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Sammanfattning 
Forskning visar att en sjuttonåring som regelbundet har läst och/eller lyssnat till texter har ca 
50 000- 70 000 ord i sitt ordförråd medan en sjuttonåring som inte har läst och/eller lyssnat till 
texter har ett ordförråd på ca 15 000- 17 000 ord (Dole, Duffy, Roehler, & Pearson, 1991). 
Syftet med studien är att skapa större kunskap kring högläsning i förskolan. Högläsning och 
samtal kring litteratur framkommer även i den reviderade versionen av Läroplanen för 
förskolan (18, rev 2019 s. 8) vilken träder kraft i juli 2019. Detta är ytterliggare en anledning 
till att förskollärare ska förespråka högläsning av litteratur i verksamheten, det ingår i deras 
uppdrag. Vi vill undersöka hur förskollärare beskriver att de använder sig av barnlitteratur som 
ett pedagogiskt verktyg i verksamheten, hur de resonerar kring delaktighet och hur de upplever 
att barnen har inflytande under högläsningen. Forskningen grundas på en kvalitativ metod 
genom intervjuer. Intervjuerna innefattar åtta förskollärare på fyra olika förskolor.  
 
Resultatet visar att förskollärarna medvetet läser med syftet att högläsning ska leda till 
språkutveckling och andra kognitiva lärprocesser. Det är något som förväntas av dem idag. Att 
endast ha syftet ”varva ner” med hjälp av högläsning anses enligt förskollärarna vara mindre 
legitimt, de menar att något mer syfte måste ingå i en högläsning situation. Andra syften som 
förskollärarna belyser under högläsning är socialt lärande samt fysiskt lärande. Resultatet visar 
även att barns inflytande förekommer men varierar beroende på barngruppens storlek vid en 
högläsningssituation. När färre barn deltar får de själva välja böcker samt diskutera boken som 
blir läst. Vid helgrupp tystar förskollärarna barnen mer under högläsningssituationer på grund 
av att det blir för stökigt att låta en stor grupp diskutera fritt under högläsningen. Avslutningsvis 
leder mindre barngrupper i förskolan till mer inflytande för varje individuellt barn före, under 
och efter en högläsnings situation.  
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1 INLEDNING 
I dagens samhälle krävs att människor innehar ett gediget ordförråd för att ha möjlighet att ta 
del av samt tillgodose sig den information som står skrivet. Dyste (2003, s. 220) belyser vikten 
av att förskollärare har en interaktion med barn vid högläsningssituationer, då detta resulterar i 
att barnen får möjlighet till att kommunicera kring boken. Kommunikation leder i sin tur till ett 
utökat ordförråd. Även Crandell och Silverman (2010, ss. 318-319) pekar på vikten av att 
förskollärare ger barn möjlighet att uttrycka sina tankar genom att samtala kring situationer 
rörande högläsning. Forskning visar att en sjuttonåring som regelbundet har läst och/eller 
lyssnat till texter har ca 50 000- 70 000 ord i sitt ordförråd medan en sjuttonåring som inte har 
läst och/eller lyssnat till texter har ett ordförråd på ca 15 000- 17 000 ord (Dole et.al 1991). 
Vidare nämns det i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98. Rev. 2016 s. 10) att det ska strävas efter 
att varje barn:  
 

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 
försöker förstå andras perspektiv, utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 
samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera 
och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för 
symboler och deras kommunikativa funktioner, samt utvecklar intresse för bilder, texter 
och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa 

(Lpfö 98. Rev. 2016 s. 10). 
 
Med hjälp av barnlitteratur som pedagogiskt verktyg får förskollärarna möjlighet att uppnå de 
ovan skrivna strävans mål läroplanen nämner. Vilka i sin tur leder till ett utökat ordförråd för 
barn. Högläsning och samtal kring litteratur framkommer även i den reviderade versionen av 
Löroplanen för förskolan (18, rev 2019 s. 8) vilken träder kraft i juli 2019. Detta är ytterliggare 
en anledning till att förskollärare ska förespråka högläsning av litteratur i verksamheten, det 
ingår i deras uppdrag. Därför anser vi att området högläsning är ett viktigt område att studera 
vidare. Det existerar mycket forskning om vad högläsning i förskolan kan bidra med för 
konsekvenser för barnen samt för verksamheten i stort. Dock anser vi att det finns behov av 
ytterligare relevant forskning om förskollärares uppfattning samt kunskap kring ämnet 
högläsning. Därför undersöks samt eftersträvas en bredare förståelse för hur den utvalda 
yrkesgruppen resonerar kring sin undervisning av ämnet högläsning. Deras resonemang ligger 
till grund för studiens syfte.  
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2 SYFTE 
Syftet med studien är att skapa större kunskap kring högläsning i förskolan. Vi vill undersöka 
hur förskollärare beskriver att de använder sig av barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg i 
verksamheten, hur de resonerar kring delaktighet och hur de upplever att barnen har inflytande 
under högläsningen. Detta resulterar till följande frågeställningar: 
 
1. Vilka olika syften med högläsning finns det i förskolan?  
2. Hur möjliggörs delaktighet och inflytande för barnen gällande högläsning i förskolan?  

2.1 Begreppsdefinitioner  

2.1.1 Barns delaktighet 
Barns delaktighet innerbär att barnet deltar i en redan förbestämd aktivitet (Arnér 2009, s. 14) 

2.1.2 Barns inflytande 
Begreppet barns inflytande innebär att barnen ska få möjlighet att påverka sin vardag. Det 
innebär alltså att pedagogerna ska ta vara på barnens ideér och intiativ (Arnér 2009, s. 14).  

2.1.3 Högläsningssituation  
Vi har valt att använda oss av begreppet högläsningssituation vilket innebär att en förskollärare 
läser en bok högt för ett eller en grupp barn.  
 

2.1.4 Interaktion och samspel 
Vi har valt att använda oss av båda begreppen interaktion och samspel. Begeppen innebär 
kommunikation mellan två eller fler individer där man ömsesidigt påverkar varandra genom 
samtal (Einarsson 2003, s. 10). 
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3 RELEVANTA TEORIER 
Nedan presenteras teorier sammankopplade till syftet med studien. De teoretiska perspektiven 
ligger som utgångspunkt för studiens teoretiska grund. Perspektiven rör samspel kopplat till 
språkutveckling som är relevanta för dialoger vilka sker i samband med högläsning. Utifrån 
sociokulturell- samt kognitiv teori har vi valt begrepp som berör det studien handlar om. 
 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  
Den sociokulturella teorin är en teori om hur individen med hjälp av språket uppfattar sin 
omvärld (Vygotskij 1995, s. 8). Ur ett sociokulturellt perspektiv är människan en 
kommunicerande individ inriktad på att interagera med andra individer (Sträng 2003, s. 25).  
 

3.1.1 Interaktion kopplat till språkutveckling  
Den sociokulturella teorin är en lärandeteori vilken i stora drag har med samspel att göra, den 
belyser vikten av deltagarnas interaktion sinsemellan (Dysthe 2003, s. 31). Även Svensson 
(2009, s. 34) beskriver att teorin lägger vikt vid det sociala samspelet för barnets 
språkutveckling. Därför anser vi att det är viktigt att förskollärare i samtliga förskolor 
praktiserar samspel med barnen i sitt dagliga arbete för att eftersträva maximalt lärande kring 
språkutveckling för dem. Samarbete och interaktion mellan två individer anses vara helt 
avgörande för utveckling av lärande (Dysthe 2003, s. 41). Att delta i sociala moment som 
diskussioner vid högläsning är därför grundläggande. Genom interaktion med andra människor 
förutsätter vi förmågan att analysera begrepp och lösa ekvationer. Vidare beskriver Dysthe 
(2003, s. 41) det sociokulturella perspektivet något som väver samman interaktion med 
lärandet. Genom att kommunicera med andra människor får barn kunskap och förmåga att förstå 
ett samhälle (Sträng 2003, s. 22). Vygotskij beskriver att miljön och språket i interaktion är 
betydelsefull för inlärningsprocessen. Inom det sociokulturella perspektivet är det viktigt med 
interaktion mellan barn och vuxna och högläsning är ett grundläggande tillfälle att åstadkomma 
det (Strandberg 2017, s. 23). Genom att bjuda in barnen till diskussion och ha en öppen dialog 
med dem kan därför vara ett avgörande moment för barns framtida språk.  
 

3.2 Kognitivt perspektiv  
Kognitivismen betonar lärandet som elevens inre processer (Svensson 2009, s. 40). Enligt 
Piaget är miljön det grundläggande för barns utveckling (Sträng 2003, s. 23). När barn i tidig 
ålder tillägnar sig ett lärande sker det antingen genom interaktion med någon annan eller något 
de självständigt utför. Det är i samspel med omgivningen det erbjuds information som barn 
samlar på sig och undersöker. Den socialkognitiva teorin betonar vikten av social interaktion 
för barns språkutveckling (Svensson 2009, s. 40). Språkinlärning och barns lärande hänger ihop, 
de lär sig språk genom att de å ena sidan vistas i en språklig miljö, å andra sidan genom att de 
samspelar med vuxna individer. Bjar och Liberg (2003, s. 21) belyser att barns lärande kopplat 
till språkutveckling i huvudsak sker genom att de får använda språket vid olika tillfällen med 
människor vid olika tillfällen.  
 

3.2.1 Fonologisk medvetenhet  
Svensson (2009, s. 18) exemplifierar begreppet fonologi vilket innefattar läran om språkljudens 
funktion. Ord är uppbyggda med olika språkljud och byts något språkljud ut i ett ord ändras 
ordets betydelse. När barn blir lästa för regelbundet utvecklas deras fonologiska medvetenhet. 
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Högläsning bidrar till att de har en möjlighet att identifiera ljud i ord. Det är av god vikt att 
förskollärare läser olika böcker för barn då de blir exponerade för skillnader i skriftspråket 
eftersom författare använder olika ord. Svensson (2009, s. 89) belyser vikten av att utmana barn 
med rim, räkna ljud i ord samt identifiera ljud i ord för att öva upp deras fonologiska 
medvetenhet. Vidare leder fonologisk medvetenhet till senare läs-samt skrivinlärning 
(Svensson, 2009, s. 19).  
 

3.2.2 Tidig Litteracitet 
Begreppet litteracitet är en kompetens kring läs-och skrivkunskaper. Gjems (2018, s.151) 
beskriver högläsning som en viktig faktor när det kommer till barns framtida läs- samt 
skrivkunnighet. Genom att läsa böcker för barn får de en möjlighet till att utveckla sin 
litteracitet. Vidare beskriver Gjems (2018, s.152) vikten av att förskollärare läser på ett 
innehållsrikt sätt, genom att stanna upp i texten, ställa frågor kring det lästa för barnen samt ge 
dem inflytande. När barn får vara med och interagera vid bokläsningen utvecklas deras 
litteracitet väsentligt mot när de enbart lyssnar på det lästa. Gjems (2018, s. 153) belyser att vid 
högläsning får de chans till att se kopplingen mellan talspråk samt skriftspråk, vilket i sin tur 
bidrar till tidig litteracitet. Barn får även chans till att uppfatta hur en bok är utformad, att man 
läser från vänster till höger samt uppifrån och ner. Det är alltså av god vikt att förskollärare 
använder sig av olika strategier när det kommer till högläsning för barngruppen för att barn ska 
ha möjlighet att utveckla sin litteracitet. Att bjuda in dem till samtal och diskutera bokens 
innehåll samt ställa frågor kring det lästa är relevant för att de ska ha möjlighet till språklig 
utveckling.  
 

3.2.3 Pragmatisk medvetenhet  
För barn innebär pragmatisk medvetenhet att de lär sig på vilket sätt de ska använda språket vid 
bestämda tillfällen med specifika människor, det här genom anpassade ord samt fraser 
(Nettlebladt 2013, s. 212). Vidare beskriver Nettlebladt (2013, s. 17) begreppet pragmatik till 
att innefatta hur språket används i fastställda situationer i interaktion mellan människor. 
Svensson (2008, s. 99) pekar på vikten av att högläsning har en positiv inverkan för den 
pragmatiska medvetenheten, medvetenhet om hur språket används i olika situationer hos barn 
(Svensson 2009, s. 99). Pragmatiska språkteorier betonar vikten av att de lär sig språk genom 
interaktion med vuxna, genom samspel och samtal. Att ha vuxna som språkande förebilder är 
centralt för att barn ska ha möjlighet till att utveckla sitt språk (Gjems 2018, s. 71). Vidare 
beskriver Gjems (2011, s. 103) att i samtal med vuxna tillägnar sig barn olika kunskaper samt 
värden. Genom samtal med vuxna skaffar de sig erfarenheter som de kan använda sig av för att 
förstå andra situationer som kan uppstå. Det är därför viktigt att ha en öppen dialog med barn 
för att ge dem rätt verktyg till att förstå samt undersöka sin omvärld. Ur ett demokratiskt 
perspektiv är vuxnas samtal med barn betydelsefulla, då de genom samtal får erfara att deras 
åsikter samt tankar är värda att lyssna till. Det är avgörande att förskollärare tillämpar den här 
sortens lässtrategi då det medverkar till en del av den demokratiska fostran. (Gjems 2011, s. 
114). 
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4 TIDIGARE FORSKNING  
Nedan redogörs för tidigare forskning kopplat till högläsning. Forskningen är utvald då vi anser 
att den är relevant för att svara på studiens syfte, alltså hur förskollärare använder sig av 
barnlitteratur och hur de resonerar kring barns delaktighet i situationer rörande högläsning. 
Forskningen belyser vikten av förskollärares betydelse för barns lärande.  
 

4.1 Lässtrategier 
Begreppet lässtrategier innefattar på vilket sätt förskollärarna tar sig an barnlitteraturen, 
exempelvis om förskollärarna använder sig av olika övningar under högläsning som är kopplat 
till språkutveckling. Det kan även beröra om barn får vara med och interagera vid högläsningen 
eller om undervisningen helt är lärarstyrd.  
 

4.1.1 Förskollärares olika lässtrategier 
Kindle (2011, s. 18) har utfört en studie där syftet varit att undersöka samt jämföra fyra 
förskollärares olika strategier vid högläsning. I studien utgick samtliga förskollärare från 
samma litteratur. Den aktuella boken har stora illustrationer samt en lättläst text som innefattar 
både rytm samt rim. Förskollärarna i studien hade olika tillvägagångssätt gällande högläsning. 
Några använde en strategi där barnen var med och interagerade under högläsningen medan 
andra använde sig av en mer lärarstyrd strategi där barnen skulle lära sig det förskolläraren 
förmedlade. Kindle (2011, s. 27) kom fram till resultatet att högläsning i förskolan ska planeras 
samt utföras med samma höga intentioner som övriga undervisningssituationer för att kunna 
resultera i maximal utveckling av exempelvis språk för barnen. Vidare nämner Kindle (ibid) att 
förskollärare givetvis kan praktisera högläsning för barngruppen utan att ha planerat i förväg, 
men då resulterar detta i en trevlig upplevelse för barnen och själva lärandet kan utebli. Även 
Crandell och Silvermans (2010, s. 318) studie gäller lässtrategier kopplat till barns 
språkutveckling, deras studie syftar till att upptäcka om det finns någon relation mellan 
förskollärares olika inlärningsstrategier av barns utökade ordförråd samt deras faktiska lärande 
av ämnet. Forskarna har använt sig av observationer som metod. De observerade när 16 stycken 
förskollärare höll i aktiviteter rörande högläsning. Observationerna pågick under ett skolår vid 
tre 90-minuters block. Totalt deltog 244 stycken barn. Undervisningen skedde genom 
högläsning för barngruppen samt under andra tillfällen där högläsning inte var en del av 
undervisningen. Resultatet forskarna kom fram till är att barnen får ett större ordförråd när 
förskollärarna använder sig av övningar relaterade till uppbyggnad av ordförrådet under 
högläsning. (Crandell & Silverman 2010, s.335) Tilläggsvis menar forskarna på att de barn som 
redan har ett stort ordförråd gynnas bättre av den här formen av undervisning än de barn med 
ett mindre ordförråd. (Crandell & Silverman 2010, s. 336).  
  

4.1.2 Barns delaktighet som lässtrategi kopplat til l språkutveckling  
Interaktion mellan barn och förskollärare är en lässtrategi som gynnar barns språkutveckling.  
Att kommunicera och interagera är en huvudsaklig process för att förstå omvärlden (Dysthe 
2003, s. 220). Barn får på så vis chans att utöka sitt ordförråd genom att interagera med vuxna. 
Förskollärare ger barn möjlighet till att lära sig ord genom att benämna objekt och handlingar 
samt att definiera dessa. Vidare är böcker ett utmärkt verktyg för förskollärare att använda sig 
av då det kan utöka barns ordförråd (Crandell & Silverman 2010, ss. 318-319). Kindle (2011, 
s.16) belyser att förskollärare med jämna mellanrum behöver se över sitt mönster kring 
interaktion till barnen för att kunna möta dem utefter deras behov. Vidare konstaterar hon att 
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det är viktigt att förskolläraren har en dialog fylld med kvalitet med barnen för att det resultera 
i ett brett språkligt lärande (Ibid). 
 
Sammanfattningsvis kom samtliga studier fram till resultatet att lässtrategier påverkar barns 
språkutveckling. Även Zucker, Cabell, Justice, Pentimonti och Kaderavek (2013, s. 1427) 
belyser vikten av pedagogens lässtrategier och hur det påverkar barns litteracitet. När 
pedagogerna läser för barnen på ett mer utvecklande sätt påverkas deras litteracitet både 
kortsiktigt och långsiktigt (Zucker et al. 2013, s. 1427). En liten förändring i förskollärarens 
tillvägagångssätt kan alltså resultera till en positiv utveckling av barns språk.  
 

4.2 Frekvent högläsning  
Begreppet innefattar hur ofta barn blir lästa för samt vilket koppling det har med 
språkutveckling. Blir barn lästa för vid minst ett tillfälle per dag resulterar det i frekvent 
högläsning. Zucker, Cabell, Justice, Pentimonti och Kaderavek (2013, s. 1425) anser att barn 
som blir regelbundet lästa för på förskolan samt får ha en dialog med pedagogerna om bokens 
innehåll får en positiv påverkan på sitt uttal. Forskarna ville ta reda på om denna teori stämmer 
i praktiken. Studien pågick under ett läsår och det var 28 förskollärare och 178 barn som deltog 
i studien. Resultatet visar att regelbunden högläsning för barnen har en positiv påverkan för 
barns ordförråd, samt att diskutera kring den lästa texten med barn utvecklar deras läs- och 
skrivkunnighet. Även Damber (2014, s. 260) har utfört en studie där syftet var att ta reda på hur 
högläsning används i förskolan: “ Read-alouds in preschool - A matter of discipline” (Damber 
2014, s. 260). 31 förskollärare och åtta förskollärarstudenter fick i uppgift att observera och 
reflektera högläsningen som förekom på deras arbetsplats under en veckas tid (Damber 2014, 
s. 264). Resultatet visar att högläsning oftast förekommer en gång per dag och att tillfällena 
sällan är planerade. Slutsatsen som drogs var att de högläsningstillfällen som förekommer i 
förskolan oftast har ett disciplinärt syfte samt att högläsning sker frekvent i förskolan (Damber 
2014, s. 257). Högläsning sker alltså frekvent i förskolan samt är signifikant för barns 
språkutveckling berörande ökat ordförråd samt barns läs- och skrivkunnighet.  
 

4.3 Högläsning som ett språkutvecklande medel 
Högläsning är sålunda en metod som kan användas som ett redskap för språkutveckling. Gjems 
(2011, ss. 74-75) belyser högläsning som en metod då vuxna ger barn möjlighet till deltagande 
genom att de får göra sin röst hörd. Detta leder i sin tur till större erfarenhet av att använda 
språket. Vidare beskriver Gjems (ibid) vikten av att förskollärare uppmuntrar barn till att berätta 
hur de upplever handlingen i boken samt att de ska uttrycka vad de tycker samt tänker. 
Högläsning samt samtal vid denna aktivitet är relevant för att de ska få möjlighet att utveckla 
sin språkutveckling. Detta bidrar till att barn upplever att de har en betydelsefull inverkan på 
sin omvärld. Kindle (2011, s. 14) belyser att högläsning har betydelsefull inverkan på deras 
litteracitet, språkutveckling samt ordförståelse. Förskolan spelar en avgörande roll när det 
kommer till barns sociala utveckling rörande deras litteracitet utveckling (Damber 2015, s. 
257). Enligt Damber (2015, s. 257) är länken mellan barns litteracitet och böcker välkänd. 
Vidare beskriver hon att högläsning är en av de bästa aktiviteterna för deras möjligheter att 
bygga upp sitt språk, sin fonologiska medvetenhet samt sin medvetenhet kring bilder/tryck. 
Även Damber (2015, s. 273) belyser vikten av högläsning för den fonologiska medvetenheten. 
Zucker et al. (2013, s. 1425) pekar också på vikten högläsningen för tidig språkutveckling, 
fonologisk medvetenhet och ökat ordförråd. Sammanfattningsvis är det betydelsefullt att barn 
blir lästa för i tidig ålder för deras språkutveckling.  
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4.4 Förskollärarens roll i högläsning 
Förskollärarens roll är viktig när det kommer till situationer gällande högläsning (Kindle 2011, 
s. 16). Förskollärare möjliggör ett lärande för barnen genom att lägga upp sin undervisning av 
ämnet på ett pedagogiskt sätt. Sättet boken blir läst på har en betydande inverkan på vad barn 
har möjlighet att lära sig (ibid). Även Zucker et al. (2013, s. 1436) belyser vikten av hur 
pedagogen läser för barn har en betydelsefull inverkan på deras språkliga utgång. Är 
förskolläraren medveten om vilka strategier den kan använda sig av när det kommer till 
språkutveckling kommer de gynnas av dessa tillvägagångssätt. Att förskolläraren exempelvis 
ställer öppna frågor till barnen, våga utmana dem till diskussion samt har en bred dialog skapar 
goda förutsättningar för deras språkutveckling. Silverman och Crandell (2010, s. 334) 
exemplifierar att förskollärares olika inlärningsstrategier kan skapa olika förutsättningar för 
barn. När förskollärare använder sig av exempelvis gester samt illustrerar ord i boken får barn 
möjlighet till att utöka sitt ordförråd. Zucker et al. (2013, s. 1426) belyser att interaktion mellan 
barn och pedagoger vid ett högläsningtillfälle har en stor effekt på deras språkutveckling. Hur 
förskollärare interagerar med barnen under en högläsningsituation är alltså signifikant.  
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5 METOD  
Nedan beskrivs vald metod, etiska ställningstaganden kopplat till vår studie, hur vald metod 
kopplas ihop med vetenskapsteorin fenomenologi samt en diskussion gällande vald metod. 
Vidare beskrivs urval, genomförande samt hur vi analyserat/bearbetat materialet med hjälp av 
vetenskapsteorin fenomenologi.  
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod då den gör det möjligt att få reda på en persons 
upplevelser (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 83). En dialog är grundläggande för att två 
personer förstå varandra samt för att få en kännedom i en persons tankeverksamhet 
(Christoffersen & Johannessen 2015, s. 83).  

5.1 Etiska ställningstagande 
Innan forskning får bedrivas måste fyra forskningsetiska principer framställda av 
Vetenskapsrådet (2016) vara uppfyllda. Dessa exemplifieras nedan.  

5.1.1 Informationskrav 
Vid intervjuer är det viktigt att forskarens informerar respondenten angående syftet med 
intervjun samt vad materialet kommer att användas till. Ifall något skulle vara oklart under den 
pågående intervjun ska respondenten bli tillfrågad att återupprepa sig, för att det som sägs ej 
ska kunna bli förvrängt. Det är dessutom viktigt att informera att respondenten när som helst 
får avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2016, s. 7). Studiens respondenter fick innan 
intervjun startade information kring syftet. Samt vad materialet skulle användas till. Vidare fick 
respondenterna veta att de när som helst under intervjuns gång kunde avbryta sin medverkan. 

5.1.2 Samtyckeskrav 
Kravet innefattar att forskaren ska inhämta ett godkännande från respondenten innan intervju 
äger rum. Även enligt den här punkten ska respondenten informeras om att den när som helst 
under intervju kan avbryta sin medverkan. Samtycke sker både muntligt samt skriftligt 
(Vetenskapsrådet 2016, s. 9). Innan intervjuerna startade fick respondenterna godkänna sin 
medverkan vilket skedde både muntligt samt skriftligt via samtyckesblanketter vilka de 
signerade.  

5.1.3 Konfidentialitetskrav 
Kravet innefattar att forskaren inte ska röja några personuppgifter av de som medverkar i 
studien. Forskningen ska säkerställas så att inte någons identitet avslöjas. Respondenter ska 
dessutom informeras att eventuellt inspelat material blir raderat efter transkribering 
(Vetenskapsrådet 2016, s. 12). I samtyckesblanketterna redogjordes för hur personuppgifter 
skulle komma att behandlas. Intentionen med intervjuerna var att inte några uppgifter kring 
respondenterna skulle avslöjas i någon grad. Vidare informerades de om att allt inspelat material 
skulle raderas direkt efter transkribering.   

5.1.4 Nyttjandekrav 
Kravet berör hur det insamlade materialet enbart får användas i ett forskningsändamål. 
Uppgifter samt insamlat material får ej användas av obehöriga utan enbart forskaren får 
använda materialet i det syfte som tidigare informerats (Vetenskapsrådet 2016, s. 14).  
Respondenterna blev informerade kring hur materialet skulle komma att användas. Materialet 
skulle enbart användas i ett forskningssyfte rörande studien.  
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5.2 Intervju som metod 
Föreliggande studie grundas på en kvalitativ metod genom intervjuer. Intervju synliggör 
respondenternas erfarenheter, tankar och känslor kring ämnet och metoden valdes utefter att vi 
ville få en insikt i hur respondenter upplevde situationer kopplat till högläsning i verksamheten. 
Dalen (2008, s. 9) beskriver att kvalitativa intervjuers målsättning är att respondenten ska ha 
möjlighet att beskriva hur den upplever sin omgivning så fördjupat som möjligt. Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 17) beskriver på liknande sätt intervju som en metod där forskaren vill 
undersöka ett fenomen från respondentens synvinkel. Den använda metoden har inspirerats av 
vetenskapsteorin fenomenologi. Vid utförandet av intervjuerna lades därför samtliga 
erfarenheter åt sidan. Brinkmann och Kvale (2009, s. 98) beskriver metoden som ett mekaniskt 
sätt att nå ett mål. Vidare beskriver de att fenomenologin kännetecknas av att beskriva det 
fenomen som studeras på ett exakt samt fullständigt sätt, helt utan några analyseringar eller 
förklaringar (Brinkmann & Kvale 2009, s. 42) Dalen (2007, s. 12) menar att forskare ofta har 
tidigare erfarenheter med sig i bagaget inom området de vill få större kunskap inom. Detta kan 
i sin tur vara avgörande för den empiriska studien då dessa tidigare erfarenheter kan bidra till 
att studiens resultat blir vinklat. Att lägga tidigare upplevelser samt erfarenheter åt sidan har vi 
i hög grad försökt att ta i beaktande. Detta för att få en så pass tillförlitlig empiriinsamling som 
möjligt. Genom att intervjua förskollärare kan deras arbetssätt synliggöras när det kommer till 
undervisning kring högläsning. Intervjuer kan vara upplagda på olika sätt. Den valda 
intervjumetoden är semistrukturerade intervjuer vilket Christoffersen & Johannessen (2015, ss. 
85-86) belyser som ett förutbestämt formulär. Frågorna är i förväg skrivna av forskaren, 
respondenterna får svara fritt på dem. Vid det här upplägget av intervju har forskaren en liten 
påverkan på respondentens svar. Semistrukturerade intervjuer möjliggör att forskaren kan 
vidareutveckla frågor beroende på respondentens svar. Vi har utgått från förutbestämda frågor 
under intervjuns gång samt efter respondentens svar ställt spontana följdfrågor. Öppna frågor 
vid intervjuer innebär att frågorna är utformade utan givna svar där respondenten inte enbart 
kan svara ja eller nej utan de behöver utveckla sina svar. 
 

5.3 Urval 
Ett bekvämlighetsurval har använts i studien vilket innebär att forskaren använder sig av en 
grupp människor som är enklast att nå (Dimenäs 2007, s. 86). Studien innefattar åtta 
förskollärare på fyra olika förskolor. För att få ett så brett urval som möjligt intervjuades 
förskollärare som arbetade på en förskola med Reggio Emilia pedagogik, en förskola med 
Montessoripedagogik och två förskolor utan någon specifik pedagogisk inriktning. De olika 
pedagogiska inriktningarna valdes endast för ett brett urval och har alltså inte jämförts i studien. 
Intervjuerna inkluderade förskollärare ifrån storbarns avdelningar, småbarnsavdelningar samt 
syskonavdelningar för att få ett så brett spektra som möjligt. Förskollärarna var i en utspridd 
ålder mellan 26-63 år med varierande arbetslivserfarenhet inom yrket. Alla förskollärare gick 
eller hade gått en kompetensutbildning som kallas läslyftet. Läslyftet är en kompetensutbildning 
rörande språk, -läs och skrivdidaktik som arrangeras av Skolverket (Skolverket 2018). Studien 
riktar enbart in sig på förskollärare då det ligger oss närmast i vår kommande yrkesroll. Fördelen 
med det här bekvämlighetsurvalet är att det var lättillgängligt för oss, nackdelan är att det inte 
resulterar i en geografisk bredd. 
 

5.4 Genomförande 
Intervjuerna delades upp genom att vi intervjuade fyra förskollärare var. Första kontakten med 
förskollärarna togs via telefon för att fråga ifall de var intresserade av att medverka i studien. 
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Vilket samtliga tillfrågade ville. Efter de godkänt förfrågan angående intervju bokades tider in 
för att träffas. När vi ankom till de utvalda förskolorna hälsade vi på respondenterna samt gick 
till de enskilda rummen. Under samtalet underrättades förskollärarna angående studiens syfte. 
Efter de fått vetskap om syftet blev de ombedda att skriva på en samtyckesblankett rörande hur 
deras personuppgifter skulle komma att hanteras samt vad studien skulle användas till.Vid 
intervjun ställde vi de strukturerade intervjufrågorna och respondenten svarade. Vid 
intervjuerna användes en diktafon vilken spelade in samtalen. Inspelningarna utfördes för att 
gardera oss om att inte missa något respondenterna uttryckt. Samtidigt som vi spelade in 
antecknade vi respondenternas svar med med papper och penna. Intervjuerna vara de mellan 
15-35 minuter. När samtliga intervjufrågor var ställda samt besvarade av respondenterna 
tackade vi för deras medverkan och gick ut från rummet.  

5.5 Analys/bearbetning  
Bearbetning av analys utifrån den fenomenologiska vetenskapsteorin utgår från sex olika steg, 
vi har valt att ta inspiration från de första fem stegen i vår analys. Fejes och Thornberg (2012, 
s. 113) belyser dessa sex stegen enligt följande: Steg 1 innefattar att det insamlade materialet 
gås igenom, forskaren försäkrar sig om att datans innehåll är användbart för studiens syfte. Är 
den ej relevant för forskaren eller ej begriplig plockas den bort (Fejes & Thornberg 2012, s.113). 
Steg 2 innefattar att upptäcka skillnader i den insamlade datan detta sker genom att forskaren 
bryter ner materialet i mindre delar. Nedbryningen kan resultera i enstaka fraser eller meningar. 
Forskaren ändrar inget under förloppet utan transkiberar datan exakt som den är (Fejes & 
Thornberg 2012, s. 114). Steg 3 innefattar att forskaren delar upp respondentens uttalanden 
utefter direkta språkliga uttryck vilket innebär exakt det respondenten uttryckt, samt genom 
indireka språkliga uttryck vilket innebär liknelser eller metaforer för det respondenten uttryckt. 
När uppdelningen är utförd komprimeras den insamlade datan till kortare stycke (Fejes & 
Thornberg s. 115). Steg 4 innefattar att komprimera den insamlade datan ytterligare för att få 
fram konkret det forskaren vill ha svar på. Det är av god vikt att inget i den insamlade datan 
utelämnas eller förvrids (Fejes & Thornberg 2012, s.115). Steg 5 innefattar att forskaren 
identifierar de centrala delarna i det insamlade materialet och kategoriserar dem. De centrala 
delarna i det kategoriserade materialet ska kunna urskiljas. Detta för att underlätta arbetet för 
senare resultat (Fejes & Thornberg 2012, ss.116-117). Steg 6 innefattar att respondenten ska 
bekräfta resultatet forkaren kom fram till genom ytterligare en intervju där forskaren ställer 
frågor som “stämmer min tolkning av intervjufrågorna överens med det du vill förmedla?” 
(Fejes & Thornber 2012, ss.117-118).  
 Efter intervjuerna var klara transkriberades de i digital form, vid transkiberingen blev vi 
medvetna om vad som var relevant för att kunna svara på studiens syfte. När momentet var 
slutfört började en avkodning av materialet där skillnader samt likheter upptäcktes. Svaren 
klassificerades utefter utvalda passande kategorier. Under dessa kategorier valde vi att sätta 
citat från respondenternas uttalande. Vi valde att ta ut de viktigaste delarna i citaten som svarade 
på studiens syfte. Citaten skrevs ner ordagrant som responenterna hade uttryckt sig. Slutligen 
för att ha möjlighet att kunna urskilja materialet valdes kategorier som skilde sig åt. Vi valde 
att ej använda det sista steget i analysprocessen då detta krävde uppföljningar av samtliga 
intervjuer.  I studien togs delvis inspiration från den fenomenologiska forskningsansatsen i 
utförandet av analysen. Precis som fenomenologin beskriver låg fokus på att analysera 
materialet rörande enbart det undersökta området högläsning på det sätt de framträdde utan 
tolkningar eller förvridningar. Brinkkjaer & Höyen (2011, s. 60) belyser vikten av att 
fenomenologin enbart förespråkar det fenomen som är aktuellt för stunden, helt fördomsfritt. 
Vid analysen kring fenomenet högläsning försökte vi i största mån att lägga våra tidigare 
erfarenheter samt tankar bakom oss. När det är dags att bearbeta det insamlade materialet gäller 
det att ha en tydlig struktur på vilket sätt det ska analyseras. Vid vår analys av det insamlade 



- 11 - 
 

materialet inhämtades inspiration av Klaar (2013, ss. 67-69). Likt Klaar (ibid) har resultatet av 
den empiriska studien delats upp i olika kategorier. Vi valde att dela in resultatet av 
intervjumaterialet utefter syften med högläsning som förskollärare riktar sin undervisning mot 
och deras syn på barns delaktighet och inflytande. Förskollärarnas syfte resulterade i 
underkategorierna: kognitivt lärande, socialt lärande samt fysiskt lärande. Barns delaktighet och 
inflytande utifrån förskollärares perspektiv resulterade i underkategorierna: före, under och 
efter högläsnings situationer. Genom den här formen av analysprocess vid uppdelning av 
materialet i olika kategorier synliggörs likheter samt skillnader, vilket underlättade för oss i vår 
avkodning.  
 
 

 

6 VALIDITET OCH RELIABILITET  
Nedan redogörs för två begrepp; validitet samt reliabilitet. 
 
Begreppet validitet innebär att ens studies är relevant i sammanhanget. Det är avgörande att 
mäta det studien ska svara på för att syftet ska kunna besvaras. När syftet besvaras blir studien 
giltig, vilket genererar i kvalitet. Vid intervjuer är det särskilt viktigt att frågorna är giltiga för 
att kunnat svara på syftet (Roos, 2014 s. 53). För att få ett så giltigt intervjumaterial att utgå 
från som möjligt har därför fokus i den här empiriska studien legat på att intervjufrågorna 
riktar sig mot syftet.  
 
Christoffersen & Johannessen (2012, s. 21) förklarar begreppet reliabilitet som att det innebär 
att ens insamlade data ska vara tillförlitlig. Den här studien är tillförlitlig då vi dels ställt 
intervjufrågor till yrkesgruppen förskollärare samt att vi transkriberat det insamlade materialet 
ordagrant detta genom att vi först spelade in samtliga intervjuer med en diktafon. Genom att 
ta med citat i resultatet blir det ett mer tillförlitligt resultat då det blir en ordagran beskrivning 
av respondentens svar.  
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7 RESULTAT   
I resultatet presenteras respondenternas syfte samt deras uppfattning kring barns delaktighet 
och inflytande i situationer rörande högläsning. 

7.1 Vilka olika syften med högläsning finns det i f örskolan?   
Intervjumaterialet angående förskollärarnas syfte under högläsning kategoriseras i kognitivt 
lärande, socialt lärande och fysiskt lärande.  

7.1.1 Kognitivt lärande 
Det kognitiva lärandet som utlästes av intervjumaterialet var att förskollärarna anser att barnen 
utvecklar flertalet förmågor när deras syfte var specifikt inriktad på språkutveckling. Det 
kognitiva lärandet kan handla om olika saker som barnens ökade ordförråd, kännedom för verb, 
kunskap kring tal och skriftspråk samt deras utökade fantasi. 
 

Just nu fokuserar vi på verb när vi läser. Hos oss har vi denna vecka haft 
verben äta och mata i samband med boken snick och snack som vi läser.  

 (Respondent 1) 
 

Man visar hur språket är uppbyggt, till exempel uttrycket “hoppa i 
kläderna” inte betyder att man ska ställa sig och hoppa på sina kläder 
ordagrant. Man ger barnen en ökad förståelse av ord och begrepp. 

(Respondent 3) 
 

Förskollärarna ger barnen en chans att utöka sitt ordförråd och sin ordförståelse genom att de 
diskuterar hur språket är uppbyggt i en bok. De kan även ge kännedom för olika ordklasser 
såsom verb genom att varje vecka fokusera på några förbestämda verb i en bok som under 
högläsningstillfället diskuteras.  
 

Sen så vill vi vara läsande förebilder så att de utvecklas till läsande 
människor. Skriftspråket är annorlunda än det talade språket då 
synliggörs språk skiftningar för barnen.  

(Respondent 8) 
 
Här använder förskolläraren böcker som ett redskap för att barnen ska få förståelse för 
skillnader mellan tal- och skriftspråk.  
 

Vi kan även göra så att vi inte läser slutet utan att barnen själva får 
fantisera hur boken slutar. Nu har vi bockarna Bruse i trä som vi brukar 
läsa, då brukar de själva få komma på slutet, sagan kanske inte slutade 
med att den största bocken slog ner trollet denna gång.  

(Respondent 2) 
 

Jag brukar bjuda in barnen till diskussion och låta barnen återberätta det 
som precis har lästs.  

(Respondent 5) 
 
Genom att förskollärarna använder sig av böcker som ett slags diskussionsunderlag får barnen 
möjlighet till att dels återberätta historien med hjälp av sin fantasi. De får även utrymme till att 
hitta på egna slut istället för det givna i boken. När förskollärarna ställer frågor utifrån bokens 
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innehåll utmanas barnen att beskriva utifrån sin förmåga. Detta framkommer dels genom att 
barnen under bokläsning får möjlighet att diskutera, ställa frågor, koppla egna erfarenheter till 
det lästa, samt reflektera över bokens upplägg och innehåll. 
 
Således pekar resultatet på att förskollärarna ger barnen en chans att utöka sitt ordförråd, sin 
ordförståelse samt kännedom för olika ordklasser såsom verb. Vidare resultat visar att böcker 
fungerar som ett redskap där barnen får möjlighet att få upp ett intresse för skriftspråket, samt 
uppleva skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk. Barnen får även chans att utveckla sin 
fantasi under högläsningstillfällena då de får vara med och fantisera fram olika alternativ till 
slut. 
 

7.1.2 Socialt lärande  
Det sociala lärandet som utlästes av det insamlade materialet var att förskollärarna anser att 
barnen utvecklar flertalet färdigheter kopplade till syftet berörande samspel mellan 
barn/förskollärare samt barn/barn.   
 

Ibland väljer vi pedagoger ut böcker beroende på vad vi vill uppnå, det 
kan ha varit mycket konflikter i barngruppen under en period och då 
brukar vi välja böcker som handlar om att bli sams.  

(Respondent 2) 
 

När förskollärarna har syftet att reda upp konflikter i barngruppen läser de böcker kring ”hur 
en bra kompis ska vara” eller böcker som handlar om att bli sams. Det framkommer att barnen 
får chansen att lära sig moraliska dilemman genom detta tillvägagångssätt. Med hjälp av boken 
som diskussionsunderlag får barnen chans att lära sig konflikthantering på ett konkret och 
lättförståeligt sätt.  

 
Det finns tillfällen som de äldre barnen läser för de yngre, de sitter och 
bläddrar i boken och hittar på något som passar in.  

(Respondent 5) 
 

Genom att de äldre barnen läser för de yngre får de en chans att diskutera bokens innehåll 
sinsemellan. Detta genererar i att barnen delar med sig av sin kunskap till varandra. När barnen 
interagerar med varandra och delar erfarenheter kan det bidra det till ett lärande.  
 

När jag läser brukar jag även bjuda in barnen till diskussion och ställa 
frågor eller dela med sig av sina egna tankar. 

(Respondent 8) 
 

Barnen får även ta plats under bokläsning och ställa frågor vilket genererar i spontana samtal. 
Vidare leder detta till att barnen får möjlighet till lärande kring turtagning samt inflytande då 
deras röster blir hörda.  
 
Således pekar resultatet på att när förskollärarna har syftet samspel mellan individerna i 
barngruppen uppkommer olika lärandesituationer för barnen. 

7.1.3 Fysiskt lärande 
Det fysiska lärandet som utlästes av det insamlade materialet berör att förskollärarna hade till 
syfte att barnen skulle bli kroppsligt avslappnade med hjälp av högläsning.  
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Man vill inte lära barnen att genom att läsa en bok kan man vara passiv. 
Men däremot i en aktivitet där de ska sitta lugnt så kan man rent 
schemalägga, det kan det passa när man varvar mellan en aktiv aktivitet 
och en lugn aktivitet. Men syftet ska inte vara att man gör något 
meningslöst med dem.  

(Respondent 3) 
 

Vi försöker alltid läsa för barnen på eftermiddagen när det inte lika 
många barn, så de får en stund att komma ner i varv och sitta och läsa. 
Det är så mysigt. 

 (Respondent 4) 
   
Respondenterna vill skapa en mysig, harmonisk samt rolig stund med hjälp av högläsningen. 
Syftet berör även på vilket sätt förskollärarna har möjlighet att förstärka bokens innehåll. 
Barnen ska helt enkelt lära sig att komma ner i varv och få en lugn stund med hjälp av att 
förskolläraren praktiserar högläsning för barngruppen. Ofta sker den här typen av högläsning 
när barnen har haft aktiva fysiska aktiviteter och behöver en nedvarvning tills nästa aktivitet 
startar. En liknande typ av högläsning sker vid uppvaket från vilan.  

7.2 Får barnen vara delaktiga samt ha inflytande gä llande högläsning 
i förskolan? 
Barns delaktighet från förskollärarnas perspektiv förekommer såväl före, under som efter en 
högläsnings situation.  

7.2.1 Före  
I resultatet framkommer det olika inflytande för barnen före en högläsning situation, dels vid 
val av bok som ska läsas och del vid val av böcker som finns tillgängliga på förskolan. 
 

Barnen får turas om att gå till bokbussen varannan vecka, den brukar vi 
pedagoger även välja böcker utifrån deras intresse.  

(Respondent 7) 
 
Barnen har inflytande i vilka böcker som finns på förskolan genom att de själva får följa med 
till bokbussen och välja ut böcker efter deras intressen. Förskollärarna fångar även upp barnens 
intressen genom att observera barngruppen för att senare låna böcker inom det ämnet på 
bokbussen.  
 
 

Böckerna är placerade på bok lister ovanför soffan i det rum på avdelningen vi 
vanligtvis är. För att barnen ska kunna gå och hämta. Sen har vi tillgång till hela 
skolans bibliotek. Då går barnen med och väljer böcker därifrån.  

(Respondent 4) 
 
Vid planerade högläsningssituationer som exempelvis vilan får barnen välja vilken bok som 
ska läsas om det är en mindre barngrupp. Böckerna finns tillgängliga på de olika förskolorna 
och under dagen kan barnen själva gå och hämta en bok de vill läsa och ge till förskolläraren, 
vid de spontana tillfällena är det alltid barnen som väljer. Det var en förskollärare som utmärkte 
sig från mängden och hade böckerna placerade högt upp på en hylla, oåtkomligt för barnen. 
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Vi har böckerna högt upp på en hylla så att barnen inte når dem. 
(Respondent 7) 

 
Där ges inte samma möjlighet för inflytande då barnen inte själva kan hämta en bok när de vill.  
 

När jag läser för färre barn brukar de få turas om att välja bok då det inte finns 
utrymme att alla barnen ska kunna välja när det är hela gruppen. 

(Respondent 3) 
 
Således visar resultatet att det finns möjlighet för inflytande för barnen före högläsningen, dock 
beror mängden inflytande på storleken av barngruppen. 

7.2.2 Under  
Resultatet visar att barnen även får vara delaktiga och har inflytande under en högläsnings 
situation.  
 

När vi har högläsning för hela barngruppen så har vi använt oss av 
smartboarden. Detta för att alla barn ska kunna se bilderna samtidigt 
som man läser så att alla får chansen att se. Och så brukar vi stanna upp 
och fråga om det är något ord eller annat som är oklart och prata kring 
detta. Vad det betyder, vad man menar med det. Ge förklaringar.                                    

                                                             (Respondent 2) 
 
Smartboard är en digital skärm med touch funktion som kan användas i förskolan för exempel 
högläsning, då boken visas på skärmen. När smartboarden används vid en högläsnings situation 
istället för en traditionell bok skapar förutsättningar för alla barns delaktighet, framförallt i 
helgrupp. Det kan vara problematiskt för varje barn att se bilderna under en högläsnings 
situation med en traditionell bok där hela barngruppen är deltagande, det problemet försvinner 
vid användandet av en smartboard.  
 

När det är större barngrupper försöker vi bromsa diskussionen mer än 
när det är färre barn i en grupp, det bli lätt stökigt annars, därför försöker 
vi så ofta vi kan dela in barnen i små grupper.  

(Respondent 1) 
 

Även under högläsningen har barnen mer inflytande när det är i mindre barngrupper, då 
förskollärarna vid de tillfällena lättare kan låta varje enskilt barn komma till tals.  
 

Det är roligt att bjuda in och fånga upp barnens tankar. Speciellt om man 
läser en bok flera gånger, då kan de upptäcka saker de inte tidigare sett 
i boken.  

(Respondent 5) 
 
Förskollärarna bjuder in barnen till diskussion och ställer följdfrågor till det de läser om. 
Förskollärarna är lyhörda och låter barnen avbryta för att ställa frågor eller dela med sig av 
deras egna tankar. Barnen får då chans att dra paralleller från böckerna till deras egna liv.  
 
Således visar resultatet att även under högläsning är barns inflytande och delaktighet mer 
signifikant vid mindre barngrupper. 
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7.2.3 Efter 
Resultatet pekar på att barnen får vara delaktiga efter en högläsnings situation genom att 
förskollärarna använder boken som ett diskussionsunderlag. 
 

Jag tycker också att det är viktigt när man pratar om strategi att man har 
eftersnacket, oavsett om man har lyssnat eller läst en saga att man ställer 
följdfrågor som till exempel: Vad var det Pelle gjorde där för något? Låg 
det något på honom, låg det något under? 

(Respondent 6) 
 

Efter högläsningsstunden har flera förskollärare något de kallade för “eftersnacket”. De låter 
boken fungera som ett diskussionsunderlag. Genom att bjuda in barnen till diskussion, ställa 
frågor samt lyssna på deras tankar får barnen chans att lära sig ta plats och vara delaktig i en 
diskussion. 
 

Efter vi har läst en bok så får alla uttrycka vad de tyckte om boken 
genom att visa tummen upp eller tummen ner. 

(Respondent 7) 
  

Vi kan även göra så att vi inte läser slutet utan att barnen själva får 
fantisera hur boken slutar. Nu har vi bockarna Bruse i trä som vi brukar 
läsa, då brukar de själva få komma på slutet, sagan kanske inte slutade 
med att den största bocken slog ner trollet denna gång.  

(Respondent 2) 
 
En del låter barnen utvärdera, recensera boken genom att låta dem dela med sig om sina åsikter 
om boken samt ge tummen upp eller tummen ner. En del förskollärare låter även barnen få 
fantisera fram sina egna slut på boken, de utelämnar då de sista sidorna. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att barns delaktighet även förekommer när 
högläsningssituationen är över. 

7.3 Sammanfattning av resultat  
Att förskollärarna medvetet ska läsa med syftet att högläsning ska leda till språkutveckling och 
andra kognitiva lärprocesser är något som förväntas av dem idag. Samtliga av våra respondenter 
hade gått eller gick på läslyftet. Läslyftsutbildningen berör på vilket sätt förskollärare kan bidra 
med strategier till barn för de ska utvecklas till läsare. Detta synliggörs genom högläsning, 
berättande samt strukturerade samtal. Att endast ha syftet ”varva ner” med hjälp av högläsning 
anses enligt förskollärarna vara mindre legitimt, de menar att något mer syfte måste ingå i en 
högläsningssituation. Andra syften som förskollärarna belyser under högläsning är socialt 
lärande, känslomässigt och estetisk lärande samt fysiskt lärande. Sammanfattningsvis visar 
resultatet att förskollärarna har något mer syfte än nedvarvning i majoriteten av högläsning 
situationerna, dock är nedvarvningen främst en bonus som kommer av sig självt. 
 
Barns delaktighet och inflytande varierar beroende på barngruppens storlek vid en högläsning 
situation. När det inte är hela barngruppen som deltar får barnen i förväg själva välja böcker 
samt diskutera boken som blir läst. När det är helgrupp tystar förskollärarna barnen mer under 
högläsning situationer på grund av att det blir för stökigt att låta en så stor grupp diskutera fritt 
under högläsningen. Avslutningsvis leder således mindre barngrupper i förskolan till mer 
inflytande för varje individuellt barn före, under och efter en högläsnings situation.  
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8 DISKUSSION  
Under denna rubrik diskuteras resultatet och den valda metoden. 
 

8.1 Resultatdiskussion 
Tidigare forskning visar att högläsning sker frekvent i förskolan, alltså minst en gång per dag 
(Damber 2014, s. 257). Vid våra intervjuer framkommer det på samma sätt att barnen blir lästa 
för minst en gång per dag. På det viset stämmer vårt resultat överens med tidigare forskning. 
Forskningen visar även att frekvent högläsning i förskolan är signifikant för barns 
språkutveckling (Zucker et al. 2013, s. 1427). Högläsning påverkar barns litteracitet, 
fonologisk- och pragmatisk medvetenhet samt utökar barns ordförråd (Damber 2014, s. 257). I 
vår studie framkommer det att förskollärarna är medvetna om högläsningens betydelse för barns 
språkutveckling vilket kan vara en konsekvens av att samtliga tidigare gått eller under 
intervjutillfällena går på Läslyftet. Förskollärarna ser vikten av att ha ett kognitivt lärandesyfte 
under en högläsningssituation. Tidigare forskning visar att högläsning i förskolan ska planeras 
samt utföras med samma höga intentioner som övriga undervisningssituationer för att kunna 
resultera i maximal språkutveckling (Kindle 2011, s. 27). Det här stämmer överens med hur 
våra respondenter praktiserar högläsning.  
 
Studiens resultat visar att förskollärarna anser att det är av stor vikt att barnen skulle få chans 
att diskutera med varandra och med förskolläraren under en högsläsningssituation. De anser att 
samspel är signifikant för språkutveckling och andra kognitiva lärprocesser. Förskollärarnas 
tankar går här att relatera till den sociokulturella teorin. Enligt den sociokulturella teorin är 
samspel och diskussioner avgörande för maximalt lärande av språk (2009, s. 34). Vygotskij 
beskriver att miljön och språket i interaktion är betydelsefull för inlärningsprocessen (Sträng 
2003, s. 22). Alltså är förskollärarna medvetna om det positiva konsekvenserna som högläsning 
genererar.  
 
Studiens resultat visar även på att respondenterna ser annat lärande vid högläsningssituationer 
än de ovannämnda kognitiva där språkutveckling innefattas. Dessa lärande kategoriseras som 
socialt lärande samt fysiskt lärande. När förskollärarna praktiserade socialt lärande för 
barngruppen kunde detta handla om konflikthantering, då valde de att läsa böcker som handlar 
om att bli sams. Att använda böcker som verktyg för att lösa konflikter är något som vi erfarit 
ute i verksamheten. Böcker kan vara ett utmärkt hjälpmedel för denna form av lärande. Barn 
får genom böckernas handling samt upplägg en ökad förståelse för vikten av att lösa pågående 
konflikter. Socialt lärande praktiseras även genom att äldre barn läser för yngre barn. Den här 
formen av lärande är något som Lpfö (98, rev 2016, s. 7) förespråkar att “lärande ska baseras 
på såväl samspel mellan vuxna samt barn som på att barn lär av varandra”. Det är därför viktigt 
att förskollärare ger barn utrymme i den dagliga verksamheten till att samspela med varandra.  
Det fysiska lärandet vid högläsningssituationer praktiseras genom att böcker fungerar som ett 
verktyg för att lära barnen att komma ner i varv efter fysiskt aktiva aktiviteter. Förskollärarna 
anser att barnen har ett behov av att bli mindre aktiva mellan två aktiviteter. Högläsningen kan 
då bidra till en mysig och avkopplande stund. Det är något vi kan relatera till ute i verksamheten. 
Flera av högläsningstillfällena har syftet att lugna barnen, vilket kan vara bra då vissa barn har 
större behov av lugn och trygghet. Det framkommer även i Lpfö (98, rev 2016, s. 7) att 
“förskolläraren ska erbjuda barnen omvårdnad och omsorg som vila”. Sammanfattningsvis ser 
förskollärare möjlighet till olika lärande under högläsning beroende på vad de vill uppnå samt 
utefter barngruppens behov.  
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Vår studie visar att förskollärarna belyser vikten av barns delaktighet samt inflytande och vikten 
av att ha dialoger med barnen under en högläsnings situation. Vikten av att barn och vuxna 
interagerar med varandra samt att förskolläraren möter barnen utefter deras behov är även något 
som tidigare forskning pekar på (Dysthe 2003, s. 220). Forskningen visar även på hur 
signifikant uppmuntran är från förskollärare för att barnen ska få möjlighet till att uttrycka hur 
de upplever bokens handling. Det är viktigt att ha dialoger fylld med kvalitet med barnen för 
att det ska resultera till en positiv språkutveckling (ibid). Slutsatsen som dras är att vår studie 
här stämmer överens med tidigare forskning. Förskollärarna som deltagit i vår studie arbetar 
ständigt för att försöka få varje barn att vara delaktig under en högläsningssituation. I den mån 
det går försöker förskollärarna bjuda in barn till delaktighet och inflytande före, under och efter 
en högläsning. Det framkommer dock i intervjuerna att minst delaktighet och inflytande sker 
efter en högläsningssituation, det var endast två förskollärare som diskuterade delaktighet efter 
högläsningen medan alla respondenter diskuterade delaktighet före och under högläsningen.  
 
 

8.2 Metoddiskussion 
I följande stycke redogörs för för- och nackdelar med den valda metoden.  
 

8.2.1 Fördelar 
Genom att använda intervjuer som metod möjliggörs konkreta svar på förskollärares 
resonemang kring en frågeställning (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 83). Med hjälp av 
metoden blir det genomförbart att få en större inblick i hur de intervjuade förskollärarna 
uppfattar sin undervisning gällande högläsning av barnlitteratur. Hade vi istället använt oss av 
en kvantitativ metod hade vi inte fått reda på förskollärarnas egna upplevelser och reflektioner 
vilket var avgörande för vårt syfte. Det är en fördel att välja ett urval med en bred variation 
(Johannessen 2015, s. 54). Därför valde vi att intervjua förskollärare som arbetar på förskolor 
med olika pedagogiska inriktningar.  

8.2.3 Nackdelar 
Som intervjuare kan det vara svårt att lägga sina egna erfarenheter åt sidan under en intervju, 
dock är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt försöka göra det för att studien ska vara 
tillförlitlig. Roos (2014, s. 51) menar på att för att slutsatser ska kunna dras är det viktigt att 
man samlar in data på ett grundligt sätt samt att den ska vara tillräckligt stor. Dessa komponenter 
är centrala för att konkreta slutsatser ska kunna dras. För att få ett mer tillförlitligt resultat hade 
vi därför även kunnat använda observation som metod för att observera förskollärarna i 
praktiken. Hade observationer av verksamheten utförts hade vi med egna ögon fått se hur det 
konkret går till i verksamheten.  
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8.3 Didaktiska konsekvenser  
Nedan redogörs för de didaktiska konsekvenser vilka kan förekomma vid högläsning i 
förskolan.  
 
I resultatet drogs slutsatsen att stora barngrupper och brist på personal genererar i en sårbarhet 
för förskollärarna då de inte har samma möjlighet att utföra sitt uppdrag. De vill göra mer än 
vad de har möjlighet till. Barn har ej möjlighet att vara lika delaktiga före, under eller efter en 
högläsnings situation när hela barngruppen deltar. På grund av många barn och lite personal 
blir ofta hela barngruppen deltagande vid högläsningen. 
 
Även när det kom till förskollärarnas syfte med högläsning varierande detta. Har de olika syften 
med aktiviteten kan det resultera i olika lärande hos barnen. Det är av god vikt att förskollärare 
är medvetna om vilket syfte de har med högläsning för att ha möjlighet att fokusera på det 
aktuella lärandet.  
 
Resultatet visade även på att samtliga förskollärare praktiserade högläsning i verksamheten 
minst en gång per dag. Vilket i det långa loppet leder till att barnen tillägnar sig kunskaper 
rörande språkutveckling. De får chansen att utveckla större ordförråd, får höra hur skriftspråket 
är uppbyggt samt att de får en större fonologisk medvetenhet.  
 
Samtliga förskollärare som medverkat i studien har genomgått utbildning genom läslyftet, detta 
resulterar i att de är medvetna om högläsningens betydelse för barns läs- och skrivkunnighet 
samt uppbyggnad av talspråket. Konsekvensen av det blir att böckerna får ta en större plats i 
verksamheten på grund av ökad medvetenhet hos förskollärarna.  
 
Med hjälp av dagens teknik har förskollärare möjlighet att få med hela barngruppen i en 
högläsningssituation. Det här genom att använda sig av en smartboard. Förskolläraren kopplar 
helt enkelt ihop boken med skärmen. Det resulterar i den didaktiska konsekvensen att samtliga 
barn blir involverade i innehållet av boken. Vidare resulterar det i mindre konflikter mellan 
barnen då smartboard möjliggör att samtliga barn ser och hör lika mycket oavsett vart i rummet 
de befinner sig.  
 
Vidare forsking hade kunnat vara att rikta in sig på homogena åldersgrupper. Då hade skillnader 
och likheter på hur förskollärarna läser för barnen i det olika åldersgrupperna kunnat urskiljas. 
 
Avslutningsvis är vår förhoppning att studien kan bidra till ökad kunskap hos personal i 
förskolan kring vikten av högläsning för barns språkutveckling samt att högläsning kan har 
andra lärande syften också. Då högläsning samt interaktion vid dessa tillfällen ger barnen 
maximal chans att utveckla sitt språk. Som vi nämnde i inledningen av studien är det en 
väsentlig skillnad på sjuttonårings ordförråd ifall de utsatts för litteratur under uppväxten eller 
ej. Ett brett ordförråd möjliggör dels en större förståelse för både skriftspråk samt talspråk 
vidare har människor med ett brett ordförråd lättare att tillgodose sig information. 
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10 BILAGOR 
Nedan finnes bilagor som använts i studien 

10.1 Bilaga 1 

10.1.1 Intervjufrågor 
Förskollärarens syfte 

1. Vad har ni för syfte när ni läser för barnen? 

2. Vad använder ni för strategier vid högläsning? 

   2.1 Hur många barn deltar vanligtvis vid en högläsning? 

   2.2 Har ni någon rekvisita under högläsningen? 

Barns delaktighet och inflytande 

3. Kan du berätta om en lässituation? 

4. Vid vilka tillfällen läser ni för barnen? 

   4.1 Hur många gånger om dagen läser ni för barnen? 

5. Vart placeras böckerna i er verksamhet? 

   5.1 Är böckerna lättillgängliga för barnen? 

   5.2 Har ni någon tanke med val av placering av böcker? 

   5.3 Vem väljer böcker vid högläsning? 

6. Kan du beskriva era olika roller vid högläsningen? Vad är din roll respektive barnens roll? 

 

10.2 Bilaga 2 

10.2.1 Samtyckesblankett 
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
Som en del av kursen examensarbete; att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid 
Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att få insikt i hur förskollärare använder sig av 
barnlitteratur i verksamheten. 
 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 
6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 
allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 
offentlighetsprincipen. 
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 
har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt  
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 
inga uppgifter kan spåras till dig. 
 



 
 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 
kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 
mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 
uppgifterna. 
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 
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