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Sammanfattning 
Högläsning är en av de aktiviteter som har störst inverkan på barns språk och 

kommunikation. För att få en inblick i hur förskollärare och vårdnadshavare uttrycker 

sig kring högläsning har denna studie genomförts. Syftet med studien var att undersöka 

hur förskollärare och vårdnadshavare uttrycker sig kring barns användande av språk och 

kommunikation i samband med högläsning. I studien har också undersökts hur den 

vuxne uttrycker sig kring sitt förhållningssätt till högläsning och hur det kan påverka 

barns intresse för språk och kommunikation. Skriftliga intervjufrågor sändes ut till 

deltagande respondenter som de sedan fick ge skriftliga svar på och återsända.  

Resultatet visar att både förskollärare och vårdnadshavare anser att högläsning är viktigt 

för barns språkutveckling och att högläsning påverkar barns språk och kommunikation 

positivt både under planerade och spontana lässituationer. Resultatet visar även att 

läsarens förhållningssätt har betydelse för barnens intresse och fokus. Om läsaren visar 

ett intresse och en positiv inställning till högläsning och böcker är det lättare att fånga 

barnens intresse. 

  

Nyckelord: förhållningssätt, förskollärare, högläsning, läsa högt, vårdnadshavare. 

 

Abstract 
Reading aloud is one of the activities that has the greatest impact on children’s language 

and communication. In order to gain an insight in how preschool teachers and guardians 

express themselves about reading aloud, this study was conducted. The purpose of the 

study was to investigate how preschool teachers and guardians express themselves 

about children’s use of language and communication in connection with reading aloud. 

The study also examined how the adults, both preschool teachers and guardians, 

expresses his or her attitude towards reading aloud and how it may affect interest in 

language and communication. Written interview questions were sent to participating 

respondents and as they were done answering the questions, they sent them back.  

The result shows that both preschool teachers and guardians believe that reading aloud 

is important for children’s language development and that reading aloud positively 

affects children’s language and communication during both planned and spontaneously 

reading situations. The result also shows that the reader’s attitude towards read-aloud is 

important for the children’s interest and focus. If the reader shows an interest and a 

positive attitude towards books and reading, it becomes easier to capture the children’s 

interest. 

 

Key words: literacy, parent and child, picturebook reading, preschool, read-aloud. 
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Inledning 
Majoriteten av barnen i Sverige spenderar dagligen många timmar i förskolan 

(Skolverket, 2019). Därför bör förskolan vara en plats där barn får möjlighet att 

utvecklas på många olika sätt och genom ett individanpassat arbete. För att den 

verksamma personalen inom förskolan ska veta vilken undervisning barnen har rätt till 

finns läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Det är ett styrdokument som 

beskriver vad förskolans undervisningsform ska innehålla och att verksamheten ska 

bidra till att lägga grunden för ett livslångt lärande. I den beskrivs bland annat att 

förskolans verksamhet ska erbjuda barnen en stimulerande miljö som bidrar till att de 

får: ”utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika 

sammanhang och med skilda syften” (Skolverket, 2018, s. 14). Det som dock inte 

framgår i läroplanen är hur förskolan ska genomföra sin undervisning. Varje förskola 

har därför möjlighet att forma undervisningen på olika sätt och utifrån sina 

förutsättningar och behov för att hjälpa barnen framåt i sin utveckling. Högläsning ses 

som en betydande del i detta utvecklingsmål och högläsning är en metod som samhället, 

politikerna och Skolverket lägger mycket energi på för att främja barns språkutveckling 

och kommunikation.  

 

Som vi tidigare har sett under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), och genom 

tidigare erfarenheter är högläsningen en vanligt förekommande aktivitet i förskolans 

verksamheter. Högläsning kan till exempel användas som metod för en lärandesituation 

där böcker bland annat kan starta en aktivitet för barnen. En bok om Pettssons och 

Findus uppfinningar kan till exempel vara en start till en aktivitet inom teknik där 

barnen kan inspireras av eller utmanas att få uppfinna något. En högläsningssituation på 

förskolan kan också vara en situation där syftet är att vidga barnens ordförråd i vilken 

förskollärarna, under tiden läsning pågår kan föra ett samtal med barnen om ordens 

betydelse och meningarnas innehåll (Nikolajeva, 2014).   

 

En betydande faktor utifrån högläsningen visar sig till exempel i läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) som säger att alla barn ska erbjudas en stimulerande miljö 

där de ges förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning samt 

samtala om litteratur och andra texter. Enligt Ledger och Merga (2018) har 

vårdnadshavare en positiv inställning till högläsning dock menar de att det inte sker så 

ofta på grund av tidsbrist. Enligt forskning påverkar högläsning barns språkutveckling 

och kommunikation på ett positivt sätt (Brodin & Renblad, 2019; Weisleder et. al., 

2018). Detta har gett oss intresset att fortsätta studera högläsningens påverkan ur både 

förskollärares och vårdnadshavares perspektiv vilket leder oss vidare till studiens syfte. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och vårdnadshavare uttrycker sig 

kring barns användande av språk och kommunikation i samband med högläsning. Vi 

kommer även att undersöka hur den vuxne uttrycker sig kring sitt förhållningssätt 

gentemot högläsning och hur det i sin tur kan påverka barns intresse för språk och 

kommunikation.  

 

Frågeställning: 

• Hur uttrycker förskollärare och vårdnadshavare att högläsning påverkar barns 

användande av språk och kommunikation? 

 

 

 

Bakgrund 
I detta avsnitt tar vi upp vad som ligger till grund för arbetet med vår studie och vad det 

finns för bakgrund till att vi valde att göra en studie utifrån det valda ämnet, som i detta 

fall är högläsning. 

 

I vår utbildning har vi vid många tillfällen resonerat om syftet med aktiviteter som 

genomförs tillsammans med barn och utifrån de har vi intresserat oss mycket för 

diskussionerna kring just språk och kommunikation. I många diskussioner har vi 

kommit in på högläsning och litteratur eftersom det satsas mycket på det i många 

kommuner med hjälp av Skolverkets moduler inom Läslyftet som är en form av 

forskningsbaserad kompetensutveckling inom läs-, språk-, och skrivdidaktik 

(Skolverket, 2019a). Skolverkets moduler består av olika inriktningar där en modul till 

exempel handlar om natur, teknik och språkutveckling medan en annan modul handlar 

om att skapa och kommunicera. Läslyftet för förskolan är något som många förskolor 

från olika kommuner idag har valt att delta i för att erövra fördjupade kunskaper inom 

språk-, läs- och skrivdidaktik. Läslyftet är en forskningsbaserad kompetensutveckling 

som i första hand riktar sig till verksamma lärare i förskola och skola. Läslyftet har en 

grund i kollegialt lärande där personal i förskola och skola lär av och med varandra med 

hjälp av fem moduler. Varje modul tar ungefär 15 timmar att genomföra och behandlar 

olika områden inom språk-, läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2019a).  

 

 

 

Litteraturbakgrund 
I detta avsnitt redogörs för hur vi sökt fram tidigare forskning inom området gällande 

högläsning. Vi vill också försöka bidra till en fördjupad kännedom om högläsningens 

betydelse för barns språk och kommunikation i bland annat sociala interaktioner med 

andra individer. 
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Databassökning 

Inför litteratursökningen förde vi en dialog med varandra om vilka nyckelord som 

kunde ge relevant material till vår studie. Dessa ord valdes ut med stöd av studiens syfte 

och forskningsfråga. För att söka fram tidigare forskning på området användes databaser 

som ERIC och Discovery. Sökorden som användes var bland annat ”read aloud”, 

”preschool”, ”literacy” och ”parent and child”. Till stor del användes engelska sökord 

för att det visade sig ge flest träffar. Under framsökningen av tidigare forskning var vi 

tvungna att lägga till och ta bort sökord för att ha möjlighet att få fler träffar.   

I litteratursökningen i vår studie användes fackgranskade (peer-reviewed) vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar och tidigare kurslitteratur som vi fann relevanta och som bidrog 

med ökad kunskap om högläsning. 

 

Samspel/Sociokulturellt perspektiv 

Den sovjetiske psykologen Lev Vygotskij (1896–1934) är grundaren till idén att 

utveckling sker i barnens omgivning och i samspelet med andra individer (Smidt, 2010). 

Enligt honom, Björklund (2017) och Chiu, Christ & Wang (2015) utvecklas barns 

kunskaper i gemensamma situationer med andra barn och vuxna. I till exempel 

högläsningssituationer där barnen sitter med enbart en vuxen eller tillsammans med en 

vuxen och flera barn finns utrymme för samspel där barnen kan utveckla sina kunskaper 

kring kommunikation och språk (Cabell, Justice, Kaderavek, Pentimonti & Zucker, 

2013). Björklund (2017) beskriver också att barnen förvärvar kunskaper i samspel med 

andra men även med hjälp av fysiska ting och artefakter som till exempel böcker. Ett 

exempel på det kan vara i förskolan där barn samspelar med andra barn, tolkar de andra 

barnens kunskaper för att sedan omtolka och bearbeta det med hjälp av sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Detta fenomen beskriver även Corsaro (2017) där han 

använder begreppet appropriera för att beskriva ett sådant händelseförlopp som leder 

vidare till barnets förståelse och kanske lärande.  

 

Språket beskrivs som ett viktigt verktyg för barnens samspel och socialisation. När 

barnen får ta del av hur andra barn och vuxna använder språket vid till exempel 

högläsning ger det barnen möjligheter att ta till sig kulturer och olika mönster som 

andra barn och vuxna använder sig av utifrån kommunikation och språk när de till 

exempel samtalar kring innehållet i olika böcker. Detta hjälper dem att i sin tur skapa 

egna kulturer av de erfarenheter som de får i samspelet med andra (Björklund, 2017).  

Familjen beskrivs av Björklund och Sommer (2005) som den primära 

socialisationskulturen som barnen får uppleva där de till en början får utveckla sitt språk 

och sin kommunikation i samspel med sin familj. Enligt Chiu et al. (2015) utvecklar 

barnen sin förståelseprocess inom till exempel språk och kommunikation genom sociala 

interaktioner i form av högläsning i hemmet tillsammans med en vuxen. 

Föräldrars sociala samspel med sina barn genom högläsningssituationer ser väldigt olika 

ut beroende på föräldrars bakgrunder. En del läser ofta och aktivt med sina barn medan 

andra föräldrar läser tillsammans med sina barn vid färre tillfällen (Chiu et al., 2015 & 

Ledger & Merga, 2018).  
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Chiu et al. (2015) menar att de barn som har färre chanser till högläsning och sociala 

samspel i sin barndom kan därmed bli hindrade i sin förståelse för till exempel 

användandet av språket och därmed kunskapen om hur man kommunicerar i sociala 

sammanhang med till exempel andra barn och vuxna. Samtidigt beskriver Cabell et al. 

(2013) att barn som får ta del av fler tillfällen med högläsning inte nödvändigtvis 

behöver dra nytta av dem. Cabell et al. menar att det inte är antalet gånger man läser för 

barn som räknas utan det är kvalitén på högläsningen som är viktig för barnens 

utveckling. Det är därför viktigt att ha en planerad lässtund och samtal kring texter som 

är på rätt nivå för barnen (Smidt, 2010) och inte är för lätt eller för svårt. Det ska vara 

en bra balans för att varje barn ska nå sin närmaste utvecklingszon. Enligt Smidt är den 

närmaste utvecklingszonen ett stadie i varje barns mognad där undervisningen lyckas 

knyta an till det som barnen redan har erfarenheter av sedan tidigare och den punkt i 

utvecklingen där barnet befinner sig i just i det tillfället. Med hjälp av till exempel en 

mer kompetent annan person, en vuxen eller ett annat barn, kan barnen få hjälp att ta sig 

från sin utvecklingsnivå, som de befinner sig i just då, till nästa utvecklingsnivå. 

 

Det har visat sig finnas många olika variationer kring hur den vuxne lägger upp 

högläsningen med barnen och till exempel samtalen kring texterna men ingen metod har 

visat sig vara överlägset för alla barns utveckling inom språk och kommunikation 

(Cabell et al., 2013). Leech och Rowe (2014) beskriver att de samtal som sker mellan 

föräldrar och deras barn under en högläsningssituation gynnar barnens språkutveckling, 

speciellt om de använder sig av samtal kring texter där det förekommer, för barnen, nya 

ord som diskuteras tillsammans. De menar också att när föräldrar diskuterar saker med 

barnen som de kan relatera till utanför texten bidrar det till ett starkare ordförråd hos 

barnen samt att barnen får lättare att samtala och berätta saker vilket i sin tur ger barnen 

en framgångsrik och flytande läsförmåga. Att samtala om saker utanför texten där 

barnen erfar ett språk och ord som de inte tidigare har erfarenhet av menar Leech och 

Rowe (2014) ska vara positivt för barnen då det stimulerar ett språk som barnen 

kommer att möta i deras senare skolgång. Det ska enligt Leech och Rowe ha skett fler 

och mer nyanserade samtal mellan föräldrarna och deras barn när de använde sig av en 

bok utan text i jämförelse med böcker där det enbart fanns text och inga bilder. 

 

Enligt Ledger och Merga (2018) sker inte högläsning i hemmet lika ofta längre. De 

menar att högläsningen i hemmet har minskat de senaste åren och att det måste få en 

ökning igen. Ledger och Merga beskriver att föräldrar visar sig vara positiva till 

högläsning och att de förstår betydelsen av att läsa för sina barn men att de dock inte har 

den tiden som krävs för att hinna läsa i lugn och ro. Föräldrarna beskriver att de inte har 

förutsättningar att sätta sig ned och ge tid till läsningen tillsammans med sina barn, 

vilket i sin tur bidrar till att det inte blir en trevlig situation.   

 

Den sekundära socialisationskulturen som beskrivs av Björklund (2017) är förskolan 

där barnen får ta del av nya erfarenheter utifrån språk och kommunikation i samspel 

med andra barn och vuxna. Med hjälp av planerad verksamhet där man till exempel 
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också tar hjälp av fysiska artefakter (Säljö, 2013) för att använda språk och 

kommunikation får barnen på så sätt nya erfarenheter.  

 

Läsning i förskolan varierar i kvalitet med tanke på att det ofta är större grupper som en 

vuxen läser för vilket medför att det inte finns lika stort utrymme för samspel och till 

exempel möjligheter till samtal kring innehållet i texten man läser (Chiu et al., 2015). 

Dock menar Cabell et. al. (2013) att läsning i en stor barngrupp ändå kan vara gynnsam 

ur ett lärandeperspektiv då man utgår från barnens utveckling inom språk och 

kommunikation trots bristande utrymme för till exempel samtal kring texten. Trots att 

det finns många rekommendationer och mycket kunskap om högläsning och att det har 

en positiv påverkan på barns språk och kommunikation så sker inte högläsning med en 

regelbundenhet på alla förskolor idag menar Cabell et al. (2013). Att ha en gemensam 

lässtund tillsammans med barn ger även de vuxna möjlighet att ha en meningsrelaterad 

konversation kring en text tillsammans med barnen. Detta ger barnen stor möjlighet till 

att utveckla sitt ordförråd och sin förståelse för ord och uttryck. Barnen får också 

möjlighet att pröva sina sociala förmågor genom att konversera med andra barn och 

vuxna (Cabell et al. 2013). 

 

Läsarens roll i högläsningssituationer 

Läsaren har en betydande roll i situationer där högläsning förekommer. Högläsning 

kräver mycket av personen som läser högt men även av personen som lyssnar och av 

den anledningen är det extra viktigt att läsaren förstår sin roll i läsningen, och utefter det 

planerar en aktivitet där läsningen blir bra för både läsaren och för den som lyssnar 

(Lindö, 2005). Läsaren ställs inför en hel del val utifrån lässituationen där hen bland 

annat måste välja plats där läsningen kan ske, vilken tid det ska ske, hur hen ska sitta i 

förhållande till barnen och sådant som gör att läsaren har en viktig roll i aktiviteter där 

högläsning sker menar Lindö.  

 

Lindö (2005) beskriver att förskollärarens förhållningssätt till läsning är väldigt viktigt 

av den anledningen att det påverkar barnen väldigt mycket. Det är av stor betydelse att 

läsaren väljer böcker som hen själv tycker om. Detta anses vara betydelsefullt för att 

läsaren ska kunna visa barnen ett engagemang genom att visa att hen faktiskt tycker om 

och känner till innehållet i texten som läses.  

 

Enligt Lev Vygotskij ska böcker, som högläsning sker ifrån vara lagom svår och 

anpassas till barnens stadie som de befinner sig i utvecklingen för att de ska kunna nå 

ett nytt stadie i utvecklingen, alltså i den potentiella utvecklingszonen (Lindö, 2005). 

Det kan därför vara viktigt att läsaren har ett medvetet förhållningssätt och förstår sin 

roll som läsare och därmed tänker igenom valet av text, vad innehållet i boken vill 

framföra till barnen och på vilket sätt det ska framföras. Att ha en positiv inställning till 

läsning där man involverar barnen är därför av stor vikt när högläsning genomförs. 

Fortsatt menar Lindö (2005) att läsaren har ett ansvar att fånga barnens intresse genom 

att till exempel börja väcka barnens nyfikenhet kring boken genom att presentera 

eventuella huvudpersoner i boken och samtala om bokens framsida. Under tiden läsaren 
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läser ur en bok kan det se olika ut gällande de olika samtal som kan uppstå där även 

barnen får komma med tankar och åsikter om innehållet i boken och personerna som 

finns med i handlingen. Dessa samtal beror på vad läsarens avsikt och syfte med 

läsningen är och hur hen förhåller sig till innehållet i den. Samtal kring bokens innehåll 

kan förekomma både under och efter läsningen beroende på om läsaren är mottaglig 

eller ej samt vilket syfte hen har (Lindö, 2005).  

 

Maria Nikolajeva är professor i barnlitteratur och föreståndare för Cambridge Research 

and Teaching Centre for Children’s Literature. Hon skriver mycket om att man som 

läsare kan inta olika roller för att göra läsningen mer intressant och spännande. Detta 

kan göras genom att använda sig av olika berättarröster och berättartekniker beroende 

på vilket syfte man har med boken. Nikolajeva (2017) menar att alla böcker är skrivna 

utifrån något eller någons perspektiv och genom att besitta kunskap och ha kännedom 

om böckerna som är tänkta att läsa går det att variera både berättarteknik och 

perspektiv. 

 

Boken som artefakt 

En artefakt är ett av människan tillverkat föremål som är konstruerat för att främja ett 

visst syfte, ett lärande och någon form av utveckling (Simonsson, 2004; Smidt, 2010; 

Säljö, 2013). I en högläsningssituation där en vuxen läser för barn är boken central. 

Boken blir därmed en artefakt som främst associeras till lässituationer eftersom det är 

texten ur boken som läses och bilderna ur boken som studeras vid dessa situationer. 

Björklund (2008) har i sin doktorsavhandling studerat boken som föremål. Björklund 

summerar efter analys i sin avhandling att boken som föremål kan användas inom 

många olika områden och att barnen använder den i många olika sammanhang. Boken 

behöver inte alltid spegla en läsinriktad aktivitet. Boken kan gå från att ha varit en 

bakplåt till att senare användas som en laptop i barnens fria lek. Både Björklund (2008) 

och Simonsson (2004) skriver i sina avhandlingar om barnboken som en källa till 

lärande utifrån pedagogers syfte och att de med hjälp av boken har möjlighet att hantera 

olika frågor och ämnen som uppkommer och behöver hanteras, främst i förskolans 

värld. Med hjälp av böcker kan en händelse, en situation eller frågor konkretiseras för 

barnen och ge dem en vidare förståelse för hur någonting är och fungerar (Nikolajeva, 

2017). Med hjälp av böcker och dess varierande innehåll menar Nikolajeva att det finns 

möjlighet att närma sig existentiella frågor som rör sådant som barn har erfarenhet av 

eller kommer i kontakt med vid olika tillfällen. Några konkreta exempel på sådant kan 

vara funktionsnedsättning av olika slag, sällsynta familjekonstellationer och 

separationer.  

Något som Björklund (2008) och Simonsson (2004) är överens om är att barnboken inte 

är begränsad att användas inom endast ett specifikt område. Området och syftet med 

användandet kan variera i oändlighet utifrån kontext, fantasi och kreativitet hos barnen. 

Utbudet av böcker och dess tillgänglighet på olika förskolor varierar. Bara för att det 

finns böcker betyder det inte att barnen har fri tillgång till dem. Barnen kan behöva ta 

hjälp av en vuxen för att ta fram böcker vid olika tillfällen (Simonsson, 2004). Hur 

bokutbudet och tillgängligheten gällande barns möjlighet att använda böcker ser ut i 
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hemmen kommer vi i nuläget inte gå in djupare på då detta inte är något vi kommer att 

studera. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att högläsning bidrar till att barnen förvärvar kunskaper 

kring kommunikation och språk i sammanhang där barnen sitter med enbart en vuxen 

eller med en vuxen och flera barn. I dessa sammanhang har barnen möjlighet att tolka 

och sätta upplevda erfarenheter i relation till redan befintliga kunskaper. Ett viktigt 

inslag i högläsningen är just den fysiska boken som har stor betydelse. Med hjälp av 

böcker och dess innehåll kan komplexa ämnen behandlas på olika sätt (Nikolajeva, 

2014). Läsaren har här ett viktigt ansvar för att barnen ska se högläsningen som 

intressant och spännande. För bästa resultat är det viktigt att böckerna som väljs ut är 

anpassade för barnens ålder och kontext så barnen har chans att förstå vad som sker 

(Smidt, 2010). Förhållningssättet gentemot högläsning och böcker och på vilket sätt 

man läser böcker är en annan aspekt man bör ha i åtanke vid högläsning. Genom att till 

exempel använda sig av en berättarröst är det lättare att behålla barnens fokus och 

intresse. 

 

 

 

Forskningsmetod 
Under den här rubriken beskrivs den valda metoden i genomförandet av studien. Vi 

beskriver även urvalet och genomförandet. I avsnittet kommer vi även att diskutera vad 

studien har tillfört, dess trovärdighet och vilka styrkor och svagheter som finns.  

 

Val av metod 

Vårt val av metod var till en början inte helt självklar. Vi fick samtala och överväga 

fördelar och nackdelar med olika metoder utifrån vår undersökningsfråga och vad vi 

hade för syfte med studien. I och med att vår frågeställning utgår ifrån att undersöka hur 

förskollärare och vårdnadshavare ser på högläsning som en situation för utvecklande av 

barns språk och kommunikation ville vi komma så nära deras perspektiv som möjligt. 

Vi samtalade om fördelar och nackdelar med att samla in data i form av enkäter och 

intervjuer men kom ganska omedelbart fram till att enkäter inte skulle ge oss den 

informationen vi ville ha. I enkäter används frågor med förutbestämda svar, d.v.s. slutna 

frågor, och detta ansåg vi inte skulle bidra till samma möjlighet att närma oss de 

perspektiv vi ville komma åt i vår studie i relation till syfte och forskningsfråga. Vid 

användandet av en kvantitativ metod används ofta stora populationer vilket inte var av 

intresse för oss då det skulle innebära mycket och tidskrävande bearbetning av det 

insamlade data (Bryman, 2018; Stukát, 2011). Valet föll därför på att använda en 

kvalitativ ansats i vår studie. Detta valdes också för att ge informanterna utrymme att 

besvara intervjufrågorna med egna ord och därmed ge ett större utrymme för 

informanternas eget perspektiv (Bryman, 2018; Hjalmarsson, 2014; Stukát, 2011).  
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I och med begränsad tid till denna studie bestämde vi att enbart använda oss av 

intervjuer som metod. Intervjuer skulle ge direkta svar utifrån de valda perspektiven och 

skulle kunna bidra till en inblick i tankegångar kring det valda ämnet och för att på bästa 

sätt komma så nära förskollärares och vårdnadshavares perspektiv som möjligt. 

Efter att vi hade tagit kontakt med en del vårdnadshavare insåg vi att de inte var särskilt 

positiva att delta i ljudinspelning vilket gjorde att vi fick tänka om. Efter många 

diskussioner där vi diskuterade för- och nackdelar med muntliga och icke muntliga 

intervjuer valde vi att via mejl skicka frågorna till de som skulle delta i våra intervjuer. I 

detta läge hade vi kunnat söka andra deltagare som var villiga att vara med på 

ljudupptagning men för oss var det viktigt att få påbörja studien på grund av tiden vi 

hade att förhålla oss till samt att de som redan blivit tillfrågade om att delta fick chansen 

att göra det även om det för oss innebar ändrad metod.  

 

Väl medvetna om vilka nackdelar den ändrade metoden skulle föra med sig, genom att 

vi till exempel inte kunde ställa några följdfrågor, valde vi ändå att använda oss av 

skriftliga svar från våra deltagare, även förskollärarna. Vi gjorde på det sättet för att 

både förskollärarna och vårdnadshavarna skulle få delta i studien utifrån samma 

förutsättningar. Vi formulerade om våra intervjufrågor och skrev ”utveckla/förklara 

mer, varför/förklara mer och beskriv” efter en del av frågorna för att ändå få så 

utvecklade svar som möjligt. Vi hoppades att dessa tillägg skulle ge oss en fördjupad 

och utförligare kunskap inom området trots att vi inte kunde ställa några muntliga 

följdfrågor utifrån de skriftliga svar vi fick tillbaka. 

 

I våra intervjuer använde vi oss således av datorstödda intervjuer (Bryman, 2018). Det 

vill säga att vi, i förväg hade fastställt de frågor som våra deltagare fick att utgå ifrån i 

intervjuerna. Kontexten för alla intervjuer var samma för våra deltagare vilket gör det 

möjligt för oss att sammanställa respondenternas svar på ett jämbördigt sätt (Bryman, 

2018).   

 

Urval 

De respondenter vi använt oss av i denna studie har vi slumpmässigt valt ut, vid 

förskolor som vi känner till sedan tidigare och kontaktat dem via telefon. Vi har använt 

oss av ett begränsat deltagarantal i vår studie, sammanlagt åtta respondenter. För att 

ändå erhålla önskvärd information valde vi att använda oss av två parter, fyra 

förskollärare och fyra vårdnadshavare. Med parter menar vi en grupp vårdnadshavare 

och en grupp yrkesverksamma förskollärare som besitter olika mycket kunskap och 

medvetenhet kring det undersökta ämnet. Detta valde vi för att vi finner det intressant 

att höra hur förskollärare respektive vårdnadshavare uttrycker sig kring högläsning och 

hur de tror att högläsning påverkar barns användande av språk och kommunikation.  

 

Genomförande 

Vi tog kontakt via telefon med informanterna, två förskollärare och två vårdnadshavare 

var, där vi presenterade oss och berättade att vi studerar till förskollärare och att vi nu är 

inne på sista terminen. Vi berättade om vårt examensarbete och vilket syfte vi hade med 
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vår studie. Vi meddelade informanterna att ett eventuellt deltagande i studien var 

frivillig och att de när som helst kunde välja att avsluta. Informanterna fick även 

information om att de under hela studiens gång hade möjlighet att ställa frågor 

(Bryman, 2018). Informanterna mottog information om att vi skulle använda oss av 

intervjuer som spelades in med hjälp av mobiltelefoner. Detta märkte vi dock att 

vårdnadshavare inte kände sig riktigt bekväma med. För att ge dessa individer möjlighet 

att delta i studien, med samma förutsättningar, valde vi därför att ändra metod och 

istället använda oss av datorstödda skriftliga svar på intervjufrågorna. Vi mejlade ut 

intervjufrågor till alla deltagare som de fick besvara skriftligt och sedan sända tillbaka 

till oss.  

 

Till de individer som valde att delta sände vi ut samtyckesblanketter (Bilaga 1 & Bilaga 

2) där de genom sin underskrift godkände sin medverkan i studien. Vi meddelade också 

att de genom hela studien förblir anonyma. Av den anledningen använde vi oss av 

fingerade namn i det slutgiltiga arbetet (Vetenskapsrådet, 2017).  Alla påskrivna 

samtyckesblanketter förvarades så att inga obehöriga fick tillgång till dem (Bryman, 

2018).  

 

När påskrifterna var klara sände vi ut mejlet innehållande de aktuella intervjufrågorna 

(Bilaga 3) och informerade deltagarna om att de hade en vecka på sig att besvara 

frågorna samt en text där vi skrev att svaren skulle vara utförligt besvarade och utgå 

ifrån respondenternas egna perspektiv.  

 

Bearbetning av material 

Vi började med att läsa igenom svaren enskilt för att sedan byta svar med varandra och 

även läsa igenom dem enskilt. Efter det satte vi oss tillsammans, diskuterade svaren och 

gjorde en tematisk analys. En tematisk analys fungerar på ett sådant sätt att materialet 

delas upp och struktureras under olika kategorier (Bryman, 2018). Vi sammanställde allt 

material för att på så sätt kunna urskilja relevanta och irrelevanta delar. Genom analysen 

av de olika svaren skapades därefter kategorier baserade på relevant material och utifrån 

studiens syfte. Till en början fick vi fram 6 kategorier som vi ansåg relevanta utifrån den 

frågeställning och syftet med studien. Efter diskussioner kring innehållet i de erhållna 

svaren, i förhållande till kategorierna, insåg vi att några av kategorierna gav svar på 

samma saker och kunde därefter sammanställas till fyra kategorier vid namn ”Den 

fysiska bokens betydelse”, ”Rollen som läsare”, ”Samspel under högläsningen” och 

”Språk och kommunikation”. Under de olika kategorierna beskrivs resultatet av svaren 

som vi fått ifrån våra respondenter.     

 

Studiens tillförlitlighet 

Vår studie kan inte generaliseras och uppvisar inte ett resultat som bygger på en mer 

allmän syn på högläsning eftersom resultatet endast gäller de åtta deltagarnas 

perspektiv. Enligt Stukát (2011) handlar generaliserbarhet om för vilka det erhållna 

resultatet gäller. De förskollärare som deltog i studien arbetar på förskolor i tre olika 

kommuner och vi är därför medvetna om att deras svar inte kan stå för ett mer 
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övergripande och generellt perspektiv gällande högläsning i förskolan. Hade vi istället 

valt att använda oss av deltagare som kom ifrån samma kommun hade studien kunnat 

anses som trovärdig och mer generaliserbar i den kommunen. De vårdnadshavare som 

deltog i studien lever alla under olika förhållanden till högläsning och kan därför inte 

heller fungera som en generalisering för ett mer övergripande perspektiv.  

Studiens trovärdighet kan dock anses vara god med tanke på den noggranna 

analysprocessen som genomförts och de tydliga steg som beskrivits ovan.  

 

 

 

Resultat 
Nedan följer ett avsnitt där resultatet presenteras i form av kategorier som framkommit 

genom en tematisk analys (Bryman, 2018) och som genomförts med utgångspunkt i de 

åtta informanternas svar. Fingerade namn används där förskollärarna benämns med 

Sofie, Erika, Ellinor och Milla medan vårdnadshavare benämns med Monica, Tina, 

Sandra och Fia. För att utläsa och förtydliga de olika parternas nedskrivna tankar kring 

högläsning redovisas förskollärares och vårdnadshavares skriftliga svar var för sig 

under respektive rubrik för att senare i diskussionen diskutera och tolka deras 

perspektiv. 

 

Den fysiska bokens betydelse 

Utifrån deltagarnas svar på frågan om den fysiska bokens betydelse framkom det att sju 

av åtta deltagare såg den fysiska boken som viktig. Två av dem, förskolläraren Milla 

och vårdnadshavare Monica, menade att boken är extra viktig för barn i yngre åldrar 

genom att den skapar möjlighet för barnen att följa med i handlingen med hjälp av 

bilder. 

Förskollärare 

Förskollärarna beskriver att den fysiska boken och till exempel ljudbok kan ha olika 

användningsområden och att de väljer den fysiska boken om barnen har svårare att 

enbart lyssna till en text och kan behöva ha hjälp av bilder som finns i boken. 

”…samtidigt använder jag ljudböcker för att de ska få öva på att lyssna utan att ha 

tillgång till bilder, för att istället öva sin fantasi” (Ellinor, förskollärare). Ellinor skriver 

att den fysiska boken är viktig, men att det samtidigt kan vara bra med till exempel 

ljudbok för att barnen själva ska ges möjlighet att öva sin fantasi. Av Milla beskrivs 

boken som en viktig artefakt för att få en känsla när man läser och med de äldre barnen 

menar hon att det är bra att följa texten med ett ”läsfinger” för att barnen ska få en 

förståelse för textens flöde. En annan förskollärare, Erika, beskriver också vikten av att 

barnen ska kunna följa texten i den fysiska boken för att barnen på så sätt ska få en 

förståelse för att det är texten som vi vuxna läser ifrån.” Jag tror kanske att en fysisk bok 

är viktig för att vi ska kunna visa barnen att dom ska följa texten i boken, att det är så 

man läser” (Erika, förskollärare). Ellinor och Milla nämner också vikten av att ha en 
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fysisk bok för att få möjligheter till att samtala med barnen om handlingen och 

eventuella ord som barnen inte förstår betydelsen eller innebörden av. 

Vårdnadshavare 

Samtliga vårdnadshavare skriver att de föredrar fysiska böcker under högläsningen för 

att det ger barnen större möjligheter att följa bokens handling. En av vårdnadshavarna 

skriver att om man till exempel använder sig av ljudbok så går man miste om att stanna 

upp och samtala om saker som barnen kanske inte förstår i bokens handling. ”…kan det 

vara bra med en fysisk bok med bilder så det blir lättare att peka och förklara” (Tina, 

vårdnadshavare). Vårdnadshavaren Sandra beskriver att hon tror att det är lättare för 

barnen att använda en fysisk bok under högläsningen för att hon upplever att barnen kan 

koncentrera sig bättre och har lättare för att följa handlingen när de vet vad de ska 

fokusera på.  

 

 

Rollen som läsare  

Läsarens förhållningssätt gentemot högläsning var en av frågorna som deltagarna fick 

svara på. Efter analysen av deras svar kunde ett mönster urskiljas gällande läsarens eget 

intresse och förhållningssätt under högläsningssituationer. Sju deltagare i studien skrev 

att de genom sitt sätt att läsa och förhålla sig till högläsning kunde stimulera barnens 

intresse och nyfikenhet till högläsning.  

Förskollärare 

Samtliga förskollärare skriver att deras förhållningssätt till högläsning är viktig för att 

barnen ska tycka att högläsningen är intressant och rolig. Nedan fördjupar Ellinor sitt 

svar genom att ge exempel på hur hon kan göra läsningen mer intressant för barnen. 

 

Jag som pedagog måste ju ha ett positivt förhållningssätt gentemot läsning och böcker för 

att barnen ska finna det intressant. Är jag en intresserad läsare som alltid försöker 

utveckla mitt läsande med olika röster, prata nyanserat, veta vart det blir spännande i 

boken för att höja stämningen… (Ellinor, förskollärare).  
 

Förskollärarna beskriver också att deras förhållningssätt är viktig för att barnen ska 

utvecklas med hjälp av högläsning. Milla skriver att om de ser på högläsning som en 

metod för undervisning så hjälper det barnen att bli intresserade av läsning och att de då 

på ett meningsfullt sätt kan ge barnen en bra lärandesituation med hjälp av läsningen. 

Ellinor beskriver också vikten av att läsaren har ett förhållningssätt där hen är positiv till 

läsningen, planerar läsningen ordentligt och ger den ordentligt med tid så att det inte blir 

en stressig situation för det ger barnen en negativ syn på läsningen. ”Om inte jag som 

lärare/förälder gör det till något positivt så blir det inte det. Var positiv, planera väl och 

låt det ta tid så får barnen en lättsam och positiv syn på läsningen” (Erika, 

förskollärare). 
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Vårdnadshavare 

Vårdnadshavarna beskriver också att deras förhållningssätt till högläsningen är viktig 

för barnens upplevelser av högläsningssituationerna. En av vårdnadshavarna skriver 

”Högläsning med inlevelse och lite skoj tror jag ger mer för barnen än att läsa monotont 

rakt av. Visar jag ett intresse i det jag läser tror jag barnen blir mer intresserade och tar 

till sig lättare” (Tina, vårdnadshavare). En annan vårdnadshavare skriver att ett visat 

engagemang och att man visar barnen att det är roligt att läsa bidrar till att barnen blir 

nyfikna på högläsningen och vill lära sig i samband med den. ”Om jag är engagerad och 

visar att jag tycker att det är viktigt och roligt så blir ju dem nyfikna och vill lära” 

(Monica, vårdnadshavare). 

 

 

Samspel under högläsningen 

I svaren på frågan om respondenterna ser på högläsningssituationer som en mysig stund 

eller som en utvecklingsmöjlighet svarar alla ”både och”. Förskollärarna lägger vikt vid 

att läsningen som sker på deras arbetsplatser ofta är planerade situationer medan den 

spontana läsningen endast sker ibland och i mån av tid. Vårdnadshavarna lägger mer 

vikt vid att det är den sociala och gemensamma aktiviteten som är viktig och inte 

nödvändigtvis att uppnå någon form av lärande. 

Förskollärare 

Alla fyra förskollärare skriver att högläsningen sker tillsammans med flera barn under 

den planerade lässituationen. Samtidigt skriver tre av dem att vid de spontana 

högläsningssituationerna kan det endast vara en vuxen och ett barn närvarande. 

”…på min förskola sker den mesta läsningen efter lunch, då alla barn sitter tillsammans 

eller delas in i två grupper och blir lästa för” (Erika, förskollärare). Erika skriver att hon 

läst mycket för sina egna två barn hemma och att de båda har lärt sig att läsa tidigt och 

att hon tror att det beror på att de har läst mycket tillsammans med henne. 

Förskollärarna skriver att de både har högläsning som en mysig stund där barnen får 

varva ner men att de också använder sig av högläsning som en lärandesituation där 

syftet är att bidra till utveckling av barnens språk och kommunikation. Sofie skriver att 

högläsning kan vara en bra aktivitet där barnen får diskutera saker tillsammans med 

varandra och med en vuxen och på så sätt menar hon att de får ta del av varandras 

erfarenheter och kunskaper i en gemensam situation.  

Vårdnadshavare 

Utifrån vårdnadshavarnas svar framkommer att det är den gemensamma aktiviteten som 

sker i samband med högläsningen som enligt dem har betydelse. Tina beskriver att det 

är en mysig stund där man kan samtala tillsammans om saker som rör bokens handling 

men som ofta också leder till någonting annat som barnen har funderingar kring.  
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Språk och kommunikation 

Några förskollärare uttrycker att de erhållit kunskaper om högläsningens positiva 

påverkan genom utbildning och studier medan vårdnadshavarna uttrycker att de anser 

högläsning som viktigt. Dock vidareutvecklas inte svaren från vårdnadshavare utan 

stannar vid att de ”bara vet” att det påverkar på ett positivt sätt. 

Förskollärare 

Samtliga förskollärare skriver att de tror att högläsning påverkar barns språk och 

kommunikation på ett positivt sätt och två av dem skriver att samtal och diskussioner 

kring texterna bidrar till ytterligare kunskaper inom språk och kommunikation. ”Har 

man dessutom små grupper när man läser så kan man ge barnen möjligheter till att 

uttrycka sig och använda sitt språk med andra barn och vuxna där det faktiskt kan 

uppstå bra och utvecklande samtal” (Milla, förskollärare). Milla menar att samtalen 

kring boken i små grupper ger barnen möjligheter att utveckla sitt språk då alla barn ges 

möjligheter att uttrycka sig och får använda språk och kommunikation i relation till 

andra barn och vuxna.  

 

Lärande nämns av Erika som ett resultat av den planerade läsningen medan Milla också 

nämner lärande i samband med den spontana läsningen där det finns en vuxen 

närvarande för, till exempel samtal som uppstår kring boken och dess handling.  

”Just nu jobbar vi runt temat ”vara en bra kompis” och då läser vi böcker runt det ämnet 

och vid dessa tillfällen är kanske fokus på lärandet och inte på en mysig stund” (Erika, 

förskollärare). 

 

Alla fyra förskollärare skriver även att högläsning gynnar barns ordförråd på ett positivt 

sätt och en av förskollärarna skriver att högläsning ger barn ett försprång när det gäller 

kommunikation och språk. Milla, Ellinor och Erika beskriver i sina svar att de har 

erhållit de kunskaper de har kring högläsningens betydelse för barns språk och 

kommunikation genom utbildning och studier. Sofie skriver att högläsning ger barn ett 

mer välutvecklat språk och större ordförråd när det uppstår samtal med barnen kring 

handlingen i boken där barnen både får träna på att lyssna och berätta om händelser som 

går att relatera till boken och dess handling. Dock beskriver hon inte hur hon erhållit de 

kunskaperna.  

Vårdnadshavare 

Samtliga vårdnadshavare beskriver att de har dåliga kunskaper kring högläsning och 

vilken utveckling det ger barnen inom språk och kommunikation samtidigt som alla 

skriver att de har hört att det ska vara bra för barns utveckling. ”Har ingen kunskap om 

det mer än att man har hört att det skall vara bra för barnen om man läser för dem från 

att dem är små” (Fia, vårdnadshavare). Vårdnadshavare Monica, Fia och Tina tror att 

det utvecklar barns ordförråd på ett positivt sätt och Sandra och Tina beskriver även att 

de tror att högläsningen bidrar till att barnen kan kommunicera och uttrycka sig bättre 

”…de barn som får höra böcker får säkert större ordförråd och med det kan den uttrycka 
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sig bättre” (Sandra, vårdnadshavare). Sandra beskriver också att hon tror att högläsning 

är viktigt för att barn då får höra korrekt språk istället för enbart talspråk. 

 

 

 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras bland annat för- och nackdelar med den valda metoden för 

studien samt vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. I avsnittet beskrivs 

och diskuteras också det vi anser att studien har visat. Viss återkoppling till syfte och 

sådant som redovisats i tidigare forskning kommer tas upp.  

 

Metoddiskussion 

Till en början var det svårt att få ett deltagarmedgivande av vårdnadshavare då vi 

efterfrågade inspelningsbara fysiska intervjuer. Detta ändrades sedan när vi i stället 

valde att använda oss av datorstödda skriftliga intervjufrågor där det enda som krävdes 

av respondenterna var skriftliga svar. I och med att alla deltagare svarade på exakt 

samma frågor underlättade det vår analysering av intervjusvaren. 

 

Det som fungerade mindre bra med denna typ av metod var att två av respondenterna 

skickade tillbaka sina intervjusvar efter angivet datum, vilket för vår del medförde 

svårigheter i att hålla vår tidsplan. I övrigt fungerade metoden mycket bra. Att använda 

datorstödda intervjufrågor där deltagarna får ge skriftliga svar har både sina för- och 

nackdelar (Bryman, 2018). De fördelar vi kan se är att alla deltagare får samma 

förutsättningar och exakt samma frågor att besvara. Frågorna är formulerade på ett 

sådant sätt att både utbildade förskollärare och, inom ämnet, outbildade vårdnadshavare 

har möjlighet att förstå vad som efterfrågas i intervjun. Endast de skriftliga svaren utgör 

resultatet av studien där varken kroppsspråk, minspel eller tonläge finns att ta hänsyn 

till i denna typ av metod. En till fördel som vi kan se är att vi inte behöver sålla bort så 

mycket överflödigt och irrelevant material då frågorna är formulerade på ett sådant sätt 

där det är det relevanta som efterfrågas. Ytterligare en fördel med denna typ av metod är 

att det inte finns något inspelat material som obehöriga på något sätt kan komma åt. 

 

En nackdel som vi dock kan se med den valda metoden är att respondenterna kanske 

svarat sådant som de tror att vi vill höra eller sådant som de tror är rätt. Vi är också 

medvetna om att vi kan gå miste om det spontana i svaren som hade kunnat vara av 

intresse för vår studie (Bryman, 2018). Denna spontanitet försvinner i och med att 

respondenterna har tid att tänka ut formuleringar av svaren samt att korrekturläsa dem. 

 

Vid intervjufrågor som skickas via e-post är det svårt att veta hur engagerade 

respondenterna egentligen är. Hade fysiska intervjuer använts hade vi kunnat ställa 

följdfrågor för att få mer djupgående svar. Dock anser vi, precis som Bryman (2018) 

beskriver, att det är positivt att svaren som vi erhållit är mer detaljerade och 
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genomtänkta vid denna typ av intervjumetod. Något som vi också kunde se som en 

nackdel med att använda intervju som metod var att vårt urval skulle bli begränsat i 

jämförelse med till exempel en enkät där man har möjlighet att nå ut till en större grupp 

(Stukát, 2011). 

 

Den största nackdelen som vi kunnat se är att studien ej är generaliserbar med tanke på 

att det endast är åtta deltagare. Hade det funnits fler deltagare så hade studiens värde på 

så sätt ökat (Stukát, 2011). Något som ändå väger upp denna nackdel är att 

respondenterna arbetar och är bosatta på olika ställen. Detta medför att studiens 

trovärdighet ökar i jämförelse till om alla respondenter skulle bo och arbeta i samma 

kommun. Det hade då kunnat medföra att studien kunde ses som generaliserbar i just 

den kommunen.  

 

 

Resultatdiskussion 

Den genomförda studien påvisar att vårdnadshavare och förskollärare uttrycker sig 

likvärdigt kring barns användande av språk och kommunikation i samband med 

högläsning. I resultatet kan man se att både förskollärare och vårdnadshavare har 

uttryckt, i sina skriftliga svar, att kommunikation och språk används under situationer 

där högläsning förekommer på både förskola och i hemmet.  

 

Kommunikation beskrivs av Säljö (2013) som ett viktigt redskap för att delta i 

samhället. Språket används som redskap i mycket av det vi gör med och mot varandra 

och detta belyser även en av förskollärarna med sitt svar där hon beskriver att det är 

viktigt att ha ett fungerande språk för att kunna fungera i samhället. Förskolan är en 

samhällsinstitution som bidrar till att barnen, med hjälp av förskolans verksamhet, blir 

demokratiska medborgare. Av den anledningen anser vi det anmärkningsvärt i och med 

att endast en respondent nämner något om det trots att språk och kommunikation utgör 

en så pass stor del av förskolans vardag. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) 

står det att förskolan ska erbjuda barnen tillfällen där de får möjlighet att utveckla sitt 

språk med hjälp av högläsning där det samtalas om litteratur och andra texter. Det 

medför att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som de behöver för att fungera i 

samhället.  

 

Det vi kan se i resultatet är att språket används både genom samtal kring texter och 

genom samtal med varandra vid högläsningssituationer. Under högläsningssituationer 

beskrivs det i resultatet att kommunikation sker kring till exempel okända ord, handling 

och andra för barnen relevanta ämnen och frågor.  

 

Både vårdnadshavare och förskollärare uttrycker att högläsningen påverkar barnens 

språk och kommunikation positivt. Intressant här är dock att förskollärare uttrycker att 

de tror att högläsning påverkar barnens språk och kommunikation på ett positivt sätt. Vi 

menar att kunskap inom detta erhåller förskollärare under sin förskollärarutbildning och 

de bör därför vara tydligare och mer säker på detta och inte anta. Förskollärarna har å 
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andra sidan, alla utom en, vidareutvecklat sina svar genom att beskriva hur de erhållit 

kunskaper kring att högläsningen påverkar barnen positivt i deras användande av just 

språk och kommunikation. Kunskaperna kring den positiva påverkan som högläsning 

har menar tre av förskollärarna att de har fått genom sin förskollärarutbildning samt 

olika studier. Den fjärde förskolläraren uttrycker dock enbart hur det påverkar barnen, 

genom till exempel samtal om böckernas handling och går inte in på hur hon erövrat de 

kunskaperna. Att vårdnadshavare däremot uttrycker sig tro att högläsning påverkar 

barnen positivt anser vi inte som underligt alls i och med att de inte besitter samma 

kunskaper inom ämnet som utbildade förskollärare. Detta tolkar vi har att göra med 

vårdnadshavares brist på kunskap gällande vad högläsning ger barnen ur ett perspektiv 

som syftar till att utveckla barnens lärande.  

 

Den genomförda studien visar att de flesta respondenter uttrycker att den fysiska boken 

är viktig under de högläsningssituationer som till exempel sker i hemmet med en 

vårdnadshavare eller på förskolan med aktiva förskollärare. En vårdnadshavare 

beskriver vikten av att använda en fysisk bok i och med att man då har möjlighet att 

samtala kring texten och dess innehåll tillsammans med barnen. Lindö (2005) skriver 

om att samtalen kring en text och dess innehåll kan se olika ut beroende på barnens 

tankar och åsikter kring texten samt vad läsaren har för avsikt med högläsningen. Två 

av förskollärarna beskriver också vikten av att använda en fysisk bok, precis som ovan 

nämna vårdnadshavare och Lindö (2005) beskriver. Där nämner de vikten av att 

använda en fysisk bok av den anledningen att man då kan samtala om ord och saker i 

texten som, för barnen, kan upplevas svåra.    

 

Förskollärarna beskriver att den fysiska boken och till exempel en ljudbok kan ha olika 

betydelse för barnens användande av kommunikation och språk men ingen av dem 

nämner på vilket sätt det kan ha olika betydelse. I vår tolkning utgår vi ifrån att 

respondenterna syftar på att barnen i situationer där de får lyssna på ljudbok går miste 

om många betydelsefulla faktorer som annars spelar in vid högläsning. Några av dessa 

faktorer som går förlorade vid ljudbok kan vara ögonkontakt, kroppsspråk och 

möjlighet att stanna upp för att förklara, upprepa och förstärka språket och vissa ord. 

I våra intervjuer fick respondenterna svara på en fråga utifrån hur läsarens 

förhållningssätt påverkar högläsningen. Utifrån den frågan svarar alla respondenter att 

ett positivt förhållningssätt gentemot högläsning är viktigt. Förskollärarna beskriver att 

deras förhållningssätt är viktigt för att barnen ska tycka att läsningen är intressant och 

rolig, vilket man också kan se att även vårdnadshavarna beskriver i resultatet. Dessa 

resonemang kopplas till Lindö (2005) där hon beskriver att läsarens förhållningssätt till 

läsningen är väldigt viktig i och med att barnen påverkas väldigt mycket utifrån detta. 

Även i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) beskrivs det att förhållningssättet 

hos alla som vistas i förskolan och hur de agerar och samtalar om saker, som till 

exempel texter och böckers innehåll, påverkar barnen och deras respekt och förståelse 

för rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Lindö (2005) 

beskriver också vikten av att välja böcker som man själv tycker om för att man på så 

sätt ska kunna visa ett engagemang i samband med läsningen där man faktiskt kan visa 
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att man tycker om att läsa. En vårdnadshavare beskriver en tydlig koppling till det som 

Lindö skriver. Hon skriver att om hon som läsare är engagerad och visar att hon tycker 

att det är roligt och viktigt att läsa så kommer barnen att bli nyfikna och kommer även 

på så sätt att vilja få ut ett lärande med hjälp av läsningen. Just lärande nämns av en 

förskollärare och en vårdnadshavare. Detta tolkar vi som att den vårdnadshavare som 

nämner lärandet i sina svar har intresserat sig för och har en större förståelse för vad 

högläsning ger barnet i relation till språk och kommunikation.   

 

En av förskollärarna skriver att det är viktigt att man som läsare planerar och avsätter tid 

för högläsningen, och att hon ser på högläsningen som en undervisningssituation. Det 

här tar även Björklund (2008) och Simonsson (2004) upp där de beskriver att det är av 

vikt att ha ett syfte med läsningen där målet är att ge barnen förutsättningar till lärande 

av olika slag inom till exempel språk och kommunikation. Två av förskollärarna skriver 

också om vikten av att känna till boken redan innan läsningen och att använda olika 

tonfall och kanske stanna upp där det blir spännande i boken. På samma sätt menar 

Nikolajeva (2017) att en sådan typ av nyanserad läsning gör det hela mer spännande och 

intressant för barnen. Vidare menar Nikolajeva att bokens innehåll förmedlar olika 

budskap och att läsaren därför bör vara bekant med detta för att kunna samtala om de 

ämnen som boken berör och de budskap som framkommer.  

 

I resultatet kan man utläsa förskollärarnas perspektiv gällande att högläsning både sker i 

grupp och ibland enbart där en vuxen och ett barn deltar, beroende på om det är en 

planerad lässituation eller inte. Med ”planerad lässituation” tolkar vi det som att en del 

av förskollärarna menar den situation där de har för avsikt att bidra till barns lärande. Vi 

tolkar det alltså som att förskollärarna använder uttrycket ”planerad lässituation” istället 

för uttrycket ”lärande”. Förskollärarna skriver också om att högläsning används som en 

metod där det finns ett syfte att utveckla barnens språk och kommunikation. Enligt 

Björklund (2017), Säljö (2013) och Cabell et al. (2013) är det i situationer där barnen är 

i interaktion med andra barn och vuxna, vid till exempel en högläsningssituation, som 

de kan få de förutsättningar som krävs för att utveckla sina språkliga och 

kommunikativa kunskaper. I och med detta tolkar vi det som att om barnet ska komma 

vidare i sin utveckling måste samtalet/ämnet/föremålet (boken i detta fall) ligga i den 

proximala utvecklingszonen, dvs. att till exempel de samtal som sker kring bokens 

handling eller texten ska knyta an till barnets tidigare erfarenheter och kunskaper för att 

barnen på så sätt ska kunna ta det till sig och utvecklas med hjälp av det (Smidt, 2010). 

En förskollärare beskriver till exempel att just högläsning kan vara en bra aktivitet att 

använda sig av för att barnen ska få samtala och diskutera saker med andra barn och 

vuxna för att de på så sätt får delta i en gemensam aktivitet där de får ta del av andras 

kunskaper och erfarenheter. Corsaro (2017) beskriver ett händelseförlopp, som kan 

jämföras med en högläsningssituation på förskolan, som han kallar för appropriera. Han 

menar då att när ett barn samspelar med andra barn och vuxna så använder de sig av 

tolkande reproduktion. Barnet tolkar då de andras kunskaper för att sedan bearbeta och 

omtolka det med hjälp av sina befintliga kunskaper och redan upplevda erfarenheter.  
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Björklund (2017) beskriver också ett liknande händelseförlopp som Corsaro där hon 

beskriver att tillfällen där barn får ta del av hur andra barn och vuxna använder språket 

ger barnen möjligheter att ta till sig olika mönster och kunskaper utifrån användandet av 

språk och kommunikation. Det hjälper i sin tur barnen att skapa egna kunskaper utifrån 

de erfarenheter som de får i samspelet med andra. Enligt Björklund är språket ett viktigt 

verktyg för barns socialisation och samspel med andra barn och vuxna. I resultatet kan 

vi se att vårdnadshavarna skriver att det är just den gemensamma aktiviteten som sker 

kring högläsning som, enligt dem, är viktig.  

 

Det här arbetet kan betraktas ur ett didaktiskt perspektiv på så sätt att vi använder oss av 

olika teorier om hur barn utvecklar ett lärande i samband med högläsning. I studien 

använder vi oss bland annat av ett sociokulturellt perspektiv som syftar till att barnen lär 

genom sociala samspel med andra barn och vuxna. I studien diskuteras sociala samspel i 

förhållande till högläsningssituationer där barn och vuxna samtalar om texter och 

böckers innehåll och handling. Det kan också betraktas ur ett didaktiskt perspektiv 

genom att vi på sätt och vis undersöker ett lärande och en utveckling kring barns språk 

och kommunikation i en viss situation. Vi undersöker hur, alltså på vilket sätt som 

lärandet och utvecklingen av språket och kommunikationen utvecklas i 

högläsningssituationer av både förskollärare och vårdnadshavare och hittar sen ett 

samband mellan det och relevant forskning.  

 

Något som i synnerhet förskollärare skulle kunna ha nytta av utifrån denna studie är att 

de genom högläsning har otroligt stor möjlighet att få barnen intresserade av språk och 

läsning, vilket man kan se i resultatet av denna studie. Dock bara om de själva visar ett 

genuint intresse för böcker och högläsning. Med inlevelse och ett entusiastiskt 

förhållningssätt till högläsning bidrar de med positiva erfarenheter som också påverkar 

barns syn på böcker, språk och läsning. Något som också spelar roll är om läsaren 

känner till boken och dess handling innan läsningen påbörjas. På detta sätt kan läsaren 

göra högläsningssituationen till ett spännande, roligt och tilltalande äventyr för barnen 

där de kan utveckla sitt språk och sin kommunikation. 

 

 

 

Slutsats 
Resultatet av denna studie påvisar att respondenterna anser att barnens intresse för 

högläsning påverkas av läsarens förhållningssätt. I resultatet kan man se att detta är 

något som både förskollärare och vårdnadshavare tar upp. I resultatet kan man se att 

även de sociala samspel som sker i samband med högläsning, där samtalen kring texters 

innehåll verkar vara det väsentliga, bidrar till en positiv påverkan i barns språk och 

kommunikation. 

En annan slutsats som kan dras är att vi upplever det svårt att sätta vårdnadshavare och 

förskollärare i relation till varandra då förutsättningarna under högläsning skiljer sig när 
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det gäller kunskap, utbildning och barnantal. Största komplexiteten som vi kan utläsa i 

jämförandet av förskollärare och vårdnadshavare är att de läser för olika antal barn. På 

förskolan sker läsningen, vilket vi kan urskilja i respondenternas svar, ofta i grupp med 

många barn medan läsningen i hemmen sker med färre barn och med andra 

förutsättningar. 

 

Förslag till vidare forskning 

Något som berörts i denna studie är att läsaren bör känna till boken som ska läsas redan 

innan läsningen börjar för att på bästa möjliga sätt kunna göra läsningen mer intressant 

och spännande för barnen (Nikolajeva, 2014; Lindö, 2005). Läsning sker utifrån olika 

syften och med olika förutsättningar. Något som dock skulle vara intressant att 

undersöka är hur många förskollärare som egentligen läser böckerna som finns på 

förskolan innan de läser dem för barnen. Det vore intressant att undersöka hur många 

förskollärare som har tid och möjlighet att läsa och analysera böcker och dess handling 

och budskap innan de läser dem för barnen. 
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https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/141/1/e20170723.full.pdf
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Bilaga 1: Information och samtyckesblankett till 

förskollärare 
 

 

Vi heter Maria Olovsson och Elin Hedberg och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under HT -19 skriver vi vårt examensarbete i didaktik. 

 

Som en del av vårt examensarbete planerar vi att under HT -19 genomföra en 

undersökning bestående av skriftliga datorstödda intervjufrågor med dig som 

förskollärare. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur du som förskollärare ser på barns språk och 

kommunikation i relation till högläsning. För att närma oss detta kommer vi att 

genomföra skriftliga datorstödda intervjufrågor med både vårdnadshavare och 

förskollärare. Vi har valt att använda oss av två parter för att ta del av olika perspektiv 

i vår undersökning. 

 

Alla deltagares namn kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat 

material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Det färdiga examensarbetet 

kommer att sparas i högskolebibliotekets databas DiVA. 

 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Samtycke ger oss som studenter tillstånd att med hjälp av skriftliga 

datorstödda intervjufrågor dokumentera ditt deltagande. Vi står till förfogande för att 

svara på frågor under hela tiden som examensarbetet pågår. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter om ditt deltagande och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också 

begära att uppgifter om dig raderas eller att hanteringen av personuppgifter begränsas. 

Kontaktperson är vår handledare, som också tar emot eventuella klagomål på 

hanteringen av personuppgifter.  

 

Vi är tacksam för svar senast 2019-09-23. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Maria Olovsson  Elin Hedberg 

E-post: xxx@xxx                                       E-post: xxx@xxx 

Tel: xxx - xx xx xxx  Tel: xxx - xx xx xxx 

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle: Kerstin Bäckman 

Handledare: Elisabeth Björklund 

E-post: xxx@xxx.xx 
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Samtycke 

 
Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Samtycke ger oss som studenter tillstånd att med hjälp av skriftliga 

datorstödda intervjufrågor dokumentera dina svar. Vi står till förfogande för att svara 

på frågor under hela tiden examensarbetet pågår.  

 

Du ger ditt medgivande genom att kryssa i rutan nedan.  

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i studien genom skriftliga datorstödda 

intervjufrågor. 

 

 

 

 

………………………………………… 

Datum och plats 

 

 

 

…………………………………………    

Underskrift      

 

 

 

…………………………………………     

Namnförtydligande      
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Bilaga 2: Information och samtyckesblankett till 

vårdnadshavare 
 

 

Vi heter Maria Olovsson och Elin Hedberg och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under HT -19 skriver vi vårt examensarbete i didaktik. 

 

Som en del av vårt examensarbete planerar vi att under HT -19 genomföra en 

undersökning bestående av skriftliga datorstödda intervjufrågor med dig som 

vårdnadshavare. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur du som vårdnadshavare ser på barns språk och 

kommunikation i relation till högläsning. För att närma oss detta kommer vi att 

genomföra skriftliga datorstödda intervjuer med både vårdnadshavare och 

förskollärare. Vi har valt att använda oss av två parter för att ta del av olika perspektiv 

i vår undersökning. 

 

Alla deltagares namn kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat 

material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Det färdiga examensarbetet 

kommer att sparas i högskolebibliotekets databas DiVA. 

 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Samtycke ger oss som studenter tillstånd att med hjälp av datorstödda 

intervjufrågor dokumentera ditt deltagande. Vi står till förfogande för att svara på 

frågor under hela tiden som examensarbetet pågår. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter om ditt deltagande och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också 

begära att uppgifter om dig raderas eller att hanteringen av personuppgifter begränsas. 

Kontaktperson är vår handledare, som också tar emot eventuella klagomål på 

hanteringen av personuppgifter.  

 

Vi är tacksam för svar senast 2019-09-23. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Maria Olovsson  Elin Hedberg 

E-post: xxx@xxx                                       E-post: xxx@xxx 

Tel: xxx – xx xx xxx  Tel: xxx - xx xx xxx 

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle: Kerstin Bäckman 

Handledare: Elisabeth Björklund 

E-post: xxx@xxx.xx 

 



 

25 

 

Samtycke 

 
Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Samtycke ger oss som studenter tillstånd att med hjälp av skriftliga 

datorstödda intervjufrågor dokumentera dina svar. Vi står till förfogande för att svara 

på frågor under hela tiden examensarbetet pågår.  

 

Du ger ditt medgivande genom att kryssa i rutan nedan.  

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i studien genom skriftliga datorstödda 

intervjufrågor. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Datum och plats 

 

 

 

…………………………………………    

Underskrift      

 

 

 

…………………………………………     

Namnförtydligande      
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Bilaga 3: Intervjufrågor 
 

1. Vilken relation har du till högläsning? (Utveckla/förklara mer). 

 

2. Vad har du för kunskap om högläsningens betydelse? 

 

3. Vad anser du vara viktigt vid högläsningssituationer? (Varför? Förklara mer). 

 

4. På vilket/vilka sätt tror du att högläsning påverkar barns språk och 

kommunikation?  

 

5. På vilket/vilka sätt tror du att ditt förhållningssätt gentemot högläsning påverkar 

barns intresse för språk?  

 

6. Hur ser en typisk högläsningssituation ut för dig? Beskriv! 

 

7. När sker läsningen för dig/er/verksamheten? Varför just då? Vad har lett till att 

det blivit så? 

 

8. Hur skulle du önska att en högläsningssituation såg ut? Önska fritt! Varför just 

så? 

 

9. Hur ser du på högläsning? Som en utvecklingsmöjlighet eller en mysig stund? 

 

10. Tror du att det finns några nackdelar med högläsning? Om ja, vilka? 

 

11. Är det viktigt att använda sig av en fysisk bok under läsningen eller tror du det 

har samma effekt att använda sig av till exempel en ljudbok? 

 


