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Sammanfattning:  
Arbetet behandlar förskollärares syn på högläsningens betydelse för barns 
språkutveckling. Jag har fokuserat på hur förskollärarna arbetar med 
högläsning för att den ska bli språkutvecklande för barnen. Jag har en 
kvalitativ metod och genomfört fyra halvstrukturerade intervjuer för att höra 
pedagogernas uppfattningar och erfarenheter av högläsning på förskolan. 
Den tidigare forskningen tar upp vikten av högläsning i relation till 
språkutveckling samt arbetssätt som förskollärarna kan använda sig av för 
att arbeta med högläsning och uppnå dess fulla potential. Arbetet utgår 
från den sociokulturella teorin och fokuserar även på den pedagogiska 
ämneskunskapen. Resultatet kopplas sedan till den teoretiska bakgrunden 
samt mina egna tankar och erfarenheter kring ämnet.  Resultatet av mina 
intervjuer visar att pedagogerna ofta för samtal med barnen och arbetar 
språkutvecklande under högläsningssituationerna men att det finns 
möjligheter till att utveckla arbetet både innan och efter en situation för att 
uppnå en högre kvalité på högläsningen i förskolan.  
 
 
 
 

Nyckelord: Högläsning, Pedagogens roll, Literacy, read-aloud, 
pedagogiska ämneskunskaper, dialogisk läsning 
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Inledning 

Intresset för högläsning i förskolan har växt fram under utbildningens gång. Efter att ha läst 

mycket litteratur kring högläsningens betydelse vill jag tillföra kunskap till förskolan som 

belyser vikten av högläsning och pedagogernas användning och engagemang av högläsning 

som pedagogiskt verktyg. I läroplanen står, "Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt utvecklar sin förmåga att leka 

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

(Skolverket, 2016, s.10). Jag anser att det är många av dessa strävansmål som inkluderas i 

en högläsningssituation med ett pedagogiskt syfte. 

Skolverket (2016) menar att förskolan ska arbeta med språkstimulerande aktiviteter för att 

barnen ska kunna utveckla dessa olika färdigheter. Språkstimulering är dessutom ett extra 

intressant kunskapsområde för mig eftersom förskolorna i kommunen arbetar med ett 

treårigt språkprojekt vilket betyder att de läst på lite extra kring ämnet. Det finns många 

olika inriktningar för att arbeta språkstimulerande i förskolan och jag har, som jag tidigare 

skrivit, valt att fokusera på högläsningens betydelse för barns språkutveckling och 

framförallt pedagogernas användning av högläsning. Körling (2012) skriver att föräldrar 

och förskollärare kan ta ansvar för barns språkutveckling genom högläsning och ge barnen 

en relation med boken för att ge och utveckla ett språk. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med min studie är att bidra med kunskap om pedagogernas uppfattning kring 

utformningen av en högläsningssituation, höra pedagogernas tankar kring hur högläsning 

kan påverka barns språkutveckling och hur de arbetar med högläsning i förskolan. För att 

stödja mitt syfte har jag formulerat två frågeställningar nedan. 

Frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärare sin planering och genomförande av 

högläsningssituationer? 

 Vilken uppfattning har förskollärare av högläsningen och dess effekt på barns 

språkutveckling? 
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Sökningar efter tidigare forskning 

Jag har sökt efter avhandlingar och artiklar genom att använda mig av Libris, Summon och 

Google scholar via högskolan dalarna (http://www.du.se/sv/Bibliotek/). Sökorden  jag har 

använt är högläsning i förskolan, högläsning barn, läsning förskolan, förskol* läs*, barns 

språkutveckling, språkutveckling förskol*, språkutveckling barn, förskol* språk*, 

Pedagog* högläsning, literacy, literacy förskol*, critical literacy, read aloud preschool, 

pedagogical content knowledge in preschool, PCK . 
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Bakgrund 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, vad som framkommit om 

högläsning och pedagogernas användning av högläsning i förskolan i tidigare forskning 

samt vad läroplanen för förskolan tar upp kring ämnet. 

Teoretisk utgångspunkt 
Nedan redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter. Jag kommer senare i uppsatsen 

analysera mitt resultat med hjälp av dessa utgångspunkter. Jag har valt att använda 

sociokulturell teori, pedagogisk ämneskunskap och literacy för att synliggöra mitt teoretiska 

synsätt i studien. 

Sociokulturellt perspektiv 
I mitt examensarbete har jag valt att utgå från det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) 

där lärandet ses som något som konstrueras i ett sammanhang, i samspel med andra 

människor eller den omgivande miljön (Björklund, 2008). Läroplanen för förskolan har 

inspirerats av den sociokulturella teorin och utgår från att barn utvecklas i samspel med 

vuxna och andra barn samt med den pedagogiska miljön i förskolan (Skolverket, 2016). 

Säljö (2000) beskriver kommunikation som en av de viktigaste aspekterna i den 

sociokulturella teorin eftersom det är genom kommunikationen lärande skapas och förs 

vidare. Säljö (2000) skriver vidare att "Genom språket har vi en unik möjlighet att förmedla 

erfarenheter till varandra" (s.34) vilket belyser vikten av språkets betydelse och har hög 

relevans för min studie. I det sociokulturella perspektivet ska pedagogen finnas till hands 

och stötta barnet till nästa utvecklingszon, vilket Vygotskij kallar för den proximala 

utvecklingszonen (Björklund, 2008). Stöttningen kallas för scaffolding och ses som ett 

viktigt begrepp för den proximala utvecklingszonen (Björklund, 2008). 

Jag anser att det sociokulturella perspektivet passar bra i min studie eftersom jag 

undersöker hur pedagoger använder högläsning som ett pedagogiskt verktyg och 

högläsningens betydelse för barns språkutveckling. I den sociokulturella teorin är 

kommunikationen en grundsten (Säljö, 2000) vilket också är grunden till barnens 

språkutveckling och en stor del i högläsningen. Genom att använda sig av lite svårare och 

utmanande aktiviteter kring högläsningen kan pedagogen, i samspel med barnen, utmana 

och utveckla barnens kunskaper vilket kan kopplas till den proximala utvecklingszonen 

(Björklund, 2008). Jag anser att läroplanen för förskolan har många inslag av det 

sociokulturella perspektivet, de nämner till exempel att förskolläraren ska utmana barnen, 
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stötta barnen i deras utveckling samt utvecklas i samspel med barnen (Skolverket, 2016). 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) är viktig att alltid ha med som utgångspunkt 

vid studier inom förskolan eftersom det är den arbetet utgår från. 

Pedagogisk ämneskunskap 
Efter att ha tagit del av forskning kring lärares uppfattningar tolkar jag det som att 

pedagogisk ämneskunskap är mest inriktat mot skolan men ser ändå att det finns delar som 

kan tillämpas inom förskolan och ämnet jag studerat. Shulman (1986) var den som myntade 

begreppet och skriver att det handlar om kunskapen som pedagoger behöver i sin 

undervisning. För att kunna undervisa behöver pedagogerna inte bara kunskap om det 

speciella ämnet utan också kunskaper om det sammanhang där undervisningen sker (Abell, 

2008). Pedagogen behöver alltså goda ämneskunskaper för att kunna förklara, utveckla och 

hjälpa barnen att förstå, i det här fallet utveckla sin språkliga kompetens (McCray och 

Chen, 2012).  

Jag använder pedagogisk ämneskunskap som en teoretisk utgångspunkt i min studie. Jag 

upplever detta relevant eftersom min studie fokuserar på hur pedagogerna använder 

högläsning som verktyg för språkutveckling, på vilket sätt pedagogerna arbetar med 

högläsning och relationen mellan högläsning och språkutveckling. Pedagogisk 

ämneskunskap syftar till pedagogens kunskaper om undervisning och att pedagogerna 

behöver ha olika idéer för hur lärandet kan förmedlas till barnen (Shulman, 1986).  

Undervisning är ett väldigt laddat ord i förskolan eftersom det är starkt kopplat till skolans 

verksamhet. Doverborg m.fl. (2013) skriver att många anser att undervisning hör till skolan 

och att leken hör till förskolan, de beskriver att många tror att undervisning handlar om att 

en lärare ska förmedla kunskap till barnen. Undervisning i förskolan handlar om att det ska 

finnas en interaktion mellan barn och pedagoger, att pedagogerna ska rikta barnens 

uppmärksamhet mot ett lärandeobjekt samt utgå från barnens intressen (Doverborg m.fl., 

2013). Jag har använt begreppet undervisning i min studie för att jag ser det som ett 

samspel mellan pedagogerna och barnen, något som finns med aktivt i vardagen samt i 

pedagogernas planeringar och genomförande av undervisningen. 

Eftersom jag också utgår från ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att undervisning 

inte ses som någon envägskommunikation utan finns i samspelet tillsammans med barnen 

där både pedagoger och barn utvecklas. I högläsningssituationer vill jag se hur pedagoger 
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använder verktyget för att barnen ska få möjlighet att arbeta språkutvecklande, vilket ställer 

höga krav på pedagogisk ämneskunskap. 

Literacy 
Literacy är ett stort begrepp som innefattar allt från tal till symboler och finns i alla 

situationer där läsande eller skrivande praktiseras på ett eller annat sätt (Björklund, 2008) 

och blir därmed ytterligare en teoretisk utgångspunkt som är relevant för min studie. Fast 

(2001) förklarar begreppet literacy som "alla de situationer där läsande och skrivande 

praktiseras" (s.20) vilket även beskriver storleken på innebörden av begreppet. Fast (2007) 

beskriver literacy som att läsning och skrivning synliggörs för barnen så att de gradvis får 

mer och mer kunskap och tillslut utvecklar ett läs och skriftspråk. Processen sker i samspel 

med andra människor och den omgivande miljön. Tidigare ansåg man att barnen var mogna 

för att lära sig läsa och skriva vid sex års ålder vilket gjorde att det inte var så stort fokus på 

ämnet innan. Fast (2007) skriver vidare att det finns många olika inriktningar av literacy 

och Hvit Lindstrand (2015) framhäver emergent literacy som viktig inom högläsning. 

Eftersom mitt arbete har vissa begränsningar har jag också begränsat literacy till en 

inriktning av begreppet som är viktigt och relevant för högläsningens effekt på barns 

språkutveckling. Förutom literacy som helhet kommer jag därmed också ta upp emergent 

literacy som anses vara viktig i barns språkutveckling och beskrivs närmare nedan. 

Emergent Literacy  

Emergent literacy är en liten del av det större begreppet literacy (Björklund 2008). Fast 

(2008) menar att emergent literacy startar mycket tidigt och sedan växer fram. Enligt 

Björklund (2008) betyder emergent literacy "framväxande litteracitet" (s.54) vilket 

överensstämmer med Fasts (2008) beskrivning av begreppet. Tidigare trodde man inte att 

barn var mogna för att arbeta med läs och skrivaktiviteter förrän vid sex års ålder men allt 

eftersom forskningen utvecklades myntades också begreppet emergent literacy (Björklund, 

2008). 

Norling (2013) skriver att emergent literacy kan ses som ett interaktionistiskt perspektiv 

eftersom förskollärarna är viktiga i interaktionen med barnen för att ge motivation och 

skapa delaktighet. Begreppet inbegriper processen barnen genomgår för att utveckla ett läs 

och skriftspråk, enligt Norling (2013) startar processen genom tidiga möten av läs- och 

skrivaktiviteter. Björklund (2008) är dock kritisk till begreppet eftersom litteraciteten anses 

som något framväxande och har mest betoning på den enskilda individen istället för 

samspelet mellan olika människor. Björklund (2008) menar att den vuxne ses som en expert 
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och står istället bakom begreppet early childhood literacy där hon menar att det finns en 

större interaktion och samspel mellan den vuxna och barnet och inte lika tydlig expert roll. 

Enligt Norling (2013) visar forskning att barns tidiga interaktioner och relationer med 

emergent literacy har betydelse för deras senare läs- och skrivutveckling. 

Sammanfattningsvis är literacy ett stort begrepp, jag har tagit upp en inriktning av literacy 

som jag anser är relevant för min studie, vilket är emergent literacy. Emergent literacy 

handlar om något som växer fram i takt med att barnen får mer erfarenheter av literacy. 

Literacyutvecklingen startar tidigare än vad man trodde förr vilket menas med att den växer 

fram genom tiden. Björklund (2008) föredrar dock att använda begreppet early childhood 

literacy eftersom hon anser att det finns ett större samspel i den kulturen.  

Tidigare forskning 
Nedan tar jag upp vad tidigare forskning kommit fram till i förhållande till mitt valda ämne. 

Högläsningens fördelar 
"Barns kontakter med skönlitterära texter har länge framhållits som betydelsefulla för deras 

språk- läs- och skrivutveckling" (Fast, 2011, s.186). Trots högläsningens potential använder 

många förskolor högläsning som en paus och vilostund i vardagen och utnyttjar inte dess 

pedagogiska kvalitet menar Simonsson (2004). Tidigare forskning visar att barn som har 

växt upp i miljöer med mycket läsande och berättande ofta kan hantera språket bättre än de 

som inte haft samma förutsättningar (Thuresson, 2013, Fast, 2001). Dessutom är 

högläsning ett bra verktyg i förskolan för att arbeta språkutvecklande, utöka barnens 

ordförråd, hjälpa barnen att förstå hur språket är uppbyggt samt öva den grammatiska 

förståelsen (Damber, 2015, Edwards, 2008, Simonsson, 2004, Thuresson, 2013, m.fl.). 

Högläsning hjälper barnen att utveckla ett språk och förstå språkets uppbyggnad (Hammet 

Price, m.fl., 2011). För barn som har svenska som andraspråk är högläsningen ett mycket 

betydelsefullt stöd enligt Wedin (2011). Hon skriver vidare att det är viktigt med 

meningsfulla texter som barnen kan koppla till vardagen och egna erfarenheter för att få 

stimulans och utveckling. 

Björklund (2008) skriver att organiserad högläsning i förskolan också kan ha andra fördelar 

som till exempel att barnen delar en gemensam upplevelse eller att de får stöd i en social 

samvaro. Ett ytterligare perspektiv på vikten av högläsning i förskolan är att barnen ska få 

kunskap om världen och människors olika förutsättningar genom bokens berättelser 

(Damber, 2015). 
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En studie visar att det skett stora förändringar med barns ordförråd och beskrivande 

språkbruk efter att ett antal förskolor använt högläsning som ett dialogiskt verktyg 

(Lonigan, m.fl., 1999). Lonigan m.fl. (1999) skriver att högläsning med ett dialogiskt 

verktyg betyder att pedagogen för samtal med barnen innan, under och efter läsningen 

vilket ger barnen en större förståelse av bokens innehåll och struktur. Även Damber (2015) 

och Thuresson (2013) skriver att dialoger bör förekomma under alla delar vid en 

högläsningssituation. Damber (2015) menar även att högläsning är viktigt i förskolan för att 

alla barnen ska få stöta på litteratur, uppleva glädjen med att läsa samt få en mening för den 

skrivna texten. 

Sammanfattningsvis är högläsning ett verktyg för att arbeta språkutvecklande i förskolan. 

Med hjälp av högläsning får barnen höra hur melodin i språket låter, de lär sig 

grammatiken, får större ordförråd, övar hörförståelse och får hjälp med språkets 

uppbyggnad (Damber, 2015, Edwards, 2008, Simonsson, 2004, Thuresson, 2013, Fast,  

2011 osv.).  Högläsningen blir också en gemensam aktivitet för barnen och bidrar till 

gemensamma erfarenheter samt en stor glädje i att vara en del av stunden (Lonigan, m.fl., 

1999, Damber, 2015). 

Pedagogens roll  
Enligt den tidigare forskning jag nämnt ovan är interaktionen och pedagogens kunskaper 

om högläsning viktigt för att det ska bli en lärande och utvecklande situation för barnen. 

Dambers (2015) studie visar att endast i 5% av hennes observerade fall förekom aktiviteter 

för att följa upp boken och i endast 27% av situationerna fördes dialoger kring boken och 

högläsningen. Damber (2015) skriver vidare att högläsning har få positiva effekter om den 

endast läses för barnen och bör innehålla mer interaktion och utmaningar från pedagogen. 

Björklund (2008) skriver att det är viktigt att ställa frågor till barnen om innehållet i boken 

och knyta detta till deras egna erfarenheter och intressen. Hon får medhåll av Damber 

(2015) som menar att pedagogen bör få barnen att fokusera på enkla öppna frågor om 

innehållet för att diskussionerna ska öka och därmed gynna språkutvecklingen. Genom 

diskussioner och enkla frågor knyts texten till barnens tidigare kunskaper och erfarenheter 

(Damber, 2015).  

Damber (2015) menar dock att endast dialoger efter högläsningen inte är tillräckligt för att 

få ut maximalt av högläsningens potential, hon skriver vidare att det bör föras dialoger och 

finnas en interaktion med barnen under hela processen. Innan högläsningen kan de få ge 
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hypoteser om innehållet, de bör få verktyg att dra slutsatser från olika delar av texten, 

försöka upptäcka mönster i texten och skapa en mening tillsammans med förskolläraren och 

de andra barnen (Damber, 2015). Genom att integrera barnen i texten på det här viset och 

skapa en mening tillsammans med barnen menar Damber (2015) att barnen får ut mer av 

högläsningen och pedagogen arbetar med barnens språkutveckling och förståelse.  

Thuresson (2013) skriver att innehållet i boken bör anpassas till barnen så det inte bli en 

envägskommunikation utan en dialogisk läsning där barnen får vara med från början till slut 

och komma med funderingar, slutsatser och olika infallsvinklar. Även Björklund (2008) 

framhäver att pedagogen bör vara aktiv vid högläsningen för att stötta barnen och utvidga 

kunskaperna till det de läst. Damber (2015) skriver att barnen kan bearbeta texten efteråt 

genom olika kreativa aktiviteter och få en annan förståelse för innehållet.  

De flesta förskollärare tycker att högläsning är väldigt viktig men planerar sällan en 

högläsningssituation (Damber, 2015). Dambers (2015) studie visar att förskollärare sällan 

utnyttjar högläsningens potential till språkutvecklande aktiviteter. Författaren skriver vidare 

att många förskollärare i hennes studie önskar mer kunskap om högläsning och hur man 

kan använda den i ett språkutvecklande arbete. Enligt Simonsson (2004) används 

högläsning främst vid vilostunder eller situationer där barnen behöver lugnas ned istället för 

att ha ett pedagogiskt syfte. 

Fast (2011) skriver att valet av bok kräver att pedagogen är medveten och gör bra val för att 

gynna barnens utveckling. Det är bra om barnen har erfarenheter eller kunskaper om 

innehållet eftersom de då kan skapa mening med texten och föreställa sig inre bilder, är 

texten för svår eller lätt tappar barnen snabbt intresset och har svårt att hålla fokus (Fast, 

2011). Kraemer m.fl. (2012) skriver att läraren bör välja texter som barnen är intresserade 

av för att de ska bli engagerade och vilja fortsätta läsa. Väljer pedagogen texter som inte 

barnen är intresserade av kommer de tappa lusten att läsa och gå miste om läsningens 

betydelse för barnen. Det är också pedagogens roll att bredda barnens kunskaper och 

intressen för olika genrer för att de ska få mer förståelse och kunskap om de olika texterna 

(Kraemer m.fl., 2012). 

För att sammanfatta pedagogens roll är det viktigt att de arbetar stöttande och utvecklande 

med barnen för att de ska få ut så mycket av högläsningen som möjligt. Att endast läsa för 

barnen utan diskussioner medför inte lika stora vinster för barnen som en högläsning med 
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diskussion eller (och) uppföljande aktiviteter (Damber, 2015). Pedagogens val av bok 

spelar också stor roll eftersom det bör fånga barnens intresse och ha en variation av genrer 

för att hålla intresset uppe och förmedla kunskaper till barnen (Fast, 2011). Dambers (2015) 

studie visar att förskollärare önskar mer information om högläsningen och hur man kan 

arbeta med den. Det kan kopplas till pedagogens ämneskunskaper, att de behöver ha goda 

kunskaper i ämnet för att veta hur man kan arbeta och utmana barnen i dessa stunder 

(McCray och Chen, 2012). 

Läroplanen för förskolan 

Skolverket (2016) betonar att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin 

kommunikation och en förmåga att kunna sortera den information barnen får till sig i 

vardagen.  Förskolans uppgift är också att finnas som en trygg plats för barnen där de kan 

utmanas och inspireras i sin utveckling. Det är också viktigt att pedagogerna finns 

närvarande i samspel med barnen på deras väg mot nya utmaningar och får stöttning för att 

utveckla sin kommunikativa kompetens (Skolverket, 2016). Läroplanen för förskolan 

skriver "Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen 

lär av varandra." (Skolverket, 2016, s.7).  Läroplanen betonar alltså samspelet mellan både 

barn - vuxna och barn - barn vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där 

samspelet och kommunikationen är en viktig del (Björklund, 2008). 

Förskolans strävansmål beskriver att förskolan ska arbeta mot att barnen får möjlighet att 

utveckla sitt ordförråd och förståelsen för olika begrepp, lyssna på andra och reflektera över 

innebörden i berättandet samt att tillägna sig nya kunskaper genom kommunikationen för 

att få ny förståelse för sin omvärld (Skolverket, 2016). Skolverket (2016) betonar också att 

det är viktigt att barnen får leka med orden, vågar försöka kommunicera, får stöd i sin 

utveckling och lusten att leka och lära. 
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Metod 

Nedan kommer jag beskriva mitt metodval, validitet och reliabilitet, urval, förberedelser, 

genomförande, bearbetning av material samt forskningsetiska frågor. 

Val av metod 

Jag har valt att använda mig av halvstrukturerade intervjuer för att undersöka 

förskollärarnas tankar kring högläsning i förskolan. Jag anser att en kvalitativ metod är att 

föredra eftersom det bygger på att jag ska lyssna till förskollärarnas kunskap och tankar 

kring mitt ämne (Kvale och Brinkmann, 2014). Det är viktigt att lyssna vad informanterna 

har att berätta och beskriva och bekräfta deras teorier för att både de och jag ska veta att vi 

uppfattat varandra rätt (Kihlström, 2007). En halvstrukturerad intervju liknar ganska 

mycket ett vardagssamtal fast jag som intervjuare har ett syfte med samtalet och vissa 

områden att beröra (Kvale och Brinkmann, 2014). Författarna skriver vidare att den 

halvstrukturerade intervjun inte har bestämda frågor men fokuserar på vissa teman, 

intervjuaren har förberett en intervjuguide innan intervjun. Jag anser att detta är en relevant 

metod eftersom jag är intresserad av förskollärarnas åsikter och tankar kring olika delar av 

en högläsningssituation. Jag valde bort en strukturerad intervjumetod eftersom den är strikt 

efter frågeformulär, frågeformuleringarna är ofta förutbestämda och det finns inte lika stort 

utrymme att följa förskollärarnas intressen och erfarenheter som i en halvstrukturerad 

intervjumetod (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Mitt mål med den här metoden är att få en så tydlig bild som möjligt av förskollärarnas 

tankar kring högläsning i förskolan. Jag vill också veta hur de tänker kring planering och 

genomförande under högläsningssituationer eller om de anser att högläsning sker spontant, 

är till för vila eller används som undervisning. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det 

alltid blir en maktasymmetri i en intervjusituation eftersom det är intervjuaren som upplevs 

"ha makt" över situationen och samtalet. Författarna skriver vidare att jag som intervjuare 

bör reflektera över min maktposition och hur detta eventuellt påverkar informanten. Jag vill 

att intervjusituationen ska bli så naturlig som möjligt och hoppas att förskollärarna vill 

delge sina erfarenheter och kunskaper kring högläsning. 

Validitet och Reliabilitet 

Med validitet och reliabilitet menas trovärdighet och tillförlitlighet. Med validitet vill man 

se om metoden undersöker vad författaren påstår att den ska undersöka och därmed om 

studien har en trovärdighet (Kvale och Brinkmann, 2014). Jag anser att min uppsats är 
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trovärdig eftersom jag med hjälp av halvstrukturerade intervjuer undersökt huruvida 

pedagoger arbetar med högläsning på förskolan samt hur detta påverkar barns 

språkutveckling. Studien kunde, genom att även observera verksamheten, kunnat få en än 

högre validitet genom att jag sett respondenternas utsagor i verksamheten. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver också att reliabiliteten står för uppsatsens 

tillförlitlighet och om resultatet av studien kan appliceras på en annan situation eller 

verksamhet. Författarna skriver vidare att reliabiliteten också berör om intervjuaren har 

ställt ledande frågor eller om respondenterna kommer ge samma eller olika svar på 

forskarens frågor beroende på vem som frågar. För att få en högre reliabilitet kan 

intervjuerna transkriberas av två personer där texten sedan jämförs (Kvale och Brinkmann, 

2014). Eftersom jag spelat in intervjuerna och lyssnat på dem flera gånger anser jag att 

transkriberingen är trovärdig, giltig och att respondenternas svar har tolkats objektivt. Jag 

menar att resultatet är tillförlitligt, trots få intervjuade personer upplever jag att resultatet är 

överförbart på andra liknande förskolor. Jag tror inte heller att någon annan intervjuare 

hade fått annorlunda svar på frågorna än vad jag fått, jag anser inte att frågorna är ledande.  

Urval 
Förskolan som deltagit i studien ligger på landsbygden i en mindre kommun och är en av 

tre förskolor. På förskolan finns sju avdelningar med personal som har varierande 

utbildningsnivå. Förskolan har antagit ett treårigt språkutvecklingsprojekt som gäller i hela 

kommunen. Förskolan blev vald ur ett bekvämlighetsperspektiv eftersom jag besökt 

förskolan flera gånger tidigare och den ligger nära. 

Intervjuerna genomfördes med fyra utbildade förskollärare som har vart verksamma i 

förskolan i 10, 13, 19 och 22 år vilket betyder att de har mycket erfarenhet av 

verksamheten. Förskollärarna arbetar med barn som är mellan tre och fem år. Deltagarna 

beskriver sina egna läsvanor som goda eller mycket goda och läser allt från böcker till 

dagstidningar eller magasin. 

Förberedelser 

Kvale och Brinkmann (2014) samt Kihlström (2007) belyser vikten av att vara väl 

förberedd och påläst inom ämnet inför en intervju men att det också är viktigt att tänka bort 

sin egen kunskap för att kunna vara öppen och lyhörd för respondenternas tankar och 

erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att så exakta beskrivningar som möjligt 
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bör eftersträvas vilket betyder att jag måste vara förberedd på att ställa frågor som gör att 

den intervjuade kan svara lätt och tydligt. 

För att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna har jag delat ut ett informationsbrev till 

alla deltagare och fått ett muntligt samtycke på att jag får använda den insamlade 

informationen i min studie. I brevet framgår hur jag tar hänsyn till de forskningsetiska 

principerna och en kort beskrivning av mitt syfte, se bilaga 1. 

Under intervjun planerar jag att föra anteckningar för att kunna följa upp den intervjuades 

resonemang och göra samtalet tydligt för mig själv. Jag ska också spela in alla intervjuer 

för att kunna lyssna på intervjun flera gånger och senare kunna transkribera och diskutera 

mitt resultat. Intervjufrågorna formulerar jag i god tid innan min intervju för att diskutera 

med min handledare och ha en utgångspunkt för intervjun, intervjufrågorna finns i bilaga 2.  

Genomförande 

Jag började med att kontakta förskolechefen för att berätta om min studie och få ett 

godkännande för att tillfråga fyra till sex förskollärare om de ville delta i min studie. Jag 

kontaktade sedan ett antal förskollärare och frågade om de ville medverka i min studie. Fem 

förskollärare skulle delta i individuella intervjuer, en uteblev tyvärr vilket resulterade i fyra 

intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes på förskolan och tog cirka 20 minuter per intervju. Under 

intervjuerna antecknade jag för att ha stöd i mina frågor och kunna återkoppla deras svar för 

att visa att jag förstått deras tankar rätt. Precis som Kihlström (2007) skriver är det viktigt 

att bekräfta och återberätta den intervjuades erfarenheter för att både deltagaren och jag ska 

veta att vi förstår varandra rätt. Jag spelade in samtalen för att kunna lyssna på intervjuerna 

igen och transkribera materialet till min uppsats.  

Jag upplever att varje intervju gick bättre och bättre eftersom jag började kunna mina frågor 

på ett annat vis och det blev ett mer naturligt samtal i de sista intervjuerna. I det stora hela 

tycker jag intervjuerna gick väldigt bra. Kihlström (2007) skriver att intervjuaren ofta blir 

lugnare och säkrare efter några intervjuer vilket stämde överens med min situation. 

Eftersom jag varit mycket på förskolan innan visste deltagarna innan vem jag är och jag 

visste vilka de var vilket jag upplevde som positivt eftersom jag då lättare kunde föra ett 

samtal kring deras erfarenheter. 



 

13 

 

Bearbetning av material 

Jag började med att lyssna på varje intervju flera gånger för att få en tydlig bild av 

deltagarnas utsagor. Jag har sedan transkriberat materialet, vilket betyder att jag har 

översatt de talade orden till skriftspråk. Det är viktigt att komma ihåg att transkriberingen 

medför en viss avskalad bild av den ursprungliga intervjun, vissa delar av den verkliga 

situationen går förlorade som till exempel kroppsspråk, röstläge, ironi eller ansiktsuttryck 

(Kvale och Brinkmann, 2014). 

Genom transkriberingen har jag sedan gjort en innehållsanalys (Kvale och Brinkmann, 

2014) av materialet. Med innehållsanalys menas att jag letat efter mönster, likheter och 

skillnader hos de olika respondenterna som jag sedan har kategoriserat (Kvale och 

Brinkmann, 2014) med ett syfte att göra det tydligt och överskådligt för läsaren. Alla 

deltagare har fått fiktiva och könsneutrala namn och heter i min uppsats Kim, Alex, Robin 

och Charlie. 

Forskningsetiska frågor 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra huvudkrav för att skydda individen vid 

forskning. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet och finns till för att skydda individen i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan beskrivs hur jag tagit hänsyn till de olika 

principerna i mitt arbete.  

Informationskravet har jag tagit hänsyn till genom att informera möjliga deltagare om mitt 

arbete innan och vad de kommer ha för uppgift i projektet. Jag har också informerat om att 

deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan 

någon speciell anledning, se bilaga 1. Samtyckeskravet beaktas genom att deltagarna själva 

fått bestämma om de vill delta i projektet eller inte samt ett muntligt medgivande om att 

använda materialet i min studie. Konfidentialitetskravet har jag tagit hänsyn till genom att 

jag inte nämnt några namn på deltagarna i mitt arbete och inte heller namngett förskolan. 

Ingen ska kunna identifieras eller kännas igen i min skriftliga redovisning. Nyttjandekravet, 

har jag tagit hänsyn till genom att det endast är jag som använt mitt insamlade material till 

min studie och ingen annan har haft tillgång till materialet. 

Löfdahl (2014) tar upp några saker som studenter inte får behandla i sina undersökningar. 

Vi får inte behandla uppgifter om människors etiska ursprung, politiska åsikter, religiösa 
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eller filosofiska övertygelser, personuppgifter om hälsa eller sexuell läggning och 

undersökningen får inte påverka barn eller lärare varken fysiskt eller psykiskt (Löfdahl, 

2014). Löfdahl (2014) skriver vidare att det väldigt viktigt att studenten planerar alla delar 

noggrant med sin handledare vilket jag har tagit hänsyn till i mitt arbete.    
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Resultat 

Nedan beskriver jag resultatet av intervjuerna uppdelade i olika kategorier som jag skapat. 

Jag har benämnt de intervjuade förskollärarna som både "förskollärare" och "pedagog" och 

vill förtydliga att alla intervjuade är utbildade förskollärare. 

Lästider 

De fyra intervjuade förskollärarna beskriver att de har planerad högläsning efter lunch i 

form av vila. De berättar också att de har spontana lässtunder med barnen om barnen vill. 

Det sker oftast på morgonen eller på eftermiddagen när pedagogerna har lite mer tid 

eftersom det är många barn och mycket att tänka på mitt på dagen. Kim berättar att det kan 

vara svårt att få till den spontana läsningen när det händer mycket och när det är många 

barn på förskolan och tycker att den planerade läsningen då blir extra viktig för barnen.  

Charlie berättar att hennes arbetsgrupp även använder högläsning som ett verktyg att lugna 

ner barnen med, om barnen far runt och bråkar menar hen att de oftast inte vet vad de ska 

göra och genom att ta fram en bok och sätta sig tillsammans med barnen blir situationen 

mycket lugnare. Högläsning med hjälp av bok, ljudbok, flanosaga eller berättande utifrån 

bilder används också ibland vid samling. Alla intervjuade pedagoger använder 

högläsningen efter lunch i form av vila och uttrycker att högläsningen har stor betydelse för 

barnens språkutveckling som redovisas nedan. 

"Barns inflytande tycker jag är viktigt, att de får välja bok, att det ska vara en 

mysig stund och att man kan se boken som en kompis. Det vet jag att en lärare 

på skolan som sa till ettorna att de kan se det som en kompis när de inte har 

någon annan att leka med" (Robin). 

Pedagogernas erfarenheter av arbetssätt innan, under och efter en 

högläsningssituation 

Jag börjar med att ge exempel på en situation en förskollärare presenterade och sedan 

kommer resultatet av respondenternas utsagor om arbetssätt innan, under och efter en 

högläsningssituation. 

Situation 

Charlie berättar om en situation som hen tyckte blev extra bra. Charlie berättar att ett barn 

hade lånat en faktabok på biblioteket. En eftermiddag när det endast var fyra barn kvar på 

förskolan och ganska stökigt tog Charlie fram denna bok. Alla blev snabbt intresserade och 
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eftersom Charlie själv hade mycket kunskaper kring ämnet i faktaboken kunde hen berätta 

fritt för barnen utifrån bilderna som fanns i boken. Alla som deltog i aktiviteten satt på 

golvet, barnen ställde frågor utifrån bilderna och Charlie kunde berätta på barnens nivå hur 

saker och ting fungerade. Charlie beskriver att hen fångade barnen på ett helt annat sätt mot 

de gånger hen sitter och läser en bok rakt upp och ner.  

Genom att Charlie själv hade så mycket kunskaper om ämnet kunde hen snabbt svara på 

barnens frågor och slippa hyscha på barnen för att hen inte hunnit läsa färdigt vilket gjorde 

att hen fångade barnens intresse och engagemang. Charlie beskriver att det blir ett mer 

levande intresse av boken och tillägger,  

"Man kan ha vilka ämnen som helst i förskolan bara man lägger det på 

barnens nivå. Det spelar ingen roll om det är kemi, fysik, historia eller 

matematik, är det på barnens nivå så köper de det och får mycket ny kunskap" 

                 (Charlie). 

Inför 

Alla förskollärarna berättar att de går till biblioteket och lånar böcker cirka en gång per 

månad, Alex tycker det är viktigt med variation på böckerna. Oftast är det barnen som 

väljer böcker, Robin tycker det är viktigt med barns inflytande och att de får välja böcker 

efter deras eget intresse. När de är på biblioteket har alla samma upplägg, barnen får välja 

några böcker var som de lägger på ett bord där pedagogerna kollar snabbt så det är 

läsvänliga böcker. De kollar tillexempel så det är böcker anpassade till barngruppen, att 

böckerna ser ut att ha ett bra språk och Kim berättar att de väljer bort bilderböcker eftersom 

deras barn behöver lite mer utmaning. Om pedagogerna har planerat ett speciellt tema 

brukar pedagogerna välja fler böcker. 

"När vi läser för vilans skull är det nog mer att vi pratar efteråt. Eller så tittar 

man och frågar vad de tror den kommer handla om och så kan man höra 

deras funderingar. Vad tror ni? Så gör vi nog ofta" (Kim) 

Pedagogerna förbereder inte barnen på något speciellt sätt inför en lässtund. Den planerade 

lässtunden de har varje dag är en rutin där barnen vet vad som händer och vilken plats de 

sitter på. Vid spontana lässtunder är det barnen som kommer med en bok och vill läsa. Alla 

läser för att barnen ska få en lugn stund och vila samt för att arbeta språkutvecklande. Kim 

och Charlie har de planerade lässtunderna i storgrupp medan Alex och Robin beskriver att 
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de oftast delar upp barnen i mindre grupper vid den planerade läsningen, vid de spontana 

lässtunderna blir det naturligt med mindre grupper. Robin beskriver att de delar upp 

gruppen eftersom de har barn som befinner sig på olika nivåer. Robin berättar vidare att den 

ena gruppen lyssnar bättre till flanosaga eftersom det händer saker hela tiden och de har 

svårt att sitta still när de läser bilderbok. Robin berättar också att den andra gruppen 

kommit längre i sitt läsintresse och klarar av en bilderbok och kanske snart till och med en 

kapitelbok. 

Förskollärarna beskriver att barnen oftast väljer böcker för att det ska bli efter deras intresse 

om de inte arbetar med något speciellt tema, då brukar pedagogen välja en passande bok. 

Alla pedagoger uttrycker också att det är bra om de själva hunnit läsa igenom boken en 

gång innan de läser för barngruppen. De kan då läsa med en annan inlevelse och fånga 

barnens intressen mycket bättre. Alla pedagogerna uttrycker dock att tiden inte finns till att 

läsa igenom alla böcker eftersom det ofta blir väldigt många böcker lånade på biblioteket.  

"Jag tycker det känns bäst när jag läser eller berättar en bok som jag kan, 

man kan stötta barnen på ett annat vis då och även ta in och svara på deras 

frågor på ett bättre sätt än om jag är låst vid en text" (Kim). 

Ingen förskollärare upplever att de brukar diskutera något speciellt innan de läser boken, 

Alex tycker dock att det vore kul att testa och höra vad barnen har för tankar kring en bok 

de ännu inte läst. Kim berättar också att de börjat läsa kapitelböcker och då frågar de barnen 

vad som hänt innan för att alla ska hänga med och även vad de tror kommer hända i det 

närmsta kapitlet innan de börjar läsa. 

Under 

Under högläsningssituationerna upplever pedagogerna att det är mer diskussion och frågor 

från barnen. Alla fyra intervjuade förskollärarna beskriver att de försöker svara på de frågor 

som är relevanta för berättelsen eller stannar upp själva för att förklara vissa ord eller 

sammanhang för barnen. Charlie beskriver att barnen oftast frågar om saker som de ser på 

bilderna och tycker att det blir mer givande och lättare att svara på allas frågor när de sitter i 

mindre grupper. I storgrupp kan det lätt spåra ur och fokuset på berättelsen försvinner enligt 

Charlie. Charlie berättar vidare att det beror på vilken bok man läst, i situationen hen 

berättade om (se "situation" ovan) var det barnens frågor som ledde samtalet framåt. 
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Kim och Robin beskriver att det händer att barnen ställer frågor ibland men att det oftast är 

de som stannar upp för att fråga barnen så de förstår boken eller om de vill förklara något 

ord för barnen. Kim tycker det är viktigt att kolla av barnen så de ser ut att hänga med, Kim 

berättar vidare att de ibland stannar upp i böckerna för att fråga barnen en enkel fråga och 

fånga upp barnen så alla hänger med. Robin tycker det är svårt att ha diskussioner under 

lästiden med deras barngrupp eftersom de upplever att barnen har svårt att sitta still under 

högläsningen och har lätt att tappa fokus. Robin upplever att det blir för mycket avbrott 

med diskussioner och frågor under högläsningen i deras grupp eftersom det ofta blir 

utdragna diskussioner samt stör de som verkligen är intresserade av boken. Alex är inne på 

liknande spår som Robin och menar att det är svårt att öppna för diskussion i storgrupp 

under läsningen men att det sker oftare när de sitter i mindre hanterbara grupper. 

"Det blir inte kul när alla tappar fokus, då vill man bara lägga ner. Men istället 

brukar jag tänka efter och fundera på vad jag kan göra för att det ska bli kul 

och intressant för barnen"  (Robin). 

Alla intervjuade pedagoger beskriver att det är viktigt att de som läser har inlevelse, 

förställer rösten efter karaktärerna och ändra tonläge om det till exempel är spännande. 

Robin och Kim anser att pedagogens engagemang oftast smittar av sig på barnen och om de 

har kul tycker barnen ofta också att det är kul. Robin beskriver att det är svårt de stunderna 

som det inte fungerar alls under en högläsning men att Robin själv får försöka vara flexibel 

och hitta lösningar eller reflektera över vad man kan göra bättre vid kommande tillfällen. 

Alla pedagoger beskriver att en högläsningssituation där de hittat en bok som fångar 

barnens intresse, där pedagogen är engagerad och där barnen är uppslukade av boken är så 

spännande och kul att upptäcka tillsammans med barnen.  

Efter 

Förskollärarna beskriver att de inte alltid har diskussioner efter högläsningen men att det 

förekommer ibland. Charlie berättar att hen ibland tar hjälp av GOOGLE® tillsammans 

med barnen om de frågar om något Charlie inte har kunskap om. Charlie beskriver också att 

det sällan kommer frågor efter högläsningen som sker i storgrupp efter lunch eftersom 

barnen tar det mer som vila. Vid den spontana högläsningen där det är ett barn som vill läsa 

berättar Alex att hen ibland bollar över till barnet och ber barnet läsa istället. Barnen nappar 

oftast på det eftersom de ofta kommer med böcker de har läst flera gånger och som barnen 

kan handlingen i. 
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Alex beskriver att barnen ofta tar med sig sagans handling eller karaktärer från sagan in i 

leken om de använt sig av en sagopåse. Kim beskriver att barnen ibland fortsätter bearbeta 

sagan i leken om det är en berättelse som de fastnat för och har en tydlig handling som de 

har erfarenhet av. Robin tycker inte hen har reflekterat så mycket över om barnen tar med 

berättelsen in i leken men upplever att de oftast leker kring filmer och speciellt superhjältar. 

Charlie upplevde förra terminen när de läste om "Vännerna i kungaskogen" att barnen tog 

med sig väldigt många karaktärer in i leken. I dessa böcker finns även den gyllene regeln 

som berättar att du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad och denna regeln kan 

barnen påminna varandra om än idag. 

Relationen mellan högläsning och språkutveckling 

Alla som deltagit i mina intervjuer ser högläsning som mycket viktigt för barns 

språkutveckling. Det första alla tänker på är att barnen får utveckla sitt ordförråd och lär sig 

många nya ord via högläsning. De beskriver också att det är en hjälp till att barnen ska 

utveckla ett intresse för skriftspråk, genom att pedagogerna läser, menar de, att barnen får 

upp ögonen för att man kan förstå det som är skrivet. Två av pedagogerna tar också upp att 

böcker är lärorikt genom sitt innehåll, det kan handla om hur man är en bra kompis eller hur 

ett flygplan fungerar. Dessutom ser pedagogerna att barnen utvecklar sin fantasi genom 

böcker och högläsning. 

Kim beskriver att intresset och utvecklingen för böcker är olika för barnen. Vissa har läst 

mycket och klarar av en bok utan bilder och kan fantisera om miljö och karaktärer medan 

vissa måste ha bilder för att inte tappa tråden. Kim menar att barnen utvecklas mycket i 

språket, speciellt om man tar en lite svårare bok som man kan prata mycket om. Kim 

berättar vidare det är viktigt att pedagogen pratar och diskuterar mycket och inte bara läser 

en bok rakt upp och ner. Utan barnen ska kunna förstå och återkoppla under tiden för att 

stimulera språkutvecklingen. 

Tre saker som deltagarna tycker är viktigt att pedagogen tänker på i en 

högläsningssituation 

Alla fyra deltagare tycker det är viktigt att pedagogen helst hunnit läsa boken innan de läser 

den för barnen. På grund av tidsbrist är detta ganska svårt men att ha kollat igenom boken 

innan är att föredra enligt deltagarna. Genom att vara förberedd med boken kan man också 

fånga barnen på ett annat sätt. De menar att det är lättare att vara engagerad, förställa 
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rösten, ändra tonfall och så vidare när man vet vad som kommer hända i boken. 

Engagemang och inlevelse är också en punkt som alla tar upp som viktig. 

"Egentligen kan jag ju tycka att pedagogens roll är att erbjuda en väl avvägd  

dagsrytm som det står i läroplanen. En grej är ju lite det att komma ner i varv 

och ta det lugnt, förhoppningsvis är jag tillräckligt lugn för att smitta av mig 

på barnen, att det är en lugn och mysig stund är väldigt viktigt" (Robin). 

Robin berättar att Läroplanen tar upp att förskolan ska erbjuda en väl avvägd dagsrytm så 

att pedagogens roll är att vara tillräckligt lugn själv och erbjuda en lugn miljö som gör 

lässtunden lugn och mysig. Charlie tycker det är viktigt att man själv är intresserad av det 

man läser och har ögonkontakt med barnen för att de inte ska sväva iväg. Kim menar att det 

är viktigt att välja en bok med korrekt språk och uttrycker att det är extra viktigt när de har 

barn med annat modersmål, att de får höra korrekt svenska i sin inlärning. 

 

Har förskolan uttalade kopplingar till högläsning inom deras språkprojekt? 

Ingen av deltagarna upplever att de informerats hur högläsning påverkar barns 

språkutveckling inom projektet. Robin tycker det är upp till pedagogerna att samla 

information kring barns språkutveckling och göra en plan på hur man ska arbeta med det. 

Robin berättar vidare att de inte heller kan sluta arbeta med språket efter tre år utan att det 

är något som alltid måste finnas med. Robin berättar också att de varit på en föreläsning där 

de betonade att pedagogerna hela tiden ska namnge saker, till exempel att man inte bara 

pekar på en papperskorg utan verkligen uttalar ordet. När man ser papperskorgen och hör 

ordet är det lättare att koppla samman och lära sig, speciellt viktigt för barn med annat 

modersmål. 

Kim berättar att de tagit tillbaka något som kallas för språksamling när de startade med 

projektet. Det var något som de hade förr, en samling som fokuserar på språkaktiviteter 

men som de nu börjat arbeta med igen. En gång i veckan har de en samling som fokuserar 

mycket på språk och språkutveckling. Under dessa samlingar brukar de rimma, läsa ramsor, 

och ljuda. De har några barn som är på väg att knäcka läskoden vilket betyder att det är 

mycket bokstäver och siffror också. De pratar också kring bilder och försöker få till 

aktiviteter där alla barn får möjlighet att utvecklas. Alex beskriver att de fått lappar i 

samband med språkprojektet att sätta upp i hallen som belyser vikten av högläsningen i 

barns språkutveckling och att det är viktigt att även föräldrarna läser hemma. Situation 
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Charlie berättar om en situation som hen tyckte blev extra bra. Charlie berättar att ett barn 

hade lånat en faktabok på biblioteket. En eftermiddag när det endast var fyra barn kvar på 

förskolan och ganska stökigt tog Charlie fram denna bok. Alla blev snabbt intresserade och 

eftersom Charlie själv hade mycket kunskaper kring ämnet i faktaboken kunde hen berätta 

fritt för barnen utifrån bilderna som fanns i boken. Alla som deltog i aktiviteten satt på 

golvet, barnen ställde frågor utifrån bilderna och Charlie kunde berätta på barnens nivå hur 

saker och ting fungerade. Charlie beskriver att hen fångade barnen på ett helt annat sätt mot 

de gånger hen sitter och läser en bok rakt upp och ner.  

Genom att Charlie själv hade så mycket kunskaper om ämnet kunde hen snabbt svara på 

barnens frågor och slippa hyscha på barnen för att hen inte hunnit läsa färdigt vilket gjorde 

att hen fångade barnens intresse och engagemang. Charlie beskriver att det blir ett mer 

levande intresse av boken och tillägger, "Man kan ha vilka ämnen som helst i förskolan 

bara man lägger det på barnens nivå. Det spelar ingen roll om det är kemi, fysik, historia 

eller matematik, är det på barnens nivå så köper de det och får mycket ny kunskap". 
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Analys 

Nedan analyserar jag mitt resultat med fokus på literacy, pedagogiska ämneskunskaper, 

undervisning och sociokulturell teori.  

Literacy 

Eftersom literacy är ett så stort begrepp begränsade jag mig till att ta upp emergent literacy 

i mitt arbete. Emergent literacy kan översättas till svenska som framväxande litteracitet och 

syftar till den processen barnen genomgår för att utveckla literacy och förstå innebörden av 

tal, symboler, läsande och skrivande (Norling, 2013). En pedagog ansåg att högläsning var 

positivt eftersom barnen kan se att det går att förstå de skrivna orden, att det blir en text och 

ett sammanhang. Detta ser jag som en tidig start på att intressera sig och få en förståelse av 

texten. En pedagog beskriver att de arbetar med språksamlingar en gång per vecka där de 

arbetar mycket med symboler, bokstäver och ljud eftersom de har barn som håller på att 

knäcka läskoden. Dessa barn har kommit lite längre i sin literacyutveckling och har förstått 

att olika bokstäver står för olika ljud och kommer snart kunna knäcka koden och läsa själva. 

Björklund (2008) är kritisk till begreppet eftersom hon anser att det är för stort fokus på den 

enskilda individens utveckling och inte samspelet som krävs för utvecklingen. Norling 

(2013) ser dock förskollärarna som viktiga i emergent literacy för att interaktionen med 

barnen är viktig för att ge barnen motivation och skapa en delaktighet. Jag anser att det bör 

vara ett ganska stort fokus även på individen som Björklund (2008) kritiserar eftersom alla 

barn utvecklas olika och bör få det stöd och utmaningen som behövs för att individen ska 

fortsätta stimuleras och utvecklas.     

Pedagogens ämneskunskaper 

Med pedagogiska ämneskunskaper menas de kunskaper som pedagogen behöver i sin 

undervisning för att kunna arbeta så barnen får en förståelse och ett sammanhang (Shulman, 

1986). I en högläsningssituation ser jag det som att det krävs goda ämneskunskaper till att 

hålla barnens fokus uppe, fånga barnen och ge barnen en förståelse för boken och dess 

innehåll. Detta är också saker som de intervjuade pedagogerna tagit upp som viktiga i 

pedagogens roll vid en högläsningssituation. Jag tycker pedagogen visar på goda 

ämneskunskaper genom att de stannar upp och förklarar ord, förklarar avsnitt för barnen så 

de förstår det bakomliggande budskapet eller testar olika saker för att hålla barnens intresse 

för boken uppe.  
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De gånger pedagogerna upplever att en situation inte har fungerat kan tyda på viss brist i 

den pedagogiska ämneskunskapen under en högläsningssituation. Pedagogerna berättar 

dock att de försöker tänka tillbaka på vad som inte gick bra och vad de kan göra annorlunda 

nästa gång.       

Detta tycker jag tyder på en medvetenhet att du som pedagog alltid kan lära och utvecklas 

och därmed utveckla dina pedagogiska ämneskunskaper. Alla situationer kan omöjligt gå 

bra men genom att reflektera och lära kan pedagogerna även utveckla sitt eget arbetssätt.  

Undervisning 

Undervisning är ett laddat begrepp enligt Doverborg m.fl. (2013). Jag ser det som att 

undervisning är något som sker i vardagen i förskolan och i samspel mellan barn och 

pedagoger, men även barnen emellan. Doverborg m.fl. (2013) skriver att undervisning i 

förskolan handlar om interaktion och att pedagoger kan rikta barns uppmärksamhet och 

intressen mot olika lärandeobjekt. Genom att pedagogen till exempel väljer en bok eller en 

annorlunda genre kan pedagogen rikta barnens uppmärksamhet mot något nytt och lärorikt 

de tidigare inte stött på. I storgrupp tolkar jag det som, efter pedagogernas intervjuer, att det 

är svårare att få en interaktion med barnen men pedagogerna använder ändå undervisning 

genom att förklara ord och handlingar. I mindre grupper anses det lättare med interaktionen, 

barnen tankar och frågor kommer fram, det blir en utvecklande stund för både pedagogen 

och barnen vilket också leder till att det blir en bra undervisningssituation. 

Alex beskriver att det händer något speciellt i rummet när hen märker att barnen blir 

fångade av en högläsningssituation. Senare i intervjun berättar Alex även att det blir lättare 

att besvara barnens frågor när de sitter i en mindre grupp. Min analys av situationen är att 

pedagogen har lyckats med en god undervisningssituation och fångat barnens intresse och 

uppmärksamhet. Pedagogen beskriver även att det händer något speciellt i rummet vilket 

tyder på att hen får ett bra samspel med barnen och undervisningen sker genom en 

ömsesidig relation med inslag från den sociokulturella teorin. Doverborg m.fl. (2013) 

skriver att många tror att undervisning handlar om en envägskommunikation vilket 

situationen Alex berättar om bevisar motsatsen. Undervisning handlar om en ömsesidig 

relation och ett samspel tillsammans med barnen för att det ska bli en väl fungerande 

situation. 
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Sociokulturell teori 

Scaffolding är ett viktigt begrepp i den sociokulturella teorin som betyder att pedagogerna 

ska finnas till hands och stötta barnen i deras utveckling (Björklund, 2008). Detta går sedan 

över i den proximala utvecklingszonen som scaffolding är en del av. Genom stöttning, 

kommunikation och utmaning kan barnen utvecklas mot nästa utvecklingszon (Björklund, 

2008).  

Citatet från pedagogen tyder på en medvetenhet av scaffolding och något som de, kanske 

omedvetet, arbetar med. Även läroplanen för förskolan har vissa drag från den 

sociokulturella teorin, de poängterar till exempel på flera ställen att barnen ska stöttas i sitt 

lärande och få utmaningar för att utvecklas (Skolverket, 2016). Enligt Säljö (2000) är 

kommunikation en grundsten i den sociokulturella teorin och något som jag ser som väldigt 

viktigt i både undervisning och emergent literacy. En pedagog uttryckte att det är viktigt att 

hitta böcker som är lite svårare så barnen får utvecklas vilket tyder på en medvetenhet om 

den proximala utvecklingszonen och möjligheterna att stötta barnen till nästa zon. 

I den sociokulturella teorin ses samspelet med vuxna eller barn emellan som viktig för 

utvecklingen (Björklund, 2008). Alla pedagoger jag intervjuade såg samspelet som en 

viktig faktor i en väl funderande högläsningssituation vilket jag anser tyder på att samspelet 

är en bra grund att eftersträva för att barnen ska bli engagerade och intresserade.  
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Diskussion 

Nedan diskuterar jag mitt metodval och resultat kopplat till tidigare forskning. Jag 

diskuterar även resultatet med mina egna tankar och drar slutsatser utifrån resultatet och 

den tidigare forskningen. Jag har valt att dela upp diskussionen i en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion. 

Metoddiskussion  

Jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer. Jag tycker detta var en relevant metod att 

använda med tanke på den begränsade tidsperioden för arbetet, för att få ut ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt och för att utföra bra och intressanta intervjuer med fokus 

på deltagarnas erfarenheter. Under mina intervjuer antecknade jag stödord av vad den 

intervjuade berättade och spelade även in ljud under hela samtalet. Genom att skriva ned 

stödord under intervjun kunde jag komma ihåg vad informanten sagt och jag behövde inte 

ställa frågor som informanten redan svarat på. Kihlström (2007) menar att den intervjuade 

kan bli osäker och tro att den tidigare svarat fel om intervjuaren ställer frågor denne redan 

svarat på, den risken minskade med hjälp av mina stödanteckningar. 

Jag gjorde också ljudupptagningar genom att använda min mobil som hjälpmedel och 

försäkrade mig om att det var okej för den intervjuade. Inspelningarna kunde jag sedan 

lyssna på flera gånger för att öka chanserna till att jag tolkat informantens erfarenheter och 

tankar rätt i min transkribering. I en transkribering  går vissa delar av samtalet förlorat 

eftersom skriven text inte kan innehålla tonläge eller röststyrka (Kvale och Brinkmann, 

2014), detta är dock inget som jag ser påverkar mitt resultat. För att kunna se till alla delar 

av min intervju kunde jag spelat in samtalet med en videokamera. Med hjälp av 

videokamera fångas även mimik, rörelser och ansiktsuttryck men istället kan den 

intervjuade känna sig obekväm under intervjun eftersom vissa upplever att det är jobbigt att 

bli filmade (Eidevald, 2013). Jag upplever dock inte att en videoinspelning hade tillfört mer 

till min studie eftersom studien är relativt liten och det är dessutom de sagda orden och 

pedagogernas erfarenheter jag är intresserad av. Jag kan tänka mig att en inspelad intervju 

är att föredra om studien skulle pågå under en längre period och att man då skulle kunna gå 

tillbaka till intervjusituationen. 

Under intervjun förklarade jag först hur hela intervjun var upplagd och startade sedan med 

några allmänna frågor, gick över på frågor om förskolan och sist fick pedagogerna berätta 
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om en erfarenhet som vi sedan diskuterade vidare. Kihlström (2007) skriver att det är bra 

att förbereda intervjupersonerna på vad som kommer hända under intervjun för att de ska 

känna sig trygga och lugna. Jag upplever att det snabbt blev en lätt stämning när jag gått 

igenom upplägget och förtydligat att det är deras erfarenheter jag är intresserad av. 

Kihlström (2007) skriver också att intervjuaren oftast blir säkrare och lugnare efter varje 

intervju vilket leder till att samtalet flyter på bättre. Jag upplever att min första intervju var 

mer strikt efter min intervjuguide mot den sista som blev mer åt ett fritt samtal eftersom jag 

då övat, lärt mig frågorna och börjat förstå vart samtalet skulle ta vägen. Detta är dock inget 

som jag ser påverkar mitt resultat men något att tänka på vid större studier. 

Jag anser att halvstrukturerade intervjuer fungerade mycket bra i denna typ av studie 

eftersom jag visste vilka områden jag skulle beröra under samtalet och hade en 

intervjuguide som stöd. Skillnaden mot strukturerade intervjuer är att jag inte blev så låst i 

situationen utan kunde ställa kompletterande följdfrågor till respondenten och lyssna till 

dennes erfarenheter för att sedan följa samtalet efter dem.  

För att få ett säkrare resultat hade jag kunnat kombinera mina intervjuer med observationer 

för att se det pedagogerna berättar i verkligheten. Jag känner dock att jag fått ett tillförlitligt 

resultat med metoden jag använt och har fått höra många intressanta tankar och erfarenheter 

från pedagogerna.    

Resultatdiskussion 

Nedan kopplar jag ihop mitt resultat med tidigare forskning samt kommer med egna 

slutsatser och tankar kring resultatet från mina intervjuer. 

Högläsningens fördelar 

Jag får uppfattningen av att pedagogerna jag intervjuat är väl medvetna om högläsningens 

inverkan på barns språkutveckling. Thuresson (2013) och Fast (2001) skriver att barn som 

vistas i miljöer med högläsning ofta utvecklar kunskap om hur man hanterar språket bättre 

än de som inte haft samma förutsättningar. Pedagogerna som deltagit i mina intervjuer 

tycker det är viktigt med högläsning och har minst en planerad läsning varje dag, sedan sker 

även läsning på barnens initiativ när pedagogerna har tid. Nackdelen med den planerade 

läsningen som finns på förskolan är att den sker i samband med vila och Simonsson (2004) 

menar att pedagogerna då inte använder dess fulla potential. Även om högläsningen oftast 

sker i samband med vila har pedagoger och barn en viss aktivitet under majoriteten av 
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högläsningssituationerna som pedagogerna berättat om, vilket jag tycker tyder på en 

medvetenhet och även en utveckling för barnen. Med tanke på att Fast (2001) och 

Thuresson (2013) skriver att barn som endast vistas i miljöer med högläsning får fördelar 

inom språkutvecklingen bör även högläsning kombinerat med vila gynna språkets 

utveckling, det krävs dock ett större forskningsprojekt för att se om det är stora eller mindre 

skillnader mellan sådana situationer.  

Pedagogerna visar på en medvetenhet vad det gäller relationen mellan högläsning och 

språkutveckling. Pedagogerna anser att det finns många vinster som bland annat utveckling 

av ordförråd, intresse för skriftspråk, lärorika böcker och att barnen får utveckla sin fantasi. 

Detta stämmer bra överens med Dambers (2015) m.fl. beskrivning av fördelarna med 

högläsning. Ett par pedagoger tar också upp att det är viktigt att låna böcker med ett bra 

språk för att även barn med annat modersmål ska få höra och utveckla ett flytande språk. 

Detta får stöd i Wedins (2011) teorier som menar att högläsning är ett betydelsefullt stöd 

för språkinlärningen och speciellt texter som handlar om erfarenheter eller vardagliga 

händelser. 

Alla pedagoger som jag har intervjuat berättar att de går till biblioteket och lånar böcker 

cirka en gång per månad. Ett par pedagoger berättar att det oftast är barnen som väljer 

böcker men att pedagogerna sorterar bort till exempel bilderböcker för att de är för lätta. En 

annan pedagog berättar att de delat upp sin grupp i två läsgrupper för att de befinner sig på 

olika nivåer i sitt läsintresse. I båda dessa exempel ser jag kopplingar till den 

sociokulturella teorin och Vygotskijs tankar kring den proximala utvecklingszonen 

(Björklund, 2008). Genom att pedagogerna väljer böcker som är utmanande för barnen, och 

dessutom sett att de befinner sig på olika nivåer, samt finns till hands som stöttning i 

högläsningen ger de möjligheter för barnen att utvecklas och utmanas till nästa 

utvecklingsnivå. Björklund (2008) beskriver att barnen utmanas med lite svårare material 

och utvecklas i samspel med pedagogen vilket jag anser att pedagogen eftersträvar efter 

deras intervjuer. Jag ser också kopplingar till scaffolding som är en viktig del i arbetet med 

den proximala utvecklingen. Pedagogerna finns med i högläsningssituationerna, barnen kan 

fråga och få det stöd av pedagogen som de behöver för sin utveckling. 

Aktiviteter innan, under och efter en högläsningssituation 

Att använda högläsning som dialogiskt verktyg har visat sig ge stora vinster i utvecklingen 

av barns ordförråd och språkbruk (Lonigan m.fl., 1999). Med dialogisk läsning menas att 
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pedagogen har en dialog med barnen för att de ska få en större förståelse för bokens 

innehåll och struktur (Lonigan m.fl., 1999). Damber (2015) framhäver också att det inte är 

tillräckligt med dialoger endast efter högläsningen för att få ut dess fulla potential. Damber 

(2015) skriver vidare att det bör föras dialoger och finnas en interaktion mellan barn och 

pedagog. Jag drar kopplingar till en del i den sociokulturella teorin där utveckling sker i 

samspel med pedagogen (Björklund, 2008). Pedagogerna arbetar mycket med dialoger men 

ändå finns viss potential till att uppnå en mer utvecklande stund tillsammans med barnen. 

Innan en högläsningssituation upplever alla pedagoger att de inte brukar diskutera eller göra 

något annat. När intervjuerna sedan flyter på berättar ett par pedagoger att de börjat läsa 

kapitelböcker med sina barn vilket gör att de ofta frågar barnen innan de börjar läsa vad 

som tidigare hänt och vad de tror kommer hända vilket tyder på att de ändå för samtal med 

barnen innan situationen startar. 

Damber (2015) menar att det är viktigt att barnen får delge sina tankar även innan 

högläsningen för att både få en förståelse av vad som tidigare hänt, få chans att återberätta 

och ge hypoteser om det kommande avsnittet. Dialoger innan verkar dock ske ganska sällan 

men en pedagog uttrycker att det är en bra idé och intressant att höra barnens tankar. Precis 

som tidigare forskning visar är det utvecklande för barnen att öva på att återberätta och ge 

hypoteser. Jag ser dialoger innan högläsningen som ett område förskolan kan arbeta med 

för att öka undervisningen i situationerna. 

Under en högläsningssituation är det mer vanligt med diskussioner och dialoger berättar 

förskollärarna. De berättar också att det är vanligt att de stannar upp och förklarar ord eller 

avsnitt för barnen och ibland kan de även ställa frågor till barnen för att se så de hänger 

med. Thuresson (2013) menar att det är viktigt att barnen får komma med infallsvinklar och 

synpunkter under högläsningen och Björklund (2008) framhäver att pedagogen bör vara 

aktiv och stöttande under högläsningen.  

Jag tolkar det som att pedagogerna väldigt gärna vill få med barnens tankar och frågor, men 

att det inte alltid fungerar. Pedagogerna uttrycker att de svarar på de frågor från barnen som 

är relevanta för att de inte ska sväva iväg och tappa fokus från boken och ämnet. Många 

pedagoger anser också att det är lättare att ta in alla barnens tankar och idéer när de sitter i 

mindre grupper. Det kan bli svårt att se alla och höra allas frågor under en 

högläsningssituation där hela gruppen samlas eftersom det då är lätt att tappa tråden. Dock 



 

29 

 

är detta, vissa dagar, enda högläsningen för barnen vilket gör att det blir en utvecklande 

stund. För att lösa situationen skulle man kunna dela upp gruppen i två delar för att få mer 

tid till diskussion och intressanta infallsvinklar från barnen. En pedagog beskriver en 

situation där de tittade i en bok och barnens frågor ledde samtalet framåt vilket tyder på att 

man kan utföra en högläsningssituation på många olika sätt. 

Efter högläsningen är det viktigt med dialoger för att fånga upp barnen så de kan 

återberätta, samtala kring boken och få en annan förståelse för det nyss lästa (Damber, 

2015, Thuresson, 2013, Björklund, 2008). Damber (2015) skriver också att barnen kan få 

tillfälle att bearbeta berättelsen genom att erbjuda dem kreativa aktiviteter efteråt, de kan då 

upptäcka nya saker och få en annan förståelse för innehållet. Pedagogerna upplever inte att 

de diskuterar så ofta efter boken är slut utan att barnen brukar fara iväg in i leken. Ibland 

uppger dem att barnen tar med sig karaktärer från berättelsen in i leken men det är väldigt 

varierande och beror antagligen på om barnen fastnat för boken eller inte. Jag tänker att 

barnen hittar egna aktiviteter till att bearbeta sagan när de tar med den in i leken och att det 

är något de fastnar för eller funderar över för att den ska få en plats i leken och bearbetas.  

Aktiviteter efter högläsningssituationerna är den delen i den dialogiska läsningen som jag 

ser störst potential till utveckling för att gynna barnens språkutveckling ännu mer. Jag anser 

att barnen får en större förståelse för det de nyss läst om de får hjälp att bearbeta innehållet. 

Det finns också många olika saker barnen kan arbeta med efteråt, istället för att bara 

diskutera kan förskolläraren erbjuda pyssel, lekar eller andra aktiviteter för att det ska bli 

variation och barnen ska få en annan, eller utvecklande, förståelse för bokens handling.  

Jag förstår att det kan bli problematiskt att kombinera vila med högläsning för att få med 

alla bokens möjligheter och gynna barnens språkutveckling. Jag ser däremot att 

pedagogerna har goda kunskaper för att använda högläsning som ett dialogiskt verktyg i 

förskolan men att de ser tidsbristen som ett hinder. För att kunna uppnå en hög kvalitet i 

högläsningssituationen anser jag också att det krävs goda ämneskunskaper hos pedagogerna 

och det är viktigt att kunna fånga barnen även i stökiga situationer. Jag upplever också att 

pedagogerna har en mycket god dialogisk högläsning under tiden de läser men att det finns 

utvecklingspotential både innan och efter situationen för att arbeta ännu mer med 

högläsning som verktyg för språkutveckling. 
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Pedagogens roll 

Alla pedagoger som jag intervjuat beskriver att det oftast är barnen som väljer bok men att 

pedagogen kan välja om de har något speciellt tema. Fast (2011) framhäver vikten i att 

pedagogen väljer en bra bok som gynnar barns utveckling. Min tolkning är dock att 

pedagogerna har ganska bra koll på typen av bok som barnen väljer eftersom de sorterar ut 

sådana som inte är relevanta redan på biblioteket. Däremot förstår jag Fasts (2011) tankar 

om att boken är en stor del av möjligheterna till utveckling. Pedagogerna förespråkar 

barnens eget inflytande och att det ska bli en bok som fångar deras intresse vilket också är 

en viktig del enligt Kraemer m.fl. (2012).  

Det är viktigt att välja en text som varken är för svår eller lätt för att barnen ska hålla fokus, 

samtidigt är det pedagogens uppgift att introducera nya genrer och skapa förståelse och 

kunskap kring de olika texterna (Fast, 2011, Kraemer m.fl., 2012). Det är viktigt att välja 

rätt texter som är anpassade efter gruppens intressen och utveckling, pedagogernas tankar 

kring barnens eget inflytande och intressen är viktiga men jag ser också en stor fördel i att 

även pedagogen väljer litteratur då och då. Genom att pedagogen väljer litteratur och kan 

introducera nya genrer blir det en annan undervisningssituation och barnen får chans att 

utöka sina kunskaper. 

Damber (2015) skriver att pedagogen sällan utnyttjar högläsningens fulla potential i 

undervisningen. Min uppfattning är att pedagogerna är väl medvetna om högläsningens 

potential men att det kan vara svårt att kombinera högläsning med vila vilket Damber 

(2015) syftar på. Pedagogerna gör dock mycket för att högläsningssituationerna ska vara 

utvecklande för barnen genom att beskriva svåra ord eller föra dialog med barnen under 

stunderna. 

Enligt pedagogerna som har deltagit i mina intervjuer bör pedagogen vara engagerad för att 

fånga barnen. De menar att barnen lättare fastnar för en bok om de förställer rösten, ändrar 

tonläge och har inlevelse samt att pedagogen bör ha läst boken innan för att kunna 

genomföra en bra lässtund tillsammans med barnen. De nämner också att det är viktigt att 

välja böcker med ett bra språk eftersom de har många barn med annat modersmål än 

svenska. Inlevelse och engagemang är något som alla nämner vid frågan om vilka tre saker 

som är viktiga i pedagogens roll vid en högläsningssituation. Pedagogerna tycker det är 

viktigt att barnen får en utvecklande stund tillsammans med boken och fokuserar mycket på 

att det ska bli en stund med engagemang och inlevelse för att fånga barnen. Jag ser det som 
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ett första steg men tycker också det är viktigt att pedagogen har en interaktion och ett 

samspel med barnen så att även de blir delaktiga i situationen och ges fler möjligheter till 

utveckling. I den sociokulturella teorin är kommunikation en grundsten (Björklund, 2008) 

vilket jag ser som viktig även i dessa situationer för att de ska bli utvecklande för barnen.  

Läroplanen för förskolan 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) skriver mycket om att det ska finnas ett 

samspel mellan pedagogen och barnet för att gynna utvecklingen. Min analys av 

förskollärarnas utsagor är att pedagogen har ett bättre samspel med barnen i 

högläsningssituationen när de sitter i mindre grupper eftersom det är lättare för barnen att 

ställa frågor och uttrycka sina tankar i de situationerna. När det är stor grupp tycker 

pedagogen att det blir rörigt om alla ska berätta eller fråga något. Pedagogen verkar 

däremot väldigt engagerad och tycker det är viktigt att stanna upp och förklara ord och 

avsnitt så barnen hänger med och förstår. På så vis ges barnen möjlighet att utveckla sitt 

ordförråd och få en förståelse för olika begrepp och handlingar som läroplanen skriver att 

barnen ska få möjlighet att utveckla (Skolverket, 2016). 

Barns lust att leka och lära framhålls i läroplanen för förskolan som viktig (Skolverket, 

2016). Skolverket (2016) skriver vidare att förskolan ska stötta barnen att utvecklas i leken 

och upptäcka nya saker. Några av förskollärarna beskriver att vissa barn tar med sig 

karaktärer från vissa böcker in i leken. Min tanke är att barnen fortsätter bearbeta saker i 

leken och kanske främst erfarenheter som de inte känner sig färdiga med efter att till 

exempel läst en bok. Jag tolkar det inte som att pedagogen befinner sig i leken med barnen 

och stöttar dem utan vill låta dem leka i fred, jag ser dock möjligheterna med att finnas till 

hands i leken och fortsätta bearbeta det nyss lästa för att utvecklas. 

Citatet från Robin tar upp att pedagogerna ska erbjuda en väl avvägd dagsrytm som 

Skolverket (2016) skriver i läroplanen för förskolan och Robin ser det som ett argument till 

att högläsningen är sammankopplad med vilan. Jag håller med om att läsning är ett bra sätt 

för barnen att komma ner i varv och lyssna på en bra bok men anser också att det bör finnas 

situationer under dagen där högläsningen utnyttjas till sin fulla potential som flera forskare 

uttrycker det. Läsning och vila ses som en bra kombination men jag tycker att läsningen 

också bör få en utvecklande plats i förskolan med tanke på dess inverkan på barns 

språkutveckling. 
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Sammanfattning av resultatdiskussion 

Mitt syfte med studien var att undersöka pedagogernas uppfattningar kring hur man kan 

genomföra en högläsningssituation och hur högläsningen påverkar barnens språkutveckling. 

Mina frågeställningar syftar till att undersöka hur pedagogerna tänker kring planering och 

genomförande samt vilken effekt högläsningen har på barns språkutveckling.  

Enligt pedagogerna planerar de inte så ofta för högläsningssituationer utan de sker som en 

rutin eller spontant med initiativ från barnen. Detta ser jag som ett utvecklingsområde där 

pedagogerna kan vara mer förberedda inför en situation för att kunna bearbeta litteraturen 

som tas upp ännu mer. Pedagogerna önskar att de alltid kunnat läsa boken innan vilket de 

uttrycker svårigheter kring på grund av tidsbrist. Fast (2011) skriver att bokvalet är viktigt 

och att det ska vara något som fångar barnens intresse. Fördelen med att barnen ofta väljer 

böcker själva är att det ofta fångar deras intresse, nackdelen är däremot att pedagogen inte 

kan vara lika förberedd på boken som om pedagogen hade haft en planering innan med en 

speciell bok.  

Under högläsningssituationerna i storgrupp uppfattar jag det som att pedagogerna har mest 

fokus på förståelsen av ord, utveckla ordförråd och få en förståelse av handlingen i boken. 

De berättar att det blir för rörigt och fel fokus om alla barn ska ställa frågor och komma 

med kommentarer. När de läser i mindre grupper upplevs det däremot som att barnens 

frågor får komma fram och pedagogen har större möjligheter att stötta alla barnen. 

Nackdelen är att dessa situationer oftast sker under morgonen eller eftermiddagen och jag 

tänker att vissa barn kanske endast befinner sig på förskolan dagtid och missar denna 

möjligheten. Förutom det drar jag slutsatsen att det finns stora fördelar med att kombinera 

högläsning i både större och mindre grupper eftersom barnen då får ta del av högläsning på 

olika vis. 

Pedagogerna upplevs som väl medvetna om fördelarna med högläsningen och nämner 

många saker som är utvecklande för barnen under dessa situationer. Jag har förstått det som 

att pedagogerna ofta diskuterar högläsningen och försöker att arbeta utvecklande och 

inspirerande med hjälp av boken. En pedagog berättar att de haft svårt med högläsning i 

gruppen och att det är svårt att fånga barnen. Senare i intervjun berättar hen att barnen kan 

ta fram en bok och kunna berätta större delen av handlingen för pedagogen vilket jag tycker 

tyder på att de ändå har fångat barnens intresse och visat möjligheterna med boken.     
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Förslag på vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att få mer kunskap om hur stora skillnaderna blir mellan 

högläsning kombinerat med vila och högläsning som inte är kombinerat med vila. Många 

forskare skriver att högläsningens fulla potential inte används när högläsningen kombineras 

med vila men det nämns inte hur stora skillnaderna blir. Detta kräver ett längre 

forskningsprojekt som kan följa barnen och dess språkutveckling men något som jag 

upplever är relevant för många förskolor.  
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Slutsatser 

Den tidigare forskningen visar att högläsning är en viktig del av vardagen på förskolan. 

Barnen får stora möjligheter till utveckling av språket på många olika sätt genom 

högläsningen. Men precis som Damber (2015) skriver får barnen större möjligheter att 

utvecklas genom att pedagogen arbetar med högläsningen på flera olika sätt istället för att 

endast läsa boken innantill. Författaren menar att aktiviteter innan, under och efter 

högläsningen är viktiga delar för att barnen ska få en större möjlighet till lärande. Lonigan 

m.fl. (1999) kallar detta för dialogisk läsning och även de framhäver att dialoger och 

aktiviteter är viktigt under alla delar för att gynna barnens förståelse för innehåll och 

struktur. 

Givet att mitt resultat är överförbart på andra förskolor, trots att undersökningen är relativt 

liten, har jag sett att det finns vissa utvecklingsområden att arbeta med. Resultatet av mina 

intervjuer pekar på att det är sällan som pedagogerna frågar om en bok innan de börjar läsa, 

med undantag för de som börjat läsa kapitelböcker där de tillsammans pratar om vad som 

tidigare hänt i boken. Resultatet visar också att diskussioner efter bokens slut är ganska 

vanligt men andra aktiviteter sker mycket sällan. Något som fungerar bra, speciellt i mindre 

grupper, är diskussioner och förklaringar av ord under högläsningen. Alla intervjuade 

pedagoger ser också samspelet i högläsningssituation som en viktig faktor till att 

situationen ska bli lyckad, något som även den sociokulturella teorin beskriver som mycket 

viktig för att barnen ska ha möjlighet till att utvecklas.  

Genom att arbeta med utvecklingsområdena kan förskolan uppnå en högre kvalitet på 

högläsningen och barnen få möjligheter att förstå böckerna på ett djupare plan. Detta krävs 

en god ämneskunskap av pedagogerna och även en mer detaljerad planering av 

högläsningssituationerna. Genom att ta vara på alla delar av en högläsningssituation kan 

pedagogerna öka möjligheterna för barnen att utveckla språket och få en förståelse för den 

skrivna texten. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Information om deltagande i examensarbete om högläsning i 

förskolan. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Mitt examensarbete handlar om att belysa vikten av högläsningens betydelse för barns 

språkutveckling. Studien handlar främst om att få en bild av hur pedagoger arbetar med 

högläsning i förskolan och hur de ser på dess betydelse för barnens språkutveckling. Jag är 

intresserad av att höra just Dina tankar om arbetet med högläsning i förskolan och vilka 

kunskaper och erfarenheter Du har av ämnet. 

I min studie kommer jag använda mig av kvalitativa intervjuer med en fenomenologisk 

inriktning eftersom jag är intresserad av pedagogernas tankar och erfarenheter på förskolan. 

Jag vill veta så mycket som möjligt av Dina kunskaper och erfarenheter i ämnet. Just du blir 

tillfrågad eftersom jag söker utbildade förskollärare som vill delta i min studie. 

Om du vill delta kommer vi att bestämma en träff där jag har förberett frågor kring 

högläsning i förskolan. Det kommer vara en träff som tar ca 20 minuter och jag kommer 

spela in samtalet för att kunna bearbeta materialet till min studie. Materialet kommer 

transkriberas, alltså omvandlas från talade ord till skrift, vilket innebär en viss avskalning 

av det verkliga samtalet. Jag kommer sedan använda materialet för att se hur Ni arbetar 

med högläsning och koppla det till aktuell forskning i mitt examensarbete.  

Jag kommer ta hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer vilket betyder 

att min uppsats kommer innehålla fiktiva namn, förskolans namn kommer inte nämnas och 

det kommer inte gå att ta reda på vem som har sagt vad eller på vilken förskola studien är 

genomförd. Jag kommer förstöra de inspelade intervjuerna så fort uppsatsen är färdig och 

godkänd genom att radera alla filer. Under tiden sparas filerna med lösenordsskydd på min 

dator där ingen obehörig kan komma åt dem.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form 

av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Sara Blees  Anders Arnqvist 

 

(Här fanns tidigare kontaktuppgifter som lämnades ut till deltagarna) 
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Bilaga 2 - Intervju  

Inledningsfrågor: 

Vilken utbildning har du? Har du gått några extra kurser eller andra kompetenser? 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

Hur ser dina egna läsvanor ut? 

Hur arbetar man med högläsning på förskolan? 

Brukar ni gå till biblioteket och låna böcker?  

Hur gör ni när ni väljer böcker? 

Vilka stunder på dagen brukar ni läsa? 

Vad är syftet med högläsningen på förskolan? 

Hur ser ni på relationen mellan högläsning och språkutveckling? 

Hur tänker ni/du att barn utvecklas i högläsningssituationer? 

Har ni pratat om högläsning med tanke på att ni har ett språkprojekt i kommunen för att 

arbeta med barns språkutveckling? 

Konkret situation 

Inför 

Kan du berätta om en högläsningssituation som du nyss haft eller någon som du tycker gått 

extra bra? 

Hur förberedde ni barnen inför situationen? 

Hur tänkte ni kring gruppstorlek och valet av plats att genomöra högläsningen på? 

Hur tänkte ni kring bokvalet? 

Diskuterade ni om något innan ni läste? hypoteser, tankar om boken eller liknande...? 

Under 

Ställde barnen frågor under tiden ni läste? -  vilka frågor/ vilken typ av frågor? hur 

besvarades frågorna?  

Vad har du som pedagog för tankar under en högläsningssituation, var barnen aktiva under 

högläsningen? 

Efter 

Vad gjorde ni efter ni läst boken? (uppföljande aktiviteter, diskussioner,) 

Reflekterade du över om barnen senare hade lekar med inslag av bokens innehåll? 

Hade du velat förändra situationen på något vis? (Hur och varför?) 

En avslutande fråga 

Hur ser du på pedagogens roll vid högläsning, kan du nämna tre saker du tycker är viktigt? 


