
1 

 

”BARNEN HAR EN NY 

RELATION TILL BÖCKER 

IDAG…” 
– EN STUDIE OM HÖGLÄSNING I FÖRSKOLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Grund 
Pedagogiskt arbete 

 
Anna Lunneryd 

Arnesa Muric 
 

<2018-FÖRSK-G90> 

 



2 

 

Program: Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng 
Svensk titel: ”Barnen har en ny relation till böcker idag…”- en studie om högläsning i 
förskolan 
Engelsk titel:” The children have a new relation to books today…”- a study of 
outloud reading in preeschool 
Utgivningsår: 2018 
Författare: Anna Lunneryd och Arnesa Muric 
Handledare: Gunilla Fihn 
Examinator: Catrine Brödje 
Nyckelord: Högläsning, förskola, språkutveckling 
  _________________________________________________________________  

Sammanfattning 
Inledning  
Förskolan har ett uppdrag att stödja barns språk, tanke och kunskapsutveckling. Pedagoger 
bör tillämpa olika språkliga verktyg för att utmana barn i deras språkutveckling. Dessa 
verktyg kan exempelvis vara högläsning (Bjar & Liberg 2010 s. 17). Vi har undersökt vilken 
syn pedagoger har på högläsning i förskolan i språkutvecklande syfte. Detta för att vi vill få 
ytterligare kunskap om hur högläsning påverkar barns språkutveckling för att vi i framtiden 
ska kunna arbeta språkutvecklande med högläsning som verktyg.  

Barn utvecklar inte enbart sitt språk vid högläsning. De får möjlighet att utveckla sin identitet, 
lära känna sig själva samt få empati och förståelse för andra barn och vuxna. Detta enligt 
Heimer (2016, ss.16–17).  
 

Syfte  
Syftet är att undersöka vilken syn pedagoger har på högläsning i språkutvecklande syfte i 
förskolan.  
 

Metod 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning med intervjuer som metod inriktat mot pedagoger då 
vi ansåg att vi skulle få ett mångsidigt resultat gentemot vårt syfte.   

 

Resultat 
I resultatet som vi har fått fram framgår det att pedagoger ser högläsning som ett positivt 
verktyg, samt att deras syfte med högläsning framförallt handlar om att utveckla barns språk. 
I resultatet framgår det även att barn ska vara delaktiga i högläsningen genom att få diskutera 
bokens innehåll där både barnet samt pedagogerna ställer frågor till varandra om texten. 
Enligt pedagogerna finns det olika aspekter som främjar barns språkutveckling vid 
högläsning, exempelvis tonläget, vilken bok som läses, samt hur miljön är utformad.  
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INLEDNING  
Förskolan har ett uppdrag att stödja barns språk, tanke och kunskapsutveckling. Pedagoger 

bör tillämpa olika språkliga verktyg för att utmana barn i deras språkutveckling. Dessa 

verktyg kan exempelvis vara högläsning (Bjar & Liberg 2010 s. 17). Vi har undersökt vilken 

syn pedagoger har på högläsning i förskolan i språkutvecklande syfte. Detta för att vi vill få 

ytterligare kunskap om hur högläsning påverkar barns språkutveckling för att vi i framtiden 

ska kunna arbeta språkutvecklande med högläsning som verktyg. Högläsning är något som vi 

har stött på ute i arbetslivet och under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder där vi har 

sett att högläsning är viktigt för barns språkutveckling. Vi har även lagt märke till att 

högläsning i förskolan har olika syften. Skolverket (2016) ger en redogörelse för att 

högläsning används som tidsutfyllnad mellan andra aktiviteter, eller i väntan på föräldrar. I de 

fall som vi har stött på i arbetslivet används högläsning för att verksamheten exempelvis 

arbetar med ett visst tema och därav läser böcker för att förstärka temat. I andra fall används 

högläsning som ett verktyg under vilan, eller för att varva ner barnen. En reflektion som vi har 

gjort är att högläsning både kan vara planerad och oplanerad i verksamheter. Vi har även 

upplevt att vissa förskolor knappt arbetar med högläsning i förskolan. Därför vill vi lyfta fram 

vikten av högläsning som verktyg då Skolverket (2016) redogör för att pedagoger ska ta 

tillvara på barns erfarenheter genom högläsning. Genom att pedagoger bygger sin pedagogik 

på barns erfarenheter vid högläsning ökar chanserna till att barn investerar sin tid och sitt 

engagemang för högläsning vilket ger möjligheter till ett utvecklat språk. Ekström (2004, 

ss.9–15) stödjer vårt syfte genom att hon påpekar att barn lär sig språket när pedagoger 

samtalar med dem. Barn lär sig även bildspråk genom att vi samtalar om bilderna. Barn 

utvecklar inte enbart sitt språk vid högläsning enligt Heimer (2016, ss.16–17) som hon 

beskriver om i en av sina böcker om högläsning i förskolan.  Barn får möjlighet att utveckla 

sin identitet, lära känna sig själva samt få empati och förståelse för andra barn och vuxna. 

Andra författare såsom Svensson (2005) redogör för att barn lär sig färger, former samt 

lägesbegrepp när de får möjlighet att diskutera om bilder i böcker. Hon redogör även för att 

barn utvecklar sin fantasiförmåga, samarbetsförmåga och turtagningsförmåga vid högläsning.  

 

Vi vill stärka våra resonemang med Läroplanen för förskolan (lpfö 98, rev.2016, s.10) som 

redogör för att förskollärare ska sträva efter att varje barn:  

 

”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa,”  

 

Det är viktigt att pedagoger fångar barns intresse för högläsning genom att utgå från barns 

tidigare erfarenheter. Pedagoger bidrar till att barn får möjlighet att utveckla sin 

språkutveckling genom att de diskuterar om bild och text vid högläsning samt låter barnen 

tolka innehållet.   
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SYFTE 
Vårt syfte är att undersöka vilken syn pedagoger har på högläsning i språkutvecklande syfte i 

förskolan.  

Frågeställningar 
1. Vad anser pedagogerna vara språkutvecklande vid högläsning? 

2. Hur arbetar pedagogerna med högläsning i förskolan i ett språkutvecklande syfte? 

3. På vilket sätt påverkas barns språkutveckling vid högläsning? 

Begreppsdefinition 
Pedagog - Innebär enligt oss all förskolepersonal som bedriver förskoleverksamhet, oavsett 

utbildning. 
 

Språkutveckling -  Barn lägger märke till språkets form och dess betydelse via stimulans i 

förskolan enligt Svensson (2005, s.16). I denna studie avses språkutveckling vara den process 

där pedagoger tar tillvara på barns erfarenheter och förmågor för att utveckla och stimulera 

barns språk.  

 

Högläsning –  Heimer (2016, s.16) redogör för att högläsning som verktyg stimulerar och 

utvecklar barns språk och ordförråd. I denna studie avses högläsning vara mötet mellan vuxna 

och barn där text och bild ur böcker läses högt samt inbjuder möjligheter till att samtala, fråga 

och tänka.  
 

Samspel – Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2016, s.29) beskriver att begreppet samspel 

innebär vilken av interaktion och samspel samt att i högläsning påverkas den vuxnas grad av 

inlevelse och engagemang, dessutom barns förmåga att delta och vara aktiv. I denna studie 

avses vikten av samspel vara när vuxna och barn högläser tillsammans.  
 

Inkludering – Göransson & Nilholm (2013, s.29) redogör för begreppet inkludering vars 

betydelse är gemenskap och mötet med andras erfarenheter i sociala sammanhang. I denna 

studie avses vikten av inkludering handla om att barn ska få uttrycka sina tankar och åsikter.  

 
  



6 

 

BAKGRUND 
Under detta avsnitt beskrivs förskolans uppdrag utifrån förskolans läroplan. Förskolans 
uppdrag sätts i relation till undersökningens syfte. Olika avsnitt som handlar om högläsning 
samt vilken påverkan den har på barns språkutveckling redogörs för och diskuteras utifrån 
litteratur och forskning. Den teoretiska ramen beskrivs där det skrivs om den sociokulturella 
teorin. Den sociokulturella teorin om barns språkutveckling kommer att sättas i relation till 
högläsning i förskolan. 

Förskolans uppdrag 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och det är styrdokumenten, såsom 

läroplan, som ska vara en vägledning för den pedagogiska verksamheten. I läroplan för 

förskolan (lpfö98, rev. 2016) redogörs för att förskolan ska erbjuda en trygg omsorg samt 

stimulera barns utveckling och lärande och utgå ifrån barns behov. Genom stimulans och 

vägledning utvecklas barns kompetenser och nya kunskaper skapas. Detta pedagogiska 

förhållningssätt ska genomsyra hela verksamheten.  

 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språk och identitetsutveckling. 

Barns intressen och nyfikenhet för språkutveckling ska uppmuntras och ge möjlighet för 

utveckling av skriftspråk. Utifrån lpfö98 (rev.2016) strävansmål står det att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra. Det är viktigt att pedagoger låter barn skapa ett intresse för text och 

bilder och därmed kunna samtala kring detta för att utveckla deras språkutveckling. 

Högläsning  
Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993) beskriver att sagoläsning är något som varit aktuellt de 

senaste tvåhundra åren. Innan dess var det mest det muntliga berättandet som var i fokus. 

Högläsning enligt författarna (1993) har inte alltid varit en del av förskolans värld. På 1900-

talet nådde högläsning förskolan där den har en viktig funktion i verksamheten. Granberg 

(1996) redogör för att högläsning bör ske kontinuerligt i förskolan för att den ska ha en positiv 

effekt på barns språkutveckling. Hon menar att högläsningsstunden bör ske när barnen är 

koncentrerade och utvilade för att det är då högläsningen bidrar positivt som mest.  

 

Simonsson (2004, s.13) skriver i sin avhandling om att böcker är en materiell artefakt som 

människan använt sig av under en lång tid. Hon beskriver att bildböcker har kommit att 

förändras och utvecklas. Författaren menar att böcker idag har fått konkurrens från e-böcker 

och annan media, hon redogör dock för att den traditionella boken inte kommer att försvinna, 

utan den kommer snarare att förändras i förhållande till andra medier och böcker.   

 

Ahlén och Gustavsson (2012, s.27) beskriver vikten av medveten språkutvecklande pedagogik 

i förskolan vilket möjliggör att barn får en språklig medvetenhet i förskolan. Böcker har de 

senaste två hundra åren alltid varit en del av förskolans värld och det är bland annat genom 

högläsning som barn kan få uppleva och väcka sin nyfikenhet kring läsning. Svensson (2005, 

s.30) menar att en högläsningsstund bjuder in till en möjlighet att få samtala och diskutera 

tankar och åsikter i mötet mellan vuxna och barn. Speciellt de barn som inte får ta del av 

böcker i hemmet får en chans att komma i kontakt med språket med den glädje, spänning och 

fantasi som böcker förmedlar. När pedagoger högläser för barn och samtalar om texten 

påverkas barns språkutveckling med en stor effekt, gentemot om pedagoger högläser utan att 

diskutera innehållet (Svensson 2009, s.151). 
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Heimer (2016, ss.16–17) påpekar vikten av högläsning för stimulans och utveckling av barns 

språk och ordförråd. Hon menar att det finns flertal studier och forskning som pekar på hur 

många ord ett barn, i jämförelse med barn som inte tar del av högläsning, har i sitt ordförråd. 

Just under högläsningen får barn möjlighet till att samtala om det nyinlärda ordet och även 

dess betydelse. De blir även bekanta med andra uttryckssätt och längre meningar, vilket gör 

att de får ett rikare ordval. Men enligt författaren (2016) bidrar högläsning inte enbart till 

språkutveckling, det bidrar även till att utveckla barnens identitet. Barn lär känna sig själva 

och även empati för andra barn. Många barn har svårt att ge uttryck för sina känslor och 

hanteringen av detta. Dessa stunder med högläsning gör att förskolan lägger grunden för barns 

språkutveckling, som därmed lägger grunden för egna framtida läsningar. Precis som Heimer 

(2016) beskriver Svensson (2009) hur viktigt det är med samtal och diskussioner vid 

högläsning då innehållet i boken sätts i relation till barns egna upplevelser, vilket gör 

läsningen till en mer personlig upplevelse. 

 

Svensson (2005, ss.35–37) ger en redogörelse för att högläsning kan ha olika syften. Hon 

beskriver i en av sina böcker om vilket syfte vårdnadshavare har med högläsning. 

Vårdnadshavare högläser ibland för sina barn på kvällen där boken ses som en godnattsaga. 

Vid många tillfällen får barnen inte ställa frågor eller samtala om texten vid godnattsagan då 

vissa vårdnadshavare anser att barnen blir pigga samt att högläsningen tar för lång tid. 

Svensson påpekar att högläsning som godnattsaga bidrar till många positiva aspekter såsom, 

närhet, samspel, och språkliga aktiviteter. Barn går miste om dessa förmågor ifall de inte får 

samtala om bokens innehåll. Författaren (2005) skildrar vissa fall där vårdnadshavare enbart 

högläser ifall deras barn varit snälla. Högläsning ska inte användas som en belöning, utan 

böcker är nödvändigt för barns språkliga och själsliga utveckling och bör läsas i syfte för att 

stimulera detta.    

 

Pihlgren (2017, s.3) beskriver att om pedagogers syfte med högläsning används för att lugna 

ner barnen eller för att de ska komma till ro så främjas inte barnens språkutveckling. Hon 

menar att även om högläsning har en lugnande effekt på många barn så är högläsning som 

avslappningsmetod fel utgångspunkt om man vill bidra till barns språkutveckling. 

 

Textrörlighet 

Liberg (2007, s.27) beskriver att barns första möten med läsandet kan variera mycket 

beroende på social och kulturell bakgrund. Hon menar att en del barn kommer i kontakt med 

läsaktiviteter redan innan de hunnit fylla ett år, medan i andra sociala och kulturella grupper 

sker läsaktiviteter betydligt senare. Vissa barn kommer inte i kontakt med läsaktiviteter förrän 

de börjar skolan enligt författaren. Det är därav viktigt att barn får komma i kontakt med 

läsaktiviteter tidigt i förskolan, genom att samtala med vuxna och barn som har en god 

läsförståelse. Detta ges möjlighet till ett rikare språk (Lidberg 2007, s.28). Författaren redogör 

för begreppet textrörlighet som innebär att man använder det man redan läst för att förstå det 

som kommer längre fram i texten. Hon menar att textrörlighet innebär att exempelvis 

pedagoger kan utgå från det lästa och koppla innehållet till barns tidigare erfarenheter och 

förkunskaper. Många barn och ungdomar som kan läsa en text har ibland svårt för att använda 

sig av och förstå texten på ett djupare sätt. Författaren (2007) beskriver att detta kallas att 

barnen inte är särskilt textrörliga. Det är därav stort vikt enligt Lidberg (s.29) att barn i både 

hemmet och förskolan får komma i kontakt med högläsning där det både diskuteras om 

textens innehåll och sätts i relation till barns erfarenheter och förkunskaper.   
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Läsarter 

I Libergs (2007, s.36) kapitel får vi ta del av fyra läsarter som är olika sätt att läsa på. Det 

första sättet innebär att pedagoger gör en ytlig läsning där de enbart bekantar sig och barnen 

med texten. Med förskolebarn kan detta vara ett sätt att introducera en bok, genom att först 

läsa boken rakt av för att barnen ska förstå vad den handlar om. Det andra sättet av läsart 

sätter man sig in i textens innehåll där pedagoger tillsammans med barn funderar över motiv, 

känslor och relationer som ligger i textens handling. Detta bidrar till barns språkutveckling. I 

den tredje läsarten kliver man ut ur textens innehåll och jämför texten med ens egna 

erfarenheter. I denna läsart får barn möjlighet att uttrycka sina erfarenheter kopplat till 

textinnehållet, samt att barn får ta del av andras tankar och upplevelser. Den fjärde och sista 

läsarten handlar om att exempelvis pedagoger tillsammans med barn jämför en text de läst 

med andra liknande texter där de undersöker bildspråk samt där de utsätter det lästa för kritisk 

granskning. Författaren beskriver att det inte finns någon speciell ordning som dessa läsarter 

ska komma i, utan man kan röra sig helt fritt mellan dem.  

 

Litteracitet 

Björklund (2008, ss.22–24) beskriver i sin avhandling begreppet litteracitet som används för 
verksamheter som arbetar aktivt med läs och skriv-kunnighet. Detta kan sättas i relation till 
den svenska förskolan där det dagligen arbetas med barns språkutveckling med hjälp av 
högläsning. Författaren (2008) menar att flertal forskare är överens om att det finns en mängd 
olika sätt för människor att förstå världen på, och läsandet av texter kan vara av betydelse för 
att förstå olika sammanhang. Litteracitet är alltså en social grund för barn när konkreta 
händelser som sker i vardagen där text finns med i olika former. Författaren påpekar att 
litteracitet är något som barn erövrar i det sociala samspelet, och därför är även litteracitet 
något som är kulturellt betingat. Högläsning i förskolan är en del av de aktiviteter som sker 
dagligen i verksamheten och det är dessa situationer där barn får interagera med varandra, den 
fysiska miljön och med pedagoger.  

 

Bokval 
I högläsningssituationer är det viktigt att vara kritisk mot val av genrer. Många gånger är det 

lätt att välja sagor som genrer i förskolans värld, men pedagoger enligt Smith (2012) måste se 

över innehåll av bokval. Smith (2012, ss. 427–436) beskriver att genren kan påverka 

kvantiteten och kvaliteten på samtal som uppkommer vid högläsningssituationer.  Därför kan 

skillnaden mellan sagor och faktaböcker vara betydelsefullt för barns språkutveckling. 

Författaren menar att när pedagoger väljer att läsa ur sagoböcker så läser de all text i hela 

boken och det finns därmed inte utrymme för diskussion med barnen. Men väljer pedagogen 

en faktabok så är chansen större att det uppstår samtal mellan barn och pedagog, då det inte 

alltid är nödvändigt att läsa hela texten för barnen ska förstå och lära av erfarenheten. 

Utmaningen med att läsa faktaböcker för barn är att se över hur svår textstrukturen är, därför 

måste pedagoger göra medvetna val av faktaböcker och besluta vilken text som ska läsas och 

utelämnas i boken. En annan positiv aspekt av att välja faktaböcker istället för sagor enligt 

författaren är att det tar längre tid att läsa faktaböcker, generellt. Vid högläsning av faktabok 

så får pedagoger och barn möjlighet att samtala mer, boken ger även högre antal utdrag per 

minut jämfört med sagoböcker. 

 

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006, s.15) beskriver även vikten av urvalet av böcker 

vid högläsning. Böcker med informativa texter ger annorlunda diskussioner med barn än 

böcker som är berättande och fantasifulla. Likaså som Smith (2012) beskriver att 

faktabaserade böcker är mer utmanande så beskriver även författarna (2006) att böcker som är 
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mer faktabaserade utmanar barns kognitiva tänkande som ger ny kunskap och nya 

tankemönster. 

 

Sammanfattningsvis menar de ovanstående forskarna att högläsning bidrar positivt till barns 

språkutveckling då barn får möjlighet till ökat ordförråd via diskussioner och reflektioner med 

pedagoger och andra barn. Bokval är även betydelsefullt för barns språkutveckling då de både 

ska utmanas i sin utveckling, men även att böckerna ska fånga barns intressen.  

Ett pedagogiskt förhållningssätt 
Böcker och högläsning ska vara ett vardagligt medel i förskolans verksamhet där barns 

språkliga medvetenhet ska utvecklas, dock är det är ingen självklarhet. Barns språkutveckling 

kan både hämmas och stimuleras vid högläsning, det handlar om det pedagogiska 

förhållningssättet. Det är utifrån bokläsningssituationerna som barn uppfattar vad som 

meningsfullt för dem själva samt vad det faktiskt lär sig. Detta är hur pedagogen samspelar 

med barn samt anpassningen till bokval gentemot barngrupp (Svensson 2012, s.32). 

 

Myrberg (2002, s.8) beskriver i sin rapport att barns läsförståelse och ordförråd utvecklas 

genom att pedagoger samtalar om bilderna och texten vid högläsning. Han beskriver även att 

det är viktigt att barn samtalar och diskuterar med varandra vid högläsning där de får 

möjlighet att ta del av varandras tankar. Författaren lyfter vikten av att pedagoger ska ge barn 

tid till högläsning, han menar att pedagoger bör läsa flera olika texter om samma sak samt att 

pedagoger ska välja att läsa böcker som utmanar barns fantasi och föreställningsförmåga. 

Myrberg (2002, s.8–9) lyfter inte enbart vikten av att pedagoger ska ge barnen tid till 

högläsning, han likaså Svensson (2005, s.34) menar att även vårdnadshavarna ska vara 

delaktiga. Svensson (2005) beskriver mer ingående att vårdnadshavare bör läsa samma böcker 

för sina barn som de får ta del av i förskolan för att barnen ska känna igen böckerna och 

utveckla sina erfarenheter. Medan Myrberg (2002) lyfter allmänt att vårdnadshavare har en 

betydande roll i barns språkutveckling. Genom att de högläser för sina barn, samtalar om 

texter, bilder och ord ökas barns förutsättningar till en utvecklad språkförståelse.  
 

Svensson (2005, s.30–31) ger tips och idéer på hur pedagoger kan läsa för barn för att 

stimulera deras språkutveckling. Hon beskriver att det finns en risk att barn blir oengagerade 

och slutar lyssna om bokens innehåll är obegripligt. Det är då viktigt att pedagogen varierar i 

sitt tonläge och ansiktsuttryck samt att pedagogen har ögonkontakt med barnen då det bidrar 

till en samhörighet. Om pedagogernas förhållningssätt lägger fokus på det sociala 

sammanhanget i högläsning så får barn ett rikare ordförråd och blir mer intresserade och 

nyfikna. När pedagogen och barnet samtalar om text och bilder kan barns tidigare erfarenheter 

kopplas för att samtalet ska bli mer givande. Pedagoger bygger broar mellan bokens innehåll 

och barns tidigare erfarenheter, då pedagogen känner barnen och deras livssituationer. 

 

Pihlgren (2017, ss.6–7) beskriver i sin forskning olika förhållningssätt som en god läsare bör 

ha vid högläsning. Hon menar att om pedagoger tar till sig dessa förhållningssätt vid 

högläsning så kan pedagogerna hjälpa barn att förstå och tolka texter. I ett av de fyra 

förhållningssätt som Pihlgren beskriver handlar det om att ta sig in i den värld som texten 

bjuder in till. Hon ger ett exempel på att pedagoger kan inleda ett samtal med barnen för att de 

får en förförståelse om vad boken ska handla om, detta för att barn ska bli nyfikna och få ett 

intresse för högläsningsboken. Författaren beskriver även att om barnen redan har en 

förståelse för bokens innehåll så kan pedagogerna introducera titeln på boken eller samtala 

med barnen om bokens omslagsbild för att barnen ska lista ut vad boken handlar om. 
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Författaren menar även på att om bokens ämne eller innehåll ligger långt ifrån barns 

erfarenhetsvärld bör introduktionen av boken vara mer omfattande.  

 

Vid högläsning är det inte enbart språkutvecklingen som gynnas vid samtal om text och 

bilder. Svensson (2005) beskriver att barn lär sig andra förmågor såsom färger, former samt 

lägesbegrepp när de får möjlighet att diskutera om bilderna i böckerna. Hon redogör för att 

äldre barn inte alltid behöver lyssna på böcker med bilder i. För att stimulera äldre barns 

fantasi är det bra med enbart textböcker där de själva får möjlighet att fantisera och bilda en 

egen uppfattning om textens innehåll. Svensson (2005, s.32) beskriver även att bilder ibland 

kan vara störande för barn då bilderna ibland inte stämmer överens med texten eller vad 

barnen tänkt sig. Det är då ytterligare en anledning enligt författaren till varför pedagoger 

ibland ska läsa böcker utan bilder för äldre barn.  

 

Simonsson (2005) tar upp en annan aspekt i sin avhandling där hon menar att hennes studie 

visar att barn via bildböcker skapar egna berättelser enbart av att titta på bilderna. Hon 

beskriver att barn har en medvetenhet om att kunna berätta om bilderna i böcker även om de 

aldrig har läst boken innan. Författaren beskriver att barn som har förmågan att läsa böcker 

utifrån bilder fyller en viktig roll i dessa lässituationerna. De får möjlighet att koppla bilderna 

till sina egna erfarenheter och därmed få ta del av varandras erfarenheter och tankar.   

Språkets uppbyggnad 
Språk är ett av våra flera sätt att kommunicera med varandra, och vi kan använda oss av språk 

på ett varierande sätt. Svensson (2009, s. 12) beskriver att språk vanligen innefattar tal eller 

skriftspråk, men även teckenspråk, piktogram, kroppsspråk med mera. Hon beskriver också 

att språk är en viktig aspekt för vår kognitiva förmåga då språket påverkar vårt tänkande. 

Svensson (2009, s.13) redogör för att vårt tal bygger på ett samspel mellan den talande och 

den lyssnande, samt att de måste anpassa sig till varandra för att det ska ske ett utbyte. 

Pihlgren (2017, s.2) redogör i sin rapport om att barn via högläsning omedvetet lär sig hur 

språket låter och är uppbyggt. Talet kan delas in i flera perspektiv enligt Svensson (2009, 

ss.13–18) där vi kan undersöka dess: 

 

Form- I detta perspektiv beskrivs språkets form som handlar om dess uppbyggnad Språkets 

form består av byggstenar, och dessa byggstenar är fonologi, morfologi och syntax. Fonologi 

handlar om språkljudens struktur samt om talljudens funktion i språket. Med detta menat 

handlar fonologi om hur talljud används i olika språk, samt hur talaren och lyssnaren uppfattar 

talspråkets ljudsegment. Att ha en fonologisk medvetenhet innebär att vi kan identifiera ljud i 

ord, vilket har betydelse för vår läs och skrivinlärning vid avkodning och stavning. När det 

talas om ordbildning som beskriver ordens inre struktur, dess form, hur de bildas och vilka 

ordklasser de tillhör så handlar det om morfologi. Där studeras hur morfem kombineras till 

ord. De flesta barn i två-treårsåldern börjar få grepp om substantiv, adjektiv och svaga verb. 

Den morfologiska medvetenheten hjälper läsaren att avkoda ord snabbt för att läshastigheten 

ska ge läsaren ett sammanhang i texten. Den sista byggstenen som beskrivs i boken heter 

syntax och handlar om hur ord kombineras till fraser och satser. En bristande syntaktisk 

förmåga innebär svårigheter med avkodning eftersom läsaren inte har förväntningar på vad 

som kan tänkas stå längre fram i texten. 

 

Innehåll- I detta perspektiv undersöks begreppet semantik som beskrivs som läran om 

språkets betydelse. Språkets betydelseinnehåll ligger i fokus där ord, satser och meningarnas 

betydelse analyseras. Om en individ saknar att ha en semantisk förståelse har personen svårt 

att finna ledtrådar från en mening till en annan. Ett sätt för en pedagog att se ifall ett barn har 
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en semantisk förståelse är att medvetet läsa fel i en bok för att se ifall barnet reagerar på 

meningens betydelse.   

 

Funktion - I detta perspektiv undersöks begreppet pragmatik som handlar om regler och 

principer som i det sociala sammanhanget visar på hur språket används. I denna undersökning 

kopplat till syftet handlar pragmatik om hur pedagoger anpassar språket genom ämnesval, 

ordval, satsformuleringar samt intonation när de högläser för en barngrupp.  

 

Svensson (2009, s. 145) framställer att barnlitteratur skulle kunna vara det mest centrala 

verktyget för att stimulera barns språk, och för att kunna introducera barn i olika språkliga 

aktiviteter. Förskolan har en viktig uppgift i att väcka och bibehålla barns intresse för böcker, 

samt att pedagoger har en viktig ställning som samtalsledare kring litteratur. Det är då av stor 

vikt att pedagoger har kunskap om hur det svenska språket är uppbyggt, och att de på så vis 

kan lära sig själva och barnen att hantera bokens innehåll. Genom att pedagoger behärskar 

språkets uppbyggnad får de möjlighet genom högläsning att se ifall barn behärskar begreppen. 

Pedagogerna kan se detta genom att exempelvis läsa en bok som barn kan återberätta, samt 

testa att läsa fel medvetet för att se ifall barnet reagerar. Dock är det viktigt att vara noggrann 

så att högläsningen inte blir som ett förhör, utan det ska ske enbart efter barns vilja (Svensson 

2009). 

Samspel och inkludering 
Forskning visar att barn som samspelar med varandra och med pedagoger vid högläsning får 

möjlighet till ett ökat ordförråd. Det är inte enbart texten i böckerna som är språkstimulerande 

utan även böckernas bilder. Enligt viss forskning som vi redogör för ovan kan pedagoger 

enbart ta fram böcker utan text där barn får möjlighet att komma på egna berättelser till 

böckernas bilder. Medan annan forskning menar att böcker inte alltid behöver ha bilder, utan 

att det räcker med text där barnen får bilda egna uppfattningar om bilderna. Dessa två sätt att 

högläsa bidrar inte enbart till språkutveckling, utan även till en ökad fantasiförmåga.  

 

Inkludering är ett viktigt begrepp som används vid högläsning i förskolans verksamhet. 

Göransson och Nilholm (2013, ss.28–29) beskriver att det finns tre olika definitioner av 

begreppet inkludering. Den rumsliga definitionen syftar på miljöns betydelse för barns 

samspel och inkludering. Vid högläsning är det viktigt att miljön är inbjudande och 

stimulerande för barns språkutveckling. Inte enbart för att fånga barns intresse till att vilja 

läsa, men även att pedagoger tillsammans med barnen kan samtala om miljön som exempelvis 

färger, former, bokstäver, siffror med mera. Det sociala och intellektuella behovet är den 

andra definitionen som innebär känslan av att vara delaktig som är avgörande för att barn ska 

känna inkludering. Genom att samtala med barn och ta tillvara på deras frågor och nyfikenhet 

uppfyll deras känsla av att vara delaktig samt deras individuella behov. Enligt författarna 

(2013) är det genom att barn får vara delaktig i högläsning som deras språkutveckling gynnas 

och därmed får kunskap för nya ord och meningar. Den tredje och sista definitionen handlar 

om att inkludering är en form av lärande gemenskap där alla ska få sina åsikter hörda, samt att 

vi tillsammans diskuterar och tar del av varandras tankar. 

Teoretisk ram 
Svensson (2009, s. 23) redogör för att det finns många teorier kring hur barns språkinlärning 

går till. Hon skriver att det är viktigt med kunskap kring olika teorier för att vi ska kunna se 

hur språkutvecklingen går till i dagens samhälle. Författaren redogör för i sin bok om den 

sociokulturella teorin som ligger till grund för vår undersökning. Den sociokulturella teorins 
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främsta företrädare var Lev Vygotskij. Han menar att barn via språk får möjlighet att delta i 

sociala samspel i två olika former. Den ena formen är konkreta samtal med andra, medan den 

andra formen handlar om inre dialoger, alltså förmågan att kunna resonera med sig själv 

(Hwang & Nilsson 2011, s.67). Vygotskij står inte bara för att barn lär sig i sociala 

sammanhang, utan även och i interaktion med varandra (1999). Den sociokulturella teorin står 

för att språkutveckling är beroende av många faktorer, såväl biologiska som sociala (Svensson 

2009, s.33). Den sociokulturella teorin har ett nära samband med det sociala, historiska och 

kulturella sammanhanget, dessa tre perspektiven visar hur den mänskliga utvecklingen inte 

ska ses som isolerat. Språket är viktigt för barns begreppsbildning i förskoleåldern då rika 

upplevelser ger mycket att kommunicera om, vilket i sin tur leder till språkutveckling, enligt 

Vygotskij. Barn lär sig att behärska språket genom att samspela med individer som behärskar 

språket och kan förmedla sina kunskaper (Vygotskij 2001, s.16). Detta kan exempelvis ske 

genom högläsning i förskolan (Svensson 2009, ss. 35–36).  

 

Vygotskij ansåg att utveckling och utbildning går hand i hand och att det är viktigt att upplysa 

förälder och pedagog kring dessa begrepp. Han talade om begreppet proximal utveckling som 

innebär den utveckling som ligger steget före men inte alltför långt bort från barns nuvarande 

punkt i utvecklingen (Hwang & Nilsson 2011, s.67). Vi kopplar Hwang och Nilssons (2011) 

tankar till Vygotskijs proximala utveckling där författarna menar att via högläsning i 

förskolan kan pedagoger utmana barns språkutveckling genom att välja böcker som är steget 

svårare än vad barnen är vana vid. Detta för att utveckla deras förmåga som både kan handla 

om den språkliga förmågan men även om förmågor överlag. Dock är det viktigt att tänka på 

att böckerna inte får vara för utmanande där barn känner att de inte kan, samt tappar intresset i 

att vilja läsa boken. Den proximala utvecklingen enligt Vygotskij handlar då således om vad 

barn kan göra på egen hand och vad de kan åstadkomma tillsammans med någon med mer 

erfarenheter. 

 

Det är inte enbart den sociokulturella teorin som ligger till grund för undersökningen, utan 

även teorier om samspel och inkludering som är viktiga aspekter vid högläsningssituationer. 

Olsson och Olsson (2008, s.8) beskriver att människor har ett behov av att skapa mening och 

sammanhang. Därför har pedagoger en viktig funktion i barns liv eftersom de ska agera 

vägledare för deras sociala och kulturella liv, samt bygga upp meningsskapande strukturer.   
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METOD 
Vi kommer under metodavsnittet beskriva vilken metod vi använt oss av i vår undersökning, 

samt varför vi anser att denna metod passar undersökningen. En beskrivning av vårt urval för 

undersökningen kommer att tas upp i detta avsnitt. Forskningsetik kommer att få ett eget 

avsnitt där vi beskriver hur vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna under intervjun. Även en 

bearbetning av analys kommer att redogöras för, hur vi har gått tillväga när vi har analyserat 

vår insamlade data. Begrepp såsom trovärdighet och tillförlitlighet kommer att presenteras 

utifrån den kvalitativa forskningsmetoden i ett eget stycke där en beskrivning ges om hur vår 

studie förhåller sig till begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. 

Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod enligt Bryman (2011, s.341) innebär att forskaren vill ta reda på 

deltagarnas uppfattningar om något specifikt ämne. Vi har därför valt att utgå ifrån en 

kvalitativ metod i vår undersökning då vi anser att det kommer ge oss ett fördjupat resultat 

utifrån undersökningens syfte. Hwang och Nilsson (2014, s.85) beskriver att kvalitativa 

undersökningar oftast utgörs av intervjuundersökningar, fallstudier och deltagande 

observation. För att vi ska få ut så mycket information som möjligt för vår undersökning har 

vi valt intervjuundersökning som vi ska beskriva nedan. 

Intervju 
I undersökningen valde vi intervju (se bilaga 1) som metod då vi ville få en djup kunskap om 

vilken syn pedagoger har på högläsning i språkutvecklande syfte. Hwang och Nilsson (2014, 

s.85) redogör för att intervjuer både kan vara strukturerade med fasta frågor där 

svarsalternativen är bestämda, men även att frågorna kan vara öppna så att svarspersonerna 

fritt får utforma svaren. Bartley1 berättade under en föreläsning om att semistrukturerade 

samtal som innefattar öppna frågor är positivt då intervjun blir mer naturlig och inte lika styrd 

som fasta frågor. Därav valde vi öppna frågor som grund för vår intervju då pedagogerna 

skulle få möjlighet att fritt reflektera över intervjufrågorna. Genom att använda sig av öppna 

frågor hoppades vi på att få en djup datainsamling som vi därefter skulle koda. Kodning enligt 

Bryman (2011) innebär en förkortning av datamaterialet där sådan information som inte 

svarar på ens syfte utesluts. Bartley2 berättade även om de negativa aspekterna vid intervju 

som metod, vilket är att individerna som svarar på frågorna kanske inte är helt ärliga i sina 

svar, samt att de som intervjuar kan missuppfatta något svar som sedan tas med i 

undersökningen. Det är då av stor vikt att intervjuarna är noggranna att repetera 

respondenternas svar ifall de känner en osäkerhet på det svar som de får.   

 

Innan vi påbörjade vår undersökning planerade vi hur vi skulle gå tillväga i vårt skrivande. Vi 

bestämde oss för att dela upp arbetsuppgifterna vid intervjun genom att den ena av oss skulle 

börja ställa frågorna till pedagogerna medan den andra antecknade, därefter bytte vi 

arbetsuppgifter. Vi kom fram till att vi ville spela in intervjusvaren om vi fick tillåtelse av 

pedagogerna. Detta skulle vi göra på varsin telefon då vi ville ha datamaterialet lättillgängligt 

där båda skribenterna har tillgång till det. Vi bestämde oss för att turas om att ställa 

intervjufrågorna till pedagogerna för att båda skulle känna på hur det kändes att vara den som 

ställer frågor.    

                                                 
1 Kristina, Bartley- Kvalitativ Dataanalys- Föreläsning 2017-05- 04 
2 Kristina, Bartley- Kvalitativ Dataanalys- Föreläsning 2017-05- 04 
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Urval 
När vi hade kommit överens om ett syfte började vi diskutera vilken typ av metod vi skulle 

använda oss av i vår undersökning. Vi kom fram till att en intervju med pedagoger skulle vara 

mest passande gentemot vårt syfte där vi skulle få en bred insamlad data. I undersökningen 

deltog sex pedagoger sammanlagt där det var blandat förskollärare och barnskötare. Vi har 

dock valt att inte skilja på dessa, utan vi kommer att använda oss av begreppet pedagoger där 

både förskollärare och barnskötare ingår. Vi har även valt att inte ta med varken ålder, kön 

samt yrkeserfarenheter om pedagogerna i studien då vi förhåller oss till de etiska aspekterna, 

samt att vi anser att den informationen inte är nödvändig för vårt syfte. Vi kommer att namnge 

pedagogerna som pedagog 1-6.    
 

Undersökningen genomfördes i två mångkulturella förskolor som har en och samma 

förskolechef. Planen var att vi från början endast skulle ha en av förskolorna där vi skulle 

intervjua sex pedagoger, men i den tänkta förskolan kunde vi inte få tillräckligt med deltagare, 

så vi fick tillåtelse av förskolechefen att kontakta den andra förskolan som kunde komplettera 

med ytterligare deltagare. Vi vill vara noggranna med att benämna att vi inte gör en 

jämförelse mellan dessa två förskolor. I den första förskolan deltog fyra pedagoger, och i den 

andra förskolan deltog två pedagoger. Vi har gjort vår undersökning utifrån ett 

bekvämlighetsurval då en av oss känner förskolechefen för dessa två förskolor, samt att vi vet 

att de arbetar mycket med litteraturläsning. Vi valde dessa förskolor då vi ansåg att vår studie 

skulle få en bred empirisk insamlad data på grund av förskolornas litteraturprojekt som 

innefattar högläsning. För fyra år sedan startade förskolorna ett litteraturprojekt som har sin 

grund i Norge från början. Litteraturprojektet går ut på att högläsa för barn och den har en 

utgångspunkt i språkutveckling. I detta projekt ingår även språkmappar som innebär att 

pedagoger observerar barns språk där de fyller i denna språkmapp. Med hänsyn till de etiska 

aspekterna kommer vi enbart nämna att förskolorna ligger i Västra Götaland.  

Genomförande 
Vi började vårt arbete genom att vi kontaktade förskolechefen som har ansvar för de två 

förskolorna som deltog i vår undersökning. Då en av oss känner förskolechefen mailade vi 

denne (se bilaga 2) och förklarade att vi skriver på vårt examensarbete som handlar om 

språkutveckling inriktat mot högläsning i förskolan. I mailet frågade vi ifall vi fick komma ut 

till en av de två förskolorna som förskolechefen har och intervjua sex pedagoger. 

Förskolechefen tog kontakt med pedagogerna på båda förskolorna och frågade ifall de ville 

ingå i denna studie. Därefter hörde chefen av sig till oss där vi fick telefonnumret till några 

pedagoger från båda förskolorna som valde att ingå i studien. Vi ringde till de pedagogerna på 

den första förskolan där vi fick veta att fyra av de kan delta i studien. Vi tackade och återigen 

förklarade vårt syfte med undersökningen för att sedan bestämma en tid som passade både 

dem och oss. Därefter fick vi ringa den andra förskolan för att fråga om vi kunde få intervjua 

två pedagoger där för att vi ville ha sex pedagoger sammanlagt. Två pedagoger tackade ja till 

att ingå i vår undersökning och även där berättade vi syftet med vår studie. Efter att alla 

pedagogerna godkänt att de vill vara med i undersökningen förklarade vi de etiska aspekterna 

över telefon. Vi berättade att de får avbryta intervjun när de behagar för det, samt att inga 

namn eller information om dem kommer att framgå i undersökningen. Lyckligtvis kunde vi 

intervjua alla pedagoger på en och samma dag vilket underlättade för oss i vårt skrivande då 

vi sparade mycket tid på det. När vi väl kom till respektive förskola fick vi intervjua 

pedagogerna en och en i ett av respektive förskolornas mötesrum. Där gick vi återigen igenom 

de etiska aspekterna, att inga namn kommer att framgå, varken deras eller förskolans. Vi 
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frågade även var och en ifall vi fick spela in samtalet för vår undersökning vilket vi fick 

tillåtelse. 
 

Under intervjuerna spelade vi in samtalen och turades om att ställa frågorna. När den ena 
ställde frågorna antecknade den andra av oss meningar och citat som vi ansåg vara viktiga för 
undersökningens syfte. På så vis fick båda prova på att vara den som ställer intervjufrågorna 
samt vara den som observerar och antecknar viktiga meningar och citat. 

Forskningsetik 
Etik handlar om regler och riktlinjer för forskning, samt vilka ställningstaganden forskaren 
ska ställa sig för att undersökningen ska bli tillförlitlig (Vetenskapsrådet, 2011, s.12). I 
vetenskapsrådet tas det även upp vad begreppet forskningsetik innebär. De redogör för att det 
handlar om värdegrundsfrågor om hur forskarna ska behandla individerna som deltar i 
intervjun. Vi som forskare måste se till vårt etiska ansvar där vi ska ta hänsyn till olika typer 
av regler och föreskrifter. Det ansvaret är de som lägger grunden för all forskningsetik för att 
arbetet ska vara av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Detta är även viktigt för att skydda 
den enskilda individen och dess identitet. Dessa forskningsetiska krav brukar delas in i fyra 
olika huvudkategorier enligt Vetenskapsrådet (2002, ss.7–14). De kraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan 
kommer vi beskriva vad dessa krav innebär och hur vi förhåller oss till dem i vår studie. 
 

Informationskravet 
Det huvudsakliga syftet i informationskravet är att uppge all information om arbetets syfte. 

Detta innebär att beskriva detaljerat uppgiftens syfte och hur genomförandet kommer att ske. 

Helst också en motivation till varför den nya kunskapen kommer generera till forskning och 

vikten av deltagandet. Det ska framgå tydligt att all deltagande är frivilligt och det insamlade 

materialet inte kommer att användas i något annat syfte än för ens egna forskning. 

Innan vi kom till förskolorna talade vi med pedagogerna i telefon och förklarade vårt syfte 

med undersökningen, sedan när vi kom dit gick vi igenom att inspelningarna och 

anteckningarna enbart skulle användas i undersökningens syfte. 

Samtyckeskravet 

Ett samtycke innebär att man accepterar att delta i undersökningen där samtliga respondenter 

aktivt delar med sig av åsikter och tankar. Deltagaren har även rätt att avbryta sin medverkan, 

mitt i undersökningen om så hen vill, men då överenskommer alla deltagare sinsemellan om 

den insamlade data ska sparas eller inte. Något som vi även var noga med att tala om är att 

pedagogerna fick avbryta sin medverkan när de ville under intervjuns gång, och att vi då inte 

skulle använda oss av materialet. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet berör frågor såsom offentlighet och sekretess. Detta innebär att 

deltagarnas identitet är i allra högsta grad sekretessbelagt och kommer inte att finnas med i 

den insamlade datan så att obehöriga inte får ta del av personinformation. Forskaren har 

tystnadsplikt om sådana personuppgifter uppkommer. Efter att vi frågade pedagogerna om vi 

fick spela in samtalet talade vi om att varken deras namn eller namn och plats på förskolan 

kommer att framgå i undersökningen. I bilaga 2 har vi utgått utifrån konfidentialitetskravet 

genom att vi har filtrerat bort namnen som förskolechefen hade skrivit ner, vi har döpt om 

namnen till pedagoger samt förskola ett och två.  
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Nyttjandekravet 

Den insamlade datan kommer endast användas i forskningsändamål, och det är det 

nyttjandekravet står för. Innan vi började intervjun berättade vi för pedagogerna att den 

insamlade datan enbart kommer att användas i studiens syfte.  

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Trovärdighet och tillförlitlighet är två begrepp som Fejes och Thornberg (2015, s. 259) 

beskriver tillhör den kvalitativa forskningsmetoden. Dessa begrepp innebär hur detaljerad och 

systematisk forskaren har varit under studiens gång. Resultatet på studien bygger på 

trovärdighet och tillförlitlighet och hur forskaren hanterar processen vid datainsamling och 

vid analys. Datainsamlingen ska hanteras på ett noggrant sätt, men Roos (2014, s.51) menar 

även att mängden av insamlingen är också betydelsefullt för empirin. En större mängd 

insamlade data gör det lättare för forskaren att analysera och dra slutsatser.  

 

Vår studie förhåller sig till trovärdighet och tillförlitlighet genom att vi ska analysera vår 

insamlade data samt dra slutsatser för en hög trovärdighet i vår studie. Tillförlitligheten höjs 

även i våra intervjuer då vi har en hög struktureringsgrad. De vill säga att alla respondenter 

kommer att svara på samma frågor i samma ordningsföljd. Vi har även en god tillförlitlighet i 

vår studie då vi kommer att använda oss av ljudinspelningar. Vi kan då kontrollera 

respondenternas uttalanden genom att lyssna återigen på inspelningarna och diskutera om 

svaren har uppfattats rätt.  

 

Validitet och Reliabilitet 

Begreppet validitet har enligt Fejes och Thornberg (2015, s.258) använts främst inom den 

kvalitativa forskningen och dess definition kan förklaras i en utsträckning som en viss 

forskning och metod som genomförs. Författarna (2015) redogör för att om datainsamlingen 

och analysen har allvarliga brister så påverkas resultatet i den utsträckning om hur forskaren 

lyckas undersöka det som han eller hon avsåg att undersöka från början. Forskare kan missa 

syftet med sin studie om resultatet är otydligt samt om datan är dåligt förankrad, det är därav 

viktigt enligt författarna att ha en tydlig och strukturerad resultatdel. Roos (2015, s.51) 

definierar begreppet validitet där det enligt henne innebär att använda en lämplig metod, 

lämpliga frågor samt lämpliga ord för att kunna förstå sitt syfte. Hon kopplar några frågor till 

begreppet validitet som handlar om: mäter jag det jag vill mäta? Är mina frågor giltiga för att 

svara på mitt syfte? Dessa frågor enligt författaren kan användas som hjälp för att uppnå 

validiteten.  

 

Reliabilitet utifrån en kvalitativ forskning enligt Löfdahl (2014, s.38) handlar om hur man 

samlar in sin data, om det är på ett noggrant sätt samt ifall det är tillräckligt för att kunna dra 

slutsatser av det. Reliabilitet enligt författaren (2014) handlar även om att ha ett noggrant 

strukturerat arbete där studiens syfte besvaras. Löfdahl (2014) beskriver även att reliabilitet 

handlar om att personerna som deltar i en studie inte ska gå att känna igen och att det därför är 

viktigt att ändra namn och ort på deltagarna. Det är även viktigt att plocka bort delar i 

datainsamlingen som kan förmedla negativa bilder och personliga åsikter om verksamheten 

enligt författaren (2014). 

Bearbetning och analys 
Det insamlade materialet analyserades både tillsammans och individuellt. Vi började analysen 

genom att dela upp ljudinspelningarna där vi lyssnade på tre var. När vi lyssnade på 

ljudinspelningarna satt vi enskilt, detta gjordes för att vi båda skulle få möjlighet att kunna 
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reflektera över pedagogernas svar på intervjufrågorna i lugn och ro. Vi bestämde att vi skulle 

transkribera pedagogernas svar som vi ansåg svarade på respektive intervjufråga. Alltså har vi 

inte tagit med allt som pedagogerna har sagt, vi har enbart tagit med de svar som svarar på 

respektive intervjufråga. Efter att vi transkriberat svaren träffades vi och sammanställde 

pedagogernas svar. Vi gick igenom varandras anteckningar och försökte hitta likheter och 

skillnader bland pedagogernas svar. Många gemensamma nämnare kunde ses i pedagogernas 

svar. Intervjusvaren kommer sammanställas där vi även kommer att lyfta vilka pedagoger som 

har sagt vad.  

 

Resultatet är uppdelat i kategorier vilket vi har fått fram genom vårt material. Som vi skriver 

ovan transkriberade vi intervjusvaren och därefter letade efter likheter och skillnader bland 

pedagogernas svar. De mesta av pedagogernas svar är lika, vi har då valt att sammanställa 

dessa svar, Utifrån varje intervjufråga har vi sammanställt pedagogernas svar där de har bildat 

kategorier. Exempelvis en av intervjufrågorna handlar om vad förskolan har för syfte med 

högläsning, alla pedagoger svarade likadant på denna frågan, vilket bildade första kategorin i 

resultatet. Andra frågan lyder vad pedagogerna har för syn på högläsning i förskolan. De 

flesta pedagoger svarade även här ungefär likadant vilket vi sammanställde och bildade en 

kategori som blev det andra stycket under resultatdelen. Men vi har ändå valt att lyfta vilken 

pedagog som har sagt vad. Våra kategorier i resultatdelen är alltså bildade utifrån våra 

intervjufrågor och pedagogernas svar.  
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras de kategorier, som vår analys mynnade ut i. Här kan vi urskilja ett 

mönster, där vi ser likheter och skillnader i pedagogernas svar för att kunna uppnå studiens 

syfte. Vi har delat upp resultatet i kategorier utifrån våra intervjusvar och som vi anser 

kännetecknar analysen. Ett citat från varje pedagog kommer att skrivas ned och diskuteras. Vi 

kommer inte att presentera pedagogernas kön, ålder och individuella erfarenheter inom yrket 

då vi tar hänsyn till etiska aspekter samt att det inte är betydelsefullt för studiens syfte. 

Pedagogerna kommer att presenteras som pedagog (1), (2), (3), (4), (5) och (6). På förskola 

nummer (1) arbetar pedagog (1-4), och på förskola nummer (2) arbetar pedagog (5-6). 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatdelen.   

Förskolans satsning på högläsning 
Alla pedagoger på båda förskolorna svarade att språkutveckling var högprioriterat för barns 

lärande. Samtliga respondenter nämnde att alla avdelningar i både förskola (1) och (2) ingår i 

ett litteraturprojekt sedan fyra år tillbaka där syftet är att öka barns språkutveckling med hjälp 

av högläsning. I detta litteraturprojekt som startade i Norge ingår även språkmappar där 

pedagoger ska följa barns språkutveckling. Pedagog (1) nämnde att ca 98% av barnen på 

förskolorna har ett annat modersmål än svenska vilket gör att detta litteraturprojekt samt 

språkmapparna är ett bra verktyg för att utveckla barns språk. Samma pedagog berättade att 

de tidigare högläst litteratur, men utifrån detta litteraturprojekt högläser de numera olika sorts 

böcker, både faktaböcker och fiktiva böcker kontinuerligt. Pedagogen (1) nämnde att efter en 

utvärdering i arbetslaget av litteraturprojektet hade pedagogerna lagt märke till att barnen fick 

en ny relation till böcker än vad de haft innan. Barnen tog egna initiativ till att hämta böcker 

som de ville läsa. Pedagog (1) uttryckte att: 

 

”Barnen har en ny relation till böcker idag, än när de började efter detta litteraturprojekt. 

Idag kan de på egna initiativ hämta böcker när de vill att vi ska högläsa för dem. Vi har 

märkt att efter detta litteraturprojekt så har barnen fått ett ökat ordförråd.”  

 

Barnen har enligt alla pedagoger i studien fått ett ökat ordförråd genom kontinuerlig 

högläsning där de får ta del av både faktaböcker men också fiktiva böcker. Alla avdelningar 

på de respektive förskolorna arbetar med böcker som är åldersanpassade samt utifrån barns 

intressen. För att öka barns språkutveckling samt samverkan med vårdnadshavarna så var de 

två förskolornas avsikt enligt alla pedagoger att låta vårdnadshavarna vara delaktiga i 

litteraturprojektet genom att skicka hem aktuella temaböcker. Med temaböcker menar alla 

pedagoger de böcker som används för att förstärka ett tema som de har på avdelningarna. Om 

en avdelning exempelvis arbetar med temat vatten så finns det många faktaböcker och fiktiva 

böcker om vatten som avdelningen då arbetar med en längre period. Vi ställde en följdfråga 

om hur långt arbetet med en temabok sträcker sig där pedagog (2) nämnde att en bok ungefär 

stäcker sig under två terminer. Det framgick i intervjun av alla pedagoger på förskola (1) och 

(2) att de uppmuntrar vårdnadshavarna att läsa böckerna som de får hem på deras modersmål. 

Om det är så att någon vårdnadshavare inte kan läsa på svenska så räcker det att samtala om 

bilderna i böckerna enligt pedagog (4). Pedagog (4) berättade att arbetslaget sett tydliga 

resultat på barns ökade ordförråd genom att skicka hem aktuella temaböcker, de har även 

märkt att barnen får ett intresse för böckerna genom att läsa samma bok både på förskolan och 

hemma.  
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Pedagogernas perspektiv på högläsning 
Det vi kunde se som alla pedagogerna hade gemensamt var att de alla högläser i förskolan för 

att utveckla barns språk. Det framgick även i svaren där pedagog (3) och pedagog (5) på 

vardera förskolor nämnde att deras syfte med högläsning kan vara att ha en mysig stund med 

barnen där de får känna en gemenskap till varandra. Vi kunde se gemensamma svar där alla 

sex pedagoger berättade att via aktivt arbete med högläsning ökas barns språkförståelse och 

ordförråd. Alla beskrev att sättet hur pedagogerna läser ligger till grund för barns nyfikenhet 

och koncentrationsförmåga. Alla sex pedagoger menar att tonläget har en stor betydelse i 

högläsning, hur pedagoger läser för barnet har betydelse för barnets utveckling samt intresse 

för att vilja läsa böcker. Ytterligare en aspekt som fem av sex pedagoger hade gemensamt 

med högläsning är att barn får möjlighet att träna på att leva sig in i bokens innehåll med sin 

fantasi.  

 

Pedagog (3) betonade vikten i att barn behöver komma i kontakt med böcker i hemmet också 

då högläsning ökar barns ordförråd, hon berättar att:  

 

“Forskning säger att de barn som får böcker höglästa för sig har ett större ordförråd än de 

som inte får ta del av högläsning. Vi pedagoger i förskolan är en del av barnens vardag, 

resten av dagarna är barnen hemma. Det är då viktigt att barn får komma i kontakt med 

högläsning i hemmet också”  

 

Pedagog (6) berättade att dennes syfte med högläsning är att läsa medvetet för barnen för att 

bidra till deras språkutveckling. Likaså pedagog (3) betonade även pedagog (6) vikten av att 

vårdnadshavare ska inkluderas i högläsningen och att det är viktigt att barn får komma i 

kontakt med högläsning hemma. 

 

Alla pedagoger berättade att högläsningen ska genomsyra hela dagen, men med olika syften. 

När de arbetar med sitt tema så nämnde alla pedagoger att de har planerade 

högläsningsstunder utifrån sin temabok. Ett exempel på planerade högläsningsstunder är vid 

samlingen när alla barn har kommit. Detta för att alla barn ska få möjlighet att vara delaktiga i 

verksamheten. Något som framgår i intervjun bland alla pedagoger är att de arbetar med 

högläsning kontinuerligt och att den är planerad minst två till tre gånger i veckan. Då arbetar 

de oftast med sin temabok där syftet är att stimulera barns språkutveckling med hjälp av olika 

verktyg. Dessa verktyg kan exempelvis vara att pedagogerna först läser boken och att de 

sedan vidareutvecklar grundmaterialet genom skapande och utomhusvistelse med mera. När 

högläsningen är spontan enligt tre av pedagogerna så har den ett annat syfte, vilket kan 

förekomma när barnen har vaknat för att skapa en mysig gemenskap, där barn och pedagoger 

kan samtala med varandra. Pedagog (1) menar att “Vårt syfte med högläsning är att läsa 

medvetet för barnen där vi även involverar vårdnadshavarna för att barnen ska komma i 

kontakt med böcker i både hemmet och förskolan för ett ökat ordförråd”. Denna pedagog 

menade på att vårdnadshavarna har en viktig roll vid högläsningen. Pedagogen (1) beskrev att 

vårdnadshavarna får hem temaböcker som de ska läsa för sina barn på deras modersmål för att 

bidra till barns språkutveckling.  

 

Vi kan i resultatet se att alla pedagoger har ett liknande svar och tankar om högläsning. 

Pedagog (3) hade ett annat perspektiv där hen kunde se inte bara positiva aspekter vid 

högläsning men också en negativ aspekt. Pedagogen berättade att högläsning ibland används 

som ett sätt att lugna ner barnen och för att de ska komma ner i varv. Pedagogen tar upp 

risken med detta, hen menar att barn kan förknippa boken med att de känner sig kränkta för 

att de är för högljudda. 
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Pedagogers barnperspektiv på högläsning 
Samtliga pedagoger var överens om att högläsning är ett positivt verktyg som bidrar till 

lärande och utveckling, såsom ökat ordförråd, koncentrationsförmåga, turtagning, 

samarbetsförmåga och ökad fantasi med mera. För att utveckla de äldre barnens 

fantasiförmåga berättade pedagog (3) att pedagogerna på den avdelningen läst böcker för de 

äldre barnen med få bilder och ibland inga bilder alls för att barnen ska få möjlighet att bilda 

sina egna uppfattningar om textens innehåll. Där får barnen möjlighet att diskutera textens 

innehåll med varandra och samtidigt utmana sin fantasi. Det framgick även av pedagog (3) att 

de äldre barnen fått göra egna berättelser genom att rita för att utveckla deras fantasiförmåga. 

Böcker blir då enligt pedagog (3) ett socialt sammanhang i lärandet.  

 

Alla pedagoger berättade att de högläser i mindre grupper då barnen får mer tid och utrymme 

till att diskutera och reflektera kring bokens innehåll, men även diskutera med varandra för att 

öka samspelet. Alla pedagogerna anser att det är viktigt att de lyssnar och tar tillvara på barns 

nyfikenhet. Högläsningen sker då ur ett barnperspektiv där barn blir delaktiga och får ett 

inflytande i att vidareutveckla verksamheten.  

 

Genom att ta tillvara på barns nyfikenhet och vara snäppet över deras utveckling för att 

utmana dem så berättade pedagog (3) om en aktivitet som hen gjort med barngruppen på sin 

avdelning. Pedagogen klippte ut ett litet hål ur ett vanligt A4 papper, som pedagogen sedan 

täckte över en bild i boken. Detta gjorde att enbart en liten del av bildens helhet sågs. 

Barngruppen fick genom detta lilla hål diskutera med varandra vad de tror att bilden 

föreställer, detta enligt pedagogen låter fantasin och kreativiteten flöda fritt. Efter att gruppen 

har fått ställa sina egna hypoteser tar de bort pappret och får se på originalbilden, därefter 

diskuterar de om sina reflektioner gentemot bildens helhet.  

 

Pedagog (4) berättade att pedagoger ska vara en social brygga mellan barn med hjälp av 

böcker. Hon uttryckte att: “Det är viktigt att vi pedagoger ska vara snäppet över barns 

utveckling där de utmanas, jag som pedagog blir som en social brygga mellan barnen för att 

skapa nya relationer, med hjälp av böcker” Denna pedagog betonade vikten av att pedagoger 

alltid ska vara snäppet över barns utveckling där de ska få möjlighet att utmanas. Hon 

berättade att barnen via utmaning får möjlighet att utvecklas i sin språkutveckling.  

Barns samspel och inkludering vid högläsning 
När vi ställde frågan om hur respektive pedagog arbetar med bokens innehåll fick vi ett 

gemensamt svar av alla pedagoger att de använder en bok som grundmaterial som de sedan 

arbetar vidare med. Exempelvis på en yngre barns avdelning där pedagog (4) arbetar på så 

arbetar pedagogerna med boken knacka på. De arbetar med en sida i taget tillsammans med 

barnen som pågår i ungefär en månad. På sidorna plockar pedagogerna ut det som barnen 

finner intressant och arbetar mer ingående med det. Pedagog (4) berättade om ett exempel när 

de hade en temabok som de läste varav en av sidorna innehöll ankor vilket barnen visade 

intresse för, temat blev då bondgård som de arbetade med i ca en månad för att förstärka 

sidans innehåll. Sedan arbetar de med nästa sida i boken och gör samma sak. Alla pedagoger 

berättade under intervjun att de arbetar med flanosagor samt Ipad där de tar kort på bilderna 

och spelar in en berättarröst som de sedan visar på en projektor. Barngruppen får då en 

uppfattning enligt pedagog (2) om att materialet är levande. Alla pedagogerna menar att de 

arbetar med en specifik bok som grundmaterial, men att de sedan utvecklar grundmaterialet 

och exempelvis använder sig av flanosagor, handdockor samt att de skapar material i ateljén 

som de sedan ställer ut i tamburen. Detta för att barngruppen ska få en förståelse för att 
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materialet finns i olika former. Pedagog (2) betonade vikten av att det konkreta materialet är 

det mest lärorika för barns språkutveckling. Pedagog (2) uttryckte sig så här: “Det konkreta 

materialet är det mest lärorika, det är en förstärkning på de ord och begrepp som vi 

använder. Barnen kan via det konkreta materialet få ett ökat ordförråd samt att de kan koppla 

de lärda till andra böcker”. Pedagogen förtydligade att det konkreta materialet exempelvis 

kan vara handdockor som förstärker böckernas innehåll vid högläsning. Pedagogen beskrev 

även att bildstöd är ett konkret material som är viktigt att använda sig av och samtidigt 

uppmuntra barnet till det verbala språket. Detta stimulerar barns språkutveckling enligt 

pedagog (2). 

 

Alla pedagoger berättade att de arbetar med bokens innehåll genom att de börjar med att 

presentera bokens framsida först där pedagogerna ställer frågor till barnen om framsidan som 

de tillsammans med barngruppen ska diskutera och reflektera om. Detta för att barnen ska få 

en introduktion till vad de tror att boken kommer att handla om. Pedagog (1) som arbetar på 

en yngre barns avdelning berättade att barnen i början får utforska böckerna genom att känna, 

lukta och smaka för att det ska väcka deras nyfikenhet till att vilja läsa boken. Även pedagog 

(5) och (6) talade om att barnen får utforska böcker via sina sinnen. Alla pedagoger nämnde 

att de både läser faktaböcker men också fiktiva böcker. Det som ligger till grund för alla 

pedagogers urval av böcker är vad barnen visar intresse för. Alla pedagogerna berättade att de 

utgår från sina observationer av barngruppen där de ser vart intresset ligger, därefter går de till 

bokbussen med några barn och lånar böcker. Barnen får vid vissa tillfällen välja böcker själva. 

Pedagog (1) berättade att om barnen är speciellt intresserade av några böcker så högläser de 

läser samma bok flera gånger för att barnen ska få en relation till böckerna. De menar att detta 

även bidrar till barns språkutveckling. Pedagog (6) berättade att: “Barnen utforskar hela 

miljön med alla sina sinnen och vi pedagoger måste låta barnen få göra detta för att barnen 

ska finna ett intresse till främst böcker”. Pedagog (6) betonade vikten av att vi pedagoger 

måste ge barn möjlighet att få ett intresse för själva boken innan vi börjar läsa den. Barnen ska 

enligt pedagog (6) få möjlighet att utforska böcker med alla sina sinnen för att de ska få ett 

intresse för att vilja läsa böcker.  

 

Alla pedagoger på båda förskolorna berättade att när de börjar läsa böcker är det enligt dem 

viktigt att barngruppen ska få känna sig delaktiga genom att få ställa frågor men även koppla 

deras tidigare erfarenheter till bokens innehåll. Det sociala sammanhanget skapar enligt 

pedagog (1) och (4) skapar lärande och utveckling. Det framgick även under intervjun med 

pedagog (2) att det är viktigt att pedagogerna ställer frågor till barnen för att väcka deras 

nyfikenhet till att vilja läsa mer. Pedagog (6) betonade vikten av att sätta ord på allt för att 

utveckla barns språkutveckling. Pedagogen menar att om barnet tittar och pekar på bilderna i 

böckerna men saknar verbalt språk för att kunna uttrycka sig, så är det viktigt att pedagogerna 

läser högt och betonar orden på bilderna för att barnen ska lära sig. Även pedagog (5) 

påpekade att barns språkutveckling sker genom att vi pedagoger sätter ord på allt. Pedagog (5) 

menade på att: “Det är viktigt att vi sätter ord på allt för att utveckla barns språkutveckling. 

Genom att vi sätter ord på allt får barn möjlighet att imitera oss och därmed lära sig orden”. 

Sammanfattning 
I resultatet kan vi se att alla pedagoger som deltog i studien ser högläsning som ett positivt 

verktyg då de anser att högläsning bidrar till barns språkutveckling. I resultatet framgår det att 

barn får en språklig medvetenhet via högläsning. De får exempelvis ett större ordförråd, 

koncentrationsförmåga, turtagning, samarbetsförmåga och ökad fantasi. Högläsning resulterar 

även i sociala sammanhang där lärande och utveckling sker. I slutet frågade vi pedagogerna 

om de hade något att tillägga i intervjun vilket en av pedagogerna hade. Denna pedagog (1) 
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berättade vikten av att alla förskolor borde högläsa mer för alla barn då pedagoger lägger 

grund för deras utveckling och barn får därmed en djupare förståelse för språklig 

medvetenhet. Pedagog (1) berättade även att barnen på deras avdelning har en ny relation till 

böcker idag än vad de hade när barnen började på förskolan. Pedagogen (1) tydliggjorde att 

när barnen först började på förskolan var de ointresserade av böcker. Arbetslaget låter barnen 

utforska böcker genom att smaka, känna och lukta för att så småningom börja högläsa för 

barnen. Efter att barnen utvecklat ett intresse för böcker så får de ta del av böcker i olika 

former, såsom ipad, flanosagor och handdockor.  
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DISKUSSION 
I detta avsnitt sätter vi det analyserade avsnittet i relation till litteratur och forskning. I 
metoddiskussionen diskuterar vi vår valda metod, vad vi ser för positiva och negativa 
aspekter med metodvalet. Avslutningsvis diskuteras didaktiska konsekvenser där våra tankar 
och åsikter om högläsning och språkutveckling tas upp.   

Resultatdiskussion 

Samverkan med vårdnadshavare 
I de två förskolorna som ingår i studien involveras vårdnadshavarna i högläsning på så vis att 

de får hem temaböcker som är aktuella på deras barns avdelning. Syftet med detta enligt alla 

pedagoger är att vårdnadshavarna ska läsa boken på barnets modersmål. Detta för att öka 

barns språkförståelse på både svenska och sitt modersmål. Myrberg (2002, s.8) beskriver att 

vårdnadshavare har en betydande roll i barns språkutveckling. Han menar att barns 

förutsättningar till en utvecklad språkförståelse ökas genom att vårdnadshavarna högläser för 

sina barn där de även samtalar om texter, bilder och ord. Likaså framhäver även Svensson 

(2005, s.34) vikten av att uppmuntra vårdnadshavare till att läsa böcker för deras barn som 

deras barn får ta del av i förskolan. Hon beskriver att det är svårt för vårdnadshavarna att 

förstå när deras barn försöker förklara för någon varför de tycker om en viss bok i förskolan. 

Därav är det enligt Svensson viktigt att vårdnadshavare läser samma böcker hemma för sina 

barn som på förskolan, för att få en förståelse för vad deras barn upplever är bra. Detta bidrar 

enligt Svensson (2005) bidrar till språkutveckling och emotionell utveckling.  

 

Bokval 
Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006, s. 15) framhåller att bokval kan påverka barns 

tänkande, böcker som är informativa i texten skiljer sig från böcker som är berättande och 

fantasifulla. De refererar till forskning som anser att i informativa texter blir frågorna mer 

utmanande än vid sagoläsning. Det kan även enligt författarna (2006) handla om utmaning för 

pedagogerna när de gör bokval. Smith (2012, s.438) beskriver att pedagoger oftast väljer 

böcker som de är mest bekväma med att läsa, vilket ofta resulterar i sagoböcker. För att möta 

barns behov av språkutveckling måste även pedagoger utmana sig själva och få stöd när de 

väljer böcker med mer informativa texter. Pedagogers professionella utveckling enligt Smith 

(2012) ska vara hållbar och en varaktig förändring, vilket kan fås detta genom 

kompetensutveckling. Får pedagoger stöd i sin pedagogiska yrkesroll enligt författaren (2012) 

kan även barnen utmanas i sin språkutveckling genom högläsning av informativa texter. Alla 

sex pedagoger påpekade under intervjun att bokval är viktigt, samt att de utifrån 

barnobservationer väljer vilka böcker de ska ha på avdelningen. Utifrån barnobservationer ser 

alla pedagoger vad barngruppen är intresserade av och därav kan de välja böcker som de tror 

kommer att väcka barnens nyfikenhet. Det är inte enbart bokval som har en stor betydelse för 

barns språkutveckling enligt pedagog (5) och (6), utan även sättet hur pedagogen läser har stor 

betydelse. Pedagog (5) och (6) var noga med att benämna att sättet hur en pedagog läser 

påverkar barns nyfikenhet och intresse för boken. De pedagogerna ansåg att om de enbart 

läser böcker utan att ändra sitt tonläge blir det lätt att barnen tappar koncentrationen, men om 

pedagoger läser med inlevelse fångar de barns intresse (a.a.). Genom att läsa med en 

berättande röst kan pedagoger hjälpa de yngsta barnen att koncentrera sig, anser Svensson 

(2009, s.150). Det handlar till stor del om hur engagerade pedagogerna är i bokens text, men 

också om deras självförtroende om att våga utmana sig själva i högläsningen. Smith (2012, 

s.437) anser att pedagoger väljer svårighet på böcker efter sitt självförtroende. Pedagogernas 

val av böcker kan avskräcka dem till utmanande texter. Informativa texter tar mer tid av 
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pedagogerna jämfört med sagoböcker, vilket kan vara en anledning till att de väljer bort 

faktaböcker enligt författaren (2012). 

 

Pedagogernas syfte med högläsning 

Alla pedagoger betonade under intervjun vikten av att högläsningen har olika syften under 

olika dagar. Det ena syftet är att läsa medvetet för barn samt att stimulera deras 

språkutveckling. Det andra syftet är att läsa enbart för att ha en trevlig stund med barnen 

vilket kan ske innan och efter vilan. Pedagog (3) berättade även att högläsning ibland används 

i syfte att få ner barnen i varv vilket enligt denna pedagog är en negativ aspekt. Pihlgren 

(2017, s.3) redogör för att om pedagoger enbart läser för barn med syftet att de ska lugna ner 

sig eller komma till ro så finns det ingen positiv effekt på språkutvecklingen. Svensson (2005, 

ss.35–37) ger en redogörelse för att högläsning kan ha olika syften. Hon beskriver i sin bok 

om att vårdnadshavare ibland högläser för sina barn på kvällen där boken ses som en 

godnattsaga. Många gånger får barn inte ställa frågor eller samtala om texten vid 

godnattsagan då vissa vårdnadshavare anser att barnen blir pigga samt att högläsningen tar 

lång tid. Att läsa en bok som godnattsaga bidrar till många positiva aspekter såsom, närhet, 

samspel, och språkliga aktiviteter enligt Svensson (2005). Barn går miste om dessa förmågor 

ifall de inte får samtala om bokens innehåll. Författaren (2005) skildrar vissa fall där 

vårdnadshavare enbart högläser ifall deras barn varit snälla. Högläsning ska inte enligt 

Svensson (2005) användas som en belöning, utan böcker är nödvändigt för barns språkliga 

och själsliga utveckling och bör läsas i syfte för att stimulera detta.    
 

Samtal och barns inkludering 

Under intervjun framkom det av alla pedagoger att högläsning i förskolan bidrar till ett 

utvecklat språk där barn får möjlighet till ett rikare ordförråd. Dessa svar anknyter till 

Svensson (2009, s.145) som redogör för att barnlitteratur är ett av det mest centrala verktygen  

för att stimulera barns språkutveckling. Alla pedagoger lyfte fram vikten av att inkludera 

barnen vid högläsning genom att samtala om bokens innehåll med dem, samt att låta alla barn 

få utrymme till att få ställa frågor där de diskuterar med både pedagoger samt varandra. 

Göransson och Nilholm (2013) menar att genom samtal med barn om böckernas innehåll så 

tar man tillvara på deras frågor och nyfikenhet om texten. Därmed uppfylls barnens 

individuella behov samt en känsla om delaktighet enligt författarna (2013). Dominkovic, 

Eriksson och Fellenius (2006, s.14) redogör för att barn får ett medvetet förhållningssätt till 

ord genom att pedagoger samtalar om ord och begrepp med dem. Svensson (2009, s.151) 

redogör även för att när pedagoger samtalar om texten vid högläsning bidrar det till en 

förstärkning av språkutvecklingen. 

 

Pedagog (3) berättade att de äldre barnen utmanas genom att få göra egna berättelser där de på 

papper får rita en berättelse. Enligt pedagogen bidrar detta till en ökad fantasiförmåga hos 

barnen. Simonsson (2005) beskriver vikten av att läsa sagor via enbart bilder i böcker. Barnen 

får möjlighet att skapa berättelser genom att koppla bilderna till sina egna erfarenheter. 

Genom att barn får skapa egna berättelser bidrar det enligt pedagog (3) även till att barn kan 

rita utifrån sina erfarenheter där de får ta del av varandras erfarenheter.  

 

Myrberg (2002) redogör för att pedagoger ska ge barn tid till högläsning, han menar att 

pedagoger bör läsa flera olika texter om samma sak samt att pedagoger ska välja att läsa 

böcker som utmanar barns fantasi och föreställningsförmåga. Pedagog (3) nämnde under 

intervjun att pedagogerna ibland med de äldre barnen väljer böcker som utmanar barnens 

fantasiförmåga, detta genom att exempelvis läsa böcker utan bilder för att barnen själva ska få 

en föreställning om hur bilderna ser ut.  
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Gruppstorlekens betydelse 

Gruppindelning vid högläsning har stor betydelse för språkinlärningen. Alla pedagoger som 

deltog i intervjun arbetar med högläsning i mindre grupper då de anser att det finns mer tid för 

varje enskilt barn. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006, s. 132) menar att högläsning i 

större barngrupper gör att högläsningen blir en envägskommunikation, då det inte går att 

samtala med alla barn i gruppen. Högläsningen kommer att därmed förlora sitt syfte. Alla 

pedagoger menar att de därför arbetar i mindre grupper, för att få en närmare kontakt och 

utrymme för diskussion med alla barn. Pedagogernas uppfattningar att de delar in barnen i 

mindre grupper kopplas till Vygotskij (1999) som förklarar att barn utvecklar sitt språk i 

sociala sammanhang och i interaktion med varandra. Vygotskij (1999) beskriver att 

pedagoger får mer tid för varje enskilt barn vid gruppindelningar samt att barn får större 

möjligheter att utveckla sin språkutveckling när pedagoger får mer tid att samtala med barnen 

om bokens innehåll enskilt.  

 

Bokens innehåll 
Alla pedagogerna nämnde att när de högläser för barn är det viktigt att de kopplar textens 

innehåll till barns tidigare erfarenheter för att behålla barn nyfikenhet för boken, men också 

för att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig samt ta del av varandras tankar. Liberg (2007, 

s.28–29) beskriver begreppet textrörlighet varav en av begreppets definitioner innebär att 

pedagoger ska koppla textens innehåll till barns tidigare erfarenheter. Genom att pedagoger 

gör detta enligt Liberg (2007) bidrar det inte enbart till barns språkutveckling, utan det bidrar 

även till att barnen blir textrörliga där de får möjlighet att förstå textens innehåll på djupet. 

Liberg (2007) skriver även om fyra läsarter där den tredje läsarten handlar om att koppla 

textens innehåll till barns erfarenheter för att barn ska få ta del av varandras tankar, men också 

utveckla sitt ordförråd genom att diskutera med varandra.  

 

Ahlén och Gustavsson (2012, s.27) beskriver vikten av medveten språkutvecklande pedagogik 

i förskolan, de menar att barns nyfikenhet till böcker väcks genom att böcker medvetet ska 

finnas tillgängligt i verksamheten. Pedagog (1) samt pedagog (5) och (6) nämnde under 

intervjun att barn lär och utvecklas genom alla sina sinnen, de menar att böcker ska finnas 

tillgängligt samt att barn ska få möjlighet att utforska böckerna med alla sina sinnen. En fråga 

under intervjun handlade om hur pedagogerna arbetar med bokens innehåll tillsammans med 

barnen. Pedagog (1) berättade då att barnen får smaka, känna och lukta på boken för att skapa 

ett intresse för högläsning, och därmed väcka en medvetenhet hos barnen till böcker. 

Björklund (2008, s.149) beskriver bokens möjligheter till upplevelser. Hon menar att barn 

testar att vända bokens blad och blädderfunktionen får utforskas på egen hand, det gör att 

barnen hittar nya möjligheter i litteracitetpraktiken. Boken kan även finns till hjälp när barn 

vill hamna i interaktion med andra barn. Bokens funktion blir då enligt författaren (2008) 

början till samspel och fungerar som en medföljare. Den kan även fungera som en medspelare 

i barnens lek och där får den en annan betydelse. 

 

Ytterligare berättade alla deltagande att de arbetar med bokens innehåll genom att de börjar 

med att presentera bokens framsida först där pedagogerna sedan ställer frågor till barnen om 

framsidan som de tillsammans med barngruppen ska diskutera och reflektera om. Detta för att 

barnen ska få en introduktion om vad de tror att boken kommer att handla om. Pihlgren (2017, 

ss.6–7) beskriver att om barn har en förståelse för bokens innehåll så kan pedagogerna 

introducera titeln på boken eller samtala med barnen om bokens omslagsbild för att barnen 

ska fundera ut vad boken handlar om. Författaren (2017) menar att om bokens ämne eller 
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innehåll ligger långt ifrån barns erfarenhetsvärld bör introduktionen av boken vara mer 

omfattande.  

 

Alla pedagoger som deltog i intervjun betonade vikten av att lägga grunden för barns 

språkutveckling genom högläsning och att det är de sociala sammanhangen som gör lärandet 

betydelsefullt. Svensson (2012) beskriver att barns första möte med språket är betydelsefullt 

då barn bearbetar böckernas innehåll. Det är av stort värde att göra det tillsammans i 

förskolans verksamhet, både med andra barn men även med pedagoger. Detta skapar en 

gemenskap och de delade erfarenheterna vidareutvecklar lärandet enligt författaren (2012).  

Metoddiskussion 
För att uppnå vårt syfte använde vi oss av kvalitativ metod som bestod av intervjufrågor. 

Kvalitativ metod enligt Bryman (2011, s.341) innebär att forskaren vill ta reda på deltagarnas 

uppfattningar om något specifikt ämne. Med intervjuer som metod är syftet att ta reda på om 

vilka uppfattningar och åsikter respondenterna har (Hwang & Nilsson 2014, s.83). Vi valde 

därför intervju som metod då vi ansåg att vi skulle få ett resultat som förhåller sig bäst till vårt 

syfte. Vi använde oss av öppna frågor under intervjun där pedagogerna fritt kunde reflektera 

och berätta om deras tankar och åsikter utifrån våra frågor. Intervjun blev då mer naturlig och 

inte lika styrd som den hade blivit med styrda frågor. Hwang och Nilsson (2014, s.83) tar upp 

de negativa aspekterna med intervju som metod där de beskriver att intervjun lätt påverkas av 

förväntningar, formuleringar samt förutfattade meningar. Även Bartley (se fotnot 1) beskriver 

att de personer som intervjuar ibland kan missuppfatta respondenterna vilket resulterar i ett 

felaktigt resultat. När vi ställde frågor och fick svar som vi ansåg var lite otydliga så var vi 

noga med att ställa följdfrågor samt repetera pedagogens svar för att kolla ifall det är så hen 

menade.  

 

När vi satt och planerade hur vi skulle genomföra intervjun kom vi överens om att vi skulle 

spela in svaren om vi fick tillåtelse, vilket vi fick. Samt att vi skulle anteckna ner viktiga ord 

och begrepp som framkom. Vi delade upp arbetsuppgifterna, den ena av oss fick ställa 

intervjufrågorna till tre av pedagogerna först medan den andra antecknade och samtidigt 

spelade in och vise versa. Detta var en bra metod tyckte vi då båda fick prova på att vara den 

som ställer intervjufrågor samt vara den som lyssnar och antecknar samtidigt. Vi valde att inte 

ta med allt som pedagogerna hade sagt då deras svar ibland ledde in på andra trådar. Så vi har 

tagit med de svaren som svarade specifikt på våra intervjufrågor. 

 

Vi båda upplevde att det var svårt med övergången mellan intervjufrågorna. Det var även 

svårt att veta exakt när pedagogen hade svarat klart på en fråga. Vissa pedagoger blev tysta 

efter de svarat klar och då gick vi vidare till nästa fråga. Vid andra tillfällen när pedagogerna 

blev tysta och vi skulle gå vidare till nästa fråga så visade det sig ibland att pedagogen inte 

alls var klar med sista frågan. Till nästa gång ska vi planera bättre i hur övergången mellan 

frågorna ska gå till på ett sätt som inte påverkar intervjun negativt. Ytterligare en svårighet 

med intervju som metod är att under början av intervjun när pedagogerna hade svarat klart på 

ena frågan och det blev tyst så visste vi inte riktigt om vi skulle kommentera och diskutera om 

det pedagogen hade svarat eller om vi skulle gå vidare direkt till nästa fråga utan att ge någon 

respons. Dock blev det lättare och lättare ju längre vi höll på att intervjua, vi kom automatiskt 

in i diskussioner med pedagogerna vilket gjorde att vi lättare kunde övergå till nästa fråga.  

 

Vi utförde våra intervjuer ur ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att intervjuerna 

genomfördes på två mångkulturella förskolor som vi känner till och som vi vet arbetar aktivt 

med högläsning. Vi har tidigare under urval beskrivit att vi från början enbart ville ha en 
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förskola i studien men att vi inte fick tillräckligt med deltagande, så då valde vi att intervjua 

två andra pedagoger som arbetar på samma sätt med högläsning just för att syftet med studien 

inte är att jämföra två förskolors arbetssätt. Genom att välja två förskolor som arbetar aktivt 

med högläsning var vi säkra på att det fanns mycket information att hämta hos pedagogerna 

med tanke på litteraturprojektet som de arbetar aktivt med. Hade vi valt två andra förskolor 

som vi inte har någon relation till och som inte arbetar kontinuerligt och medvetet med 

högläsning så finns chansen att resultatet inte hade varit detsamma som vi fick. Detta just på 

grund av att vi visste att dessa två förskolor arbetar aktivt med högläsning och 

litteraturprojektet som de båda förskolorna ingår i. Vi tror att om vi hade valt två andra 

förskolor som inte ligger i ett mångkulturellt område så hade resultatet blivit något 

annorlunda, exempelvis för att dessa två förskolor som ingår i studien har en stor samverkan 

med vårdnadshavarna där pedagogerna uppmanar de att läsa böcker på deras modersmål. På 

dessa två förskolor arbetar pedagogerna även mycket med bildstöd i hela barngruppen för att 

stödja de barn som inte har utvecklat det svenska språket helt. Av egna erfarenheter vet vi att 

bildstöd är ett bra komplement som gynnar barns språkutveckling. Vi anser att det i vissa fall 

krävs mer stöd i det svenska språket i mångkulturella områden då vissa barn inte kommer i 

kontakt med det svenska språket i hemmet. Ytterligare en aspekt som hade kunnat förändrat 

vårt resultat om vi hade valt två andra förskolor är att majoriteten av pedagogerna som deltog 

i denna studien är utbildade förskollärare samt barnskötare där de har många års erfarenhet 

och därav har de mycket kompetenser och erfarenheter av högläsning samt kontinuerligt 

arbete med det svenska språket. Hade vi valt två andra förskolor som vi inte har någon 

koppling till så hade vi inte kunnat garantera det breda resultatet som vi har fått med tanke på 

de stora kompetenserna som dessa pedagoger i denna studien har. Med detta sagt så valde vi 

medvetet dessa två förskolor på grund av förskolornas litteraturprojekt som innefattar 

kontinuerlig högläsning samt pedagogernas stora kompetens om högläsning och barns 

språkutveckling. Det finns dock inga garantier som visar på att vårt bekvämlighetsurval ger 

bredare resultat än om man hade valt två okända förskolor eftersom vi inte har gjort någon 

jämförelsemetod. Men vår uppfattning är att aktivt arbete med högläsning ger mer kunskap 

och information som kan styrka vårt arbete, och just dessa två förskolor arbetar aktivt med 

högläsning. Vi är också medvetna om att val av område där förskolorna ligger och vilken 

kultur som finns där, kan påverka resultatet. Därför måste vi vara självkritiska i resultatet och 

se till vilka behov barnen behöver, och vilka språkliga erfarenheter de har.  

 

Vi har förhållit oss till begreppen trovärdighet och tillförlitlighet i vår studie. Vår trovärdighet 

stärks genom att vi har ett tydligt syfte och frågeställningar som enligt oss har besvarats i 

denna studie. Under didaktiska konsekvenser har vi har kategoriserat våra frågeställningar och 

använt de som rubriker där vi redogör för och diskuterar över hur de har besvarats i studien. 

Trovärdigheten stärks även genom vår teoretiska bakgrund och vår teoretiska ram som är 

relevant och förhåller sig till studiens syfte. Vårt urval och genomförande förhåller sig till 

trovärdigheten då vi tydligt beskriver hur vi har gått tillväga med studien. Vi har analyserat 

vår insamlade data genom att vi transkriberade pedagogernas intervjusvar från 

ljudinspelningarna. Vi har en stark tillförlitlighet då vi anser att vi har en hög 

struktureringsgrad då alla pedagoger har svarat på intervjufrågorna i samma ordningsföljd. 

Tillförlitligheten stärks även genom att vi har ljudinspelningar av intervjun vilket gör att 

forskarna kan lyssna på ljudinspelningarna flera gånger och kontrollera ifall samtliga 

uttalanden har uppfattats rätt. Trovärdigheten och tillförlitligheten stärks också genom vår 

mängd insamlade data, vi har fått ett brett resultat som vi haft möjlighet att analysera och dra 

slutsatser av. Vi anser att vårt resultat är detaljerat utifrån vad pedagogerna har svarat vilket 

stärker tillförlitligheten i texten. Genom att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten 

ytterligare så har vi med citat från varje pedagog som förtydligar vårt resultat.  
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Vi har även förhållit oss till begreppen validitet och reliabilitet i vår studie. Validitet handlar 

om vilka lämpliga metoder forskarna använder sig av för att få svar på sitt syfte. Validitet 

handlar även om forskarna har lyckats undersöka det han eller hon ville undersöka från 

början. I vår studie anser vi att våra intervjusvar har gett oss ett brett resultat där vårt syfte 

samt frågeställningar har besvarats. Vårt resultat är tydligt då vi delat upp det i kategorier 

utifrån våra intervjusvar samt att vi har en väl förankrad data. Analysdelen är tydlig där vi på 

ett utförligt sätt redogör för hur vi gått tillväga vid undersökningen. Detta ger oss en tydlig 

och strukturerad resultatdel vilket vi inte hade haft om analysdelen varit dåligt förankrad.  

 

Reliabilitet handlar om hur datan samlas in, och om det är tillräckligt noggrant för att det ska 

kunna dras slutsatser av. I vår studie har vi enligt oss en noggrann data som vi har kunnat dra 

slutsatser av i vår diskussion samt under didaktiska konsekvenser. Vårt arbete är strukturerat 

och uppdelat utifrån rubriker, samt att läsarna tydligt kan se att vårt syfte har besvarats. 

Reliabilitet handlar även om att personerna som deltar i en studie inte ska gå att känna igen. 

Vi har varit noga med att förhålla oss till de etiska aspekterna där vi valt att inte nämna ort 

eller plats på förskolan. Vi har även valt att inte uppge ålder eller kön på deltagarna då det inte 

är relevant för vårt syfte.   

Didaktiska konsekvenser 
Utifrån litteratur, tidigare forskning och resultat av pedagogernas svar har vi kommit fram till 

att högläsning är otroligt viktigt för barns språkutveckling. Undersökningen visar att 

högläsning inte enbart bidrar till språkutveckling utan bland annat, gemenskap, utvecklad 

fantasiförmåga, turtagningsförmåga, identitetsutveckling och samarbetsförmåga. 

Högläsningsstunderna ska vara inbjudande och utifrån barns intresse för att samtalen ska bli 

givande. Något som vi reflekterade över från resultatet är vilket syfte pedagogerna har med 

sin högläsning. I den planerade högläsningen har alla pedagoger oftast ett särskilt syfte, i 

denna studie handlar det om förskolans litteraturprojekt som förskolan ingår i. 

Litteraturprojektet handlar om att högläsa för barn varje dag i både planerade och oplanerade 

stunder för att utveckla barns språkutveckling. Litteraturprojektet handlar även om att 

involvera vårdnadshavarna genom att de får hem böcker som de ska läsa för sina barn på 

deras modersmål. Vi anser att samarbete med föräldrar är en viktig aspekt för barns 

utveckling. Dock kan en konsekvens i detta fall vara att alla vårdnadshavare kanske inte kan 

läsa på grund av olika omständigheter, men även att alla kanske inte kan svenska vilket gör 

det svårt att läsa en svensk bok och försöka översätta den till sitt modersmål. Det är då viktigt 

att vårdnadshavarna och pedagogerna har en bra dialog med varandra för att komma på en 

lösning som gynnar alla. Ytterligare ett syfte med högläsning enligt en av pedagogerna kan 

vara att enbart få en lugn stund med barnen efter vilan. En konsekvens av detta som gav oss 

en tankeställare var när en av pedagogerna nämnde att högläsning ibland används som ett 

verktyg när avdelningen upplevs rörig. Detta kan bidra till att barn ser högläsning som ett 

straff då pedagogerna tycker att barngruppen är för rörig och att de måste högläsa för att lugna 

ner barnen. I många fall har vi själv använt högläsningen i det syftet vilket kan påverka 

barnen på ett negativt sätt. Vi har utifrån forskning lärt oss att språkutvecklingen inte gynnas 

om syftet med högläsning är att lugna ner barnen och enbart få de att komma till ro. Den 

lärdomen kommer vi att ta med oss i framtiden. 
 

Vad anser pedagogerna vara språkutvecklande vid högläsning?  

Alla pedagoger nämnde att barns språkutveckling gynnas ifall pedagoger och barn är aktiva 

vid högläsningen. De menar att barn måste få ett intresse för boken vilket de kan få genom att 

pedagoger tar tillvara på barns nyfikenhet genom att välja böcker utifrån barns intressen. En 
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högläsningsstund blir språkutvecklande enlig alla pedagoger när barn får möjlighet att ställa 

frågor samt diskutera om bokens innehåll. Enligt oss är högläsning som verktyg stimulerande 

för barns språkutveckling när vi samtalar om bokens innehåll, vi anser att alla förskolor 

behöver högläsa för barn för att de ska få möjlighet till ökat ordförråd. Det är viktigt att 

pedagoger enligt oss läser medvetet för barnen där de lever sig in i bokens innehåll. På så vis 

fångar de barnens intresse och bjuder in barnen till att samtala om boken. En konsekvens som 

är viktig att tänka på enligt oss är att alla barn inte vill att det ska samtalas om boken samtidigt 

som pedagogen högläser. Vissa barn vill vänta med att diskutera om boken efter att den är 

slut. Det är då av stor vikt att pedagogen försöker ta hänsyn till detta genom att exempelvis ge 

förslaget på att de först kan diskutera en bok under läsningens gång, men att de sedan 

diskuterar nästa bok efter att de läst färdigt den. På så vis kan alla barn få sina tankar och 

åsikter respekterade.  

 

Hur arbetar pedagogerna med högläsning i förskolan i ett språkutvecklande syfte?  

Våra intervjufrågor till pedagogerna fokuserade mest på hur de arbetade med högläsning i 

förskolan här och nu. Alla pedagogerna berättade att de arbetar med en temabok i ungefär en 

till två terminer, beroende på barnens intresse. I efterhand har vi reflekterat över hur 

pedagogerna gör en återkoppling på bokens innehåll i slutet av terminen. Vi menar då att vi 

hade velat veta hur pedagogerna har återkopplat boken med barnen för att se vad de har fått 

med sig av bokens innehåll.  

 

Samtliga pedagoger delar in barngruppen vid högläsning då de anser att det är mest 

språkutvecklande för att de får mer tid till varje barn. Alla pedagogerna berättade även att de 

anser att det blir lättare och mer givande att diskutera i mindre grupper. Utifrån egna 

erfarenheter vet vi att pedagoger får mer tid till varje enskilt barn när de delas in i mindre 

grupper. Det finns då mer tid att ställa frågor till barnen och lyssna på deras tankar och 

funderingar under högläsningen. 

 

En av pedagogerna på förskola nummer (4) berättade att de arbetar med en sida i taget vid 

högläsning. Då får barngruppen diskutera och reflektera över varje sida för att få en djupare 

förståelse för texten och bilden. De kunde enligt denna pedagog arbeta med en sida i flera 

veckor där de exempelvis gick ut i naturen och kopplade böckernas bilder till naturmaterial. 

En konsekvens med att arbeta med en sida i taget enligt oss kan vara att barngruppen lätt kan 

tröttna om det tar för lång tid, vissa barn vill veta med en gång vad som ska hända i slutet av 

boken, medan andra barn gärna tar sin tid för att fundera själva vad som kan hända.  

 

För att tänka utanför ramen så kan pedagoger ta till sig av ett tips, som pedagog (3) berättade. 

Hen klippte ut ett litet kikhål av ett A4 papper som sedan täcks över på bokens bilder. Detta 

bidrar till att barn får se bildens helhet ur ett litet perspektiv där de får möjlighet att själva 

tolka bilden. Det bidrar även till ett intresse hos barnen där deras fantasi får möjlighet att 

flöda. Detta är något som vi kommer ta med oss i vår framtida yrkesroll för att vi genom 

denna aktivitet kan se högläsningen ur ett barns perspektiv där vi får ta del av deras tankar och 

fantasier.   

 
På vilket sätt påverkas barns språkutveckling vid högläsning? 
Göransson och Nilholm (2013, ss.28–29) beskriver tre definitioner som ingår i begreppet 
inkludering. Vi vill lyfta vikten av inkludering och samspel för att barn ska få möjlighet att 
utveckla sin språkförståelse, vilket de får ifall pedagogerna tar hänsyn till detta vid 
högläsning. Samspel och inkludering vid högläsning bidrar inte enbart till ökad 
språkförståelse, men även gemenskap och samhörighet med barn. Högläsningen får möjlighet 
att bli ett socialt sammanhang där barn tränar på sin språkutveckling ifall pedagoger tar 



30 

 

hänsyn till de tre definitionerna som ingår i begreppet inkludering. Alla pedagoger i studien 
berättade att barns språkutveckling påverkas positivt vid högläsning om pedagogerna har ett 
pedagogiskt förhållningssätt där de varierar i sitt tonläge sam väljer böcker utifrån barns 
intressen. Vi anser att det är viktigt att pedagoger varierar i sitt tonläge vid högläsning, samt 
att bokval är viktigt för barns språkutveckling. Det är viktigt att som pedagog tänka på att läsa 
både faktaböcker men också fiktiva böcker som utmanar barnen i deras utveckling. Dock får 
vi som pedagoger tänka på att inte ha för utmanande böcker då det kan resultera i att barnen 
tappar intresset för böckerna, samt att de kan få prestationsångest vid för svåra böcker. 
 

Slutsats 

Samtliga respondenter berättade att barns språkutveckling påverkas enbart positivt vid 
högläsning. Barn får möjlighet till ett ökat ordförråd vid aktiv läsning enligt alla pedagogerna, 
samt att de får möjlighet att lära sig olika språk då vårdnadshavarna får hem böcker som de 
ska läsa på barns modersmål. Miljön är även en viktig aspekt för barns språkutveckling, hur 
vidare miljön är utformad och inbjudande. Med miljön menas inte bara hur 
högläsningsrummet är utformat utan även barngruppens storlek. Alla pedagogerna berättade 
att de delar in barngruppen i mindre grupper vid högläsning för att alla barn ska få komma till 
tals. Utifrån egna erfarenheter vet vi att pedagoger får mer tid till varje barn genom att dela in 
de i mindre grupper, barnen får möjlighet att ställa frågor om bokens innehåll samt samtala 
om bokens bilder. De får även möjlighet att koppla bokens innehåll till egna erfarenheter utan 
att känna någon tidspress.  
 

Pedagog (1) talade om att barnen har en ny relation till böcker idag än när de började på 
förskolan. Detta citat tilltalade oss vilket gjorde att vi använde citatet som titel på denna 
uppsats. Pedagogen berättade att när deras barngrupp började på förskolan hade de inget 
intresse för böcker. Pedagogerna lät barnen utforska böckerna genom att de får smaka, känna 
samt lukta för att barn ska få ett intresse för själva boken. Efter att de fått ett intresse för 
boken börjar pedagogerna med att introducera texten där de högläser för barnen.   
 

Skolverket (2016) ger tips och idéer på hur pedagoger kan använda av högläsning för att bidra 

till barns språkutveckling. Om pedagoger har planerade högläsningsstunder flera gånger per 

dag där barn och pedagoger samtalar kring text och bilder får barn en ökad språkförståelse. 

Det är viktigt för språkutvecklingen att pedagoger väljer böcker som är anpassade utifrån 

barns intressen, samt böcker som utmanar barnen. Att använda sig av böcker i olika former 

såsom digitala medier bidrar till att barnen får ökad förståelse för bokens betydelse i olika 

former vilket även påverkar språkutvecklingen på ett positivt sätt (Skolverket, 2016). 

Vi kommer att ta med oss dessa tips och idéer ut i vårt arbetsliv då högläsning är ett av de 

viktigaste verktygen i förskolan enligt oss där barn förutom språkutveckling får träna på andra 

förmågor, bland annat fantasi, samspel, turtagning, kreativitet och lyhördhet. Vi anser att vår 

studie bidrar till att pedagoger får mer kunskap i hur viktigt det är med högläsning i förskolan, 

samt att pedagoger får tips och idéer på hur de kan arbeta med högläsning för att utveckla 

barns språkutveckling.  
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BILAGA 1 
Intervjufrågor: 

1.    Vilket syfte har du med högläsningen? 

a) Förskolans syfte? 

b)    Pedagogens syfte? 

 

2.   I vilka situationer förekommer högläsning? 

a) Bokval? 

b) Oplanerad? 

c) Planerad? 

d)    När, var, hur? 

 

3.   Vilka aspekter ser du med högläsning i förskolan? 

a)   Positiva? 

b)   Negativa? 

 

4.   Hur arbetar du med bokens innehåll? 

a)   Barns delaktighet? 

b)   Barns intresse? 
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BILAGA 2 
Istället för ett missivbrev så hade vi mailkontakt med förskolechefen och därefter ringde vi 
pedagogerna på förskolorna och hade telefonkontakt. Urklipp från den mailkontakt som vi 
hade med förskolechefen bifogas nedan. Namnen på pedagogerna och förskolan har redigerats 
bort och döpts om till förskola ett och två.  

 
2017-11-09- Från Arnesa till förskolechefen. 

Hej, hoppas allt är bra med dig.  
 
Jag ska börja skriva på mitt examensarbete nu snart som kommer att handla om 
språkutveckling, inriktat mot högläsning. Tänkte kolla med dig om det finns en möjlighet att 
intervjua sex pedagoger på antigen förskola 1 eller förskola 2 till vår undersökning? 
 
Ha det gott.  
 
Arnesa 

 

2017-11-10- Från förskolechefen till Arnesa 
 
Hej!  
 
Allt är bra här.  
 
Självklart ska du få intervjua några pedagoger för din uppsats.  
 
Jag har talat med förskolans avdelning med barn 1–3 år på förskola 1. Du ringer själv och 
bokar en tid med dem på xxxxxx eller xxxxx. Fråga efter pedagogen som godkänt det.  
 
Jag har också samtalat med en pedagog som arbetar på avdelning 3–5 år på förskola 1. 
Pedagogen når du på xxxxxx eller xxxxx.  
 
Vill du intervjua någon på förskola 2 är det väl lämpligt med pedagogen(namn) och 
pedagogen (namn). Hör bara av dig.  
 
Trevlig helg!  
 

2017-11-13- Från Arnesa till förskolechefen 

 

Hej!  

 

Tack så mycket, vad roligt. Jag hör av mig till förskola 1 så fort vår handledare har godkänt 

våra intervjufrågor som jag och min c uppsats partner har planerat att ställa 
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