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Sammanfattning 

 

Inledning 
Under vår förskollärarutbildning har barnets språkutveckling uppmärksammats samt vikten av 

att läsa böcker för barn. Vi har uppmärksammat att högläsning används som en lugn aktivitet 

på morgonen eller efter maten. I läroplanen för förskola (2016) redogörs för att förskolan ska 

ansvara för att varje barn utvecklar sitt språk och lärande. Lindö (2005, ss.55-56) beskriver att 

högläsning innebär mer än att bara läsa upp en text högt. I vår undersökning avser vi att 

studera högläsning för barns språkutveckling.  
 

Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för och kunskap om pedagogers uppfattningar om högläsning, för 

att på så sätt bidra till att utveckla det pedagogiska arbetet med barnets språkutveckling i 

förskolan. 
 

Metod 

En kvalitativ studie genomförs med intervju som redskap för att få pedagogers uppfattningar 

om sitt arbete kring högläsning.  
 

Resultat 

Resultatet visar att barnets intresse är en utgångspunkt i högläsning. Syftet med högläsningen 

lägger grunden till pedagogens förberedelser och vilket samtal som kan ske med barngruppen. 

En mysig miljö anses vara viktig utan störande moment som pedagogen anpassar utefter 

barnets behov och barngruppens storlek. Samtliga pedagoger visar kunskap om att högläsning 

är språkutvecklande och språkfrämjande men har svårt att koppla högläsning till läroplanen 

för förskolan. 
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Inledning 
Under vår förskollärarutbildning har barnets språkutveckling uppmärksammats samt vikten av 

att läsa böcker för barn. Vi har uppmärksammat under vår verksamhetsförlagda utbildning att 

högläsning ofta används av pedagoger som en lugn aktivitet efter maten eller på morgonen för 

en lugn stund. Lindö (2005, ss. 55-56) menar på att högläsning innebär mer än att bara läsa 

upp en text högt. I vår undersökning avser vi att studera högläsning för språkutvecklingen.  
 

I läroplanen för förskolan (2016) påpekas det att förskolan ska ansvara för att varje barn 

utvecklar sitt språk och lärande. Det är viktigt att arbetslaget medvetet arbetar med barnets 

språk och inser att språk är grunden till all kommunikation. Pramling Samuelsson (2012 ss. 

18-20) lyfter fram att redan 2010 reviderades läroplanen för att göra förskollärarens roll mer 

tydlig.  
 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev: 2016 s.7) redogörs det för att språk och 

lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta 

till vara på barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.  
 

 

Callahan, Cunningham och Zibulsky (2009) redogör för att det finns forskning, litteratur och 

läroplan som styrker vikten av vad pedagoger ska uppnå inom barnets språkutveckling. Dock 

finns det färre studier om pedagogers kunskapsbas. För detta som blivande förskollärare 

finner vi det intressant att genomföra den här studien, där vi har möjlighet att skapa kunskap 

om och få en djupare förståelse för hur pedagoger uppfattar sitt arbete kring högläsning. 
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Syfte 
Syftet är att undersöka ett antal pedagogers uppfattningar om högläsningens betydelse för att 

på så sätt bidra till att utveckla det pedagogiska arbetet för barns språkutveckling i förskolan. 

Frågeställningar 
 På vilka olika sätt beskriver pedagoger syftet med högläsning?  

 

 På vilka olika sätt beskriver pedagoger betydelsen av interaktion med barnet?  
 

 På vilka olika sätt beskriver pedagoger vad de gör för att främja interaktionen med 

barnet vid högläsning? 

Begreppsdefinition 
Högläsning – innebär att en text läses upp högt och att barnen får möjlighet att reflektera om 

det lästa (Lindö, 2005, s. 55) 

 

Interaktion – barnets språk i interaktion med andra barn utvecklar barnets tänkande, 

kreativitet, relationer till andra och barnets egna personliga och kulturella identitet. Barnet lär 

sig språket genom att ständigt omges i det och då behöver barnet få den möjligheten att få 

reflektera över en gemensam upplevelse, resonera fram till olika perspektiv och förstå Lindö 

(2009, s.253). 

 
Språkutveckling – att barnet utvecklas i sitt språk där barnets erfarenheter och förmågor tas 

tillvara. Där barnet kan få kompetens i att kunna berätta tankar och känslor och beskriva 

saker. Även att argumentera för sig, öka sitt ordförråd och behärska grammatik, uttal och 

flytande tal (Lindö, 2009, s. 72). 
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Bakgrund 
Här nedan kommer det att beskrivas en teoretisk ram som ligger till grund för vår studie. 

Vygotskijs teori om tänkande och språk och för att koppla Vygotskijs teori kommer 

föreliggande undersökning att redogöra för definition av språk och dess uppbyggnad. 

Högläsning kommer att lyftas fram som stimulans för barnets språkutveckling och betydelsen 

av interaktion redogörs för där Vygotskij menar på att utan social kommunikation sker ingen 

utveckling i barnets språk. 

Teoretisk ram 

Tänkande och språk förenas i ordets betydelse skriver Vygotskij (2001, ss.7-14) i sin teori. 

Med hjälp av olika verktyg och symboler tolkar individen och bygger upp sin 

föreställningsvärld. Tänkandet fortlöper i språket och genom språket blir tankarna medvetna. 

Vygotskij redogör för att barnet är socialt redan vid födseln och därför är social 

kommunikation viktig för barnets språkutveckling. Vygotskij (2001, s.16) menar på genom att 

kommunicera med andra kan det ske en utveckling i språket och i tänkandet.  
 

Vidare problematiserar Vygotskij sin egen teori och kritiserar att det inte finns någon direkt 

analys på samband mellan tänkande och språk utan att det mer är en generalisering. 

Generalisering är ett begrepp som redogörs för som centralt för språkets förståelse. Vygotskij 

anser att om en individ ska överföra erfarenheter om ett innehåll till en annan individ då 

behövs generalisering. Ska en individ förstå innehållet som överförs från en annan individ då 

förutsätter det att generalisering sker. Det vill säga att individen får en förståelse för då det 

blir en utveckling av ordets betydelse i innehållet, individen blir medveten. Ordet är en 

generalisering, en symbol där ordet är en beskrivning av ett begrepp. Den upptäckt som gjorts 

utifrån Vygotskijs studier är att ordens betydelse utvecklas och förändras utmed barnets 

språkutveckling. Vygotskij menar på att barnet lär sig först att behärska yttre strukturen som 

innefattar ord och ting. Den yttre strukturen förvandlas därefter till den inre struktur där ord 

och ting förvandlas till en symbolisk struktur. Det vill säga att barnet blir medveten om till 

exempel begreppets innebörd samt får en förståelse kring det. Barnet kan då ta till sig det och 

förstå det ordet eller benämningen som representerar begreppet (Vygotskij 2001).   

 

Vi har valt Vygotskijs teori om tänkande och språket för att Vygotskij tar upp att barnet är 

socialt redan vid födseln, och att kommunikation är viktigt för barnets språkutveckling. Vilket 

vi kan koppla till vår studie om högläsning där bland annat samtal mellan barn och pedagoger 

är viktiga för att utveckla barnets språkutveckling.  

Språkets uppbyggnad 

Med hjälp av språket får individen möjligheter till att koda föremål och upptäcka fakta. Detta 

i sin tur gör det enklare för individen att minnas och att uppmärksamma omgivningen. 

Språket kan fungera som en del av identitetsutvecklingen där språket bland annat hjälper 

individen att lösa problem. Att diskutera med andra och med individen själv samt att göra 

analyser är några av språkets funktioner (Svensson 2009, s.12). Lindö (2009, s. 72) redogör 

för att barnet utvecklas i sitt språk där barnets erfarenheter och förmågor tas tillvara. Där 

barnet kan få kompetens i att kunna berätta tankar och känslor och återberätta. Även att 

argumentera för sig, öka sitt ordförråd och behärska grammatik, uttal och flytande tal.  
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Språket är ett av flera sätt att kommunicera på (Svensson 2009, ss.13-18). Talet bygger på 

samspel mellan talare och lyssnare, för att ett utbyte ska ske behövs det anpassning gentemot 

varandra. Talet kan ses som sammansatta informationsbitar som är skapat utifrån talaren. 

Pragmatik är ett begrepp som beskriver språkets funktion, på vilket sätt språket används. 

Regler och principer styr hur språket används i ett socialt sammanhang. Hur pedagogen 

använder språket så att barnet förstår där språket anpassas genom ett ämnesval, 

satsformulering, ordval och intonation bland annat tonfall. Språkets innehåll det vill säga 

semantik ligger i nära anslutning till pragmatik. Semantik beskriver vilken betydelse språket 

har när vi använder det. Det som analyseras inom semantiken är betydelsen av orden, satserna 

och meningarna. Ett yttrande kan förstås på olika sätt där till exempel en pedagog läser 

medvetet fel i en bok och ser om barnet regerar på meningens betydelse. Semantisk förmåga 

har betydelse för läsförmågan där pedagogen behöver koda av och förstå det författaren 

skriver om. Läsaren behöver en förståelse för variationer och sammansättningar av ord för att 

kunna tolka textinnehåll (Svensson 2009, s.18). 
 

Språkets form handlar om dess uppbyggnad som består av flera byggstenar som innefattar 

språkljud, orddelar och fraser/satser. Morfologi handlar om ordbildning och beskriver dess 

struktur, det vill säga form, hur de bildas och vilka ordklasser de tillhör. Begreppet fonologi 

handlar om språkljud det vill säga fonem och hur de används i språket. För att behärska ett 

språk är det nödvändigt att kunna de fonem som ingår i språket. Individen behöver veta hur 

fonemen uttalas samt att kunna uppfatta en annan individs fonem. Ett och samma fonem 

behöver inte låta detsamma utan kan påverkas av olika faktorer. Faktorerna är språkets ljud, 

intonation, röstkvalité, tonhöjd, dialekt med mera. Syntax är ett tredje begrepp som beskriver 

språkets uppbyggnad. Hur ord kombineras till fraser och satser samt med regler som 

sammanfogar ord till meningar. Orden sätts samman till satser där ordföljden påverkar 

yttrandet och innebörden (Svensson 2009, ss. 18-21).   

 

Vid högläsning kan pedagogerna förbereda sig genom att läsa boken innan och använda sig av 

olika röstlägen och tonhöjd samt dialekt I högläsning kan pedagog testa barnet med att 

medvetet läsa fel för att se om barnet reagerar på meningens ordföljd. En medvetenhet behövs 

inom språkets form för att kunna lära sig ett skriftspråk, att ljuda ett ord underlättar för barnet 

att skriva ordet. På så sätt kan högläsning ses som språkutvecklande (Svensson 2009, ss.18-

21).  

 

Vi har valt att beskriva språkets uppbyggnad för att man ska få en förståelse för hur språket är 

uppbyggt. Vilket vi kan koppla till vårt syfte genom att förklara hur språket är uppbyggt kan 

vi upptäcka om pedagogerna uppfattar exempelvis semantik och morfologi och om det har 

någon betydelse för högläsningen. Genom att pedagogerna exempelvis kan testa barnets 

kunskaper i språket genom att medvetet läsa en bok vars innehåll barnet känner igen och kan 

återberätta.  

Högläsning  
Högläsning är så mycket mer än att läsa en bok högt. Lindö (2005 ss. 55-56) skriver att det 

handlar om att barnet ska reflektera över det lästa. Om pedagogen läser och reflekterar över 

bokens innehåll kan bättre samtal med barngruppen och barnet skapas. Berglund och Jönsson 

(2014 s. 47) skriver att vid högläsning får barnet kunskaper om hur språket fungerar. Barnet 

får kunskap om hur en text ska läsas. Svensson (2009, s.151) belyser att det är viktigt att 

pedagoger visar intresse för högläsning, för att barnet ska kunna utveckla ett intresse för 

högläsning. Körling (2003, ss. 15-20) redogör för sina åsikter som pedagog. Läsning måste få 
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finnas i barnets omgivning samt diskuteras mellan barn och pedagog. Körling (ss. 110-111) 

påpekar att när en bok läses upp högt är det viktigt att dramatisera boken med sin röst. 

Körling (s. 23) menar på att det är varje barns rättighet att lära sig utveckla sitt språk.  
 

Svensson (2009, ss.146-150) beskriver två studier som genomförts där studierna handlade om 

att undersöka om högläsning. En studie som genomförts mellan åren 2005-2007, har studenter 

antecknat om hur ofta pedagoger läste för barnen i förskolan. Det var en stor skillnad mellan 

olika förskolor. Det vanligaste var att högläsning förekom två gånger i veckan för hela 

barngruppen. Läsning i mindre grupper förekom oftare. En annan studie genomfördes i en 

förskoleklass år 2005-2006 av studenter. Där visade resultatet att högläsning skedde dagligen 

men att högläsning inte alltid hade som syfte att utveckla barnets språk. Högläsning användes 

ibland som avkoppling och för att barnet skulle lugna ner sig. 
 

Svensson (2011, ss. 1-4) beskriver ett tvåårigt projekt, där syftet var att öka samarbetet mellan 

förskolor och bibliotek samt belysa betydelsen av högläsning och litteratur. Syftet var också 

att studera hur pedagogerna arbetade med språket och litteratur i förskolan samt hur 

bibliotekarier tillgodosåg förskolans förfrågningar om böcker. Projektet genomfördes i 

Jönköping och pågick mellan åren 2008-2010.  Svensson (2011, s. 30) redogör för miljön där 

pedagogerna hade svårt att hitta en lugn miljö för högläsning. Därför hade soffan flyttats runt 

en del. För om soffan stod i ett enskilt rum hade pedagogen svårt att läsa när det var ensamma 

på grund av att de behövde ha uppsikt över hela barngruppen. En del förskolor löste 

situationen genom att ha flera läshörnor där böcker var tillgängliga. Pedagogerna ansåg även 

att läsmiljön behövde förändras eller utvecklas. Några förskolor i studien hade valt att göra 

om sin miljö där de valde att sätta upp tyger och speglar på väggarna och även lampor i taket 

En del pedagoger hade börjat använda sig av utklädningskläder. Pedagogen klädde ut sig och 

berättade sagor. Svensson (2011, s. 25) redogör för att i studien belyste pedagogerna att 

föreläsningarna som de hade fått delta i under projektet hade gjort att de hade fått en större 

medvetenhet om hur de till exempel kunde arbeta med språket. 

Interaktion i samtal 
Boksamtal som innebär ett samtal om bokens innehåll. Där barnet får möjlighet till att koppla 

sina kunskaper och erfarenheter till boken (Chambers, 2014, s.127-128). Om barnet får 

möjlighet till att diskutera det lästa, hjälper det barnet att öva sig i att uttrycka sig muntligt. 

Chambers (2014, ss. 175-184) belyser vikten av att samtala om textens innehåll och bokens 

bilder. Att samtala hjälper barnet att kunna förstå bokens djupare innehåll.  Chambers (2014, 

ss. 183-184) skriver att det är betydelsefullt att pedagogen är öppen med att det som sägs i 

barns reflektioner har en mening. Barnet iakttar hur pedagogen reagerar på deras funderingar 

och därför är detta viktigt att tänka på. Fridolfsson (2015, ss. 20-22) skriver att språkets 

utveckling sker vid de första levnadsåren. Därför är det viktigt med kommunikation mellan 

vuxna och barn för att kunna utveckla barnets språk. Samtal där den vuxna är aktiv och ställer 

frågor är positivt för barnets språkutveckling. Detta kan styrkas med Vygotskijs (2001) teori 

om att barnet är socialt vid födseln och därför är social kommunikation viktigt för barnets 

språkutveckling.  

 

Barnen ska bada i språket beskriver Lindö (2009, s. 253) där hon menar på att barnets språk i 

interaktion med andra barn utvecklar barnets tänkande, kreativitet, relationer till andra och 

barnets egna personliga och kulturella identitet. Barnet lär sig språket genom att ständigt 

omges i det och då behöver barnet få den möjligheten att få reflektera över en gemensam 

upplevelse, resonera fram till olika perspektiv och förstå. Lindö redogör för att pedagogens 
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ansvar är att utmana barnet i deras språkutveckling och stimulera barnets språk och detta kan 

ske i högläsning.  
 

Norberg (2003, ss. 130-131) belyser två forskare Anne Haragrave och Monique Sénéchal som 

undersökt hur högläsning påverkade förskolebarn med sämre ordförråd. Resultatet visade på 

att barngruppen låg kraftigt efter i språkutvecklingen. Därför infördes utbildning för 

pedagoger om hur det skulle samtala med barn vid högläsning. Efter utbildningen började 

pedagogen ställa följdfrågor vid högläsning och upprepade barnets svar. Detta gav positiv 

effekt och barnets ordförråd utvecklades drastiskt vilket bidrog till att barnet fick bättre 

språkutveckling. Berglund och Jönsson (2014, ss. 12-20) redogör för en liknande studie i 

Helsingborgs kommun, där kommunen ändrade sin undervisning för att elever skulle uppnå 

läs- och skrivundervisning redan i årskurs ett i skolan. För att uppnå detta var det viktigt att 

högläsning skedde dagligen av pedagogen i skolan. Genom samtal och diskussion med andra 

individer fick barnet möjlighet till att reflektera kring det pedagogen hade läst om. Därför är 

det betydelsefullt att högläsning sker redan i förskolan, där barnet får öva på att samtala och 

reflektera över det lästa. Fylking (2003, ss. 33-34) skriver att barngruppen får gemensamma 

upplevelser när högläsning sker tillsammans då barnen kan få nya kunskaper och erfarenheter.  

Sammanfattning  
Barnet är socialt redan vid födseln och att kommunikation därför är viktigt för barnets 

språkutveckling Generalisering är ett begrepp som används och det innebär att individen 

överför erfarenhet till en annan individ (Vygotskij 2001). Svensson (2009, ss. 13-21) redogör 

för språket som innefattar ett av flera sätt att kommunicera på. Det är viktigt att dramatisera 

boken genom att använda olika tonläge vid högläsning (Körling 2003). Berglund och Jönsson 

(2014, s. 47) skriver att när högläsning sker får barnet kunskap om hur språket fungerar. Om 

barnet ska bli medvetet om språket och få en förståelse för behövs högläsning och samtal där 

språket lyfts, där barnet kan bli medvetet om ordets innebörd och dess betydelse. Vygotskij 

(2001) redogör för att barnets identitet utvecklas med språket där barnet får möjlighet till att 

diskutera om det lästa och framföra sina egna åsikter samt höra andras. Språket hjälper 

individen att lösa problem där individen kan tala för sig och framför sina åsikter. Det är alla 

barns rättighet att lära sig utveckla sitt språk (Körling 2003).   
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Metod 
Här nedan kommer det att beskrivas om kvalitativ metod, intervju, urval, genomförande, 

forskningsetik, tillförlitlighet, giltighet och analys. 

Kvalitativ metod 
Vi valde att genomföra en kvalitativ metod. Bryman (2011 ss. 340-341) beskriver att 

kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad på ord än på siffror. Kvalitativ metod brukar 

innefatta att forskaren vill ha reda på deltagarnas uppfattningar (Bryman, 2011 s. 371).  Vilket 

vår undersökning var där vi ville få reda på pedagogers uppfattningar och därför passade 

kvalitativ metod bäst för vår studie. Thurén (2007, s. 18-23) beskriver att kvalitativ metod 

innebär att undersöka individens tankar och funderingar kring ett specifikt ämne. Kihlström 

(2007,a, ss. 48-49) beskriver att intervju liknar ett samtal men har ett bestämt ämne som 

diskuteras. Det är respondentens tankar och funderingar som intervjuaren vill få fram kring 

ämnet. 

Intervju  
Vi använde oss av öppna frågor i intervjun. Kihlström (2007,a, s. 49) redogör för vikten av att 

intervjun genomförs med öppna frågor, då får respondenten möjlighet till att svara på frågorna 

utifrån sina erfarenheter. Kihlström (2007,a, s. 50) redogör för dilemman som kan uppstå om 

det finns en relation innan intervjun mellan respondenten och intervjuaren. Intervjuaren kan 

ha förutfattade meningar och kan missa viktig information. En av oss hade en relation med de 

pedagoger som skulle intervjuas och därför hade vi delat upp ansvarsområde på intervjun för 

att studien skulle bli mer tillförlitlig. Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor där Lantz (2013, 

ss. 72-73) beskriver att i inledningen till intervjun bör intervjuaren ställa bakgrundsfrågor för 

att de är enkla att svara på. Respondenten kan bli mer bekväm när en intervju börjar med 

bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågor gav oss svar på antal år inom verksamheten och 

utbildning. Kihlström (2007,a, s. 50) skriver att frågeställningarna är utgångspunkten för 

intervjufrågorna. Utifrån våra tre frågeställningar hade vi strukturerat upp öppna 

intervjufrågor för att kunna uppnå vårt syfte och diskutera våra frågeställningar. Kihlström 

(2007,a, s.48) redogör för öppna frågor där respondenten kan bidra med sina egna 

erfarenheter. Med öppna frågor blir följdfrågorna utifrån respondentens tankar och det blir 

inte en följdfråga som i förväg har struktureras upp av intervjuaren. Lantz (2013, s. 68) 

belyser också att i en öppen intervju kan frågorna förändras beroende på vilket svar 

respondenten ger. 

Urval 
I Hallands län på en förskola intervjuades sex pedagoger. Valet av denna förskola är ett 

bekvämlighetsurval som Dimenäs (2007, s.86) redogör för där den ena studenten har en 

relation med samtliga pedagoger och att samtliga pedagoger är beredda att delta i 

undersökningen. Förskolan i studien har två avdelningar med barn i åldrarna fyra till sex år. 

De två arbetslagen består av sex pedagoger, tre pedagoger på varje avdelning. Arbetslagen 

består av barnskötare, förskollärare samt outbildad personal. Att vi intervjuar pedagoger som 

inte har förskollärarutbildning kan påverka vårt resultat när det gäller att koppla högläsning 

till språkutveckling men främst till läroplanen för förskola. Vi har valt att i vår studie att 

benämna alla med ordet pedagog. Inga bortfall förekom under studiens gång.  
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Genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes togs det kontakt med förskolechefen för att få hennes 

godkännande. Ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut i god tid. Pedagogen blev informerad om 

att intervjun var frivillig och att intervjuerna genomfördes enskilt. Pedagogen informerades 

om att de etiska principerna följs och att ljudinspelning skedde efter pedagogens 

godkännande. Missivbrev sattes upp på förskolans gemensamma informationstavla där de 

anmälde sig för att delta i intervju. Innan intervjuerna genomfördes valde vi att genomföra 

provintervjuer för att upptäcka eventuella brister i frågorna och genomförandet. Det är viktigt 

att genomföra provintervjuer för att granska intervjuns tillförlitlighet och giltighet då 

eventuella fel kan upptäckas (Lantz 2013, ss. 77-78). Intervjuerna varade mellan cirka 10-20 

minuter och vi hade avsatt 30 minuter för varje intervju. Vi deltog båda på intervjuerna där en 

av oss ställde frågor och den andra var ansvarig för ljudinspelning, ta tid, anteckna och se till 

att ämnet följdes. Den som ansvarade för ljudinspelning, anteckna, ta tid och följa ämnet hade 

tidigare relation med respondenterna och fick detta ansvarsområde för att tidigare värderingar 

inte skulle påverka intervjun. Den som ställde frågorna hade ingen tidigare relation med 

respondenten och fick därför ansvara för frågorna för att det fanns inga tidigare värderingar 

före intervjun. Intervjun genomfördes i ett enskilt rum på förskolan.   

Forskningsetik 
Björkdahl Ordell (2007, s.26) redogör för etik där vi gör olika ställningstaganden utifrån 

värdegrundsfrågor, detta kan handla om ljudinspelning och om frivilligt deltagande. Etik 

handlar om regler och riktlinjer för forskning. Vilka ställningstaganden forskaren ska ställa 

sig vid för att forskningen ska bli tillförlitlig. Forskningsetik handlar om värdegrundsfrågor 

om hur individen som medverkar i forskningen ska behandlas (Vetenskapsrådet 2011). 
 

Björkdahl Ordell (2007, ss. 26-28) redogör för vetenskapsrådet etiska riktlinjer. Det beskrivs 

olika krav som forskaren måste ta hänsyn till när de genomför sin studie. Björkdahl Ordell 

(2007, ss. 26-28) redogör för informationskravet, att de deltagande i studien ska ha 

informerats om vad som kommer att ske under intervjun samt studiens syfte. Vi informerade 

pedagogen muntligt samt med ett missivbrev (bilaga 1). Missivbrevet beskrev studiens syfte 

och information om deltagarens rättigheter. Björkdahl Ordell (2007) redogör för 

samtyckeskravet som innefattar att deltagaren frivilligt får bestämma om sitt enskilda 

deltagande och får avbryta intervjun när deltagaren upplever tycke för det. Samtyckeskravet 

innefattar även ljudinspelning. Där i vårt missivbrev (bilaga 1) beskrev att det var utifrån 

deltagarens samtycke som ljudinspelning skedde. Björkdahl Ordell (2007) redogör för 

konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter ska skyddas från obehöriga samt att 

samtliga deltagare får fiktiva namn i studien som inte går att koppla till de deltagande i 

studien. Inom nyttjandekravet lyfts det fram att det insamlade materialet endast används i 

forskningsändamål.  Dessa två krav lyfts också fram i missivbrevet (bilaga 1) där pedagogen 

upplystes om hantering av deras personuppgifter samt att det insamlade materialet endast ska 

användes i forskningsändamål.  
 

Genom att följa de etiska forskningskraven ger det mer tillförlitlighet till studien då vi visar 

på att intervjun genomfördes utifrån deltagarens samtycke. Pedagogen blev informerad 

muntligt samt i ett missivbrev (bilaga 1) om vilka ställningstaganden som har gjorts för att 

öka studiens tillförlitlighet och giltighet.  
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Tillförlitlighet och giltighet 
Kihlström (2007,b, s.164) redogör för att tillförlitlighet i undersökningen handlar om hur 

trovärdig undersökningen har varit. Kihlström (2007,c, ss. 231-232) skriver att reliabiliteten 

handlar om studiens trovärdighet. Reliabiliteten ökar om det är två som genomför studien. 

Den ena individen intervjuar och den andra observerar intervjun och antecknar. Intervjuerna 

spelades in vid respondentens tillåtelse och båda två deltog för att öka reliabiliteten. 

Reliabiliteten ökar vid inspelning av intervjuer då risken för tolkningsfel minskar (Kihlström, 

2007,c, s.232). Intervjun genomfördes med öppna frågor för att öka intervjuns tillförlitlighet. 

Att genomföra en intervju med öppna frågor innebär att respondenten kan svara på 

intervjufrågorna utifrån sina erfarenheter och på detta sätt blir svaren mer tillförlitliga 

(Kihlström, 2007,a, s.49). 
 

Vi anser att vi har följt de riktlinjer som fanns inom tillförlitlighet och giltighet. Vi valde att 

ha konkreta utdrag med från intervjuerna för att öka undersökningens tillförlitlighet. 

Bearbetning och analys av material 
Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades det insamlade materialet och 

bearbetades. Vi började med att gå igenom intervjuerna tillsammans. Tillfällen uppkom då vi 

uppfattade utlåtandena i intervjuernas ljudinspelning olika. Till exempel vilken kunskap vi 

tolkade att varje pedagog hade i högläsning och därefter diskussion tillsammans få en 

gemensam förståelse för hur pedagogerna arbetade med högläsning. Att vi transkriberade 

tillsammans anser vi ha gjort studien mer tillförlitlig och giltig. Bearbetningen blev effektiv 

där en av oss transkriberade till text och den andra hade hand om tekniken och spelade upp 

intervjuerna. Fejes Thornberg (2015, s. 37) beskriver att datamaterialet analyseras vilka 

likheter och skillnader som framkommer i intervjuerna därefter framkommer ett antal 

kategorier. Vi försökte att få en helhetsbild av det transkriberade materialet för att därefter 

kunna analysera materialet utifrån kategorier. Malmqvist (2007, s. 126) redogör för vad 

analys innebär att bryta ner helheten till mindre delar, och de mindre delarna ska relatera till 

varandra på något sätt. Malmqvist (2007, ss.124-131) styrker att det är viktigt att utifrån syftet 

och frågeställningar fånga upp det som talar både för och emot. Varje mönster som framkom 

under analysarbetet valde vi att sortera utifrån färg. Varje mönster markerades med en enskild 

färg där vi kategoriserade innehållet som framkom i respektive mönster med begrepp som 

beskrev resultatet från intervjuerna. Vi använde oss av olika färg på de olika mönster där vi 

kunde hålla isär varje mönster med hjälp av färgen och på så sätt fokusera på vilka kategorier 

vi upptäckte i respektive mönster. 
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Resultat 
I analysarbetet framträdde mönster som presenteras i innehåll, form och funktion för vi ansåg 

att det kan ses som en ram för att uppnå studiens syfte. I analysarbetet framträdde kategorier 

som delades in i innehåll, form och funktion. Kategorierna blev barnets intresse, pedagogers 

förberedelse, samtal med barngrupp, miljö, gruppstorlek, språkutveckling och läroplan för 

förskolan.  

Innehåll 

Barnets intresse  

Samtliga pedagoger berättade att barnet ska vara intresserat annars fanns det inget syfte med 

högläsning. Pedagogen kunde göra barnet intresserat genom att iaktta barnet och välja bok 

utefter barnets intresse och ålder. Pedagoger berättade att barnets ålder påverkade barnets 

intresse och om boken var för lätt eller svår.    
 

Pedagog 1- Dels så tittar jag på vilka barn jag har, är det äldre barn så kan man ta en kapitelbok utan bilder 

och att de får tänka själva, sina egna bilder inne i huvudet. För yngre barn så lättläst bok med bilder i.  

Pedagogers förberedelse 

Hälften av pedagogerna berättade att de ville förbereda sig innan för att göra barnet intresserat 

av boken. Att läsa igenom boken innan gjorde att pedagogen kunde förbereda med röstläge, 

hur texten ska läsas upp, ge inlevelse och spänning i boken. De resterande tre pedagoger 

berättade att de inte förberedde sig om det inte hade med något med deras tema arbete att göra 

eller om något hade inträffat i barngruppen.  
 

Pedagog 3- Man förbereder sig nästan aldrig. Det gör man inte så ofta om det inte är ett tema.  

 

Pedagog 6 - Nej det gör jag inte, det är om vi ska läsa om något speciellt om något har inträffat. Då har man 

valt en bok som handlar om något, typ det här att du inte får komma på mitt kalas. Då förbereder man hur man 

ska betona vissa grejer och sånt där. Annars förbereder jag mig inte. 

 

Pedagog 4 berättade att det kunde bli ett medvetet bokval för att kunna koppla boken till 

avdelningens projekt. Där pedagogen kunde lyssna på barnens tankar och intressen och tänka 

utanför boxen för att planera om hur de kan arbeta vidare med avdelningens projekt. Pedagog 

4 berättade även att det är ett medvetet tänk där det är en balansgång om vad pedagogen vill 

få ut utav valet av bok och ibland kan barnen få välja bok.  

Samtal med barngrupp 

Samtliga pedagoger hade olika åsikter om hur de samtalade om böcker med barngruppen. 

Fyra pedagoger berättade att de samtalade med barngruppen om vilka böcker de skulle låna 

när bokbussen kommer till förskolan. En pedagog läste på bokens baksida och samtalade med 

barngruppen om det. En pedagog berättade att beroende på vilket syfte som fanns med 

högläsning lade grunden till vilket samtal som genomfördes utifrån vald bok. Hälften av 
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pedagogerna berättade att högläsningen som var efter maten sågs som en lugn aktivitet, där 

barngruppen skulle vila och att inga samtal skedde. 
 

Pedagog 3- Ibland när vi går till bokbussen kan vi prata om vilka böcker vi ska låna.  
 

Pedagog 1- Det brås på vilka tillfällen är jag på väg att göra ett boksamtal är det en sak, men när jag läser 

sagan efter maten är en annan sak. Sagan efter maten är ju att varva ner, börjar jag då med ett boksamtal och 

har kanske tolv barn då blir det bara en massa prat och då kommer man inte in i den här goa avslappningen.  
 

En pedagog berättade att samtal med barngruppen innebär att lyssna på vart barnet var i sina 

tankar. En annan pedagog berättade genom att barnet fick återberätta sagan kunde pedagogen 

få reda på om barnet förstod innehållet från boken. Pedagogen beskrev att boken avgjorde 

vilken diskussion som kunde ske och att med hjälp av bokens uppbyggnad kunde pedagogen 

försöka intressera barnet och föra ett samtal om bokens innehåll. 
 

Pedagog 4 - Vissa böcker är svåra att få upp en diskussion medan vissa böcker är givna med att diskutera. 

Hittar saker i bilder och text som barnen fastnar för, det kan även vara att räkna antal, former och hitta färger. 

Det som barn intresserar sig för kan vidareutvecklas och föra en diskussion 

Form  

Miljöns betydelse 

Samtliga pedagoger tyckte att miljön vid högläsning skulle vara lugn och mysig genom att 

ljuset dämpades och att barnet fick ha filt på sig. Det fick inte vara några störmoment runt 

omkring. Det var viktigt med ögonkontakt och tonläge på rösten. En del pedagoger hade 

infört att barngruppen fick möjligheter till att rita eller ligga på mattan när högläsning skedde. 

Pedagoger menade på att det var viktigt att utgå från barnets behov där flera barn i 

barngruppen hade svårt att koncentrera sig.  
 

Pedagog 1- Barn som definitivt inte kan sitta still har vi nu gjort så att de får välja att vill ni sitta och lyssna på 

sagan eller vill du sitta och rita. Jag har en tanke med att jag vet att de lyssnar på högläsningen fast det sitter 

och ritar, de tror ju att de slipper lyssna på sagan när de sitter och ritar. Men det är nyfikna på vad som händer 

och kommer och tittar på bilderna. Man har också lärt sig av erfarenhet att det inte är alltid när de sitter still 

som de tar in det man läser och säger, utan de mest aktiva barnen kan ta in ännu mer än de som sitter still.    

 

En pedagog berättade att språk är makt och att det är viktigt som pedagog och är pedagogens 

ansvar att skapa de miljöer för barnen som främjar deras språkutveckling.  

Gruppstorlekens betydelse 

Samtliga pedagoger berättade att barngruppens storlek varierade beroende på vilka barn som 

deltog, ålder och barnets intresse för högläsning.  En pedagog berättade att med hjälp av 

digitala verktyg kunde barngruppens storlek öka samt hålla kvar barnets intresse.  
 

Pedagog 4 - Fler barn desto svårare att läsa för. Med digitala verktyg, lady bug på storbild får dem mer 

fokuserade.  Med en stor barngrupp är det svårt att greppa alla barn, för någon inte ser, någon har ingen 

koncentration. Enklare att behålla intresset om lady bug eller kopiera varje sida av boken och använda på 

kanonen.  
 

Pedagog 4 - Svårt att säga en konkret siffra, beror på vilka barn och vilket intresse, fem till sex stycken att läsa 

för. Verkligenheten är en annan då det inte alltid går. Med lady bug kan man vara fler att läsa för, max tio då.  
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Pedagoger berättade om hur många barn det kan vara som mest i barngruppen i högläsning 

och flera pedagoger ansåg att ju färre barn desto bättre, men pedagogerna förtydligade att 

mindre än fem barn var en bra grupp att läsa för. En pedagog ansåg att det berodde helt på 

vilka barn i barngruppen som deltog i högläsningen. Det kan vara fyra barn i barngruppen 

som inte alls fungerar bra i gruppen eller så kan det vara åtta barn som fungerar bra i gruppen 

i högläsning. Pedagogen menar på att det är ens ansvar att placera barnen så att de inte och det 

är viktigt att intresserar barngruppen i bokvalet.  

Funktion 

Främja barns språkutveckling 

Samtliga pedagoger berättade att högläsning innehöll språkutveckling där barngruppen fick 

möjlighet till att prata med varandra men det berodde på vilket syfte som högläsningen hade. 

Om högläsningen ägde rum efter maten förväntades barngruppen att vara tyst, för då var 

syftet med högläsningen att ha avslappning och inget samtal fick ske. När samtal skedde fick 

barnet möjligheter till att utveckla sitt språk och kunde utveckla en bättre ordförståelse. En 

pedagog nämnde också att det fanns en mening med textens innehåll i böcker som kunde ge 

fakta och information.  
 

Pedagog 2- Främst språkutvecklande och språkfrämjande tänker jag nog när jag tänker på högläsning men sen 

tänker jag också samvaro.  
 

Pedagog 4 - Språkutvecklande, barnen ska förstå syftet med krumelurerna, symbolerna och att det finns en 

mening med att ha dem där. Kan ge information eller fakta beroende på vilken bok man har valt.  

 

Samtliga pedagoger ville tillägga att högläsning är viktigt för barnet och att i hemmet minskar 

högläsningen. Boken ersätts med ett digitalt verktyg istället exempelvis surfplatta. Pedagoger 

berättar att det var viktigt att föräldrar läser böcker för barnen istället för att surfplattan läser 

upp boken automatiskt. Då samtal inte kunde ske mellan barnet och surfplattan och att 

föräldern kan missa om barnet blev ledsen eller om barnet inte förstod innehållet i boken som 

surfplattan läser upp.  

Läroplan för förskolan kopplat till högläsning 

Samtliga pedagoger hade svårt att koppla högläsning till läroplanen för förskolan. En pedagog 

kunde koppla läroplanen vid högläsning till sitt projekt. Resterande pedagoger kunde inte 

koppla högläsning till läroplanen. 
 

Pedagog 4- Jag kan se att vi kan koppla det till vårt projekt vi håller på med. Välja en bok medvetet som knyter 

an med det man gör så projektet får syre. Rödluva och vargen då pedagog hittar en annan diskussion. Vidga 

diskussionen, på det viset kan man knyta an med läroplanen och få in andra aspekter.  
 

Pedagog 6- Jag får nog säga pass, för är inte jätte insatt i läroplanen.  
 

Pedagog 5- Jag kan inte koppla till läroplanen. 

 

En pedagog berättar att en pedagog på avdelningen deltar i ett språkpilotprojekt och är 

språkpilot där hen ska informera vidare till kollegorna i arbetslaget. Att föra vidare 

informationen till de andra kollegorna var svårt då det inte fanns tid eller att de arbetade om 

varandra och inte kunde träffas och prata om språkpilotprojektet. 
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I en fråga om pedagogen ville tillägga något i slutet av intervjun berättade en pedagog att de 

barn som fått intresse för bokstäver och fått förståelsen för att det fanns ett syfte med varje 

bokstav och ord kunde skriva egna böcker. Sedan läste barnet upp boken för de andra barnen. 

Pedagogen berättade att om barnet fick skriva egna böcker kunde barnet utveckla sitt språk. 

Barnet som skrev boken kunde få kunskap om böckers upplägg att det fanns en början, mitten 

och slut i en bok. Att barnet fick möjlighet att skriva sin egen bok gjorde att barnets intresse 

ligger till grund för bokens innehåll och barnet fick återberätta boken där barngruppen kan 

skapa samtal om bokens innehåll. Detta var ett sätt att arbeta med högläsning berättade 

pedagogen.   
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultat, metod och didaktiska konsekvenser att 

diskuteras.  Bakgrunden och den teoretiska ramen kommer att kopplas med resultatet. 

Resultatet om metoden analyseras och reflekteras, utifrån relevant litteratur. Didaktiska 

konsekvenser kommer beskrivas i ett eget avsnitt där egna reflektioner kommer att redogöras 

för.  

Resultatdiskussion 
Det är viktigt att pedagogen visar intresse för högläsning, för att barnet ska utveckla ett 

intresse. Samtliga pedagoger berättar att barnet ska vara intresserade av högläsning annars 

finns det inget syfte med högläsning. Resultatet visar på att samtliga pedagoger ansåg att 

intresset kan skapas genom att iaktta barnets intresse och välja bok därefter, detta styrker även 

(Svensson 2009, s. 151). Svensson (2009) påpekar att det är viktigt att pedagogen förbereder 

sig vid högläsning för att kunna anpassa språket när en text ska läsas upp för barnen. Lindö 

(2005, ss. 55-56) lyfter fram att om pedagogen har förberett sig inför högläsning genom att 

läsa boken innan, kan det då skapas bättre samtal med barnen om pedagogen har reflekterat 

över det lästa. Hälften av pedagogerna ville läsa igenom boken och förbereda sig på röstläge 

om hur texten ska läsas upp men att tid inte fanns. Genom att ha läst boken innan anser en 

pedagog att det kan ge mer inlevelse och spänning i boken. Resterande pedagoger förbereder 

sig om det har inträffat något i barngruppen där pedagogen förbereder sig med att ha olika 

tonlägen.  

 

Ska en individ föra över erfarenhet om ett innehåll till en annan individ behövs generalisering 

som är ett begrepp som redogör för språkets förståelse (Vygotskij, 2001). En pedagog redogör 

för att den samtalar med barngruppen om textens innehåll på bokens baksida och då sker 

generalisering. Pedagogen berättar innehållet från texten på bokens baksida och för över 

kunskap från boken till barngruppen. En pedagog berättade att om barnet fick skriva en egen 

bok kunde barnet utveckla sitt språk och få en förståelse att de andra barnen uppfattar bokens 

innehåll. Svensson (2009, ss.13-18) redogör för att talet bygger på samspel mellan talaren och 

lyssnaren. Talet ses som informationsbitar som är skapat utifrån talaren. De flesta pedagoger 

berättar att de samtalar med barngruppen när bokbussen kommer om vilka böcker som ska 

lånas, då sker samspel mellan pedagog och barn. Den ena har rollen som talare och den andra 

som lyssnare då sker ett informationsutbyte. En pedagog berättar att barnet får återberätta 

sagan för att se om barnet hänger med och förstår innehållet i sagan. Svensson (2009, ss.13-

18) redogör för pragmatik genom att barnet får återberätta sagan kan pedagogen se om barnet 

har förstått innehållet i sagan. Svensson (2009, s. 151) belyser att i samtal får barnet möjlighet 

till att uttrycka sina tankar och åsikter och detta berättade en pedagog i studiens intervju. 

Pedagogen berättar i intervjun att i samtal om högläsning kan pedagogen veta vart barnet är i 

sina tankar och medvetet tänka ut hur pedagogen kan arbeta vidare med detta. Fridolfsson 

(2015, ss. 20-22) skriver att språkets utveckling sker vid de första levnadsåren, därför är det 

viktigt med kommunikation mellan vuxna och barn för att utveckla barnets språk. En pedagog 

i studiens intervju berättar att samtalet avgörs beroende på vilken bok som läses upp. 

Vygotskij (2001, ss.7-14) redogör för att om en annan individ ska förstå innehållet behövs det 

en medvetenhet och genom att barnet återberättar sagan kan pedagogen få reda på om barnet 

förstår sagan.  
 

Pedagoger i studiens intervju berättar att barngruppen har svårt att sitta still därför har 

arbetslaget infört att barngruppen får lov att rita samtidigt som högläsning sker. Samtliga 
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pedagoger i studien tycker att miljön vid högläsning ska vara lugn och mysig, ljuset ska 

dämpas och barnet kan ha filt på sig. Det ska inte finnas några störande moment runt om. 

Svensson (2011, s 30) belyser i sin studie att pedagogerna har ändrat om sin miljö i förskolans 

verksamhet och gjort den mysig med hjälp av tyg, speglar och lampor.  
 

Samtliga pedagoger visar kunskap i att veta att högläsning är språkutvecklande och 

språkfrämjande. Det påpekas i läroplanen i förskolan (2016) att förskolan ska ansvara för att 

varje barn utvecklar sitt språk och lärande. Det är viktigt att arbetslaget arbetar med språket 

som är grunden till all kommunikation. Samtliga pedagoger beskriver att högläsning innebär 

språkutveckling och språkfrämjande där barnet får möjligheter till samtal och att utveckla sitt 

språk. Endast en pedagog kan koppla högläsning till läroplanen utifrån avdelningens projekt. 

De resterande pedagogerna kunde inte koppla till läroplanen. En pedagog berättar att språk är 

makt och finns överallt och inte bara i högläsning. Att barnet kan argumentera för sig och ha 

kunskap om språket. Detta är pedagogens ansvar att inbjuda barnen i de miljöerna där barnen 

kan få berika sig med språkutveckling. Lindö (2009, s.253) redogör för att barnen ska bada i 

språk, att det är pedagogens ansvar att utmana barnet i deras språkutveckling och stimulera 

barnets språk 

Fortsatt forskning 
Eventuell fortsatt forskning kan vara att studera hur det kommer sig att högläsning inte 

kopplas av pedagogerna till läroplanen då högläsning kan kopplas till språkutveckling i 

läroplanen.  

Metoddiskussion 
Vårt syfte var att skapa förståelse för och kunskap om pedagogers uppfattningar om 

högläsning för att utveckla det pedagogiska arbetet med barns språkutveckling i förskolan. 

För att få reda på detta använde vi oss av en kvalitativ metod där vi använde oss av intervju 

som redskap för att få reda på vårt syfte. Att använda en kvalitativ metod innebär att 

undersöka om människors tankar och funderingar (Thurén 2007, ss. 18-23). För att få svar 

från pedagogernas tankar användes öppna frågor i intervjun. Kihlström (2007,a, s. 49) redogör 

för att det är positivt att intervjun genomförs med öppna frågor, för då får respondenten 

möjlighet till att svara på frågorna utifrån sina erfarenheter. Vi var ovana intervjuare och på 

grund av detta upplevde vi att det var svårt att komma på följdfrågor även om vi samtalat 

under provintervjun om eventuella följdfrågor. Vi upptäckte under transkriberingen vilka 

följdfrågor vi kunde ha ställt under intervjun. En följdfråga kunde ha varit om högläsning var 

språkutvecklande när högläsningen skulle vara mysig och lugn. En annan följdfråga kunde 

varit hur pedagogerna beskrev begreppen språkutveckling och språkfrämjande. Vi uppfattade 

under bearbetningen att svaren kunde vara motsägelsefulla till exempel med att hemmet inte 

läser lika mycket för barn där surfplattan är den som läser upp boken för barnet. Pedagogerna 

uppfattade detta negativt då det inte blev något samtal om bokens innehåll och vilka känslor 

och tankar boken väckte för barnet. En följdfråga kunde ha varit varför förälderns samtal i 

hemmet var viktigt och inte i förskolan. Intervjun genomfördes på en förskola där samtliga 

pedagoger deltog. Att det var pedagoger som saknade förskollärarutbildning tror vi påverkade 

vårt resultat. Hade alla pedagoger som deltog haft en förskollärarutbildning hade vi kanske 

fått ett annat resultat som visade mer kunskap om läroplanen och hur högläsning kan kopplas 

till läroplanen. Pedagoger kunde även kanske kopplat högläsning mer till språkutveckling och 

kopplat det till läroplanen. Om flera förskolor hade deltagit i studien hade vi också kunnat 

jämföra skillnaderna på hur förskolorna arbetar med högläsning. Kihlström (2007,a, s. 50) 

skriver att det kan uppstå problem om relation finns mellan respondenten och intervjuaren. 
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Intervjuaren kan ha förutfattade meningar och kan missa information. Ansvarsområdena 

delades därför upp innan intervjuerna genomfördes för att en relation fanns sen innan hos en 

av oss, då denna fick ta rollen som subjektiv och ansvarade för inspelningar och anteckningar. 

Den andra fick ta rollen som objektiv och ansvarade för frågorna i intervjun för att göra 

studien mer tillförlitlig. Respondentens ögonkontakt riktades mot den subjektiva som hade en 

relation med respondenten sen innan. Vi upplevde inte att detta påverkade vår studie. 

Provintervjuer genomfördes innan för att upptäcka eventuella brister i frågorna och i 

genomförandet. Detta gjorde att vi reflekterade över våra intervjufrågor och genomförande. 

Lantz (2013, ss. 77-78) beskriver att det är viktigt att genomföra provintervjuer för att granska 

intervjuernas tillförlitlighet och giltighet. Intervjuerna spelades in för att öka reliabiliteten vid 

godkännande av respondenten. Reliabiliteten ökar vid inspelning av intervjuerna då risken för 

tolkningsfel minskar (Kihlström, c, s. 232). I ljudinspelningen fick vi möjlighet att lyssna och 

samtala om vårt framförande om hur vi genomförde intervjun, vilka följdfrågor vi kunde ha 

ställt. Under intervjun och i missivbrevet (bilaga 1) informerades pedagogen både muntlig 

och skriftligt om de etiska principerna som vi hade tagit hänsyn till. Vi transkriberade 

materialet tillsammans där Malmqvist (2007, ss. 124-131) redogör för att reliabiliteten ökar 

om transkribering sker tillsammans. Vi uppfattade det bearbetade materialet olika, även om 

det var ljud inspelat och omarbetat till en text. Att ha en relation med de deltagande upplever 

vi kan vara negativt under bearbetningen då det lätt framkom värderingar bakom det 

bearbetade materialet. Vi fick bearbeta materialet flertal gånger och samtala om det fanns en 

värdering bakom för att inte minska vår tillförlitlighet i studien. Efter bearbetning delades 

materialet in i mönster för att hitta kategorier, detta gjorde att vi höll oss till ämnet och kunde 

uppnå syftet och diskutera dess frågeställningar. 

Didaktiska konsekvenser 
Högläsning är en aktivitet som bör ske dagligen med barngruppen där samtal ska ske under 

tiden. Enligt oss är det bra om samtliga pedagoger får samma utbildning i högläsning oavsett 

vilken utbildning de har. Då pedagog berättade att överföra information från språkpilot 

projektet var svårt på grund av tidsbrist. Detta kan göra pedagogen mer medveten om hur de 

kan arbeta språkutvecklande med högläsning och hur det kan kopplas till läroplanen. Även att 

samtliga pedagoger diskuterar tillsammans om hur de kan samtala om böcker vid högläsning. 

Att dela upp barnen i mindre grupper är positivt där pedagogen kan ge fler möjligheter till att 

varje barn får samtala om bokens innehåll. Där kan samtliga barn få möjlighet till att uttrycka 

sig och dela med sig om sina tankar och åsikter, vilket är viktigt för barnets språkutveckling. 

Iden om att barnet fick skriva egna böcker var en intressant idé. Det var ett annat sätt att 

arbeta med högläsning på, barnet fick utifrån sitt intresse skriva en bok och läsa upp den för 

resterande barn i barngruppen och bli bekräftad med att barngruppen förstår det som barnet 

ville förmedla i boken. Att skapa samtal utifrån boken då det finns ett intresse med från början 

av barnet som är författaren. Med teknik finns det möjligheter till att göra barngruppen större, 

där fler barn blir involverade med att se bokens innehåll. Vi ser detta som positivt där teknik 

vidgar miljön så att barngruppen kan se bokens innehåll även om de sitter i soffan eller ligger 

på golvet. I resultatet framkom det att högläsning användes som avslappning där miljön ska 

vara mysig och barngruppen ska vara tyst och lyssna på pedagogen. Enligt oss är det bättre att 

använda sig av annan avslappning exempelvis avslappningsmusik på grund av att vid 

högläsning har barnet funderingar kring det lästa, vilket barnet måste få en möjlighet till att 

samtala med barngruppen och pedagog. Vi upplever att det pedagogiska arbetet behöver 

utvecklas om hur högläsning är språkutvecklande och hur det kan kopplas till läroplanen. Det 

är viktigt att pedagogen ser samtal som betydelsefullt med barngruppen för att utveckla 
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barnets språkutveckling. Några pedagoger var medvetna om vilket ansvar de hade för att 

förbereda sig inför en högläsnings tillfälle eller att barnets intresse var viktigt. Att barnens 

placering vid högläsning var viktig för att inte störa resterande barngrupp. En del barn målade 

under högläsning där de barn som hade svårt att sitta still fick bättre ro. Där pedagog 

upptäckte att de lyssnade på sagan ändå fast att de ritade under tiden. Vi ifrågasätter varför 

högläsning ses som en lugn aktivitet. Vi funderar på varför samtal av böcker inte kan ske efter 

maten, då högläsning anses som en lugn och tyst aktivitet. Vi upplever att det behövs en större 

medvetenhet hos pedagoger om att högläsning kan vara språkutvecklande även om det är en 

lugn aktivitet för barnet. Om barnet får höra det lästa kan barnet utveckla sitt språk men då är 

det viktigt att som pedagog vara öppen för samtal om barnets tankar. Precis som Lindö (2009, 

s. 253) beskriver behöver barnen bada i språk och pedagogen bör berika miljöer med språk. 

Ta tillvara på högläsnings tillfälle och ge möjlighet till samtal där barnen kan bada i språk och 

utveckla sitt språk.  
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Bilagor 

Bilaga 1     

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två blivande förskollärare, Sanne Karlsson och Frida Ohlsson som studerar vid 

högskolan i Borås, campus Varberg. Under vår sista termin hösten 2016 kommer vi att skriva 

vårt examensarbete, där vi har valt att undersöka hur högläsning kan utveckla barnets 

språkutveckling. För att få inblick i det, behöver vi göra en intervjustudie med verksamma 

pedagoger. Vi skulle bli tacksamma ifall du skulle vilja delta i vår undersökning. Intervjun 

kommer att genomföras enskilt på din arbetsplats och tar cirka 30 minuter. Intervjun kommer 

att spelas in med hjälp av ljudinspelare på mobiltelefonen vid deltagarens tillåtelse. Vi 

kommer att följa de forskningsetiska principerna, vilket innebär att du som pedagog är 

anonym och att förskolan inte kommer kunna identifieras i vår undersökning. Du har när som 

helst möjlighet till att avbryta intervjun. All information kommer endast användas i 

utbildningssyfte. Vår undersökning kommer att presenteras i vårt examensarbete. Vi 

uppskattar om du bestämmer dig för att delta i intervjun. Intervjun kommer att genomföras 

torsdag 1/12 och fredag 2/12 v. 48. Tid kommer vi överens om. Anmälan sker på denna lapp, 

vänlig skriv upp ditt namn om du vill delta. Här nedan kommer en fråga som du har möjlighet 

till att förbereda dig genom att fundera på följande: Vilka olika uppfattningar har du som 

pedagog om högläsning för barnets språkutveckling? 
 

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss: 

Sanne Karlsson xxxx -xx xx xx 

eller via e-post: xxxxx.xxxxx@xx.xx 

Frida Ohlsson xxxx - xx xx xx 

eller via e-post. xxxxx.xxxxx@xx.xx 

 

Med vänliga hälsningar Sanne Karlsson och Frida Ohlsson. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

Vilken pedagogisk utbildning har du? 

Hur många år har du arbetat i verksamheten?  
 

Pedagogens syfte med högläsning 

Vad anser du är syftet med högläsning i förskolan? 

Hur ofta läser ni högt för barnen? 

Vid vilka tillfällen läser ni högt för barnen? 

På vilket sätt tänker du att du kan koppla ditt arbete med högläsning till läroplanen? 

Hur går du som pedagog tillväga när du väljer bok för högläsning? 

 

Vilka erfarenheter har du av högläsning? 

Hur skulle du vilja beskriva att du arbetar med det? 

Hur förbereder du dig för ett högläsnings tillfälle? 

 

Interaktionens betydelse 

Vilka faktorer uppfattar du är viktiga vid samspel med barn i högläsning? 

Hur samtalar ni om böcker?  
 

Vad gör pedagogerna för att främja interaktionen 

Hur resonerar du kring gruppens storlek vid högläsning?  

Hur ser du på miljöns betydelse i en högläsnings situation?   
 

Är det något du vill tillägga? 
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