är för att 
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barnen själva ska kunna ta initiativ och ha möjlighet att använda böckerna även spontant i 

verksamheten. Lotta berättar att de har affischer uppsatta i verksamheten och att syftet är att 

barnen ska få möjlighet att välja vilken bok de vill läsa genom att berätta eller peka på boken 

på affischen. I förskolornas miljöer förekommer bokstäver på namngivna lådor och på väggarna 

finns alfabetet uppsatt. Förskollärarna upplever att barnen uppmärksammar och intresserar sig 

för bokstäverna i miljön och inte endast i böckerna i samband med högläsning.   

 

En annan företeelse som uppkommer i två av intervjuerna är bibliotek i relation till böcker och 

högläsning. Monica berättar i intervjun att de på hennes avdelning ibland går till biblioteket 

med de äldsta barnen men även att bokbussen kommer till förskolan regelbundet. När de lånar 

böcker från biblioteket får barnen själva vara med och påverka valet av böcker som avdelningen 

ska låna. På Annikas förskola berättar hon att det finns ett gemensamt utformat bibliotek som 

är tillgängligt både för barn och pedagoger. Hon belyser att det däremot främst är barnen själva 

som tar initiativ till att använda biblioteket i spontana situationer och inte pedagogerna eftersom 

hon anser att biblioteket inte är placerat i en passande miljö för högläsning. 

 
Miljön påverkar läsningen jättemycket. Vi har ju som sagt ett bibliotek här, men det är 

precis vid den stora trappan där folk går, personal går, barn går, och det klampas och de. 

Nej jag har försökt men det går inte att sitta där. Man vill ju gärna ha en lite avgränsad yta 

så man får den här gemenskapen. Så ofta så sitter man, även om vi har ett fint bibliotek 

ändå inne på avdelningen för att man vill ha lugn och inte något som stör. Så miljön 

påverkar jättemycket om hur man får med sig barnen. (Annika) 

 

I citatet förklarar Annika att hon väljer bort platsen medvetet vid högläsning eftersom den inte 

upplevs vara en lugn miljö då den är placerad bredvid en trappa som många går i vilket medför 

höga ljud som kan störa högläsningen. Hon lyfter att miljön är en påverkande faktor och att det 

är därför hon väljer bort biblioteket vid högläsning. 

 

6.2.4 Resultatanalys 2 

Utifrån intervjuerna har vi identifierat tre områden som ses som resurser som kan påverka 

utformningen av högläsning i verksamheterna. De tre områdena som har identifierats är digitala 

hjälpmedel, fysiska böcker och den pedagogiska miljön. 

 

Det första området, digitala hjälpmedel, som framträder i intervjuerna i samband med 

högläsning handlar om hur förskollärarna arbetar med digitala hjälpmedel för att främja barns 

lärande och utveckling. I två av intervjuerna framkommer två olika sätt att arbeta med 

högläsning utifrån digitala hjälpmedel. Det första arbetssättet berör hjälpmedlen Ladybug och 

Clevertouch. Annika förklarar att dessa hjälpmedel underlättar vid högläsning i en större grupp 

eftersom det möjliggör för barnen att kunna se bilderna på Clevertouchen samtidigt som hon 

läser texten i boken. Det innebär att hon på så sätt anpassar utformningen av högläsningen för 

barngruppen som Mellgren och Gustavsson (2009) menar är av betydelse för att kunna 

synliggöra barnen i en gemensam kommunikation som uppstår i samspelet. 

 

Det andra arbetssättet som beskrivs som digitala hjälpmedel är QR-koder och applikationen 

Ugglo. Dessa finns i verksamheterna för att barnen spontant i verksamheten ska kunna ta eget 

initiativ till högläsning. Genom att använda iPads får barnen tillgång till inlästa böcker via QR-

koderna och applikationen Ugglo. Eftersom barnen själva utan någon pedagog använder sig av 

de digitala hjälpmedlen behöver barnen ha kunskap om vilka symboler, tecken, bilder eller text 

de ska trycka på för att komma till de inlästa böckerna, vilket berör innebörden av begreppet 

litteracitet. De digitala hjälpmedlen kan därmed ses som betydelsefulla för barns eget initiativ 

till högläsning i förskolans verksamhet men också för att utveckla barnens kunskaper om 
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litteracitet. Däremot förklarar Annika att barnens eget användande av det digitala kan bli till en 

nackdel då möjligheten till samtal och det sociala tillsammans med barnen går förlorat. Hon 

framhäver därför vikten av att även använda fysiska böcker i verksamheten tillsammans med 

barnen som tolkas vara betydelsefullt för Annika eftersom barn lär i samspel med andra som är 

centralt i det sociokulturella perspektivet. 

 

Det andra området som framträder i intervjuerna är fysiska böcker och hur förskollärarna vill 

arbeta med böcker i samma utsträckning som digitala hjälpmedel. Det går att tolka som att de 

digitala hjälpmedlen används mer och mer och att de fysiska böckerna kommer lite i skymundan 

även om barnen fortfarande har kvar intresset för böcker. Lotta lyfter de fysiska böckernas 

påverkan på barnen och menar att de har tid att stanna upp, reflektera och samtala om böckernas 

innehåll på ett annat sätt jämfört med innehållet på de digitala hjälpmedlen. Barnen använder 

de digitala hjälpmedlen individuellt i de spontana högläsningssituationerna vilket gör att de 

därmed går miste om intersubjektiviteten som uppstår när barn och pedagog sitter tillsammans. 

Lotta pratar om hur faktaböcker kan användas i introduktion av temaarbeten och förklarar att 

pedagogen läser och samtalar med barnen om innehållet i faktaböckerna. Barnen får därmed en 

förståelse för litteracitet i samband med högläsning eftersom faktaboken innehåller symboler, 

bilder och tecken som barnen får ta del av (Björklund, 2008). I samtalen som uppkommer under 

högläsning utmanar pedagogerna barnen och ställer frågor om faktaböckernas innehåll samt 

bekräftar barnen, vilket gör att barnen blir delaktiga i det samspel som uppstår i samtalen 

(Norling, 2015). När barnen görs delaktiga i samtalen under högläsning kan de bli inspirerade 

till dialogläsning som Zavenberger och Whitehurst (2003) menar är när barnen får ta del av och 

svara på frågor utifrån bokens innehåll. Under samtalen får barnen träna på att bli språkligt 

medvetna genom att träna sin förståelse för och få en uppfattning om bokstävernas och ordens 

innebörd som stärker barnens ordförråd med grund i böckerna (Krantz, 2011; Botö, 2018). 

 

Ett tredje område som definierats är den pedagogiska miljön. Förskollärarna pratar om 

utformningen av miljön och hur miljön påverkar högläsning. Förskollärarna lägger vikt vid att 

det ska finnas en tillgänglighet för böcker och bokstäver för att barnen ska kunna använda, 

uppmärksamma och intressera sig för det i verksamheten. Liksom förskollärarna har Chou, et 

al. (2016) uppfattningar om att inspirerande miljöer med tillgängligt material påverkar barnens 

intresse för böcker och läsning. Att förskollärarna medvetet placerar böcker och bokstäver 

tillgängligt i miljön för att inspirera barnen menar Norling (2015) gör att barnen ges 

förutsättningar till att utveckla förståelse för detta i förskolans miljö. Då förskollärarna upplever 

att barnen uppmärksammar och intresserar sig för bokstäverna i miljön och inte enbart i 

böckerna kan utformningen av den pedagogiska miljön påverkat barnens inställning till 

högläsning och litteracitet, vilket Chou, et al. (2016) menar gör att miljön blir en viktig faktor. 

Att miljön är en faktor som påverkar kvalitén på högläsning uttrycks av Annika när hon 

förklarar att förskolan har ett bibliotek men att hon inte väljer att använda det eftersom det 

upplevs vara en stökig miljö. Hon förklarar att det är betydelsefullt att högläsning sker i en lugn 

och avgränsad miljö för att få en gemenskap mellan pedagog och barn. Det kan därmed tolkas 

som att Annika menar att utformningen av miljön påverkar hennes möjligheter till att intressera 

och utmana barnen i samspel med andra för att det ska ske ett lärande och en utveckling hos 

barnen. Miljön kan därmed ses som en betydelsefull faktor som påverkar hur pedagoger kan nå 

varje barns proximala utvecklingszon. 
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7 Diskussion 
Avsnittet presenterar först en resultatdiskussion där de bärande delarna av resultatet tolkas och 

sätts i relation till förskolan. Vidare diskuteras studiens val av metod och genomförande i en 

metoddiskussion. Avslutningsvis diskuteras om hur resultatet är relevant för förskolan och 

förslag på fortsatt forskning inom området utifrån tankar som uppstått under studiens gång. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar att 

högläsning påverkar barns språkutveckling. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar 

som handlar om hur förskollärare uppfattar att de arbetar med högläsning för att främja barns 

språkutveckling och hur förskollärare uppfattar att resurser främjar barns språkutveckling i 

samband med högläsning. Utifrån våra frågeställningar identifierades två teman som 

kategoriserade vårt resultat, förskollärarnas arbetssätt med högläsning och resurser i 

verksamheterna och utifrån dessa sammanställdes ett resultat. 

 

Resultatet visar att det förekommer olika former av högläsning i verksamheterna, planerad 

högläsning i samband med den dagliga läsvilan samt spontan högläsning som vanligtvis 

uppkommer ett flertal gånger under dagen. Flertalet av förskollärarna uttrycker att de delar in 

barnen utefter ålder vid läsvilorna medan en av förskollärarna uttrycker att deras läsvilor är 

uppdelade utefter barnens behov. Vi tolkar det däremot som att avsikten hos samtliga 

förskollärare är att anpassa högläsningen efter varje barns behov. Anledningen till att de flesta 

läsvilorna är uppdelade efter ålder kan bero på att barnen i samma ålder har liknande behov och 

befinner sig i samma utvecklingsstadie. Det kan därmed underlätta för förskollärarna att 

anpassa högläsningen till rätt nivå, det vill säga att välja ut böcker och anpassa samtalet efter 

barngruppen. Däremot tänker vi med utgångspunkt i den proximala utvecklingszonen att 

läsvilor med blandade behov och åldrar kan bidra till att barnen lär sig av varandra genom att 

lyssna och kunna ta efter ett barn som har en mer utvecklad förmåga inom ett område som i 

detta fall skulle kunna beröra språket. Vi tänker därmed att olika uppdelningar kan vara 

fördelaktiga på olika sätt men att det handlar om att som förskollärare vara medveten om hur 

och vad som är mest fördelaktigt för att gynna barnens lärande och utveckling.   

 

I intervjuerna lyfter förskollärarna även att det är när barnen blir aktiva i samtalen under 

högläsning som barns språk stimuleras. Däremot framhöll förskollärarna vikten av att 

högläsning ibland bara är en lugn och avkopplande stund för barnen utan samtal om böckerna. 

Vad som är syftet med den dagliga läsvilan skiljer sig åt på de olika förskolorna En av 

förskollärarna förklarar att avsikten med läsvilan är att barnen ska få en avkopplande lugn stund 

medan de andra förskollärarna menar att det är under läsvilan som de planerade samtalen i 

samband med högläsning förekommer. Vi anser utifrån resultatet att det därmed kan finnas ett 

dilemma i att läsvilan endast blir den planerade högläsningen i verksamheten. De barnen som 

inte sover kan även dem behöva en lugn och avkopplande stund efter lunchen istället för att 

behöva vara delaktiga i en aktiv och fokuserad stund som högläsning med inkluderande samtal. 

Om förskollärarna istället hade haft en planerad högläsning under någon annan tid på dagen 

hade det möjligtvis kunnat göra barnen mer fokuserade och delaktiga i samtalen som 

uppkommer i samband med högläsning, vilket hade kunnat stimulera och gjort att barnen hade 

kunnat utveckla sitt språk ännu mer. Det är även något som samtliga förskollärare lyfter som 

betydelsefullt. Vi ställer oss därför frågandes till om det är under läsvilan som samtalen kring 

högläsning blir mest effektivt eller om det skulle vara mer fördelaktigt att genomföra 

högläsning med samtal under en annan tid under dagen. Analysen visar att det är när och hur 

barnen blir aktiva i samtalen som främjar deras språk. Det är därför förskollärarnas ansvar att 
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fånga barnen, göra de intresserade och nyfikna på att vilja samtala om böcker under högläsning. 

Slutsatsen blir därmed att det är utformningen av och avsikten med högläsning i verksamheterna 

som är avgörande för huruvida det sker en språkutveckling hos barnen. 

 

Utifrån resultatet uppkommer olika resurser som kan påverka utformningen av högläsning. 

Förskollärarna lyfter digitala hjälpmedel som används vid olika former av högläsning både med 

och utan en pedagog. En förskollärare lyfter två digitala hjälpmedel i samband med högläsning 

i grupp som underlättade under hennes samlingar. De digitala hjälpmedel som nämns i resultatet 

såsom Ladybug och Clevertouch kan ha en påverkan på barns språkutveckling. De kan 

underlätta i stora samlingar både för pedagogen och för barnen genom att visa böckernas 

innehåll så att alla barnen ser det samtidigt på skärmen. En annan förskollärare pratar om 

användandet av digitala hjälpmedel såsom iPads i jämförelse till de fysiska böckerna och menar 

att de digitala hjälpmedlen innehåller rörliga bilder vilket gör att barnen inte kan reflektera över 

bilderna eftersom de rör sig snabbt på iPaden jämfört med de stilla bilderna som finns i en fysisk 

bok. Vi tänker att det är av vikt att barnen får ta del av digitala hjälpmedel men att det är viktigt 

att förskollärarna är medvetna om hur de använder digitala hjälpmedel i verksamheten som ett 

verktyg tillsammans med barnen.  

 

I resultatet lyfter förskollärarna faktabokens betydelse och hur de fysiska böckerna kan 

användas i verksamheten. Genom att läsa en faktabok med barnen kan samtal uppkomma där 

barnen kan ta in ännu mer kunskaper genom att bli lästa för, samtala om bokens innehåll och 

även starta upp temaarbeten utifrån innehållet i boken. Pedagogerna vill att barnen ska få ta del 

av de fysiska böckerna i samma utsträckning som de digitala hjälpmedlen och lyfter därmed 

den pedagogiska miljöns betydelse. Förskollärarna pratar om miljöns betydelse och det viktiga 

i att utforma den på rätt sätt. På rätt sätt menar förskollärarna att det ska finnas böcker som 

barnen har tillgång till och som ska inspirera barnen samt fånga deras intresse och nyfikenhet. 

En förskollärare berättar om deras bibliotek på förskolan som hon gärna hade velat använda 

mer men hon beskriver platsen som stökig och att det påverkar högläsningen och gemenskapen 

vilket gör att förskolläraren läser på avdelningen istället och inte i deras bibliotek. Samtliga 

förskollärare i studien är enade om att miljön är en faktor som påverkar högläsningen. Resultatet 

visar att den endast är en förskollärarna som lägger vikt vid valet av den fysiska platsen för 

högläsning medan de andra förskollärarna lyfter materialets påverkan. Vi ställer oss frågandes 

till varför förskollärarna lägger större vikt vid materialet under högläsning och inte lika stort 

fokus på den fysiska platsen. Vi tänker att valet av den fysiska platsen är lika betydelsefull som 

att anpassa böcker efter barnens intresse. Vi menar att dessa faktorer är förutsättningar för att 

kunna skapa en miljö som fångar barnens nyfikenhet och intresse för högläsning vilket 

möjliggör att barnens språk stimuleras och utvecklas.  

 

7.2 Metoddiskussion 
I studien valde vi att använda oss av kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. 

Det innebär att vi utarbetade en intervjuguide med öppna färdigformulerade intervjufrågor som 

grundade sig i vårt syfte och våra frågeställningar. Vid utformningen av intervjuguiden valde 

vi att kategorisera våra intervjufrågor för att underlätta formuleringen av frågorna så att de 

skulle beröra samtliga kategorier. Intervjuguiden har därmed varit till hjälp och underlättat 

sammanställningen av resultatet där vi kom fram till våra teman och rubriker. Intervjuguiden 

har även hjälpt till att få in empiriskt material som har gjort att vi har kunnat svara på våra 

frågeställningar. Vi hade därför kunnat anpassa vår intervjuguide mer till våra frågeställningar 

genom att precisera våra frågor ännu mer. Vi hade kunnat ta bort några frågor och ställt mer 

följdfrågor på de områden som ansågs vara mer relevanta. Fler följdfrågor i intervjuerna hade 

kunnat bidra till ett mer omfattande empiriskt material som hade kunnat ge en djupare analys. 
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Anledningen till bristen på följdfrågor kan berott på att vi förde anteckningar samtidigt som vi 

spelade in intervjuerna. 

 

Under intervjuerna skulle en av oss ha en ledande roll och ställa intervjufrågorna medan den 

andra skulle ha en observerande roll och föra anteckningar. Tanken var att det skulle variera 

vem av oss som skulle ha den ledande rollen utifrån relationen till respondenten. Den av oss 

som hade en relation till respondenten skulle haft den ledande rollen, men under intervjuerna 

tog den andra mer plats än vad som var tänkt och ställde även följdfrågor till respondenten. 

Under intervju förde även båda av oss anteckningar som inte var den ursprungliga tanken men 

som däremot underlättade när vi skulle sammanställa empirin. Efter att ha lyssnat på 

intervjuerna ett flertal gånger har vi uppmärksammat att vårt antecknande under tiden kan ha 

påverkat intervjuerna negativt i form av att vi som intervjuare fokuserade mer på våra 

anteckningar än att ställa utvecklande följdfrågor vid några tillfällen. Det kan även ha påverkat 

respondenterna negativt, då vårt antecknande kan ha gjort att respondenterna gav kortare 

precisa svar istället för mer detaljerade beskrivningar. I efterhand har vi diskuterat och kommit 

fram till att genomförandet under intervjun hade kunnat förbättras om enbart en av oss förde 

anteckningar och den andra hade ställt intervjufrågorna för att öka kvalitén på intervjuerna. 

 

Anledningen till att vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer var för att vi 

eftersökte en viss flexibilitet i intervjuerna då vi ville att respondenterna så detaljerat som 

möjligt skulle beskriva sina egna uppfattningar och erfarenheter kring högläsning. För att kunna 

nå förskollärarnas egna uppfattningar valde vi att genomföra personliga intervjuer vilket vi 

ansåg vara det bästa alternativet för vår studie. Gruppintervjuer hade däremot kunnat bidra till 

ett större urval och kunnat starta diskussioner mellan förskollärarna. Vi ansåg dock att det kunde 

funnits en risk att förskollärarnas egna uppfattningar kring högläsning kommit i skymundan vid 

gruppintervjuer vilket gjorde att gruppintervjuer valdes bort. De personliga intervjuerna 

begränsade dock vårt urval och ett färre antal uppfattningar kom till uttryck. För att nå ett större 

urval hade kvantitativ ansats varit ett bättre alternativ. En kvantitativ metod i form av enkäter 

hade dock inte kunnat nå förskollärarnas detaljerade beskrivningar då det inte hade varit möjligt 

att ställa följdfrågor och bekräfta förskollärarnas svar vilket gjorde att kvantitativ metod valdes 

bort.  

 

7.3 Implikationer för förskollärare 
I förskolans kommande reviderade läroplan (2018) har högläsning i förskolan skrivits in som 

ett verktyg för att främja barns språkutveckling i jämförelse med tidigare läroplaner som inte 

tar upp högläsning. När högläsning nu har fått ta plats i läroplanen blir det förskolans uppgift 

att arbeta för att högläsning ska bli en del av förskolans verksamhet. Vi vill i vår studie belysa 

hur några förskollärare arbetar med högläsning i sina verksamheter för att kunna bidra med mer 

kunskap om hur man kan arbeta med högläsning och hur det kan utveckla barns 

språkutveckling. Förskollärare och förskollärarstudenter kan därmed genom studien 

uppmärksamma och ta del av högläsningens betydelse, hur den kan påverka barns 

språkutveckling och alternativa arbetssätt att arbeta med högläsning i förskolan. Högläsning är 

ett arbetssätt som genom samtal inkluderar och gör barnen delaktiga. Samtalen blir 

betydelsefulla för barns språkutveckling när barnen görs aktiva i samtalen genom att svara på 

och ställa frågor till pedagogerna men även till de andra barnen under högläsningssituationerna. 

Språket är en central del i livet och möjliggör för barnen att kommunicera med andra människor 

samtidigt som barns språkliga medvetenhet underlättar för deras kommande läs- och 

skrivinlärning. Studien visar att barn som får ta del av högläsning generellt har ett större 

ordförråd och en större begreppsförståelse än de barn som inte får ta del av högläsning, vilket 

tydligt synliggör att högläsning är ett betydelsefullt verktyg att arbeta med i förskolan. 
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7.4 Fortsatt forskning 

Under arbetet med studien har det kommit upp nya tankar som hade varit intressanta att 

undersöka. I studien har endast förskollärares uppfattningar berörts vilket hade gjort det 

intressant att undersöka vårdnadshavarnas uppfattningar om högläsning i hemmet eftersom 

studier har visat att högläsning i hemmen har minskat. Det hade därför varit intressant att 

försöka nå vårdnadshavarnas uppfattningar, tankar och erfarenheter om hur de ser på 

högläsning och dess påverkan på barns språkutveckling. För att nå deras uppfattningar hade vi 

behövt använda oss av enkäter vilket hade resulterat i en kvantitativ studie. Med utgångspunkt 

i detta hade det även varit intressant att undersöka förskollärarnas och vårdnadshavarnas 

samverkan kring högläsning vilket innefattar vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande i 

verksamheten. 
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Bilaga I Intervjuguide 

Information om den intervjuade 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

3. Hur många barn och vilken ålder är det på barnen på din avdelning? 

4. Hur arbetar ni med högläsning? Vad är syftet? Arbetar ni vidare med högläsningen efter  

    högläsningssituationen? 

 

Språkutveckling 

5. Hur ser du på högläsning gentemot barns språkutveckling? 

6. Hur ser du på högläsningen som ett verktyg i förskolans verksamhet? 

 

Högläsning 

7. Hur ofta använder ni er av högläsning? 

8. Hur stora är barngrupperna vid högläsning? 

9. Vilka väljer ut böckerna inför högläsningen, ni pedagoger eller får barnen själva vara  

    delaktiga i det valet? 

 

Interaktion och samspel 

10. I vilka situationer använder ni högläsning under dagen? Spontana eller planerade  

      situationer? 

11. Har ni någon bestämd tid som högläsningen ska hålla på? Om barnen vill läsa mer än en       

      bok tillåter ni det då? 

12. Samarbetar ni med vårdnadshavarna för att de ska ha möjlighet att bli inspirerade till att  

      fortsätta med högläsningen hemma för barnen? Isåfall hur? Har det gett någon effekt? 

13. Hur ser du på högläsningens påverkan på barns utveckling? Exempel social och  

      emotionell utveckling. 

 

Samtalens innehåll 

14. Samtalar ni om böckerna? 

15. Hur ser ni på samtalen kring högläsning? Görs barnen delaktiga och får inflytande i  

      samtalen? Blir barnens röster hörda? Synliggörs barnen? 

16. Vad innehåller samtalen? Samtalar ni om bokens text, bilder eller eventuella/exempelvis  

      symboler? 

17. Samtalas det om ordens uppbyggnad, stavning och hur enskilda bokstäver ser ut? 

18. Om boken som ni läser om innehåller svåra ord, samtalar ni om och övar ni på att uttala  

      dessa tillsammans med barnen? 

 

Miljön 

19. Hur ser ni på den pedagogiska miljön i relation till högläsning? Påverkar miljön  

      läsningen? 

20. Har ni någon speciell plats/miljö där ni läser böckerna? Får barnen vara med och påverka  

      valet? 

21. Hur är platsen/miljön vid högläsning utformad? Varför är den utformad som den är? 

22. Hur hade ni kunnat utveckla högläsningen i verksamheten? 

23. Finns det något övrigt som du vill tillägga? 
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Bilaga II Missiv  
 

Hej! 

Vi heter Frida Magnusson och Emma Sandahl och vi är två förskollärarstudenter som studerar 

på Linnéuniversitet i Växjö. Vi är i slutet på utbildningen och har börjat skriva på vår c-

uppsats som kommer handla om ämnet högläsningens påverkan på barns språkutveckling i 

förskolan. 

 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om 

högläsningens påverkan på barns språkutveckling i förskolan. Vi vill få en inblick i hur 

förskollärare uppfattar att högläsningen påverkar språkutvecklingen hos barnen på förskolan 

och hur förskollärare ser på högläsningen som verktyg för barns språkutveckling. 

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna och den intervjuade 

får här i missivet information om dessa. Intervjumaterialet kommer endast att användas i 

forskningsändamål för den aktuella studien. Förskolan har möjlighet att tacka ja eller nej till 

intervjun eller föreslå en annan tidpunkt för intervjun som passar båda parter. Den intervjuade 

informeras om att förskollärarens medverkan hanteras med konfidentialitet vilket betyder att 

namnet på den intervjuade och förskolan byts ut till fiktiva namn i studien. Dessa kommer 

även att tas upp i samband innan intervjun påbörjas för att förskolläraren ska ge ett 

godkännande. 

 

Vi undrar därmed om ni har möjlighet att träffas för en intervju? Intervjun kommer att bestå 

av frågor med eventuella följdfrågor. Om ni accepterar detta kommer intervjun att spelas in på 

två telefoner och anteckningar kommer att föras under intervjuns gång. 

 

Plats: 

Förskollärare: 

När: 

Tid: 

 

Om datumet eller tiden inte skulle passa er får ni gärna höra av er. Har ni några frågor eller 

undrar över något så får ni gärna maila oss. 

 

Vi hoppas att ni har möjlighet och vill medverka! 

Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Magnusson                fm222bh@student.lnu.se 

Emma Sandahl                   es223ja@student.lnu.se 


