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Förord 
Genom hela arbetet har vi valt att använda oss av Google dokuments, fört telefonsamtal samt träffats 

under ett par tillfällen för att tillsammans skriva arbetet. Genom att båda gjorde en varsin 

forskningsöversikt kunde vi få ett brett utbud av forskning om språkutveckling och högläsning. 

Intervjuerna har gjorts av oss båda, vi valde att träffas när vi gick igenom och tolkade empirin då vi 

skrev ut det i pappersform. Detta gjorde det mer konkret att kunna sortera och se materialet tillsammans 

och se vad vi fått för resultat ur intervjuerna. 

Vi har haft ett bra samarbete med varandra där vi hjälpt varandra i tankar, litteratursökning och 

sammanställning av arbete. 
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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka vad några förskollärare har för uppfattningar och erfarenheter på 

högläsning i förskolan som ett pedagogiskt verktyg. Denna studie var en intervjustudie där nio 

förskollärare deltog. Resultatet visade att förskollärarna i studien uppfattade högläsning i förskolan 

som ett viktigt redskap för barns språkliga utveckling. Högläsning sågs som ett språkligt verktyg för 

barnen som fick höra på ett varierat språk och läran om att kunna skaffa egna uppfattningar ur en 

högläsnings situation, vilket främjar fantasin. Utöver den språkliga aspekten så hade förskollärarna 

erfarenheter om hur högläsning kan vara ett tillfälle i att få relationen mellan vuxen-barn att växa samt 

att det sågs som en trivsam och lugn aktivitet. Det framkom även vissa skillnader på hur förskollärarna 

såg på tillgängligheten till litteraturen, ifall litteraturen skulle vara åtkomlig för barnen eller ej.  

Nyckelord: Högläsning, Språklig utveckling, Förskola, Förskollärare.   
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Inledning 

I detta forskningsarbete har vi riktat in oss på högläsningens betydelse för barnets språkutveckling och 

hur förskollärare i förskolan ser på högläsning som ett pedagogiskt verktyg. Intresset för studien 

uppstod då det i tidigare forskning framkommer hur viktig högläsning är för barnets språkutveckling. 

Vi har tagit del av forskning som visar att det finns en tydlig koppling till hur vuxnas högläsning bidrar 

till barnets språkliga framsteg. Heimer (2016) menar att fröet för barnets läsutveckling är högläsning. 

De får vara med och uppleva läsningen som en grund för deras nyfikenhet på text och läsning. Detta 

främjar då deras ordförråd, de lär sig textuppbyggnad och korrekta uttal. I förskolan kan högläsning 

vara ett arbetssätt där boken blir ett verktyg till dagens aktiviteter, det kan vara för syfte att samla ihop 

en barngrupp eller att lagra material till ett tema (Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006). Bergöö 

(2016) betonar att förskolan är en pedagogisk verksamhet där läroplanens centrala begrepp är 

språkutveckling och lärande. Författaren menar att samhället idag har högre krav på förskollärare och 

förskolan vad gäller den språkliga utvecklingen som förskollärarna ska främja hos barnen, än för några 

årtionden sedan. Det handlar om nutida förändringar och idag möter förskollärare barn som har en stor 

språk och -textvärld i medier som tv, internet och andra sociala medier. Detta gör att förskollärare får 

ett stort utbud av litteratur och andra verktyg som kan användas som komplement till högläsningen. 

Bergöö (2016) menar att förskolläraren ställs inför ett uppdrag att kritiskt granska och sortera vilket 

material som är användbart att arbeta med för att främja barnets språkliga utveckling. 

Enligt Lpfö98 (Skolverket 2016) finns mål att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp. Damber, Nilsson & Ohlsson (2013) har i sin studie sett hur den 

strukturerade litteraturläsningen prioriteras lägre då personalen föredrog andra aktiviteter. 

Personalbrist samt stora barngrupper var ofta orsaken till detta. När pedagogerna hade läsning under 

barnens vilostund såg de att det oftast inte fanns någon pedagogisk mening med den och att läsningen 

istället hade för mening att skapa ett lugn. Författarna menar att högläsning inte alltid har ett 

pedagogiskt syfte som främjar språkutvecklingen. Kåreland (2016) menar att det är av stor betydelse 

hur pedagogen ser på litteraturen och hur den väljs att presenteras, för att högläsningen ska bli 

betydelsefull. 

Hur uppfattar då förskollärare högläsning i förskolan och dess betydelse? Vi är intresserade av att ta 

reda på vad några förskollärare har för uppfattningar och erfarenheter kring högläsning i förskolan som 

ett pedagogiskt verktyg. Flera forskare betonar vikten av högläsning och därav anser vi att det är 

intressant att studera förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring ämnet. Vi ser att denna studie 

kan bidra till en ökad förståelse om hur högläsning kan ses som ett pedagogiskt verktyg  
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Bakgrund 

I bakgrundsdelen kommer vi beskriva vad tidigare forskning behandlar om ämnet högläsning. 

Avsnittet introduceras med vad forskning framhåller om språklig utveckling genom samtal. Vidare 

berörs förskollärares roll under högläsning, Förskollärarens relation till litteraturen, vuxna-barn 

relationen i högläsning och bildernas olika betydelse under högläsning. Avslutningsvis beskriver vi 

miljöns betydelse och påverkan.  

Språkutveckling genom samtal 

Det dagliga samtalet mellan en vuxen och ett barn i förskolan är oerhört viktigt. Genom samtal byggs 

sociala relationer och samtalet är viktigt i en språklig utvecklingssynpunkt. Förskollärarens språkliga 

medvetenhet är betydande för barnet som befinner sig i sin språkliga utvecklingsprocess, menar (Fast 

2011). Grøver Aukrust (2008) anser att förskollärarna bör vara engagerade och notera hur nya ord 

presenteras för barn. De komplicerade och obekanta orden kan bli förutsättningar för att skapa samtal 

om orden och dess betydelse. Det ses som en viktig språklig utveckling att upplysa och diskutera orden 

tillsammans med barn. När barnet aktivt får höra på samtal och själva samtala, gör det att barnet får en 

förståelse för att nyttja förståelsens strategi. Genom samtal kan förskolläraren se om barnet har uppfattat 

ordförståelsen genom att diskutera svåra ord, det är ett tillvägagångssätt där barnet med fördel kan 

närma sig texter. Vidare anser författaren att barn lär sig att bli språkanvändare genom att höra på 

vuxna med förståelse, men också att själva tillföra diskussioner, vilket är till fördel för att bli en skicklig 

läsare senare. Lennox (2013) skriver i sin studie om  hur den vuxne kan tillföra en diskussion barn 

sinsemellan som en samspelsträning. Författaren menar att den vuxne läsaren kan ta tillfället i akt att 

både före, under och efter en högläsningsstund med barngrupp samtala om boken. Barnen får då lyssna 

på varandras åsikter och uppfattningar om boken och kunna diskutera med varandra, detta blir som ett 

sätt att få barnen att komma vidare i deras tankar och den språkliga utvecklingen. 

 

Lindö (2009) menar att barn redan innan två års ålder kontrollerar en riklig variation av språkets 

ändamål genom att aktivt sammanställa och observera i samspel med vuxna. Det är när språk och en 

händelse sker i samspel som barnen får förstår för dess funktion. Damber et al. (2013) skriver om samtal 

där förskolläraren ska fungera som samtalsdeltagare eller vara den som anför samtalet. Förskollärarens 

roll är att ställa öppna spännande frågor om barnens upplevelser av bokens handling och föra en 

diskussion vidare. För att föra samtalet framåt behövs förskolläraren som samtalsdeltagare när barnen 

inte är vana att prata om skrivande text. Gjems (2011) skriver även om förskolläraren som 

samtalsdeltagare, det är någonting som förskolläraren borde se över deras egen roll som 

samtalsdeltagare. En utmaning är att som förskollärare skapa uppmärksamhet, uppmuntra och bjuda 

in till samtal för att göra barnet motiverad. Om förskolläraren inte uppfyller detta menar författaren att 

barnet kan tappa intresse och inspiration till att delta. 

Miljöns betydelse och påverkan                                                                                                        Inför 

en högläsningsstund är det viktigt att välja en lugn plats för att skapa en inspirerande miljö, vilket flera 

författare betonar. Damber et al. (2013) menar att för att förskollärare ska fånga barnen under en 

lässtund är det viktigt att tänka på var det utspelar sig. Det ska vara en lugn och fridfull plats där alla 

barnen har tillgång till att se bilderna. Även Chambers (2014) påtalar vikten av att ha en specifik plats 

som är till för läsning där barn vet att platsen är till för en lässtund där det ska vara lugnt och där de får 

koncentrera sig på bokläsning, dessa platser påvisar läsandets betydelse. Med en grupp på flera barn är 

det extra viktigt att välja en så ostörd läsplats som möjligt, att barnen sitter tryggt och nära är också 

betydande för att lässtunden ska bli så bra som möjligt, anser (Westerlund 2009). En bok och läshörna 

kan vara utmärkande i form av kuddar, soffor eller liknande mjuka inbjudande föremål som är avsett 
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för att kunna sätta sig och ta det lugnt med en bok, ensam eller tillsammans med en vuxen läsare. Att 

bjuda in till en miljö där endast bokläsning är tillåtet, visar värdet av boken och läsningens betydelse.  

Chambers (2014) anser att det inte avsätts en plats åt endast en aktivitet om den inte är väldigt viktig.  

Chambers (2014) påtalar vikten av att ge böckerna en tilltalande presentation. Miljön kring böckerna är 

även betydelsefull, genom att skylta med böckerna så väcker det ett intresse hos barnen vilket är 

grunden för en god läsmiljö. Det är viktigt att som vuxen ansvara för att böckerna inte ligger slarvigt 

och rörigt, vilket ger ett avvisande intryck. Tillgänglighet och variation är även två viktiga aspekter som 

(Chambers, 2014) poängterar. Genom att byta ut böcker ofta främjar barnens nyfikenhet till böckerna. 

De vet då om att en ny bok snart kan bytas ut och att det då gäller att hinna läsa den bok som är 

intressant innan den byts ut. Vidare menar (Chambers, 2014)också på att en bok bör vara inköpt eller 

kunna lånas in då barnen ska ha flera chanser på sig att läsa samma bok flera gånger. Nackdelen med 

att ha samma böcker framme bland äldre barn kan bli att böckerna verkar tråkiga och glöms bort då det 

inte uppstår några nyheter, vilket gör att intresset för bokläsningen försvinner. 

Förskollärarens roll under högläsningen 

När förskollärarna samtalar med barnen om läsupplevelsen utmanar de barnens olika funderingar och 

ökar erfarenheter och uppfattningar av det lästa. Att ta tillvara på barnens spontana nyfikenhet under 

den gemensamma bokläsningen genom att ställa öppna frågor som uppmuntrar barnen att resonera 

och reflektera är viktigt att som pedagog  ha i åtanke (Lindö, 2009). För att inte tappa ett barns intresse 

under läsningens gång kan förskollärarna genom att omedelbart eller under läsningen ställa frågor om 

det som sker i boken för att upprätthålla intresset. Förskollärarna borde ställa frågor då och då vid 

högläsning för att få barnen att reflektera, det är samtalen som är betydande för barnets utveckling anser 

Dominkovic et al., (2006).  

Doyle och Bramwell (2006) pratar om vikten av dialogisk läsning med barn, författarnas studie 

framhåller att dialogisk läsning leder till en utveckling av läskunnighet samt att de får med sig sociala-

emotionella lärdomar genom att lyssna och samtala med andra som är med i en lässituation. Fast (2011) 

betonar vikten av att barn ska kunna diskutera och samtala om böckerna, då underlättar det om 

förskolläraren har valt böcker som lockar till samtal. Genom att förskolläraren ställer öppna frågor till 

barnet kan man hjälpa de att komma igång. Fast (2011) menar att det är utvecklande för barnet att leka 

med språket och att det har en betydelse för barnets läs- och skrivinlärning. Vidare menar Fast att i 

samtalen med barnet kan förskolläraren uppmuntra barnen till att finna ord med lika betydelse och 

motsatsord.  

Grøver Aukrust (2008) anser att högläsning är en sorts språklig handling. När barn har lärt sig läsa kan 

de urskilja bokstäver och sätta ihop dem till ord med hjälp av hur det låter, sedan sätta in det i 

textordning. Här har förskolläraren en viktig roll i att veta vad för språkliga kunskaper som barnen 

utvecklar i de tidiga åldrarna. Författaren menar också att ett rikt ordförråd grundläggande för barns 

läsförståelse. Zibulski och Cunningham (2016) samt Bråten (2008) beskriver hur barns ordförråd 

utvecklas. De menar att om barns avkodningsprocess ska vara lyckosam behövs det att de ljud som 

finns om ett ord låter välbekant för barnen. När barnen har ett rikt ordförråd ökar barns förmåga i att 

avkoda en text när de är bekanta med ordens verbala form. Barns ordförråd blir bredare när de får 

lyssna på hur orden uttalas och lär sig ljuda ord, samt genom samtal med andra barn och vuxna i 

förskolan som har ett rikt ordförråd. Vidare beskriver Bråten (2008) hur språkliga kunskaper hos barn 

utvecklas, genom att de lyssnar på radio eller blir lästa för så har de fördelar till att tidigare få ett bredare 

ordförråd.  Eriksen Hagtvet (2004) beskriver vikten av läsaren, som har en betydande roll för barnets 

läsutveckling. Genom att barnet lyssnar på hur läsaren betonar texten lär sig barnet själv hur en text ska 

läsas med tonfall och pauser.  
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Vikten av att barnet lyssnar till det talade språket poängterar även (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, & 

Olsson, 2013) som menar att barnet behöver lyssna för att förstå talspråket och lära sig tala. 

Förskollärarens relation till litteraturen  

                                                           

Att som läsare vara intresserad och påläst i en barnbok är avgörande för att läsningen ska fånga intresset 

för barnen, vilket flera författare är eniga om. Svensson (2009) anser att läsaren har en betydande roll, 

att läsa mycket inlevelsefullt eller med en mer berättande-röst ur en bok kan hjälpa de yngsta barnen 

att koncentrera sig bättre då det ofta kan leda till en dialog mellan barnet och läsaren. Damber et al. 

(2013) menar att förskollärarna i arbetslaget borde diskutera vad de som vuxna helst läser, vart de läser, 

när de helst läser och varför de läser. Att förstå sig själv som läsare gör att de enklare se barnen som 

framtida läsare. För att barnen ska kunna bli bra läsare måste böckerna arbetas med och behandlas, 

förskolläraren har en betydande roll på många sätt. 

Fast (2011) menar att den vuxna läsaren blir en förebild för barnen som då förhåller sig som en läsare 

genom att göra likadant. De ser hur en bok används och lär sig vilket håll sidorna bläddras åt, använder 

konstlade röster och återberättar det som de har uppfattat ur boken som den vuxne har läst. Att barnet 

lär sig hur boken som objekt används genom att en vuxen läser högt styrker även Dominkovic et al. 

(2006), författarna menar att barn får en förståelse om bokens struktur, att det finns fram -och baksida 

och att en bok kan innehålla text och bild som har en sammankoppling. Även Svensson (2009) betonar 

förskolläraren som en förebild för barnet som blivande läsare. Författaren menar att förskolläraren leder 

barnen till väsentliga perspektiv i texten och att det ger barnen en bra grund till att läras sig läsa och 

skriva. Barnen får en bredare förståelse om hur en bok används och hur läsning går till, när pedagogen 

byter blad. 

Svensson (2009) menar att en vuxens högläsning får barnet att bearbeta sin fantasi och även sin 

kunnighet vad som sker utifrån deras egna upplevelser, det betyder att alla barn möter litteraturen på 

olika sätt beroende på deras tidigare erfarenheter. Vygotskij (2003) ser att fantasi och erfarenhet 

samverkar. Genom att ett barn får erfara något så leder detta till att en fantasi kring det kan utvecklas. 

Ett barn som då får uppleva olika sagor och illustrationer av ting och människor, gör att den då senare 

kan utveckla sin fantasi. Fast (2011) menar att barnet lär sig betydelsefulla aspekter genom högläsning 

och den litteratur som läses, det bidrar till ökad samhällskunskap och läran om omgivningen. Detta är 

beroende på den litteratur som läses och hur varje barn bemöter den utifrån sina då, tidigare 

livserfarenheter. 

Vuxen - barn relationen under högläsning                                                                                             

Barns erfarenheter av läsutveckling inleds i deras vardag och livserfarenheter innan de börjar i 

förskoleverksamhet. Barn möter läsning tidigt och möjligheten finns att som förskollärare kunna ta 

tillvara på barnets tidigare erfarenheter för att bygga på den lilla grund som finns, menar Fast (2011). 

Chambers (2014) anser att högläsning har ett stort värde och att barn behöver höra litteratur som läses 

högt för att själva ska kunna bli läsare. Målet är att varje barn ska få lyssna på litteratur som högläsning 

varje dag för deras egen läsutveckling. Läsning mellan barn och vuxen har inte bara ett språkligt lärande 

perspektiv, förutom lärandets viktiga funktion så är en av de viktigaste aspekterna den sociala 

sammansvetsande relationen som sker mellan barn-vuxen. Förskolläraren och barnet har en 

meningsfull stund att utveckla deras gemenskap, läsning i liten grupp ger barn en trygghetskänsla när 

de sitter tätt ihop och avslappnat lyssnar till den spänningsfyllda texten, menar Chambers (2014).  

Det finns även en koppling till att barnens koncentrationsförmåga utvecklas då samspelet mellan 

vuxen-barn sker i samband med läsningen, enligt Dominkovic et al. (2006). Vidare menar författarna att 

ömsesidig förståelse utvecklas genom att barn och vuxna tar tid att samtala med varandra. Det leder till 
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att barnen tränar sin kommunikativa förmåga och att deras lärande växer. Samspel under läsning bidrar 

även till att barnet utvecklar sin koncentrationsförmåga. Författarna menar att ju fler lässtunder vuxna 

och barn har tillsammans desto högre blir barns koncentrationsförmåga.  

Gjems (2011) skriver om samtalsteknik som förskollärarna kan ta hjälp av, att framföra öppna frågor 

och tänka på att låta barnen få ta sig den tid de behöver för att kunna svara. Författaren menar att 

förskollärarna måste organisera till att alla barn får talutrymme och tillfälle att samtala medan den 

vuxne lyssnar. Det är viktigt att som förskollärare se barnet som aktörer i sin egen lärprocess. 

Dominkovic et al. (2006) menar att vuxnas läsande för barn är en pedagogisk handling, förskollärarnas 

uppdrag är att instruera barnet mot mera lärdom och kunskap om böcker, språk, bilder men också om 

informationen som finns i böckerna. De menar att det är gemenskapen med varandra och boken som är 

det som utför lärandet för barnets mån. 

Bildernas olika betydelser under högläsning                                                                           

Bilderna är oftast det som intresserar barnen mest medan den vuxna många gånger koncentrerar sig 

allt för mycket på texten (Dominkovic et al., 2006). Lindö (2009) skriver att för barn är den synbara 

bilden ett betydelsefullt uttrycksmedel för språket. Författaren menar att bilderböcker är lärorika för 

barn i olika åldrar. Böcker som är anpassat för de minsta barnen är ofta i material som de kan upptäcka 

med sina sinnen, pekböcker som är gjort av olika material där de pratläser och tittläser. Författaren 

menar också att dagens bilderböcker är riktade till både vuxna och barn. För de allra minsta barnen kan 

pekboken vara ett verktyg som främst når ut till dem själva, medan bilderboken tilltalar både vuxen 

och barn. Detta för att en bilderbok antas läsas tillsammans med en vuxen då det är både text och bild. 

Även Westerblad (2009) benämner prat-läsningens betydelse när en vuxen tillsammans med ett barn 

läser en bok och samtalar om bilderna. Att fånga barnens funderingar och frågor kring bilderna i boken 

gör att handlingen i boken går framåt och barnet får mer och mer förståelse för vad som sker. Vidare 

menar Westerblad att bilderna i boken har en stor betydelse för att barnen ska förstå vad som läses, 

även om bilderna är detaljrika så krävs ändå en verklighetsanknytning till bilderna för att barnet ska 

kunna associera till ett verkligt föremål. Ju äldre barnet är ju mer innehållsrika kan bilderna vara, då 

barnet förväntas ha skaffat sig en bredare kunskap kring verkliga ting. 

Fast (2008) belyser också vikten på bildernas betydelse och menar att för de minsta barnen handlar det 

i början om att tillsammans med en vuxen samtala, namnge och granska bilderna. Hon skriver också att 

barnen tar stöd av bilderna i böcker för att bilda betydelse i texten, bilderna i boken är av lika stor vikt 

som vad själva texten utgör. I en och samma bild händer det flera saker men det kan också ge uttryck 

för hur karaktärerna i boken visuellt ser ut. Damber et al. (2013) skriver om en distraktion som kan 

uppkomma när vi läser för barn, att de blir pauser där pedagogen måste stanna läsningen för att visa 

alla barnen bilderna i boken. Detta kan leda till att barnen tappar sin koncentrationsförmåga och börjar 

fokusera på annat. Författarna menar då att visa bilderna på en smartboard kan vara ett bra sätt att 

fånga alla barn där alla kan se bilderna samtidigt. Detta kan skapa lärorika möjligheter till att diskutera 

innehållet, bilden och texten i boken. Barnen får möjlighet att resonera, visa med fingret och förklara så 

de andra barnen också får en uppfattning om vad som menas, när allihop samtidigt kan se samma bild. 

De måste få lång tid på sig att betrakta bilderna lika länge som de måste få lyssna på texten. Dominkovic 

et al. (2006) menar att man lär sig tolka bilder i en bok tillsammans med andra och i högläsning 

situationer är det därför viktigt att ge tid till att samtala med barnen om bilderna. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad några förskollärare har för uppfattningar och erfarenheter om 

högläsning i förskolan som ett pedagogiskt verktyg. 

Frågeställningar 

Vilken uppfattning har förskollärarna om barnets språkutveckling i samband med högläsning?  

Vad upplever förskollärarna är betydelsefullt i relationen till barnen under högläsning? 
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Metod  

I Metoddelen kommer vi att beskriva vilken forskningsmetod vi valt.  Hur vi har gått tillväga för att 

komma fram till resultatet av vår studie och vilka etiska överväganden vi gjort. 

Val av metod  

Som metod till studien har vi använt kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Några förskollärare 

intervjuades, för att vi ville få en inblick i deras uppfattningar och erfarenheter om högläsning som 

redskap i förskolan. Stukát (2011) beskriver metoden där intervjuaren har med sig huvudfrågor utifrån 

sitt ämne. Vidare menar Stukát (2011) att följdfrågor kan ställas för att på det viset få en så detaljrik 

information som möjligt. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) menar att en fördel med att göra 

kvalitativa intervjuer är att kunna ändra frågorna i den följd man vill under intervjun, vilket gör att man 

får bredare svar. Vi har valt att använda oss av detta för att få ut bredare svar och för att det kan vara 

svårt att veta vad informanterna svarar på frågorna. Vi kan ställa frågorna i den följd vi upplever passar 

bäst just där och då beroende på vilket svar informanten ger. Vi valde att intervjua förskollärarna en 

och en för att inte de skulle påverka varandra om de satt flera tillsammans på intervjun, detta för att 

förskollärarna skulle ha större chans att uttrycka sina egna åsikter. Ahrne och Svensson (2015) beskriver 

vikten av planering inför en intervju, trots att det finns fler aspekter i en intervju som inte går att 

förbereda då två olika identiteter möts. De menar att det är viktigt att vara påläst inom det område som 

ska forskas om, för att besitta vissa baskunskaper. Även om intervjun handlar om att få ut ännu mer 

information kring ämnet, så är det en större ingång att få ut mer unik information ju mer påläst 

intervjuaren är. 

Urval                                                                                                             
Studien grundar sig på intervjuer av nio stycken verksamma förskollärare. Dessa förskollärare valdes 

ur slumpmässigt där vi inte hade någon relation till informanterna sedan innan. Urvalet har gjorts 

genom att ringa och besöka olika förskolor i tre olika kommuner för att kontakta förskollärare som var 

villiga på att ställa upp på intervjuer. Genom att intervjua nio personer som var verksamma på sju olika 

förskolor så fick vi allt bredare information om ämnet än vad vi hade fått om informanterna varit för få, 

detta gjorde att vi fick information i större utvidgning av området för vår studie. Ahrne och Svensson 

(2015) menar att det sällan räcker med att intervjua ett fåtal när det handlar om en studie som riktar sig 

på uppfattningar inom ett visst område. De menar att ju fler informanter som är med i studien, ju mer 

ökar säkerheten att få ett bredare material om det som ska undersökas.  Valet att göra de flesta 

intervjuerna på olika förskolor istället för personal på samma förskola såg vi som en fördel för att få en 

bredare utsträckning av deras uppfattningar. Även om studien riktade sig till varje enskild 

förskollärares uppfattningar så ansåg vi att risken fanns att personal på samma förskola delade samma 

uppfattningar om studiens ämne. Ahrne och Svensson (2015) pratar om en så kallad mättnad, som kan 

infinna sig då svaren i intervjuerna återkommer och inte längre utvecklas. Detta tyder på att göra flera 

intervjuer kanske inte ger andra resultat och den information som utgivits är färdig för analys. Denna 

mättnad uppstod i våra sista intervjuer då vi bestämde oss för att börja analysera den information vi 

fått. 

 

Genomförande  

Inför intervjuerna gjorde vi varsin pilotintervju för att sedan kunna omformulera, ta bort eller lägga till 

frågor inför vår studie. Intervjuerna har spelats in med hjälp av ljudupptagning via telefon. Ahrne och 

Svensson (2015) menar att tekniken som används i intervjun ska vara enkel och pålitlig, vi valde då att 



8 

 

testa inspelningen i den pilotintervju som gjordes. Vi såg pilotintervjun som betydande för att kunna 

utveckla våra frågor som vi hade med till intervjuerna för studien. Utifrån våra testintervjuer gjordes 

vissa korrigeringar, vi lade till mer utvecklade frågor och lade till omformulerade frågor. Ahrne och 

Svensson (2015) menar att om någon fråga blir obesvarad eller otydlig så kan intervjuaren förbereda sig 

med liknande upprepade, fast omformulerade, frågor för att dels få chansen att få ett tydligare svar och 

dels för att ge den intervjuade en chans att få tänka eftersom och berätta en gång till. Stukát (2011) menar 

även han att följdfrågor är bra för att få svaren mer utvecklade. Denna teknik var då något som vi tog 

med oss inför våra kommande intervjuer. 

Inför de kommande intervjuerna så kontaktades förskolorna för förfrågan om att delta i intervju samt 

att avsätta en tid och plats för intervjun. På samtliga intervjuer genomfördes de på förskollärarnas 

arbetsplats i avskilt rum. Vi strävade efter att skapa en trygghet för den intervjuade, någon som Stukát 

(2011) poängterar är av vikt i en intervju. Vidare menar författaren att intervjun vanligtvis görs på en 

plats som är känd för intervjupersonen. Det är en plats som den intervjuade borde få välja och det ska 

vara en lugn och trygg miljö för informanten, där av vi valde att låta förskollärarna själva få välja 

intervjuplats. De har fått reda på lite kort vad ämnet för studien handlar för att kunna förbereda sig i 

förväg. Innan intervjun har pedagogerna fått läsa vårt missiv eller fått det muntligt berättat (se bilaga 

1).   

Samtliga intervjuer spelades in via telefon och transkriberades senare exakt efter de ord som sades, detta 

för att utesluta feltolkningar av de svar som informanterna gav. Vi talade om för den som intervjuades 

att materialet hanterades på så sätt att det skulle bli svårt att kunna knyta an informanterna till studien. 

Vidare beskriver Ahrne och Svensson (2015) fråge-delen i en intervju, det är att tänka på att ställa 

vänliga frågor och förtydliga att det är den intervjuades erfarenheter och synpunkter som är av intresse 

för oss. Efter att intervjuerna avslutades så pratade vi med förskollärarna och talade kortfattat om hur 

studien skulle gå vidare i vårt fortsatta arbete och tackade för deras engagemang och den tid de tagit 

sig för vår studie. 

Bearbetning och analys 

Vi har transkriberat våra intervjuer, skrivit ut dem och sedan jämfört våra intervjusvar för att finna 

mönster ur förskollärarnas uppfattningar. Vi har funnit både olikheter, likheter och slutligen mönster i 

våra intervjusvar som lett till oss de olika rubrikerna i resultatdelen. Utifrån de resultat vi hittat har vi 

skapat olika rubriker sammanfattat och tagit ut det väsentliga utifrån vårt syfte. Detta ledde oss fram 

till vårt resultat. Analysen av den empiri som framkom under intervjuerna påbörjades efter varje 

avslutad intervju. Transkribering genomfördes och skrevs ut, för att sedan läsa igenom allt material och 

sortera ut i olika kategorier. Ahrne och Svensson (2015) poängterar att arbeta med kopior på de 

transkriberade intervjuerna för att inte gå miste om data, vilket var en säkerhet för att inte förlora någon 

viktig informatörs information. Genom att lyssna på inspelningarna av intervjuerna flera gånger så blev 

det allt klarare att kunna se likheter mellan svaren från de olika informatörerna. På så vis kunde svaren 

sorteras i kategorier och det utskrivna materialet lades på golvet och så markerades kategorierna med 

olika färgpennor för att se mönster i alla svar. Att utgå ifrån frågorna gjorde det enklare att finna 

mönster. Ahrne och Svensson (2015) poängterar även vikten av reducering av material. Detta gjordes 

för att få ut relevant information till studien, vilket var till fördel för att studiens syfte skulle hållas inom 

ramen. De kategorier som växte fram under bearbetning av materialet blev förskollärares tankar om 

högläsning, praktisk arbete kring högläsning, bildens betydelse, samtal, val av litteratur samt genus. 

Etiskt ställningstagande 

I vårt missiv har vi valt att skriva hur vi ställer oss till etiska överväganden. Vetenskapsrådet (2011) 

skriver om fyra forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I uppsatsen har vi valt att använda oss av dessa fyra 
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principer. I missivet (se bilaga 1) har vi beskrivit skriftligt för de intervjuade om informationskravet att 

deras medverkan är frivillig och att de när som helst under intervjun kan välja att avbryta. 

Samtyckeskravet uppfyllde vi genom att besöka de olika förskolorna och frågade om någon 

förskollärare var villig att ställa upp och för att få deras godkännande att vara med i studien. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följde vi genom att i missivet (se bilaga 1) beskriva att alla 

informanternas namn kommer förbli fiktiva, likaså att verksamhetens namn ej kommer att röjas i 

studien. Dessa krav beskrivs även muntligt för samtliga deltagare i studien.  Det beskrivs även i missivet 

att all information som informanterna deltagit i kommer att raderas efter godkänd examination. Vi hade 

innan våra intervjuer bestämt att vi skulle utgå ifrån alfabetets första nio bokstäver på de fiktiva namnen 

när vi sparade de inspelade intervjuerna. Detta för att kunna göra informanternas riktiga namn 

skyddade i uppsatsen. Under hela arbetets gång har vi tagit ställning till dessa principer. 

Samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Metoddiskussion  

Studien grundar sig på intervjuer av förskollärare runt om i landet, på flera olika förskolor. Vi såg det 

som en fördel att de flesta av de intervjuade arbetade på olika förskolor för att få en bredare syn på hur 

de uppfattade högläsning som ett verktyg i förskolan. Om urvalet av förskollärare hade arbetat i samma 

verksamhet där tex högläsning inte prioriteras, hade troligtvis svaren för studien påverkats. 

Brinkmann och Kvale (2014) poängterar att använda sig av inspelning som verktyg i intervjuerna. Även 

Löfgren (2014) framhäver inspelning som en betydelsefull metod. Detta tog vi med oss inför valet av 

intervjumetod, då vi valde att spela in intervjuerna. 

Innan intervjuerna gjordes, så hade vi två testintervjuer med förskollärare som ej medverkade i den 

riktiga studien. Utifrån detta kunde vi korrigera intervjufrågorna och lägga till följdfrågor (se bilaga 2), 

testa att inspelningen fungerade samt testa den metod som vi valt. Löfgren (2014) menar att den 

intervjuade kan ha lätt att komma in på sidospår och komma ifrån ämnet. Då är det intervjuarens 

uppgift att å ena sidan föra den intervjuade tillbaka till ämnet, och å andra sidan sedan i analysen av 

intervjun kunna urskilja berättelserna och se samband för att få en betydelse för studien. Det var 

betydande för oss att ta del av detta tankesätt som Löfgren belyser innan vi började med intervjuerna, 

för att kunna förbereda oss så mycket som möjligt. Flera av de intervjuade kom in på andra områden 

som även de hade viktiga aspekter, men som frångick den ställda frågan. Därav vi kunde be den 

intervjuade att komma tillbaka till något som de i början av svaret prata om, eller att ställa en 

omformulerad fråga. 

Vidare arbetade vi med att skriva ut intervjuerna, vilket gav en allt klarare bild av det som sagts. Att 

inte bara lyssna, utan även skriva ut intervjun och läsa är ett bra arbetssätt att gå igenom materialet 

noggrant (Löfgren, 2014). Att skriva ut intervjuerna ordagrant såg vi som betydande för att studien 

skulle bli så rättvis som möjligt och chansen att informationen skulle bli misstolkad minskade i och med 

den noggranna bearbetningen. Vid något tillfälle var ett svar tolkad på ett sätt direkt efter intervjun, det 

visade sig sedan att svaret blev tolkad på ett annat sätt efter lyssnade på inspelningen. Svaret på 

inspelningen lyssnades på och tolkades igen för att ge ett rättvist svar. Det var alltså betydande att 

intervjun var inspelad för att kunna utesluta misstolkning. 

  

Vi upplevde att miljön hade en stor påverkan i hur intervjun gick. Vid ett tillfälle hölls en intervju i ett 

rum bredvid ett lekrum, vilket gjorde att förskolläraren vid ett tillfälle tappade tråden då några barn 

hördes i rummet intill. Vi valde att de intervjuade själva skulle få välja intervjuplats. Det ses som en 

fördel enligt Ahrne och Svensson (2015) författarna menar att en intervju som sker på arbetsplats kan 
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framhäva yrkesrollen mer än om det sker i tex hemmet. Det vi tar lärdom av är att intervjuaren själv får 

välja intervjuplats, dock är det en förmån om det är avskilt från störmoment, vilket intervjuaren kanske 

kan föreslå ett rum i verksamheten. Intervju som metod upplevde vi som användbart och givande. Vi 

såg att vikten av planering och förberedelse var betydande för att en intervju ska bli så bra som möjligt. 

Dels för den intervjuade och intervjuaren. Utan den planering och förberedning vi gjorde av både mötet 

med den intervjuade och genomgången av intervjufrågorna, så hade aldrig intervjuerna blivit så bra 

som de blev. 
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Resultat  
Vi vill presentera de resultat som framkommit utifrån intervjuerna som studien grundar sig på. 

Resultatdelen är indelad i de olika områden som framkom ur förskollärares uppfattningar och 

erfarenheter om högläsning. De områden som förskollärarna i studien berörde som var av vikt för 

studien har vi kategoriserat i kategorier. Syftet med studien var att intervjua några förskollärare om 

deras uppfattningar och erfarenheter om högläsning i förskolan som ett pedagogiskt verktyg. I denna 

del lyfter vi fram förskollärarnas uppfattningar med utgångspunkt ifrån vårt syfte. Alla medverkande 

förskollärare som deltagit i studiens benämns med namnen Alicia, Berit, Charlie, Diana, Elliot, Filippa, 

Gillis, Hjördis och Iris vilket är fiktiva namn. 

Språkutveckling 

 

Språkutveckling och högläsning går hand i hand med varandra, det är samtliga informanter eniga om. 

I Studien lägger förskollärarna stor vikt vid att ha språkutveckling som huvudsyfte under högläsning. 

De upplever att barnen i förskolan genom högläsning får ett rikare språk som leder till nyttiga 

kunskaper senare i livet. Förskollärarna tror att samtal under bokläsningens gång ger barnen 

möjligheter av att utveckla sitt språk. De upplever att barnen via högläsning får ett rikare språk, bredare 

ordförråd och förståelse av meningsuppbyggnad. Ett rikt språk är betydande för att senare i livet följa 

samhället och kunna förstå och föra vanliga samtal med människor omkring sig. De poängterar 

förskollärarens roll i att samtala och utmana barnen i boksamtal för att stärka och utveckla deras språk 

och ordförråd. 

Barnen får förhoppningsvis ett större ordförråd, får möta många ord som inte vi 

använder dagligen, nya ord jag menar ju många gånger som vi sitter och läser som dom 

frågar; “vad betyder det?”. Då får man ju liksom förklara vad det är och prata om det. 

Det blir ju ofta diskussioner om enstaka ord. (Berit) 
 

Syftet är att ge barnen ett rikt språk och förståelse för allt runt omkring, det är ett sätt att 

förstå andra också, andra människor och djur. Men huvudsyftet är att ge ett rikt språk. 

För språket är så himla viktigt framåt i livet, det är alla nycklarna för framtiden. (Filippa) 
 

Att hela tiden utmana barnen lite grann för att dem ska utvecklas vidare i sin 

språkutveckling och i lärande. Högläsning har ju att göra med, det är ju skriv, allting hör 

ihop. För blir man intresserad av att läsa, ja men då blir man kanske intresserad av att 

skriva.. Men jag tror också att man inte ska läsa för lätta saker heller, det ska vara lite 

svårare böcker hela tiden, inte för enkelt för barnen.(Elliot) 
 

Det är så viktigt att man ger barnen böcker med språk i, det får inte vara för tomt, man 

måste på nåt vis anpassa det till barnens ålder också och sen att man på nåt vis utökar 

språket hela tiden (Hjördis) 
 

En tolkning av de två ovanstående citat är att barnen hela tiden bör utmanas av litteraturen genom att 

använda böcker med ett mer avancerat språk. Berit poängterar vikten av att förklara innebörden av 

svåra ord för barnen som inte förstår, detta främjar deras utveckling och ordförråd. Resterande 

förskollärare anser högläsning som väldigt viktigt där huvudsyftet är att ge barnen ett rikt språk.  
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Förskollärarens roll i att använda högläsning i förskolan                              

Av samtliga intervjuer som gjorts ser vi en gemensam nämnare att högläsning upplevs som ett viktigt 

verktyg i förskolan för barnets språkutveckling. Flera av de intervjuade delar uppfattningen om att 

förskolan har en betydande roll genom att lägga en grund för barnets språkliga utveckling och 

läsintresse. Flera förskollärare upplever att många barn inte får den traditionella bokläsningen i 

hemmet, där förtydligar de förskolans roll i att ge barnen högläsning i förskolan. Informanterna menar 

att förskolan bör erbjuda högläsning för barnen, då de uppfattade att många barn inte blir lästa för i 

hemmet. De menar att högläsning är ett gynnsamt verktyg och om inte hemmet erbjuder bokläsning så 

är det bra att förskolan blir ett komplement med detta. 

Jag tänker att man lägger grunden i förskolan för läsintresset och för att få ett mer 

utvecklat språk. (Elliot) 

Tittar man på dagens samhälle, det här med hur föräldrar läser har nog försvunnit en hel 

del eftersom det här med plattor och allt det här. Så vi på förskolan har en jätteviktig roll, 

att verkligen ta tag i det här med högläsning. Så jag tycker det är jätteviktigt. (Gillis)  

Idag upplever jag att många barn inte får så mycket högläsning i hemmet, utan att då 

blir det kanske mer tv eller Ipad och inte boken, den mysiga stunden tillsammans med 

barnet. (Alicia) 

Enligt förskollärarnas uppfattningar så ses högläsningen som ett viktigt verktyg i förskolan. Barnets 

språkutveckling främjas, de får höra ett varierat språk, ha diskussioner med läsaren och barnen 

sinsemellan samt att de tränar på att bilda sig egna uppfattningar om det som läses. 

Miljöns påverkan på högläsning                

Förskollärarna upplever att miljön har en inverkan i högläsningen. Några uppfattade att det var svårt 

att fånga barnen under högläsning om miljön omkring upplevdes som rörig och att inbjudande miljö 

gav barnen mer glädje till att vilja lyssna på bok. Samtliga informanter uppfattar även att högläsning är 

en viktig del i förskolan, där barnet ges en lugn stund tillsammans med den som läser. Flera av de 

intervjuade har erfarenhet av att det är deras ansvar att se till att de lägger en lärorik och rolig grund 

för barnets fortsatta läsintresse. Miljön vid högläsning ansågs vara behaglig och inbjudande, det är flera 

förskollärare eniga om. Gillis anser att det är till fördel om läsaren har en bra miljö omkring sig för att 

läsningen ska bli så bra som möjligt. 

Jag har väldigt svårt att sätta mig och läsa en bok mitt i ett rum och det är jättemycket 

barn runt i kring.. Jag vet inte om barnen bryr sig men jag blir störd, då går jag hellre 

undan i ett annat rum och tar med mig barnen så det blir en lugn och skön miljö. (Gillis) 

  

Arbetsmiljön för en lyckad högläsning uppfattar flera av förskollärarna som betydande. De anser att 

det blir svårt att få barnen intresserade och fångade av boken om miljön runt om inte är behaglig. Flera 

förskollärare på olika förskolor hade erfarenhet av att det var svårt att fånga alla barnen samtidigt under 

läsningen. Däremot upplevde de att de med hjälp av en Ipad som verktyg kunde fånga barngruppen  

enklare.  

Jag brukar använda stor-tv, så sätter jag i Ipad, så kan jag liksom filma sidan i boken så 

kan femton barn se samtidigt. (Hjördis) 
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Hinder och möjligheter med högläsning 

Någonting som alla förskollärare upplevde, var att det inte fanns någonting negativt med högläsning i 

förskolan. Informanterna funderade länge och det som de kunde se som negativt var att om läsaren 

läste en bok bara som ett måste. De menar då att lärandet från självaste högläsningen försvann. Iris 

upplevde att för stora barngrupper i förskolan och tidsbrist gjorde det svårare för henne att få till 

högläsningen till något rofyllt.  

Då är det väl det som är negativt, om förskolläraren inte har det förhållningssätt som 

man ska ha som förskollärare idag, då är det väl det enda som är negativt. (Charlie) 

Ja det blir väl när man bara ska läsa en bok för att nu måste vi läsa, det är väl det då men 

annars tycker jag att högläsning är roligt. (Alicia) 

Nej, det kan jag inte tänka mig att det finns. Skulle vara tidsbristen just nu då. Önskade 

att man hade mycket mer tid att läsa. Större barngrupper, mindre personal. Ju större 

barngrupp du har ju svårare får barnen att koncentrera sig. (Iris) 

Förskolläraren Iris ansåg att själva högläsningen i sig inte hade någon negativ aspekt. Däremot 

upplevde hon att stora barngrupper var ett hinder, främst för de barn som har svårt att koncentrera sig. 

Förskolläraren upplevde att barn som hade svårt att koncentrera sig under högläsning fick det betydligt 

svårare att fokusera med fler barn omkring sig. Iris betonar också förskollärarens roll i att de får ett ännu 

större ansvar i att fånga alla barnen. 

Förskollärarnas olika uppfattningar om högläsningsstunderna  

Förskollärarna pratar om olika läs-situationer såväl planerade, oplanerade och spontana. En 

planerad lässtund uppfattade de att det å ena sidan kunde vara en aktivitet som sker rutinmässigt, ofta 

efter maten, och å andra sidan vara en aktivitet där förskolläraren har planerat i förväg med material 

som komplement till boken, tex att dramatisera utifrån boken, samtala om boken eller använda sig av 

konkret material. Den oplanerade lässtunden upplevde förskollärarna ofta att det skedde vid spontana 

läs situationer där barnen själva önskade högläsning som aktivitet. Flera av förskollärarna anser att det 

är viktigt att vara inläst på den bok som ska läsas, detta för att kunna reflektera över vad innehållet i 

boken är innan den ska läses för barnen. 

Den där oplanerade om man säger den där läsvilan, efter lunch då, då är det ju mer 

kanske utifrån barnens önskemål, mycket att “ja, vi vill höra den här boken”. Då tar man 

några böcker och så läser man för barnen. Sen kan det vara att när den spontana 

läsningen också är lite att det är utifrån barnens val. Men när vi har det här bok-samtalen, 

då är det ju jag mer som pedagog som har gått in och valt en bok och kanske tittar lite 

mer; nu när jag ska läsa den här boken, vad är det vi ska reflektera kring då? Då måste 

jag planera, det kan inte bara göras där och då i barngruppen, utan då måste jag ha 

planerat det innan. (Alicia) 

Ja dels så har vi ju den här spontana, alltså när barnen kommer med böckerna under 

dagen då kan man sätta sig och läsa. Just nu har vi bara en planerad lässtund och då är 

det efter maten. Den oplanerade blir ju mer sporadisk. (Berit) 
 

Här ser vi hur två olika förskollärare ser på den planerade lässtunden utifrån olika perspektiv. Alicia 

menar att den planerade lässtunden är en aktivitet som förskolläraren planerar innan den sker i 

barngrupp. Medan Berit ser på den planerade lässtunden som en aktivitet som alltid sker varje dag efter 

lunch av rutin. 
 

Det ser vi ju väldigt ofta på varje avdelning nu att just att läsa en bok fångar inte de här 

mer rörliga barnen, men en sagopåse då blir det helt annat, då sitter man och tittar vad 

som händer på bordet framför dom eller vart vi nu håller till. (Alicia) 
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Man kan ju bryta ned en bok.. Så får barnen själva dramatisera, till exempel bockarna 

bruse eller att vi dramatiserar för barnen. Det behöver inte stanna vid att det är en bok 

bara. Utan själva berättandet kan vara så mycket mer. (Elliot) 
 

Förskollärarna upplever att det finns stor möjlighet att jobba vidare med litteratur för att fånga barnens 

intresse, deras tankar och fantasi. Några av förskollärarna arbetade gärna med konkreta material för att 

förstärka en berättelse eller dramatisera händelser utifrån litteratur. 

Bilderboken som stöd för läsinlärning 

Att bilden i boken ska vara tilltalande för barnen är flera förskollärare eniga om, de anser att en bild kan 

sätta igång diskussioner och samtal kring bildernas händelser. Flera förskollärare upplevde att bilden i 

boken var ett betydande komplement till texten. De upplevde att bilden hjälpte barns språkutveckling 

och förståelsen för ord genom att det fanns en bild att associera till. De upplevde att barnen under 

högläsningen kunde diskutera och fundera över vad som kringgick en bild. Genom att prata om 

bilderna väcker barns nyfikenhet till att bokstäverna i boken har en koppling till texten.  

Vi pratar ju mycket om bilderna. Då tänker jag att vi väcker deras nyfikenhet på de små 

krumelurerna som kallas bokstäver. Att de har någonting med bilden här att göra. 

(Charlie) 

Framförallt för yngre barnen för det är bilden som lockar dem. Oftast orkar barnen inte 

lyssna på hela texten, utan det är ju bilderna som de vill se. Då är det viktigt att bilden är 

lockande och tilltalande, så ifall bilderna är det, så kan man prata kring dem. (Iris) 

 

En förskollärare pratar hur man som läsare kan utgå ifrån bilden genom olika tematiska glasögon. 

Genom att tillsammans med barnen titta på en innehållsrik bild kan förskolläraren bestämma sig för 

vad syftet med bilderboken är. Vår tolkning är att en detaljrik bild kan avgöra för om läsaren vill 

fokusera på t ex hur många äpplen det finns i ett träd, vilket blir matematiskt, eller att fokusera på t ex 

djuren och naturen i bilden vilket blir ett naturvetenskapligt syfte. 

 

Vi pedagoger kan ju använda bilderna beroende på vilka glasögon vi väljer att ha just 

då. (Charlie) 

Vi hade ju sagan om den lilla gumman då går man ju in och tittar på detaljer på bilderna, 

man kan fråga “Vad är det där? Jaha en skorsten, vart kommer röken ifrån då?” Sådana 

detaljer. (Diana) 

 

Förskollärarna använder bilderna för att använda sig utav olika “glasögon”, alltså om de vill rikta in 

sig på matematiskt språk och naturvetenskapligt språk för att öka barnets språkutveckling.  En av de 

intervjuade, citatet nedan, lägger vikt på ansiktsuttryck i en bilderbok, för att ge barnen en förståelse 

om hur man kan tolka känslor. 

Hur ser gumman ut när katten har sprungit iväg, är hon glad eller ledsen? (Diana) 

Valet av litteratur                                                                                             

Flera förskollärare lägger stor vikt av att utgå ifrån barnens intressen i val av litteratur. Detta tror de 

kan leda till ett ökat intresse av bokläsning hos barnen om bokens innehåll i första hand lockar dem. I 

val av barnlitteratur upplevde förskollärarna det som viktigt att välja utifrån barnens intressen. De 

upplevde att barnen kunde bli okoncentrerade och fara runt, vilket störde både dem själva, andra barn 

och själva lässtunden när boken inte handlade om det som barnet eller barngruppen var intresserad 

av. (Charlie) pratar om att utgå ifrån barnens intressen och utveckla litteraturen med att arbeta 

tematiskt. Det kan vara att arbeta utifrån barnens intressen och jobba vidare med det med hjälp av 

böcker som att läsa faktaböcker, fantasi sagor, och i olika genrer.  
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Några av de intervjuade förskollärarna valde litteratur utifrån deras egna tycken, de ansåg då att de 

läste med större inlevelse när det var en bok som de själva tyckte mycket om. De menar att kvaliteten 

på läsningen ökar då de ansåg sig själva läsa med mer engagemang. Trots det så ser vi ett samband i 

samtliga intervjuerna då de ser att det är viktigt att barnen får vara delaktiga och ha inflytande över 

valet av litteraturen. De menar att barnen ska ha inflytande över vilka böcker som ska finnas på 

förskolan och att det är de vuxnas ansvar att pedagogiskt välja böckerna. Vidare menar Alicia att 

förskolläraren har en betydande roll i att göra en bok innehållsrik och rolig. 

Jag tror att det är viktigt att välja en bok som lockar barnen, sen kan det också vara så att 

det kan vara en bok som ser jätte tråkig ut på framsidan men att man ändå gör den rolig 

genom att vara en engagerad pedagog när man läser. (Alicia)  

När vi är till biblioteket ibland så får barnen välja böcker själva och då gäller det att kolla 

igenom böckerna lite grann, dels vad det är för böcker men ändå att de ska ha sitt 

inflytande och att få vara med och välja. Så vill vi kanske inte ta bort böcker men att vi 

kanske kompletterar till böcker. (Berit) 

Under våra intervjuer har vi sett skillnader på hur förskollärarna anser att fri tillgång till litteraturen 

ska vara självklart. En anledning till att böckerna ej fanns tillgängliga för barnen var att de hade små 

barn som inte kunde hantera böckerna. Andra menade att böckerna var en förbrukningsvara och att när 

böckerna låg utspridda var det ett tecken på att barnen har ett intresse av böckerna. 

Här kan vi se en tydlig skillnad på hur tillgängliga böcker är och inte. En förskollärare berättade att hen 

visade upp böckerna från hyllan till barnen så fick barnen välja en bok som förskolläraren visade upp, 

för att sedan ställa tillbaka boken i hyllan igen. En annan förskollärare gjorde böckerna tillgängliga för 

barnen att själva nå, då de hade låga hyllor i barnens höjd där de själva kunde kika i hyllorna vilken 

bok de ville läsa. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att intervjua några förskollärare om deras uppfattningar och erfarenheter om 

högläsning i förskolan som ett pedagogiskt verktyg. De främsta delarna som framkom i resultatet var 

förskolans och förskollärarens roll i att arbeta med högläsning, barn språkutveckling, kommunikation 

i bilder samt medvetna val i barnlitteratur. Vi kommer nu att ta upp det väsentliga vi fått ut av vår 

studie och diskutera det med stöd i tidigare forskning. 

Förskollärarna i studien är eniga om den viktiga roll som förskolan har i att främja barnens 

språkutveckling och lägga grunden för ett läsintresse. De menar att högläsningen är ett betydande 

verktyg för barns språkliga utveckling och det bör vara en lustfylld aktivitet som ger barnen en rolig 

och lärorik stund. Dahlgren et al. (2013) menar att det talande språket innebär att både tala och lyssna. 

För att barn ska lära sig tala behöver de lyssna. Att ha högläsning i förskolan blir då en förutsättning för 

att barnet ska förstå talspråket och lära sig tala. Vidare menar författaren att talspråket och skriftspråket 

har som gemensamt att förmedla kommunikation människor emellan. Även Svensson (2009) beskriver 

skriftspråket och menar att förskolan har en viktig roll i att barnen ska få möta skriftspråk genom 

högläsning. Flera författare skriver hur viktig roll förskolläraren har för barnet som inte blir erbjuden 

högläsning i hemmet. Svensson (2009) menar att många barn inte har möjlighet att lyssna på bok mer 

än tiden på förskolan. Damber et al. (2013) lägger även vikten på att förskolläraren är en viktig förebild 

när det kommer till läsning, de menar att alla barn inte blir lästa för i hemmet. Några förskollärare i 

studien uppfattar att många barn inte blir lästa för i hemmet, vilket förstärker förskolans roll ytterligare. 

De menar att de barn som blir lästa för har ett försprång i den språkliga utvecklingen och att det är 

viktigt att förskolan någon gång under dagen läser högt för alla barn för att alla ska få bli lästa för minst 

en gång under dagen. 

Språkutveckling och högläsning går hand i hand med varandra, det är samtliga informanter eniga om. 

Förskollärarna i studien upplevde högläsning som nyckeln till språklig utveckling, de upplever att 

barnen via högläsning får ett rikare språk, bredare ordförråd och förståelse av meningsuppbyggnad. 

Ett rikt språk är betydande för att senare i livet följa samhället och kunna förstå och föra vanliga samtal 

med människor omkring sig. 

Förskollärarna poängterar deras roll i att samtala och utmana barnen i boksamtal för att stärka och 

utveckla deras språk och ordförråd. Grøver Aukrust (2008) menar att förskollärarna ska ha i åtanke hur 

de presenterar nya ord för barn. Författaren menar att de koplicerade orden är en utgångspunkt för att 

skapa samtal om orden och dess betydelse. Det är en fördel att som förskollärare kunna se om barnet 

förstått ordet i sig och själva texten.  Förskollärarna såg högläsning som en förberedelse för barnets 

fortsatta läsutveckling, genom förståelse av meningsuppbyggnad hör barnet hur en berättelse är 

gestaltad vilket leder till en ökad förståelse hos barnet hur läsning går till. Förskollärarna ansåg att 

barnet lär sig att det är viktigt att kunna läsa text som förmedlar budskap. Det skapas ett intresse att de 

själva vill kunna tyda det som står i boken. Eriksen Hagtvet (2004) förklarar hur ett barn kan lära sig 

läsa genom att höra en text bli uppläst. En text som ska läsas utan att läsaren inte hört 

meningsuppbyggnad blir en text utan pauser och betoningar, därför är det viktigt att läsaren först är en 

aktiv lyssnade. Barnet som lyssnat till texter lär sig själv att höra hur en text ska läsas, med pauser och 

tonfall. 

Att lyssna på barnens frågor och tankar är viktigt, det upplever några förskollärare, som menar att 

läsning tillsammans med barn är att släppa in de i samtalet och diskutera tillsammans med den vuxne 
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läsaren, samt att se till att det sker givande samtal barnen sinsemellan. Flera förskollärare uppfattar det 

som problematiskt att fånga alla barnen i en stor grupp under högläsning, de upplevde att många barn 

lätt tappade fokus när de fick vänta med att se bilderna i boken. Förskollärarna använde sig då utav en 

smartboard för att filma bokens sidor och visa på storskärm, detta resulterade i alla kunde se samtidigt 

och inget barn tappade koncentrationen på boken. Att arbeta med smartboard för att uppehålla barnens 

koncentration under högläsning är ett arbetssätt som flera förskollärare arbetar med, Damber et al. 

(2013) påvisar även denna teknik kan underlätta för att fånga en stor barngrupp. Förskollärarna påtalar 

även miljöns betydelse och de delar samma tankesätt som Chambers (2014), som menar att högläsning 

bör ske på en lugn och tyst plats för att kunna koncentrera sig. Att arbeta med väl utvald litteratur ansåg 

förskollärarna som viktigt. Enligt vår tolkning ur intervjuerna så upplever de flesta förskollärarna att 

det är viktigt att fokusera på den litteratur som utges i förskolorna och lägga stort fokus på bokval 

genom att sortera böckerna. Ett genustänk var ett medvetet val i vad som användes i såväl högläsning 

med förskolläraren, som den fria läsningen där barnen själva fick läsa och titta i böckerna. 

I studien nämner några av förskollärarna att de utgår ifrån barnets eller en barngrupps intressen när de 

väljer litteratur då de upplevde att det kunde leda till ett ökat intresse hos barn att vilja läsa böcker om 

ämnet tilltalade deras intresse. Svensson (2009) betonar vikten att läsa inlevelsefullt för att fånga barnets 

intresse. Några andra förskollärare i studien upplevde att de själva fick mer inlevelse när de läste, om 

de valde en bok utifrån deras eget tycke. Detta ser vi som problematiskt, det medför att litteratur som 

barnet intresserar sig av kan falla bort om förskollärarna väljer att utgå ifrån sina egna intressen i 

litteraturvalet. Om förskollärarna inte läser inlevelsefullt kan barnet tappa intresset att lyssna.  

Bilderna i boken ansåg många förskollärare vara betydande för den språkliga utvecklingen, dels för att 

fånga barnens intresse och dels för att barnets kommunikativa förmåga ökades. En uppfattning var att 

ett barn som inte har ett föremål att associera till som en boll t ex så kan barnet inte heller fantisera om 

hur en boll ser ut. Det är då betydande för ett litet barn att ha en bilderbok som en första bok för att 

senare kunna utveckla sitt språk och sin fantasi. Westerlund (2009) menar att bilderna i boken har en 

stor betydelse för att barnen ska förstå vad som läses, även om bilderna är detaljrika så krävs ändå en 

verklighetsanknytning till bilderna för att barnet ska kunna associera till ett verkligt föremål. Ju äldre 

barnet är ju mer innehållsrika kan bilderna vara, då barnet förväntas ha skaffat sig en bredare kunskap 

kring verkliga ting. Här ser vi hur en delar samma uppfattning om barnets verklighetsanknytning som 

Westerlund (2009). Då bilderboken ofta gav diskuterande och utvecklande samtal där barnen frågade 

om bilderna eller själva berättade vad dem såg utifrån deras egna erfarenheter. Några förskollärare 

uppfattar att bilderna i böckerna var en viktig del i högläsningen där barnens intresse fångades mest, 

detta poängterar även Dominkovic et al. (2006). Det vi såg som gemensamt hos flera av de intervjuade 

var att de uppfattade samtalet som förskollärarna förde kring bilderna i boken hade för avsikt att skapa 

en diskussion mellan barnen och få dem att bearbeta sina tankar och fantasi.  

En förskollärare lade vikt på att lägga fokus på att ha olika “glasögon” som ett pedagogiskt verktyg till 

högläsning. Detta är någonting som de andra förskollärarna i studien betonar, att använda litteraturen 

för att bearbeta ansiktsuttryck, känslor, genus, naturvetenskap, matematik och språket. Att tillsammans 

med barnen samtala om karaktärernas ansiktsuttryck och räkna saker i matematiskt syfte såg de som 

en bra strategi. De ser högläsningen som en aktivitet där mycket mer än att bara läsa bok kommer ut 

som lärande hos barnen. De såg flera olika sätt att se på högläsning utifrån olika perspektiv. En 

förskollärare uppfattar det som viktigt att läsa boken med ett pedagogiskt förhållningssätt, inte bara för 

att boken ska läsas. Vi uppfattar att förskollärarna i studien ser högläsning som ett viktigt ämne som 

kan utvecklas ur fler aspekter än att det “bara” är traditionell läsning. Vi upplever utifrån 

förskollärarnas berättelser att de är  engagerade i bokläsningen i deras uppfattning om högläsning som 

ett pedagogiskt verktyg. 
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Förslag på framtida studier 

Vår studie riktade in sig på förskollärares uppfattningar om högläsningen som ett verktyg för barns 

språkliga utveckling. En vidare studie skulle kunna vara att göra observationer på förskollärare när de 

har högläsning för barnen i förskolan. Förskollärarna i studien uppfattade högläsning som ett viktigt 

pedagogiskt verktyg och det skulle vara intressant att studera hur högläsningen kan används i 

verksamheten genom att bl.a. ta del av förskollärarnas planering. Barns uppfattningar av högläsning 

och hur barns språkliga utveckling påverkas skulle även vara intressant att studera vidare kring. 

Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till de medverkande förskollärarna som ställde upp på intervjuer och gjorde 

denna studie möjlig. Ett stort tack till vår handledare Catarina Arvidsson, som givit oss goda råd för att 

utveckla vårt arbete framåt. 
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Bilaga 1 

 

Missiv 

Hej Förskollärare! 
Vi heter Madeleine & Erika. Vi studerar vid Mittuniversitetet, det är sista terminen på 

Förskollärarprogrammet och vi ska nu skriva vårt examensarbete. 
Syftet med studien är bidra till förståelsen av högläsningen som pedagogiskt verktyg. Det vi är 

intresserade av är förskollärares uppfattningar om högläsningens betydelse för barns språkutveckling. 

För att kunna ta del av förskollärares uppfattningar behöver vi göra intervjuer och vi undrar därför 

om du/ni kan tänka er att delta. Vi räknar med att intervjun tar ca en timme och vi skulle gärna vilja 

spela in den. 
Vi följer de forskningsetiska riktlinjerna vilket innebär att deltagande är frivilligt och du kan när som 

helst i intervjun välja att avbryta. Alla deltagarens namn blir fiktiva likaså blir verksamheten anonym. 

När vår examination är godkänd kommer all information som du deltagit i att raderas. 
Intervjuerna kommer att genomföras under v. 14-15, vi är flexibla med datum och plats där intervjun 

ska genomföras, ni får gärna komma med förslag om när och var. Vi kommer att höra av oss för 

överenskommelse om tid och plats. Om du redan nu vet att du vill ställa upp på en intervju 

uppskattar vi att du hör av dig via mail eller telefon. För deltagande i Gävleborg kontakta Erika, för 

deltagande i Dalarna kontakta Madeleine. Vi ser fram emot ett möte! 
Med vänliga hälsningar från Erika och Madeleine!                  
Erika 
Tel: XXX-XXXXXXX 
Epost: XXXX@XXXXXXX.XXXX.XX 
Madeleine 
Tel: XXX-XXXXXXX 
Epost: XXXX@XXXXXXX.XXXX.XX 

 

 

 

  



22 

 

Bilaga 2 

 

Frågeformulär 

Vi inleder samtalet med några frågor som - Hur länge har du varit förskollärare? 
Hur länge har du jobbat på den här förskolan? 
Vi har skrivit och läst en hel del om högläsning, vilka tankar har du om högläsning i förskolan, vill du 

berätta? 
Följdfrågor: 

·         Hur tänker du om val av litteratur? 

·         Har barnen själva tillgång till litteraturen? 

·         Vad är syftet med högläsning i förskolan? 

·         Vad har du för tankar om bildernas betydelse i boken?   

·         Kan du berätta om dina tankar kring att praktiskt arbeta med högläsning och med litteraturen? 

·         Kan du berätta mer allmänt vad läsning i förskolan kan leda till?    
Följdfråga till sista: Vad kan högläsning i förskolan vara ett redskap till? Kan det leda till något mer än 

språkutveckling? 
Stödord: Kan du ge några exempel, berätta lite mer, kan du beskriva, kan du utveckla, hur tänker du 

kring det? 


