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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka vilka olika metoder förskollärare använder sig av vid 

högläsning och vilken betydelse dessa har för barns språkutveckling. Studiens teoretiska 

utgångspunkt är det poststrukturalistiska perspektivet. I studien genomfördes kvalitativa 

intervjuer med sju förskollärare som dokumenterades med ljudinspelning, samt sju 

observationer som dokumenterades med anteckningar. Intervjuerna transkriberades i en 

kontinuerlig arbetsprocess efter varje intervjutillfälle, ljudinspelningarna lyssnades igenom 

och förskollärarnas svar skrevs ner ord för ord i separata dokument. Både intervjuerna och 

observationerna analyserades därefter med hjälp av en egenkonstruerad tabell där centrala 

och återkommande begrepp plockades ut under varje fråga. Resultatet visade att 

förskollärarna använder sig av olika metoder vid högläsning, men att dessa varierar beroende 

på vilket syfte lästillfället ska ha och vilket typ av möte som ska ske. Den mest dominerande 

metoden var dialogiskt läsande, utifrån resultatet av observationerna visades det att denna 

metod till stor del kombinerades med de andra metoderna. Gemensamt för alla förskollärare i 

studien var att högläsningen uttrycktes ha en betydande roll i barnens språkutveckling och 

stimulerar olika aspekter av språket beroende på vilken metod som används. Förskollärarna 

lyfte att de är vitalt att ha inlevelse och arbeta på ett interaktivt arbetssätt med högläsningen. 

För att förskollärarna ska skapa en god läsmiljö och vara läsande förebilder ska deras roll i 

läsundervisningen vara stöttande, aktiv och inspirerande. Slutsatsen utifrån resultatet visar att 

förskollärarna genomför högläsningen på ett aktivt och utmanande sätt. Läsundervisning 

bidrar till att barnen får utforska, utvärdera, reflektera, erfara och analysera som omvärld 

samt olika typer av dilemman tillsammans med sin omgivning och själva. Resultatet pekar 

även på att det finns ett mönster i vilken metod som är mest förekommande och dominant i 

nuläget. 
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1 Inledning 

Evans, Williamson och Pursoo (2008) beskriver att föräldrar som läser tillsammans med sina 

barn länge har setts som en värdefull och lustfylld aktivitet, både för barns utveckling av den 

kognitiva och känslomässiga förmågan, men även för att också lära sig om sin omvärld.  

Under min studietid när jag arbetat och varit på verksamhetsförlag utbildning (VFU) har jag 

upplevt en minskning av högläsning i förskoleverksamheterna. Sandvik och Spurkland 

(2015) beskriver att det enligt de stora läsundersökningarna visats till en minskning av 

högläsning i barns hemförhållanden. De lyfter även aspekten att inte alla vuxna är aktivt 

intresserade av att stötta barnen i läsning eller bjuda in dem i samtal kring böcker och 

läsande. Liberg (2007) skriver att ”de vuxnas läsande och skrivande och samtalen som barnen 

deltar i är förebilder för barnen” (s. 230). Enz och Stamm (2016) beskriver att föräldrar som 

frekvent och konsekvent ägnar sig åt interaktiv läsning med sina barn, främjar deras 

språkutveckling. Författarna lyfter att högläsning som genomförs där barnet är aktivt, ställer 

frågor och besvarar frågor är den mest effektiva metoden. De framför även en 

sammanfattning av forskning som visar på att de flesta föräldrar oavsett status, kultur och 

utbildning inte använder sig av den interaktiva läsningen. Därigenom är det viktigt att 

förskolans verksamhet finns som stöd och utjämnar skillnaden så barnen får möjlighet att 

uppleva läsning och dess innehåll, som kan skapa glädje och kunskap (Sandvik & Spurkland, 

2015). 

 

Jag har även mött olika strategier/metoder förskollärare har använt sig av när de har 

högläsning med barnen. Därför tycker jag de kändes viktigt att lyfta högläsningen och dess 

betydelse i förskolan för barns språk och kommunikation. Jag vill synliggöra de olika 

metoder förskollärare använder sig av vid högläsning och på vilka sätt dessa stimulerar 

barnens språkutveckling.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka metoder förskollärare använder sig av vid 

högläsning och dess betydelse för barns språkutveckling.   

 

 Vilken betydelse har högläsningen för barns språkutveckling enligt förskollärarna? 

 Vilka olika metoder använder sig förskollärarna av vid högläsning för att stimulera 

barns språkutveckling? 

 Hur beskrivs högläsningen som pedagogiskt verktyg av förskollärarna?  
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en redogörelse för tidigare forskning kring läs- och skrivinlärning i 

förskolan, de olika metoder som kan tillämpas och den teoretiska utgångspunkten för arbetet. 

Samt de förankringar språk och kommunikation ges i olika förordningar och i läroplanen.  

 

Det finns ett flertal olika teoretiska perspektiv på läs- och skrivinlärning. Jennfors och 

Jönsson (2010) lyfter två lästeoretiska metoder: syntetisk metod (ljudmetod) och analytisk 

metod (helordsmetod). Den syntetiska metoden har sambandet mellan språk, ljud och 

bokstäver som fokus. Barnet ska alltså här utveckla sin förståelse för ljudet i samband med 

bokstaven, detta för att kunna lägga sitt fokus på det texten vill förmedla. Fokus för den 

analytiska metoden är att “barnet snabbt får uppleva att skrift förmedlar ett budskap” 

(Jennfors & Jönsson, 2010, s. 129). Barnen lär sig därmed ord som en helhet, menat att 

läsningen blir en meningsskapande process istället för ett uppdelat samband mellan bokstäver 

och ljud. Det finns kritik för båda dessa metoder, syntetiska metoden upplevs drilla läsandet 

utan mening och analytiska metoden brister på lässtrategier.  

 

Diskussionen om dessa metoders olika lämplighet råder än idag och därför har det i nutid 

kommit förslag om att olika metoder ska kombineras, kallad integrerad metod. Jennfors och 

Jönsson (2010) beskriver att “Olika strategier och metoder används för att möta varje barn 

med det arbetssätt som är bäst för henne eller honom och som ett sätt att individualisera 

undervisningen” (s. 130). 

3.1 Textens kraft 

I Evans et al. (2008) studie där de huvudsakligen undersöker hur tryckt text i böcker fångar 

barns intresse och om det är någon skillnad ifall en vuxen aktivt pekar på texten. Resultatet 

visade på att alla de olika åldersgrupperna med barn tillbringade mer tid med att observera 

bilderna än texten. Resultatet visade också en marginell skillnad i hur mycket de tittade på 

texten mellan åldersgrupperna, studien visade på att intresset för texten ökade från 3-5 års 

ålder. Författarna beskriver att detta har att göra med att barn som är äldre vill omge sig och 

utöka sitt ordförråd, det har också att göra med att barn i äldre ålder skapar och utvecklar en 

större bokstavskunskap. Barnen som studerades i denna studie visade mer intresse och tittade 

mer på böckernas bilder än texten.  

3.2 Literacy/litteracitet 

Björklund (2008) beskriver att ett flertal forskare idag menar att läsning enbart är ett av 

många sätt där individer lär sig om världen, genom att kombinera läsning med andra medier 

kan vi skapa oss en djupare förståelse av ett sammanhang och dess betydelse. Vidare menar 

författaren att litteracitet är mer än läst och skriven text, det kan också innefatta gester, 

symboler, ikoner, bilder och musik. Jennfors och Jönsson (2010) lyfter läs- och skrivinlärning 

ur två olika antaganden; något som ska läras ut metodiskt eller utveckling av sin 

literacyförmåga. Antagandet om att läsande ska läras ut metodiskt bygger på att barnen ska 
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ha uppnått en specifik mognad för att inlärning ska vara möjlig, antagandet av 

literacyförmågan utgår ifrån att barn från tidig ålder blir bekant och möter läsande och 

skrivande i samspel med andra människor där de utvecklar sin literacyförmåga. ”Literacy ses 

som en social aktivitet och utgångspunkt för undervisning blir då de sociala och kulturella 

sammanhang som barnen ingår i” (Jennfors & Jönsson, 2010, s. 131).  

 

Högläsning är en form av literacy event, för det yngre barnet rör sig läsningen till en början 

av att titta på bilder, namnge och upprepa vad läsaren säger (Fast, 2008). När det yngre barnet 

får ett ord namngett som kopplas ihop med en bild ”utvecklas en rot till hans literacy-träd och 

grunden läggs också till hans unika literacy-historia” (Fast, 2008, s. 90). Högläsningen bidrar 

till att barnet ges vanor, handlingar och attityder till läsandet. Det som händer mellan läsaren 

och texten präglas av egna erfarenheter och kunskaper, dessa gör innehållet i texten levande 

enligt Fast.   

 

Jennfors och Jönsson (2010) lyfter litteracitetshändelser som grund för att barn ska utveckla 

förståelse för och kunskap om vad läsande är och hur man gör. Böcker fungerar som en 

resurs för att samspela och kommunicera med andra. Jennfors och Jönsson skriver om ett 

exempel i sin bok där två barn inte läser samma bok men upplever att de läser tillsammans 

ändå. ”Inspirerade av sina erfarenheter av social samvaro runt läsning vill de göra saker 

tillsammans” (s. 123). Barnen i exemplet har lärt sig hur man fysiskt läser en bok genom 

erfarenhet av att läsa tillsammans med andra, att bläddra, läsa högt, prata om läsandet och 

ställa frågor. I artikeln Högläsning av Philgren (2017) beskrivs det att barn successivt kliver 

in i en språkvärld, så kallad literacy som handlar om att kunna läsa, förstå symboler, språkliga 

uttryck och hur dessa ska användas i samspel med omgivningen. Litteracitet utvecklas i 

vardagen när barnen använder sitt språk genom att lyssna till eller berätta en historia. Vidare 

beskrivs det att man som vuxen ska skapa en trygg atmosfär där barnen kan lyssna till 

läsning, där ska de få samtala tillsammans med såväl vuxna som barn kring texter och bilder. 

Högläsningen blir på detta sätt en inträdesbiljett till literacy vilket startar barnens utveckling 

till att bli läsande individer (Philgren, 2017).  

3.3 Dialogisk läsning och samspel 

Simsek Ceren och Erdogan Isikoglu (2015) beskriver i sin studie att dialogisk läsning gynnar 

alla aspekter av barns språkutveckling, till skillnad från traditionell läsning. Vidare menar 

författarna på att det interaktiva arbetssättet som dialogisk läsning genomsyras av, gör att det 

blir en skillnad mot traditionell läsning. I den traditionella läsningen uppmuntras inte barnen 

att vara aktiva och ges inte samma möjlighet att samtala och uttrycka sig själva.  

I artikeln Samtal om texter Philgren (2017) så beskrivs dialogisk högläsning som ett 

interaktivt arbetssätt.  ”Genom övning tillsammans med andra kommer barnen att lära sig hur 

man förhåller sig till texter och deras innehåll och hur man gör när man tolkar oklarheter eller 

otydligheter” (Philgren, 2017, s. 2). Genom att barn gradvis utvecklar sitt förhållningssätt till 

text kan de tolkningar som barn erfar i dialog ge dem hjälp i analys och val i svåra 

situationer. Detta kan jämföras med Vygotskij (1995) sociokulturella teori som ser lärandet 

som en interaktiv process i den proximala utvecklingszonen, denna zon nås genom samspel 
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med och tolkning tillsammans med omgivningen. Barns tänkande ökar i färdighet först i 

samspel med omgivningen enligt Vygoskij. Dessa färdigheter barn erfar kan de använda för 

att analysera och lösa uppgifter själva, för att detta ska uppnås förutsätts det att förskolans 

personal planlägger samspel och sammanhang för barnen som stöd för det fortsatta lärandet. 

Philgren (2017) beskriver att dialogisk högläsning ger barnen ingående kunskap i 

huvudsakliga idéer och de ges chans till att utforska och utvärdera dem. Genom en dialog 

som skapar diskussion kring texten kan barnen bli utmanade kring etiska och moraliska 

dilemman vilket gynnar arbetet med förskolans värdegrund. ”Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska 

dilemman och livsfrågor i vardagen” (Skolverket, 2018, s. 12).  

3.4 Identifikatorisk läsning 

Identifikatorisk läsning handlar om att läsa eller lyssna på ett sätt som skapar möjlighet att 

förstå sig själv och sin omgivning bättre (Philgren, 2017). Genom att hitta texter som 

inspirerar barnen och där de kan få möjlighet att känna, tänka och bearbeta så skapas en 

atmosfär där barnen ser läsandet som utforskande och intressant. En sådan typ av läsning går 

därmed ut på att barnen tar till sig innehållet i texten personligt och känslomässigt, där de kan 

analysera och jämföra mot sina egna erfarenheter (Philgren, 2017). Barnen får genom en 

sådan typ av läsning stöd inför svåra val i vardagen. Det är viktigt att ha i åtanke att välja 

texter för denna typ av läsning väl, val av text ska här vara komplext och inte ha ett självklart 

budskap direkt. Texten ska inte ge förutsägbara tolkningar utan vidareutveckling och fri 

tolkning i barngruppen. Meningen är att det ska ge barn och vuxna möjlighet att kunna 

bearbeta läsningen gradvis och tolka det tillsammans för att komma fram till insikt om vad 

innehållet i texten speglar. Fast (2008) skriver om läsargemenskap och att det är där barn får 

möjlighet att ställa frågor om innehållet i texten, lära sig om språket, om livet och samhället. 

3.5 Litteratur i förskolan  

Sandvik och Spurkland (2015) framhåller att de finns olika sätt att arbeta med språk och 

språkmiljö. Författarna beskriver att systematiskt arbete med litteratur ger möjlighet till att 

identifiera olika metoder och i vilka sammanhang de passar i. 

 

Litteratur innefattar språkliga gestaltningar av olika sammanhang eller situationer, språket är 

det som bär innehållet i litteraturen. Sandvik och Spurkland (2015) lyfter vikten av att 

genomföra språkliga aktiviteter såsom; bokläsande, boksamtal, berättande och 

medberättande. Genom att göra dessa till vardagliga aktiviteter i förskolan skapas det bra 

lärandesituationer som speglas av deltagande och bekräftelse, detta är det bästa sättet för alla 

barn i verksamheten, oavsett språklig bakgrund, att lära sig språk och dess beståndsdelar. 

Sandvik och Spurkland skriver även om att det är viktigt att förskollärare förbereder samtal 

om de man läst för barnen. Dessa samtal ska vara öppna för tolkning och tillägg av nya 

riktningar och tankar som barnen kan komma med, om samtalen är styrda så blir det ingen 

lustfylld och intressant aktivitet att delta i. ”Förberedelse består i att den vuxna väljer en bok, 

bestämmer sig för ett sätt att presentera boken samt ställer sig in på att lyssna på barnens 
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frågor och kommentarer och anteckna både under och efter läsestunden” (Sandvik & 

Spurkland, 2015, s. 73).  

 

Litteratur bidrar till att lära sig händelseförlopp och sammanhang, genom att lära sig att det 

finns logik i händelseförloppet kan man slutligen se ett rimligt slut när allt knyts ihop 

(Sandvik & Spurkland, 2015). Gradvis lär sig barnen att minnas berättelsers innehåll och 

kunna memorera och strukturera dem utifrån logik. Om barns berättelser tenderar till att flyta 

iväg och hoppa från det ena till det andra har de möjligtvis skapat förståelse för 

berättarkonstens som verktyg för att få prata och bibehålla uppmärksamheten. Men det kan 

även vara tecken på att barnet inte riktigt förstått en berättelses delar och hur man knyter ihop 

den (Sandvik & Spurkland, 2015).  

 

För att kunna fungera i samhället och kunna delta demokratiskt så måste man behärska 

skriftspråket. Det är inte alla barn som ges stöd och har engagerade vuxna i hemmet som 

aktivt skriver och läser tillsammans med dem, därför är det viktigt att förskolan arbetar 

systematiskt för att kunna utmana och stödja barn med skriftspråket (Sandvik & Spurkland, 

2015). Förskolan ska synliggöra olika språkkulturer och skriftspråkande genom att ha 

litteratur tillgänglig på olika språk skapas och synliggörs den språkliga mångfalden. 

Författarna poängterar även vikten av att som vuxen kan det som ska läsas bra för att det ska 

bli naturligt framfört, men det ska emellertid inte undgå att det språkliga innehållet kommer 

från boken. När förskollärare läser och berättar tillsammans med och för barn har man ansvar 

för att berättandet låter barnen erfara textens språk (Sandvik & Spurkland, 2015). 

 

En betydande roll för att kunna göra sig förstådd och att kunna förstå andra, bygger på ett rikt 

ordförråd. Det ordförråd som litteratur ger är vanligtvis inte något som faller i vardagligt tal, 

utan det syftar till andra områden. Sandvik och Spurkland (2015) menar att exempelvis fraser 

eller rim som är formade på olika sätt i litteratur, ger barn en utgångspunkt för att ord kan 

betyda och användas olika i varierade sammanhang. Författarna beskriver vikten vid 

presentation av nya begrepp eller ord, dessa ska definieras i relation till barns erfarenheter 

och tidigare kunskap så det kan kopplas ihop med sådant som de är bekanta med.  

3.5.1  Skolverkets direktiv för läsmiljö och läsande förebilder  

Skolverket (2019) lyfter att en läsmiljö som är prioriterad och bjuder in barn via ett rikt utbud 

av böcker, ger barnen indikationer till att läsandet är betydelsefullt. Det är viktigt att man som 

vuxen i verksamheten är intresserad av läsning och visar hur man gör för att uppmuntra och 

stimulera barnen till att läsa. Vidare beskriver Skolverket (2019) förslag till olika sätt att 

utforma verksamheten för att skapa en stimulerande och uppmuntrande läsmiljö: Spontana 

läsaktiviteter bör initieras och genomföras. Böcker ska vara lättåtkomliga och kunna flyttas 

för att skapa rörelse, så att läsandets plats blir varierat. Ett rikt flöde av olika böcker och 

läsmedier uppmanas för att alla barn ska kunna hitta något de är intresserade av. De ska 

erbjudas böcker på olika språk, genren, för olika åldrar, intressen och normkritiska 

inriktningar. Det är även bra om det erbjuds läsning i olika former såsom ljudböcker eller via 

bokappar. Genom att uppmuntra och använda sig av muntligt berättande och samtal där man 
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använder rösten och dramatiserar läsandet, kan i sin tur inspirera barnens eget berättande och 

öka intresset för läsning. Slutligen uppmuntras en samverkan med vårdnadshavare, där de 

erbjuds ta med egna böcker eller uppmuntras till att läsa högt för barnen hemma. Genom 

vuxna förebilder som läser för barnen så lär sig barnen att läsa när de blir lästa för framhåller 

(Jennfors & Jönsson, 2010).   

3.5.2  Språk och läsningens förankring i läroplanen och förordningar 

I Läroplanen för förskolan framstår det tydligt att “Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö 

där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala 

om litteratur och andra texter” (Skolverket, 2018, s. 8). Det beskrivs även att verksamheten 

ska ha utgångspunkt i ett barnperspektiv för att kunna motivera och stimulera den fortsatta 

utvecklingen, samspelet ska ske mellan vuxna och barn på så sätt de lär av varandra.  

 

Det beskrivs i Utbildningsdepartementet (210:800) att man som förskollärare ska arbeta med 

att erbjuda barnen en trygg omsorg och de ska formas så lärandet, omsorgen och 

utvecklingen bildar en helhet. “Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, 

lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften” (Skolverket, 2018, s. 8). 

Utgångspunkten för arbetet ligger i fokus mot målen i Läroplanen (Skolverket, 2018) under 

kommunikation och skapande. Vidare i läroplanen står det att förskolans arbete ska inrikta sig 

på så sätt att: “Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra” (Skolverket, 2018, s. 10).  

 

Det lyfts även att barnen ska lära “sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket, 2018, s. 11). Barnen ska få 

möjlighet att utveckla sitt talspråk, ordförråd, berättarförmåga och tankar. De ska ges 

möjlighet att utveckla sin argumentations- och kommunikationsförmåga för att kunna delta i 

olika sociala sammanhang (Skolverket, 2016).   

3.6   Studiens teoretiska utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är ett poststrukturalistiskt perspektiv. Detta synsätt 

utgår till stor del från det postmoderna perspektivet och det centrala för båda dessa teorier är 

språket och hur det skapar mening, vetenskap och identitet. Nordin-Hultman (2004) lyfter de 

centrala begrepp som kännetecknar perspektivet: Subjektivitet, positionering och diskurs.  

Begreppet subjektivitet grundas på de erfarenheter som formats av samtal och praktik, dessa 

subjekt tas sedan upp och refereras till vid olika former av möten. Nordin-Hultman (2004) 

menar på att subjektet sedan positioneras och används i olika situationer utifrån miljö och 

normer för det just det mötet. Författarna menar på att diskursbegreppet används i olika 

situationer och med skiftande syfte som omfattar allt från tal till text inom särskilda 

sammanhang och processer i samhället. Diskurser är därmed de utsagor och normer som 

passerar och formas i sociala relationer (Nordin-Hultman, 2004). Utifrån detta kan man dra 

slutsatsen att en människa inte är begränsad till endast en praktik eller diskurs, utan har med 

hjälp av sina erfarenheter tillgång till en rad olika subjekt att använda sig av. Som individ kan 
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man positionera sig i förhållande till de diskursiva praktikerna, positionering innebär att i tal 

och text erbjuda barnen olika subjektpositioner i relation till de konstruktioner som formas. 

 

Denna teori är relevant för arbetet eftersom undervisning för barns språkutveckling handlar 

mycket om olika sätt att tänka och agera. Subjektivitet och identitetsskapande hos barn sker 

hela tiden under aktiviteter i verksamheten, samtal och praktik är de som skapar just 

vetenskap och mening för barns lärande och utveckling. Positionering är även en stor del i en 

aktivitet som högläsning eftersom det handlar om att identifiera vilka metoder och strategier 

som passar för det möten som ska ske med barn, samt vilket förhållningssätt pedagoger ska 

ha beroende på dessa.  
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4 Metod 

Studiens syfte är att lyfta fram förskollärares olika tillvägagångssätt vid högläsning och vad 

de anser är de positiva respektive negativa effekter av detta med utgångspunkt i 

språkutveckling. Fokus ligger även på hur förskollärare anser att de möjliggör och uppfyller 

det uppdrag som anges kring läs och språkutveckling i läroplanen (Skolverket, 2018). I 

studien används en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med 

förskollärare som dokumenteras med ljudinspelning och anteckningar, samt 

observationsstudier vid högläsningstillfällen. En kvalitativ forskningsmetod används när 

forskaren vill ta reda på hur något är, samt för att studera människors uppfattningar och 

upplevelser kring ett fenomen (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012).  Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att “ett arbetssätt där intervjuer och observationer 

kombineras kan man konfrontera olika delar i materialet, till exempel för att låta intervjuerna 

bekräfta materialet från observationerna” (s. 53). I detta lyfter Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

även aspekten i frågan om att det kan finnas andra utsagor än vad jag som forskare analyserar 

av observationerna. Därför inleds studien med observationer av högläsningsituationer för att 

jag som forskare ska kunna ta upp frågor och tolkningar kring dessa under intervjun.  Ahrne 

och Svensson (2015) beskriver att det kan vara en bra strategi att förena två metoder för att 

skapa sig en djupare och fullständig bild av det som ska undersökas. Vid tre av studiebesöken 

genomfördes observationen först och sedan intervjun, vid resterande fyra genomfördes 

intervjun först och därefter observationen. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden i denna studie utgörs av semistrukturerade intervjuer och öppna 

observationer. 

 

Semistrukturerade intervjuer  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar att kvalitativa intervjuer kan genomföras på 

olika sätt, frågor och frågeformuleringar kan anpassas och variera beroende på vad studien 

efterfrågar. I denna studie utgick intervjun ifrån de forskningsfrågor som arbetet syftar till, 

som komplement och stöd för forskaren fanns även följdfrågor formulerade (bilaga 2). 

Genom att genomföra intervju på detta sätt skapas möjlighet för djupare kunskap, bredare 

bild och kunna se fler nyanser och perspektiv av det som undersöks än vad som skulle 

komma fram av standardiserade frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

 

Observationer 

Enligt Lalander (2015) existerar det olika dimensioner av en observationsstudie. I denna 

studie användes en öppen observation, förskollärarna blev informerade om studiens syfte och 

intentioner innan observationstillfället. Det finns dock vissa nackdelar med denna typ av 

observationsmetod. Lalander beskriver att respondenterna kan förändra sitt beteende när de 

vet vad som ska studeras av forskaren, detta kan därmed påverka situationen som observeras. 

Innan observationerna skulle genomföras informerades förskollärarna om vad som skulle 

studeras, men syftet med observationerna var inte att styra förskollärarna till en specifik 
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metod som de skulle utöva under observationstillfället. Därför gavs inga riktlinjer om hur de 

skulle genomföra lässituationen, utan förskollärarna fick själva välja hur de ville genomföra 

den.  

Observationerna genomfördes med partiellt deltagande av observatören, vilket innebär att 

forskaren håller låg profil men kan interagera med barnen om de söker kontakt under 

observationstillfället. En plats med ett lämpligt avstånd till situationen valdes ut för att 

möjliggöra viss distans till det som skulle observeras, men tillräckligt nära för att uppfatta det 

som sades och vad som utspelades. Placeringen som valdes för att observera studieobjektet 

utgår från det Lalander beskriver som partiellt deltagande, att behålla sig självständig som 

forskare men inte skapa en suspekt atmosfär. Under observationstillfället fördes anteckningar 

som bygger på det Lalander skriver: ”det är mycket viktigt att kontinuerligt föra anteckningar 

om vad som sker och vad man upplever på fältet” (s.110). Observationerna fungerade som ett 

komplement till intervjuerna, för att få mer material till att styrka observationen och tvärtom. 

Lalander lyfter att det är en viktig aspekt att komplettera observationsanteckningar med 

intervjuer för att mer djupgående kunna förstå och tolka det som händer under observationen.   

4.2  Urval 

Urvalet av deltagare i studien baserades på en intresseanmälan som skickades ut via e-

postmeddelande till förskollärare i förskoleverksamheter i Kommun i Norrbotten. Sju 

förskollärare valdes därefter ut som respondenter. Anledningen till varför det bara var 

utbildade förskollärare som kontaktades är därför studiens syfte och mål riktar sig till 

förskollärares strategier och mål med högläsning i förskolan, baserat på läroplanens 

styrdokument inom området. I läroplanen står det att ”Barnen ska erbjudas en stimulerande 

miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och 

samtala om litteratur och andra texter” (Skolverket, 2018, s. 8). Studien genomfördes på fem 

olika förskolor, sammanlagt sju förskollärare intervjuades och observerades.   

4.3  Etiska ställningstaganden  

Studien innefattar de fyra forskningsetiska principerna som anges som ett huvudkrav för 

forskning i Vetenskapsrådet (2002); information-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Inför intervjuerna och observationerna informerades förskollärarna och 

vårdnadshavarna om informations- och samtyckeskraven och fick även en redogörelse för 

arbetets övergripande syfte. Förskollärarna fick godkänna sin egen medverkan och 

vårdnadshavarna blev informerade om att en observationsstudie kommer genomföras vid ett 

högläsningstillfälle, samt tydligt information om att det var förskolläraren som skulle 

observeras och inte barnen (bilaga 1 & 3).  Barnen som deltog fick övergripande information 

om vad forskaren skulle göra och fick själva bestämma om de ville delta eller ej. Alla parter 

fick själva bestämma om de ville avsluta sin medverkan eller inte ville besvara någon 

frågeställning. De deltagande informerades om de som Löfdahl (2014) presenterar som 

konfidentialitets- och nyttjandekravet, som innebär att det deltagande i studien kommer vara 

anonyma i den allmänna publiceringen av arbetet och att obehöriga inte tar del av intervju- 

och observationsmaterialet. Det insamlade materialet raderades efter arbetet var färdigställt.    
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4.3.1  Genomförande 

Studien inleddes med att det skickades ut ett e-postmeddelande till förskollärare i 

verksamheter i Kommun i Norrbotten. Intresseanmälan innefattade en kort beskrivning av 

arbetets syfte, frågeställning, innehåll, tidsplan, praktisk information om deltagandet, hur 

intervjuerna skulle genomföras och vad som skulle observeras. Tidsplanen innehöll förslag på 

datum för intervju och observation som förskollärarna kunde välja mellan, beroende på vad 

som passade de bäst bokades datum och tid. Därefter skickades ett brev med information om 

studien och dess syfte ut till förskollärarna som skulle vidarebefordras till vårdnadshavare.   

Observationerna och intervjuerna genomfördes över två veckor med mellanrum, detta för att 

efter varje tillfälle kunna sammanställa och transkribera data. Samtalstiden under intervjuerna 

varierade mellan 15-20 minuter, observationstiden var mellan 10-20 minuter. 

4.4  Bearbetning, tolkning och analys 

Arbetet har analyserats kontinuerligt genom arbetsprocessen. Arbetet utgår från de tre 

tolkningsfaser i en analys som Svensson (2015) beskriver; den primära, sekundära och 

tertiära tolkningen. Svensson beskriver att det teoretiska perspektivet som utgångspunkt i 

arbetet har en väsentlig del i hur man analyserar det insamlade materialet, teorin styr vilka 

analysfrågor som är relevanta att ställa för att kunna besvara arbetets forskningsfrågor. 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det poststrukturalistiska perspektivet som Nordin-

Hultman (2004) skriver om, fokuset i hennes avhandling är de pedagogiska miljöerna och 

barns subjektskapande. Utifrån studiens syfte och frågeställning var det tre tolkningsfaserna: 

primära, sekundära och tertiära den analysmetod som gav möjlighet att urskilja helheten och 

mönster i resultatet. Analysfrågor formulerades utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, 

därefter analyserades intervjusvaren med hjälp av dessa tillsammans med begreppen i den 

egenkonstruerade tabellen, för att se saker från nya infallsvinklar och ge teorin en tydlig roll i 

resultatet (Svensson, 2015). Resultatets tematiserades genom att intervjusvaren tillsammans 

med de centrala begreppen sorterades under de formulerade analysfrågorna och sedan under 

studiens tre forskningfrågor. 

4.4.1 Primär tolkning  

I den primära tolkningen sker den första tolkningen och sorteringen automatiskt vid 

medverkandet i intervjuerna. Svensson (2015) benämner att den primära tolkningen sker i 

våra sinnen i mötet med fenomen eller personer, detta baseras på den enskilda individens 

tidigare erfarenheter och är inte ren fakta. Författaren menar därmed att jag som forskare 

instinktivt tänker, bedömer och tolkar under intervjutillfället baserat på mina tidigare 

erfarenheter. 

4.4.2 Sekundär tolkning 

Svensson (2015) beskriver att forskaren i den sekundära fasen transkriberar det insamlade 

materialet från den primära tolkningen så de blir befintligt i skrift eller tal. Intervjuerna i 

denna studie transkriberades i skrift, ljudinspelningarna lyssnades igenom och nerskrivna i 

ord för ord i flytande text. Därefter sammanställdes svaren från respondenterna till studiens 
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forskningsfrågor utifrån svarens relevans. Nyckelbegrepp plockades därefter ut under varje 

fråga för att se helhet och urskilja mönster (tabell 1), varje kolumn representerade varsin 

intervju. Tabellen 1 där nyckelbegrepp plockats ut skapade en överskådlig bild där 

intervjuerna blev synliga parallellt med varandra. 

4.4.3 Tertiär tolkning  

Den slutliga analysen av studiens insamlade empiriska material görs i den tertiära tolkningen 

(Svensson, 2015). I denna tolkningsfas är syftet att besvara studiens forskningsfrågor, utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkt. Därmed formulerades en rad analysfrågor utifrån teorins 

centrala begrepp som ett ledande verktyg för att synliggöra mönster och urskilja likheter och 

skillnader i analysprocessen.  

 

Intervjufrågor Förskollärare 

1 

Förskollärare 

2 

Förskollärare 

3 

Förskollärare 

4 

Förskollärare 

5 

Förskollärare 

6 

Förskollärare 

7 

Fråga 1. Ex; 

Ordförråd, 

gemenskap, 

lyssna, 

ordförståelse 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 
Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Fråga 2. Ex; Röst, 

dialog, 

bildsamtal, 

Ugglo 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Fråga 3. Ex; Målstyrt, 

process, 

variation, 

strategier 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

Centrala 

begrepp 

 

Tabell 1 - En egenkonstruerad tabell som användes i den sekundära och tertiära tolkningen 

under analysen. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt redogörs studiens resultat som framkommit utifrån analysen. Resultatet bygger 

på förskollärarnas uttalande om olika metoder som de använder vid högläsning och hur de 

uppfattar att högläsning kan stimulera barns språkutveckling i förskolan. Det bygger även på 

det insamlade materialet från observationerna av förskollärarna under lästillfällena. 

5.1  Högläsningens betydelse 

I alla intervjuer beskrev förskollärarna att högläsning bidrar till att utöka ordförrådet, 

specifikt därför att de ord som används i böcker oftast inte används i dagligt tal. På så sätt 

menar förskollärarna att högläsning och specifikt böcker kan bidra till en förståelse för ord 

som barn inte får i dagligt tal. Detta bidrar även till ett bredare språkbruk för barnen, genom 

att de får nya ord som de kan samtala om. Högläsning uttrycks även spela stor roll i att lära 

sig att utveckla sin identitet, eftersom högläsningstillfällen kan utmana barnen att 

använda/utveckla känslor, förstå såväl andras som sitt eget perspektiv. Förskollärarna lyfter 

högläsningens betydelse utifrån att det kan bidra till att barn får möjlighet att förstå att det 

finns olika kulturer och livsåskådningar, generationer och sociala konstruktioner. Genom 

högläsningen sitter man tillsammans och blir en gemenskap, får en gruppkänsla och en känsla 

för att lyssna. En förskollärare beskrev det så här:  

 

Stor betydelse, det handlar ju om att väcka barnens intresse för berättelser och texter, 

skriftspråket framförallt är det som är betydande, så de inspireras att både titta, 

berätta, lyssna och höra. 

 

Förskollärarna beskriver vidare att läsning har en stor betydelse för samspelet. Det som 

barnen kan ta till sig vid högläsning möjliggörs beroende på vilken bok som väljs. De lyfts 

även en aspekt med ordförståelse som handlar om att kunna knyta ihop innehåll och ord med 

barnens verklighet så de blir mer levande. På så sätt kan förskollärarna arbeta med högläsning 

som även lyckas få med sig de barn som kanske inte har med sig samma språkbank hemifrån.  

5.2  Litteracitet 

Förskollärarna uttryckte mycket om barns tillägnande av litteracitet. De understryker att det 

är ett begrepp som täcker allt, både själva läsandet och att kunna förstå hur och varför. En 

förskollärare beskriver:  

 

Vi använder oss mycket av Björklunds forskning om att erövra litteracitet, till vårt 

språkmål. Då handlar de ju om att erbjuda språk på många olika sätt.  

 

Det startar den språkliga medvetenheten, att barnen blir medvetna om att språket är ett 

talande och skriftspråk i ett paket. Förskollärarna i studien beskriver att de ofta märker hur 

man som pedagog och vuxen är en skapande förebild för barnen kring läsning. Litteracitet 
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beskrevs komma i uttryck på många olika sätt såsom ett tyst berättande, diskutera kring 

bilder, till att något barn högläste för de andra och skulle vara den vuxna i leken.  

5.3 Användning av högläsning 

Under intervjuerna framkom olika svar på hur mycket förskollärarna använder sig av 

högläsning. Det var dock ett mönster rakt igenom av så kallad läsvila. Alla förskollärare 

beskrev att de läste åtminstone en gång per dag och detta ofta var ett planerat lästillfälle efter 

lunch. Det fanns en variation kring vilken metod som användes i dessa lässtunder, men 

majoriteten beskrev att de ofta använde sig av Ugglo som är en bokapp som erbjuder en 

variation av barnböcker som kan läsas själv och med uppläsning på exempelvis en Ipad.  

 

Varje dag har vi en läsvila och oftast har vi den med Ugglo, ibland på uppläsning eller 

berättarröst. 

 

Förskollärarna lyfte att Ugglo i kombination med projektor skapade möjlighet för att läsa för 

fler barn samtidigt och att de skapade möjlighet för att alla barn skulle kunna se boken 

visuellt när den lästes. Läsning med en analog bok var sällan något som förskollärarna lyfte 

att de använde under läsvilan, den analoga boken fick mer plats i de ibland spontana 

lästillfällena som förskollärarna beskrev genomfördes vissa dagar. Majoriteten av de 

observationer som genomfördes var efter barnen ätit lunch, de flesta av dessa lässituationer 

var en så kallad läsvila.  

5.4  Högläsning: Metoder och strategier 

Utifrån intervjuerna och observationerna var de mest framträdande metoderna vid högläsning 

dialogiskt läsande och attribut läsning där rösten används som verktyg för att fånga barnen.  

 

Röst och dialog 

Det dialogiska läsandet handlade om att skapa samtal och dialog kring boken och dess 

innehåll. Ordförklaringen uttrycktes vara speciellt viktig vid läsning med de yngre barnen. 

Alla förskollärare beskrev att de använde rösten som ett verktyg i läsandet, genom att skifta i 

attribut, ljudnivå, röstläge, dynamik och karaktärsdrag. När förskollärarna läser med inlevelse 

och förvränger röster på olika sätt beskrev de att de upplevde att barnen blev mer intresserade 

och reflekterande över boken och dess innehåll. En av förskollärarna beskrev det så här: 

 

Dels så försöker jag läsa med väldigt mycket inlevelse, det tycker jag är halva grejen 

med böcker att bara läsa den rätt upp och ner utan att jag också har en inlevelse i det 

jag läser. 

 

Utifrån observationerna var också denna metod den mest framträdande, under alla 

observationstillfällen använde sig förskollärarna av dialogisk läsning och rösten som ett 

verktyg. Det framkom däremot en variation i hur samtalen fördes mellan förskollärarna och 

barnen och vilka frågor som ställdes. Ur denna aspekt kan litteraturvalen som förskollärarna 
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gjorde under dessa tillfällen ha spelat roll i variationen av dialogen som utspelade sig vid 

observationerna.  

 

Bildsamtal/bildpromenad 

En metod som belyser dialog och samtal om bilder i böckerna (bildpromenad) var också 

framträdande i alla intervjuer. Förskollärarna beskrev hur de brukar stanna upp vid bilder i 

böckerna och samtala om dem, att man under vissa lästillfällen inte ens behöver läsa boken 

utan bara titta på bilderna och skapa en dialog kring dem.  

 

Bildpromenader är otroligt bra för då kan man få en förståelse bara av att kolla på 

bilden, vad handlar bilden om? För yngre barn säger bilden det barnet behöver veta av 

vad boken handlar om, det skapas en dialog, jag som pedagog kanske ser det här men 

barnen ser något annat och kan diskutera kring det. 

 

Under ett av observationstillfällena var det en förskollärare som läste en bok med enbart 

bilder och ingen text. Hela detta lästillfälle präglades av dialog och samtal, eftersom det inte 

fanns en nerskriven berättelse kunde barnen och förskolläraren tillsammans prata om vad de 

tror hände i boken baserat på bilderna. Barnen ville under detta lästillfälle läsa boken en 

andra gång och det som var fokus i samtalen första gången boken lästes, blev till något annat 

andra gången. Förskolläraren var här även noga med att ställa öppna frågor så barnen fick 

använda sin fantasi och sina erfarenheter. Denna metod är utifrån intervjuerna och 

observationerna något som i kombination med dialogiskt läsande blir något som fångar 

barnen och ett lästillfälle där barnen får reflektera och fundera.  

 

Verktyg för bearbetning av händelser/ identifikatorisk läsning  

Alla förskollärare beskrev i intervjuerna att de använder böcker och högläsning som ett 

verktyg för att bearbeta något som kan ha hänt i barngruppen, det vanligaste som gavs som 

exempel var arbete med relationer i barngrupperna. Här använde förskollärarna aktivt böcker 

för att ta upp hur man exempelvis är en bra kompis. Alla förskollärare lyfte att läsning är ett 

bra verktyg för att kunna bearbeta saker med barn utan att peka ut någon eller något. De 

skapar en atmosfär där barnen får möjlighet att prata, samtala, diskutera och dela sina 

erfarenheter med varandra. Därigenom kan barnen få prata och bearbeta något som de 

funderat på utan att känna sig tvingade eller utpekade. Två av förskollärarna uttryckte sig så 

här:  

Barnen får veta hur de ska vara och kännas. Då blir de mer okej att prata om för 

barnen, barn runtomkring kan komma och berätta sina erfarenheter vilket gör det mer 

synligt att barnet inte är ensam om det. 

 

Man kan använda böcker som verktyg om de varit nå tjafs ute på gården eller om det 

hänt något, då kan man använda en sådan bok som behandlar detta på samlingen och 

samtala och prata om det. 

 

Läsning och böcker är enligt förskollärarna i denna studie ett verktyg som kan hjälpa barnen 

och barngruppen att bearbeta och samtala om såväl dilemman som svåra situationer. Under 
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observationerna syntes denna typ av metod genom den dialog som förskollärarna hade med 

barnen, samtalen under lässituationen kunde många gånger röra sig om dilemman i barnens 

vardag som de kunde relatera till bokens innehåll och berättelse.  

 

Estetiska uttryckssätt  

Mindre framträdande metoder var att utmana barnen att arbeta med sagor och berättelser på 

andra uttryckssätt såsom exempelvis de estetiska. Det var emellertid bara tre av 

förskollärarna som konkret beskrev att de använde sig av andra uttryckssätt när de läste, 

exempelvis att dramatisera en saga eller sjunga den. 

 

Sedan alla estetiska uttryckssätt, (bara för att man är fem år och inte just nu kan läsa) 

så ska man inte känna sig dålig. Utan man får utmana på andra sätt, att dramatisera en 

saga, att man ger olika sätt att uttrycka sig. 

 

Har man lättare att uttrycka sig i de estetiska uttrycksformerna så ska man få möjlighet 

till det också. 

 

De ville inte ens höra sagan i början för att de tyckte de var obehagligt, så då blev 

dramatiseringen ett sätt för oss att hjälpa till att ta sig förbi den där rädslan och se 

spänningen istället, att de blev spännande och inte läskigt. 

 

Citaten ovan visar på att dessa förskollärare använder sig av exempelvis dramatisering av 

sagor för att barnen ska få uttrycka sig på annat sätt. Att dramatisera en saga kunde hjälpa och 

stötta de barn som ville uttrycka sig på andra sätt, att erbjuda en varitation i arbetet med sagor 

och berättelser är enligt dessa förskollärare en tillgång för att kunna utmana alla barn utifrån 

deras intressen. Under observationerna var det emellertid ingen av förskollärarna som konkret 

använde sig av denna metod.  

 

IKT 

Under intervjuerna blev det tydligt att appen Ugglo används frekvent av alla förskollärare i 

studien. Förskollärarna lyfte olika aspekter och funktioner med att använda Ugglo: 

 

Då kan de ibland bli stökigt och då tar vi fram Ugglo för då kan alla barnen se bilderna 

direkt, medans den läser.” 

 

Man tar upp på Ugglo är om man är själv på eftermiddagssamlingen. Det är lättare att 

fånga alla barn då än att sitta med en bok. 

 

Ugglo för mig känns som något som man ska använda när man tappat rösten eller är 

trött för att läsa. 

 

Vi märker på våra barn när vi fått möjligheten när vi kan projicera en bok, att de blir en 

annan röst som läser men framförallt att bilden blir så pass mycket större att den ger en 

annan möjlighet att ta till sig böcker på ett annat sätt en tidigare. 
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Men sedan finns ju Ugglo som vi använder, med olika språk och de försöker vi också att 

vi ska lyssna på böckerna på olika språk. 

 

Som de valda citaten från intervjuerna ovan visar på, finns det en spridning i uppfattningar 

om vad Ugglo kan skapa och hur de används. Majoriteten av förskollärarna ser Ugglo som ett 

bra verktyg för att alla barn ska kunna se bilderna, när förskollärarna ska läsa för en större 

grupp med barn lyfte de att Ugglo är en bra metod. De beskrev att det blir lättare att fånga 

barnen när möjligheten finns att projicera upp böcker på en större bild. Däremot fanns det ett 

par förskollärare som lyfte att de upplever att Ugglo inte skapar samma möjlighet till 

reflektion och att de kunde känna att barnens läsande blev mindre djupgående. Detta tyckte 

de sig visa i att barnen ibland bara kunde sitta och byta böcker hur som helst innan de ens 

lästs klart. De beskrev att det inte heller skapades samma samtal eller dialoger som när de 

läste fysiska böcker. Men i huvudsak beskrevs Ugglo som ett bra verktyg för att alla barn kan 

se bilderna, möjlighet att höra andra språk och lättare att fånga en större grupp barn. Under 

observationerna användes dock bara Ugglo projicerat på storbild av en förskollärare, denna 

lässituation innefattade en större grupp barn på ca åtta stycken där alla satt tillsammans och 

lyssnade.  

5.5  Litteraturval och läsmiljö 

När förskollärarna ska läsa för barnen uttrycker de i intervjuerna att de ofta har valt böcker 

innan, beroende på vad de vill skapa med lästillfället. Utifrån observationerna visades det 

tydligt att förskollärarna ofta väljer böckerna eller boken som ska läsas själva. Under de 

observationer av lästillfällen som genomfördes var det 6 av de 7 förskollärare som valt boken 

själva, likaså att de tittat igenom och läst boken själva tidigare. Det lyfte i intervjuerna att de 

brukar låta barnen välja böcker själva också, men att det då blir en annan typ av lästillfälle. 

Om förskollärarna inte läst boken innan så beskriver de att man kan börja lässtunden med att 

bläddra igenom boken tillsammans med barnen, se vad som händer och samtidigt passa på att 

läsa själv och se igenom den. Det kom fram att förskollärarna i vissa fall lagt bort böcker när 

de tittat igenom dem eftersom de stridit mot förskolans uppdrag och arbete med genus, 

normer, värderingar och mål. En förskollärare beskriver:  

 

Vi tittar igenom dem, men det handlar ju mycket om barnens intresse och deras 

erfarenheter ska få ta plats i verksamheten, det gör det mycket genom litteratur. 

 

Förskollärarna var eniga i den bemärkelsen att man ska utgå från barnens intressen och i 

största mån ta in de böcker som de önskar, men att de ibland kan bli ett dilemma och att man 

måste plocka bort böcker som känns ”olämpliga”. 

 

Förskollärarna i studien lyfte även vikten av en god läsmiljö. De beskrev att det är viktigt att 

ha böcker placerade på många olika ställen, för att barnen ska ges möjlighet att välja plats att 

läsa på:  
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Flera läshörnor på avdelningen, märker vi att inte alla barn gillar att läsa på samma 

ställen, det är intressant att se på barnen, vissa tycker om att sitta och läsa i soffan men 

andra gör inte det och då är det viktigt att skapa miljöer så de blir intressant.  

 

Att också ha böckerna på barnens nivå var något några av förskollärarna konkret belyste. 

Möjlighet till ett bibliotek i närheten hade 4 av de 5 förskolor som besöktes, en hade bokbuss 

som ett alternativ till bibliotek. Utifrån observationerna hade alla de avdelningar på 

förskolorna som besöktes böckerna på barnens nivå och placerade på olika ställen, det var 

emellertid ofta så att förskollärarna hämtade den bok de skulle läsa under dessa lässituationer 

i ett stängt rum. Förskollärarna motiverade detta under intervjuerna med att de lagt undan 

boken tidigare för att veta var den var till lästillfället eller att det var en ny bok som de inte 

hunnit lägga fram ännu.  

5.6  Pedagogiskt verktyg 

I intervjuerna beskrivs högläsning som ett pedagogiskt verktyg som all undervisning i 

förskolan, att man utgår ifrån målstyrda processer och jobbar utifrån de sätt som är möjliga. 

Det är en del av förskolans uppdrag att barn ska få ta del av läsning och tillägna sig språket, 

förskollärarna belyste att det är viktigt att utgå från läroplanen och använda sig av olika 

undervisningsmetoder. Nedanstående citat sammanfattar det dem flesta förskollärare 

uttryckte:   

En bra undervisningsmetod där man får in mycket del i läroplanen, med språket, 

lyssnandet, berättandet, språkutveckling, att man kan få se det med var barnet är, vilket 

stadie, vad ställer de för frågor, vad svarar de på frågor, vad ser det på bilderna. 

 

Det är vårt uppdrag och de påverkar ju allt i vårt språkliga arbete att de finns med som 

en bas någonstans, högläsningen är en del men de finns andra språkliga utmaningar 

som man ger barnen och bitar som man utmanar dem i och så. Högläsningen är en 

viktig del, delvis för att barnen ska få liknande förutsättningar, vi har möjligheten att ge 

liknande utbud beroende på vad man får hemma. 

 

De lyftes även att de är viktigt att göra det på så många olika sätt som möjligt för att få med 

så många olika barn som möjligt och kunna fånga dem. De beskriver att det är av vikt att 

använda sig av olika typer av hjälpmedel och strategier för att kunna fånga olika barn baserat 

på intresse, de skapar även möjlighet för att läsandet ska bli lustfyllt.  

 

Till stor del hade förskollärarna svårt att beskriva hur högläsning används som ett 

pedagogiskt verktyg med ord. Citatet nedan sammanfattar det majoriteten av förskollärarna 

primärt uttryckte när frågan, Hur skulle du beskriva högläsning som ett pedagogiskt verktyg? 

ställdes: 

 

Just HUR det används som ett pedagogiskt verktyg… ja hm… jag har som klurat på det 

men det är svårt att sätta ord på det.  
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Varför förskollärarna hade svårt att först uttrycka sig om hur högläsning är ett pedagogiskt 

verktyg, kan utifrån svaren som gavs vid intervjuerna tolkas vara därför det är en sådan 

självklarhet att läsning är ett pedagogiskt verktyg enligt förskollärarna. De uttryckte att de 

sällan reflekterar över HUR det används som ett pedagogiskt verktyg eller hur de ska 

motivera det. Under intervjuerna gled också många av förskollärarna iväg efter en stund och 

pratade om andra ämnen när denna fråga ställdes. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens metod och val av analys. Därefter diskuteras resultatet i 

relation till bakgrund och studiens teoretiska utgångspunkt.  

6.1  Metoddiskussion 

Eriksson-Zetterquist och Svensson (2015) beskriver intervjuer som ett bra verktyg för att få 

höra personers reflektioner kring fenomen och ta del av deras perspektiv. Författarna belyser 

också att en observation i kombination med en intervju är ett bra verktyg för att kunna 

konfrontera olika delar i materialet. Studiens syfte är att undersöka de olika metoder som 

förskollärare använder sig av i förskolan vid högläsning, studiens fokus ligger därmed på 

förskollärarna och deras perspektiv och reflektioner. Därför valdes en kvalitativ 

forskningsmetod ut för studien och insamling av material genomfördes via intervju och 

observation. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och utgick ifrån de tre 

forskningsfrågor som studien syftar till. Bryman (2011) beskriver att positiva aspekter med 

semistrukturerade intervjuer och formulerade följfrågor är att ordningen och strukturen i 

sådana intervjuer kan upprätthållas någorlunda och skapa en flexibel dialog. Löfgren (2014) 

poängterar att en semistrukturerad intervju ger en prägel av en trygg atmosfär och att man har 

en dialog tillsammans, snarare än att forskaren bara ställer frågor och den andre svarar. 

Följdfrågor var formulerade för att underlätta att samtalet inte stannade upp och som stöd för 

forskaren. En svaghet med valet av semistrukturerade intervjuer i denna studie var att 

förskollärarna i vissa tillfällen frångick eller spann iväg på andra ämnen som inte var relevant 

för studien, därigenom hade kanske en mer strukturerad intervju med fastställda konkreta 

frågor kunnat vara optimal. Frågorna som ställdes upplevdes ibland ganska stora av 

förskollärarna och det hade varit fördelaktigt att dekonstruera och rekonstruera frågorna så de 

blev mindre. 

 

I denna studie användes öppen observation och där forskaren var partiellt deltagande, detta 

möjliggjorde att studera förskollärarnas metodval utan direkt styrning från forskaren. 

Nackdelen med den öppna observationen kan i huvudsak varit att förskollärarna var 

medvetna om vad jag skulle studera och kunde således ändra sitt beteende och 

förhållningssätt utefter vad jag undersökte. Ett förändrat beteende utmärktes inte under 

observationstillfällena, det är inte något jag som forskare konkret kunde peka ut därför att jag 

tidigare inte arbetat eller haft verksamhetsförlagd utbildning på vissa av de förskolor som 

besöktes. Den deltagande observatörsrollen valdes utifrån att forskaren inte ville vara passiv 

och bara tomt registrera. Lalander (2015) beskriver att det är fördelaktigt att vara en 

deltagande observatör för att kunna leva sig in i den andres perspektiv och hålla en god social 

relation. Observationstillfällena blev mer avslappnade då barnen kunde känna att jag var 

närvarande och delvis deltagande, lästillfällena som observerades blev därmed naturliga och 

barnen vågade agera på det sättet de skulle i vanliga fall.  

 

Eriksson-Zetterquist och Svensson (2015) lyfter att det är viktigt att transkribera det 

insamlade materialet så snabbt som möjligt för att kunna urskilja mönster som kan styra de 
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fortsatta datainsamlingarna till saker som varit återkommande eller intressanta för studien. 

Därför genomfördes transkriberingen och analysen av det insamlade materialet kontinuerligt i 

en arbetsprocess. Intervjuerna som spelats in skrevs ner i separata dokument efter varje 

intervjutillfälle, detta för att få ner materialet så snabbt som möjligt och för att undvika att det 

blev för mycket material att behandla på en och samma gång. Detta möjliggjorde även att 

forskaren kunde analysera materialet kontinuerligt. Nackdelarna med att alla intervjuer skrevs 

ner i detalj var att det blev mycket material att gå igenom i slutändan, men med hjälp av den 

egenkonstruerade mallen (tabell 1) blev det lättare att analysera materialet och urskilja 

mönster, likheter och skillnader. Den stora mängden av data som samlades in styrde valet av 

analysprocess utifrån att kunna skapa ett resultat i helhet och urskilja mönster, likheter och 

skillnader. Den förutbestämda analysprocessen med de olika tolkningsfaserna, tillsammans 

med den egenkonstruerade tabellen, möjliggjorde att datainsamlingen kunde sorteras och 

struktureras för att öka studiens trovärdighet (Hjalmarsson, 2014).  

6.2 Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet kopplat till bakgrunden och studiens teoretiska ramverk. 

Eftersom studien utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv är de ledande begreppen 

positionering, diskurs och praktik. I följande avsnitt diskuteras även centrala punkter som 

visat sig vara gemensamma för förskollärarna vid intervjuer och observationer.  

6.2.1 Metodens kraft 

Resultatet av såväl intervjuerna som observationerna visade starkt på två metoder som 

används frekvent och mest av förskollärarna. Det dialogiska läsande i kombination med 

dramatisering med hjälp av rösten var de som lyftes mest under intervjuerna och de som i 

huvudsak sågs mest i observationerna. Det dialogiska läsandet uppmuntrar barn att vara 

aktiva, samtala och uttrycka sig om bokens innehåll tillsammans med sin omgivning. Simsek 

Ceren och Erdogan Isikoglu (2015) beskriver att den dialogiska läsningen präglas av ett 

interaktivt arbetssätt och det var något som alla förskollärare belyste i intervjuerna och 

tillämpade i lästillfällena under observationerna. Simsek Ceren och Erdogan Isikoglu 

beskriver att barn under den traditionella läsningen inte uppmuntras till att vara aktiva på 

samma sätt som i dialogisk läsning.  Detta var även något som förskollärarna uttryckte och 

menade att dialogisk läsning är mer gynnande för barnens språkutveckling. Detta kan även 

kopplas till förskollärarnas användning av läsning för att bearbeta händelser i barngruppen, 

genom en dialog vid läsning erfar barnen olika förhållningssätt och de får verktyg för att 

kunna analysera och bearbeta knepiga situationer eller problem. Vygotskij (1995) påpekar att 

lärande sker genom samspel och tolkning tillsammans med omgivningen, förskollärarna i 

studien belyste denna aspekt som en stor del i högläsningstillfällen. Den dialog som skapas 

vid denna typ av läsning utmanar barnen att diskutera och utvärdera etiska och moraliska 

dilemman (Philgren, 2017). I läroplanen står det att förskolan ska ge barn förutsättningar för 

att reflektera, utforska, ta ställning till och förhålla sig till olika dilemman och livsfrågor i 

deras vardag (Skolverket, 2019). Detta var något dialogiskt läsande som metod belystes skapa 

av förskollärarna. Den identifikatoriska läsningen som metod var inget som konkret nämndes 

med ord i intervjuerna, men är sammanvävd med metoden om att bearbeta händelser. Valet 
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av att dramatisera rösten vid läsning uttrycktes under intervjuerna fånga barnen och ökat 

intresse för bokens innehåll. Genom att som förskollärare ha inlevelse när man läser ökar 

intresset för läsning och barnens eget berättande uppmuntras eftersom barnen lär sig att läsa 

och berätta när de blir lästa för (Jennfors & Jönsson, 2010).  

 

Bildsamtalen/bildpromenaden var en metod som belystes av alla förskollärare i intervjuerna, 

dock var det bara två förskollärare som använde sig specifikt av den metoden under 

observationstillfällena. I Evans, Williamson och Pursoo (2008) studie framkommer det att 

barn generellt är mer intresserad av att titta på bilderna i böckerna än texten. Resultatet från 

intervjuerna och observationerna pekar på att förskollärarna använder sig av bildsamtal i 

kombination med andra metoder, men att de sällan bara är den metoden som används. Menat 

att man läser en bok som bara har bilder och djupdyker i vad det är som händer på dem.  

6.2.2 Litteraturens roll 

Utifrån intervjuerna och observationerna blev det tydligt att förskolorna idag har högläsning 

åtminstone en gång under dagen, denna lässituation kan vara både spontan och planerad. Från 

observationerna hade majoriteten av förskollärarna valt boken som skulle läsas själv och 

planerat lässtunden som skulle bli observerad. Sandvik och Spurkland (2015) lyfter att det är 

viktigt att förbereda samtal om det man ska läsa för barnen för att det ska bli en aktivitet som 

speglas av deltagande och att barnen lär sig språk och dess beståndsdelar. Författarna belyser 

precis som förskollärarna i studien att dessa samtal ska vara öppna upp för fri tolkning, nya 

tankar och riktningar. Genom att förberedda sig på det sättet blir aktiviteten mer lustfylld och 

intressant. Aspekten av att läsa böcker som barnen valt själva hävdades mestadels förekomma 

i de spontana tillfällena, när barnen väljer böckerna själva blir det en annan typ av lästillfälle 

enligt förskollärarna. När förskollärarna pratade om vad användningen av Ugglo bidrar med 

till barns språkutveckling lyftes frågan om huruvida man ska låta barnen sitta ensamma och 

välja böcker. Några av förskollärarna upplevde att det i vissa fall inte blev lika djupgående 

läsning i dessa tillfällen eftersom barnen satt och bara bytte bok utan att ha läst klart den. 

Sandvik och Spurkland (2015) lyfter att litteraturen ger barnen möjlighet att erfara 

händelseförlopp och sammanhang, sedan även upptäcka hur innehållet i litteraturen knyts 

ihop till ett sammanhängande slut. Författarna belyser att barn som hoppar mycket fram och 

tillbaka i en berättelse möjligtvis kanske inte förstått en berättelses beståndsdelar. Med detta i 

åtanke kan man då tolka förskollärarnas svar utifrån att de kanske inte känner att det blir en 

språklig eller berättandeutvecklande aktivitet om barnen inte kan hålla fokus eller läsa klart 

en bok själva? 

6.2.3 Positionering och diskurs vid högläsning 

Resultatet från intervjuerna visar på en rad olika metoder som förskollärare beskriver att de 

använder sig av, men observationerna visade till största del bara på två typer av metoder som 

används. Under observationerna fanns det ett mönster i hur många barn som deltog i dessa 

lässtunder. Majoriteten av de observerade tillfällena var de tre-fyra barn som deltog. Utifrån 

intervjuerna beskrevs Ugglo projicerat på en duk eller vit vägg som en bra metod att använda 

sig av med en större grupp barn, eftersom det upplevdes vara lättare att fånga fler barn när 
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alla hade möjligheten att se bilderna. Detta kan vidare tolkas utifrån begreppet positionering, 

förskollärarna i studien visade på en reflektion kring huruvida vilken metod som passade bäst 

i mötet med barnen. Nordin-Hultman (2004) skriver om att subjektet (som i detta fall är en 

högläsningsmetod) positioneras och används samt anpassas i olika situationer utifrån just det 

mötet. Att förskollärarna anpassar lästillfällen utifrån antal barn, resurser, engagemang och 

syfte kunde urskiljas i intervjuerna eftersom de beskrev hur olika metoder fungerar och vad 

som krävs av såväl förskollärarna och barnen. Eftersom observationerna visade ett mönster 

av ett visst metodval av förskollärarna, tolkar forskaren det som att majoriteten av 

förskollärarna använde sig av samma subjekt eftersom de utifrån mitt syfte försökte tolka vad 

jag ville se på samma sätt.  

 

I resultatet beskrivs högläsning som ett pedagogiskt verktyg ur den aspekten att man utgår 

från målstyrda processer och jobbar utifrån de förutsättningar man har. Här belyste även 

förskollärarna att det är viktigt att utgå ifrån läroplanen och använda sig av olika 

undervisningsmetoder. Såväl observationerna som intervjuerna visade att högläsning i 

förskolan präglas av dialog och dramatisering med rösten. Majoriteten av lässituationer som 

observerades under studien hade samma utgångspunkt och fokus, det var bara några tillfällen 

som var avvikande från de andra. Med detta i åtanke blir det en fråga riktat mot praktik och 

diskurs. Som Nordin-Hultman (2004) beskriver är vi inte begränsade till endast en praktik 

eller diskurs, men utifrån vad resultatet pekar på använde förskollärarna sig i denna studie av 

liknande subjekt. Detta kan möjligtvis påverkas av Skolverkets språkmoduler och läslyft som 

alla de förskolor som deltog i studien jobbade eller har jobbat med under året.  

6.3 Högläsningens betydelse för yrkesuppdraget 

Resultatet i denna studie visar till att det finns en rad olika metoder som förskollärare 

använder sig av vid högläsning. Dessa olika metoder ska tillämpas beroende på vilket typ av 

möte som ska ske och vad man som förskollärare vill ha ut med lässtunden. Enligt 

förskollärarna i studien är det viktigt att ha inlevelse och ett interaktivt arbetssätt där barnen 

får möjlighet att vara medaktörer vid högläsning. Det är en betydande aspekt att man som 

förskollärare är intresserad och vill läsa tillsammans med barnen för att de också ska vilja 

läsa själva. Utifrån det förskollärarna lyfter kring högläsning och dess betydelse är det ett 

viktigt pedagogiskt verktyg som kan användas på många olika sätt, i olika situationer. Det är 

ett verktyg som kan hjälpa barnen att förstå sin omvärld och väcka deras nyfikenhet och lust 

för att samtala, diskutera, analysera och reflektera tillsammans med andra i sin omgivning. 

Många av förskollärarna i studien hade liknande svar på intervjufrågorna och det fanns en 

tydlig implikation på vilken metod som användes mest frekvent och var mest belyst. Fler 

observationsstudier ute i förskolorna hade möjligtvis kunnat påverka det resultatet pekade på, 

men utifrån intervjuerna hade förskollärarna en samsyn på hur viktig högläsning är och att det 

har en stor roll i barnens språkutveckling. Det nämndes av förskollärarna att det är viktigt att 

man tänker igenom vad man vill att högläsningen ska leda till och på vilket sätt man 

genomför det, det är viktigt att också reflektera över litteraturval, läsmiljön och vad den ska 

skapa för möjligheter för barnen. Förskollärarna beskrev också värdet av att stötta och 
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uppmuntra varandra i arbetslaget, samt att också kunna lyfta upp varandra och kunna 

utveckla sitt arbete tillsammans för att kunna föra verksamheten framåt. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie undersöker olika metoder som förskollärare använder sig av vid högläsning och 

vilken betydelse dessa har för barns språkutveckling. Vidare fördjupning inom detta 

forskningsområde skulle kunna vara att göra en större och mer djupgående 

observationsstudie, där kan man se i ett större perspektiv och större utsträckning vilken metod 

som förskollärare använder sig av vid högläsning. Att också studera hur dessa metoder 

påverkar barnen och se från deras perspektiv skulle fördjupa förståelsen om hur de olika 

metoderna stimulerar barnen i deras språkutveckling. En studie där man har barnintervjuer 

och observationer skulle kunna bidra till att synliggöra de olika metodernas styrkor och 

svagheter. 
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Bilaga 1.  

 

Hej! Jag heter Cecilia Berglund och jag går just nu min sista termin och har precis börjat 

arbeta med mitt examensarbete där jag ska undersöka: vilka olika metoder förskollärare 

använder sig av vid högläsning. Jag kommer genomföra en intervju som behandlar frågor 

kring området högläsning och observationer av några sådana tillfällen i verksamheten. Det 

som kommer observeras är förskolläraren och dennes metod vid högläsning. Barnens 

deltagande vid observationstillfället är frivilligt, deltagandet kan avbrytas när som helst. Jag 

som författare utgår från ett etiskt förhållningssätt och garanterar att barnen kommer vara 

anonyma och inte nämnas i arbetet. Det är även sekretesskyddat. Materialet kommer enbart 

att bearbetas och behandlas av mig och raderas när arbetet är färdigställt. Inga direkta citat 

eller referat kommer att behandlas i arbetet. Jag vill återigen förtydliga att de bara är 

förskolläraren som kommer att observeras av mig och inte barnen.  

Om intresse finns för att läsa arbetet när de är färdigställt kommer de publiceras på Luleå 

Tekniska Universitets webb. 

 

Här är mina personuppgifter om ni har några frågor: 

Namn: Cecilia Berglund 

Mail: ceciliab1996@hotmail.com 

Telefon: xxx 

 

Med Vänliga Hälsningar/ Cecilia Berglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

Bilaga 2.  

 

Inledande frågor  

• Vilken ålder är barnen på din avdelning?  

• Hur länge har du varit förskollärare?   

 

1. Vilken betydelse har högläsningen för barns språkutveckling enligt dig? 

 

Följdfrågor:  

På vilket sätt har …. betydelse? 

Hur ser du dessa …. ta sig i uttryck? 

Vad är högläsning för dig?  

Hur mycket använder du dig av högläsning? 

Vad är litteracitet för dig? 

 

1. Vilka olika metoder använder du dig av vid högläsning? Hur kan dessa 

stimulera barnens språkutveckling? 

 

Följdfrågor: 

Varför … metoden? 

Vad bidrar ... till? 

På vilket sätt/när anser du man kan använda … metod?  

Hur avgör du vilken metod som är lämplig?  

Hur väljer du din litteratur och vad utgår du ifrån när du väljer den utifrån din metod?  

Hur mycket spelar dina preferenser/erfarenhet in i ditt metodval? 

Vilken metod är du mest bekväm med? Varför den? 

Hur kan lässituationerna se ut? 

 

2.  Hur/på vilket sätt skulle du beskriva högläsningen som pedagogiskt verktyg?  

 

Följdfrågor: 

Hur mycket spelar läroplanen in i högläsningen?  

Hur mycket tid lägger du på planering (före och efter) av högläsningssituationer som har ett 

språkutvecklande syfte? 

Har du ett speciellt syfte med högläsningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

Bilaga 3.  

 

Nedan kommer information om min undersökning som du som deltagare behöver veta innan 

du deltar i studien. Studien kommer att handla om högläsning i förskolan, specifikt vilka 

olika metoder förskollärare använder sig av vid högläsning. Jag kommer genomföra en 

intervju som behandlar frågor kring området högläsning och observation av ett lästillfälle 

som du håller i verksamheten. Studien genomförs av mig (Cecilia Berglund) som studerar 

sista terminen på förskollärarprogrammet på Luleå tekniska universitet. 

Intervjuerna kommer att göras i ett rum på arbetsplatsen. Intervjuerna kommer att bli 

ljudinspelade på mobil. Observationen kommer göras under ett lästillfälle tillsammans med 

barnen, observationen kommer bara dokumenteras via anteckning. Deltagandet i denna studie 

kan avslutas när som helst av dig, inga riktiga namn på deltagare eller förskolor kommer 

finnas med i studien. Vid intervjun kan du som deltagare även välja att ej svara på en fråga. 

Mitt färdigställda examensarbete kommer att publiceras på Luleå Tekniska universitets 

hemsida, garanterat att alla uppgifter om alla deltagande personer kommer att vara anonymt 

och ej identifierbart. Alla uppgifter som samlas in garanteras att endast användas i mitt 

examensarbete. Alla filer och papper ska förstöras när arbetet är färdigställt.  

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, Cecilia Berglund.  

 

Kontaktinfo:  

Mail - ceciliab1996@hotmail.com 

Nummer - xxx  

 

Jag ger härmed mitt medgivande till medverkan i ovan nämnda studien.  

 

…………………………………………….  

Ort och datum  

 

…………………………………………….  

Underskrift  
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