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Sammanfattning 
Syftet med studien är att bidra till ökad kunskap om förskollärarens erfarenheter av 

högläsning och digital högläsning. Studien har utförts med hjälp av kvalitativa metoden 

intervju. I studien har sju verksamma förskollärare intervjuats om sina erfarenheter 

kring arbetet med högläsning, dels utifrån en fysisk bok dels utifrån användandet av 

digitala verktyg för högläsning i förskolan. Svaren i studien har analyserats utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att förskollärarna har olika förutsättningar att 

bedriva digital högläsning då tillgången till bland annat olika digitala verktyg såsom 

applikationer skiljer sig åt. Vidare visar resultat att förskollärarna menar att traditionella 

högläsningen och digital högläsning har lika stor betydelse för barns språkutveckling. 

Det har även framkommit hur stor betydelse digitala erfarenheten förskollärarna i 

arbetslagen har och hur stor skillnad den digitala högläsningen har utifrån vilken 

applikation de använder på förskolorna.  

 

 

 

Nyckelord: Digital högläsning, förskollärare, högläsning, läsplattan, språkutveckling. 
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1. INLEDNING 

I läroplanen för förskolan1 (Skolverket, 2018) skrivs hur viktig högläsningen är för 

barns språkutveckling och att barn ska ges möjlighet att samtala om olika typer av texter 

tillsammans med varandra och tillsammans med vuxna. Björklund (2008) skriver om 

vilken betydelse bilderboken med både bilder och ord har för att barnen ska få ett 

sammanhang i boken. Barnen läser oftast av bilder i boken innan de lär sig läsa ord. Ord 

som barnen hört genom högläsning kan sedan förekomma när barnen läser själva 

(Björklund, 2008). 

 

Under den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som ingår i förskollärarprogrammet 

har vi trots rådande styrdokument noterat att det relativt sällan läses högt för barnen. 

Den högläsning som utförs i förskolan sker ofta vid vila efter maten vilket vi upplever 

gör det svårt för barnen att ta till sig boken då de kan vara trötta. Westerlund (2009) 

skriver om hur läsning som utförs i hemmet och på förskolan förknippas med att barnen 

ska komma ner i varv eller somna. Författaren menar att läsvilan inte är det optimala 

tillvägagångsättet om det är en stund där syftet är att barnen ska kommentera och vara 

en aktiv lyssnare under läsningen.  

 

Genom att samtala med olika förskollärare på våra verksamhetsförlagda arbetsplatser 

om tankar kring högläsning i förskolan fick vi höra talas om en förskola i kommunen 

som använde sig av läsplattan2 och applikationen3 Polyglutt vid läsning och högläsning 

några gånger i veckan. Detta gjorde att vi fann ett intresse för hur läsplattan skulle 

kunna användas vid läsning istället för den fysiska boken. Vi har med egen erfarenhet 

upplevt hur den fysiska boken kan vara svår att fånga alla barns uppmärksamhet kring. 

Vi har även uppmärksammat under VFU:n hur pedagogens hållning av den fysiska 

boken vid läsning av större barngrupp inte varit optimal. Då pedagogen håller boken på 

sidan av sig själv med bilderna i boken utåt barnen och samtidigt ska pedagogerna 

kunna läsa och prata utåt till alla barnen kan vara svårt. Det kommer ofta kommentarer 

som ”Jag ser inte” när man läser från en fysisk bok och framför allt om man läser för en 

stor barngrupp. Westerlund (2009) belyser hur viktigt det är att barnen sitter bra vid 

läsning och att det ska vara lätt för barnen att se och följa med i bilderna i boken. Dock 

är detta svårt vid högläsning för en större barngrupp då förskolläraren måste hålla och 

läsa den fysiska boken från sidan så alla barn i gruppen ska kunna se bilderna 

(Westerlund, 2009). 

 

Vi kontaktade en verksam förskollärare som använder sig av applikationen Polyglutt 

inför vår start av examensarbetet för att vi ville veta mer om hur den digitala 

högläsningen fungerar. Förskolläraren berättade då om vilka möjligheter det finns med 

applikationen när det kommer till att välja olika språk och utbudet av digitala böcker. 

 
1 Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) kommer benämnas som Lpfö18 i vidare text.  
2 Vi har valt att benämna Ipad/surfplatta/lärplattan för läsplatta i vårt arbete, då vi skriver om digital 

högläsning.  
3 Applikationer är en typ av datorprogram som fyller syfte direkt för användaren. (wikipedia)  
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Applikationen innehåller inte bara läsning utan även TAKK tecken4, teckenspråk samt 

att många böcker är inlästa på flera olika språk vilket gynnar barn med annat modersmål 

än svenska.  

 

När vi fick höra talas om Polyglutt slog tanken oss angående varför inte våra VFU 

platser använder denna applikation. Varför har inte alla förskolor samma förutsättningar 

till att bedriva digital högläsning5? I Lpfö18 (Skolverket, 2018) betonas att förskolor, 

oavsett vart i landet, så ska undervisningen vara likvärdig (s.6). Men har alla 

förskollärare rätt till den kompetensutveckling som krävs för att arbeta med digital 

högläsning? Hur mycket spelar de ekonomiska förutsättningarna in? Som till exempel i 

bemanningsfrågor/utbildningsfrågor där bristen på vikarier skulle kunna spela in för att 

täcka den ordinaries tid till att vidareutbilda sig. Även kostnadsfrågan för digitala 

hjälpmedel och för att få tillgång till specifika applikationer som kan göra att 

förskollärarna får bättre förutsättningar till att bedriva bra undervisning som till exempel 

digital högläsning kan spela in.   

 

I Lpfö18 (Skolverket, 2018) har många förändringar gjorts sedan Lpfö16. Bland annat 

har det skrivits fram att barn ska ges förutsättningar att utveckla digital kompetens, även 

ordet högläsning har poängterats i ett avsnitt under rubriken Kommunikation och 

skapande. Högläsning har lagts in i relation till hur viktig den är för barnets 

språkutveckling. I Lpfö18 står det i strävansmålen för förskolan 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) 

 

Kristensen (2018) nämner att digital kompetens är en av EU:s nyckelkompetenser för 

ett livslångt lärande och i oktober 2017 beslutade regeringen om ett nationellt införande 

av digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Som ett led i detta kan vi se hur den 

reviderade läroplanen belyser digital kompetens. Läroplanen betonar dessutom hur 

viktigt det är att barnen får en förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen. 

Lpfö18 lyfter som ett av målen: ”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att 

utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en 

förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.” (Skolverket, 2018, s.9). Den 

digitala kompetensen är inskriven i läroplanen för att barnen ska få ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt till den digitala tekniken (Skolverket, 2018). Enligt Lpfö18 

ska: ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt 

som stimulerar utveckling och lärande.” (Skolverket, 2018, s.15) 

 

 
4 TAKK tecken som stöd är en metod för att stödja kommunikationen men är inte detsamma som 

teckenspråk. 
5 Digital högläsning är läsning med hjälp av olika digitala verktyg såsom applikationer och e-böcker. 
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Kristensen (2018) betonar att digital kompetens är något grundläggande inom 

demokrati. I förskolan och skolan lär sig barn dagligen om hur vår värld fungerar och 

kan utifrån detta även vara med och förändra den. Författaren skriver även hur samhället 

är i ständig förändring och så även tekniken. Den digitala kompetensen innefattar även 

en förståelse för digitaliseringens betydelse och påverkan i samhället. Den kunskap om 

digitalisering vi har i dag är inte den samma som vi behöver i morgon menar 

Kristensen. Hon skriver även att utvecklingen av den digitala världen går fort fram och 

det är viktigt att barnen får vara med i denna utveckling (Kristensen, 2018).  
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2. SYFTE 

Syftet med undersökningen är att bidra till kunskap om förskollärares arbete med 

högläsning och digital högläsning i förskolan. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar specificerats; 

 

2.1  Frågeställning 

Vad finns det för förutsättningar för förskolläraren att bedriva högläsning/digital 

högläsning i förskolan? 

Vilka olika syften har förskollärare med högläsning/digital högläsning för förskolebarn? 

Vilka skillnader och likheter ser förskollärare mellan digital högläsning och traditionell 

högläsning med fysisk bok? 
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

I studien har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet på lärande. En av 

grundarna till det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij (1896–1934) som 

beskriver perspektivet som en proximal utvecklingszon där de vuxna, eller annan 

kompetent kamrat sitter på en viss kompetens för att kunna vägleda barn till ett lärande 

(Säljö, 2014). Den proximala utvecklingszonen handlar om hur den mer kompetenta 

möter barnens erfarenheter och tidigare kunskap för att hjälpa denna att utveckla mer 

kunskap. I vår studie där högläsning handlar om att diskutera, reflektera och prata om 

barnens egna och tidigare erfarenheter, där får pedagogen möjlighet att möta varje 

individ i deras utvecklingsfas. Säljö (2014) förklarar även hur det sociokulturella 

perspektivet handlar om hur människor lär och utvecklas både tillsammans i grupp och 

individuellt samt med hjälp av olika redskap. Två begrepp som ingår i sociokulturella 

perspektivet är scaffolding och mediering. Begreppet scaffolding6 handlar om att vuxna 

besitter högre kompetens och vägleder barnen till ny kunskap (Säljö, 2014). I vår studie 

handlar scaffolding om hur förskollärarna som kommunikativa stöttor i högläsningen 

och digitala högläsning kan bidra till barnens språkutveckling. Begreppet mediering7 är 

ett kulturellt redskap som används till att kommunicera och medla information emellan 

människor och redskapet. I vår studie ser vi läsplattan och den fysiska boken som 

förskollärarens redskap som medierar vissa möjligheter vid interaktion med barnen som 

hjälper denne att utveckla digital kompetens, att få ett bredare ordförråd, utveckla sin 

fantasi, läs- och språkutveckling. Säljö (2014) belyser skriftens roll och betydelse som 

ett medierat redskap i vårt samhälle. Vår värld skulle inte kunna kommunicera utan det 

skriftliga språket. I förskolan är till exempel böckerna ett medierat redskap som 

förmedlar det skriftliga språket. Dock handlar inte bara medieringen om fysiska redskap 

utan även om människans egna språk som barnen får via högläsningen (Säljö, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Begreppet scaffolding innebär hur en person med kunskap stöttar och vägleder en annan person i en 

lärandeaktivitet. 

 
7 Begreppet mediering betyder samverkan mellan människor och ett kulturellt redskap (som till exempel 

läsplattan i vårt fall). 
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4. BAKGRUND 

Kjällander och Riddersporre (2019) beskriver hur de flesta svenska förskolor och skolor 

idag erbjuder läsplattan som ett verktyg till aktiviteter som till exempel läsning. De 

skriver även om hur tillgången till e-böcker via bibliotek och andra tjänster har ökat 

som till exempel via olika läsapplikationer. Nedan redogörs därför inledningsvis i detta 

kapitel först för några av de program som finns att använda just för digitala högläsning 

och som även används av studiens deltagare.  

 

4.1  ILT Inläsningstjänst - Applikation Polyglutt 

På Polyglutts hemsida beskrivs Polyglutt som en bilderbokstjänst med inlästa 

barnböcker till barn i förskolan. Tjänsten finns i form av en applikation för läsplattor 

och är tillgänglig för förskolor mot en avgift, applikationen kostar 130 kr/barn/år. Som 

förskolan kan man även anmäla sig för att få testa Polyglutt i ett år, sedan är det upp till 

kommunen om man får bidrag att fortsätta använda applikationen. Sedan finns det något 

som heter kommuntest där kommunen lämnar in en ansökan för hela kommunen så alla 

förskolor i kommunen får tillgång till Polyglutt i 60 dagar. 

 

Tanken med Polyglutt är att alla barn i förskolan ska kunna erbjudas samma 

förutsättningar till att nå den språkliga förmåga som förväntas inför deras skolstart. 

Förskolan ska erbjuda alla barn samma möjlighet till språkutveckling oavsett vilken 

bakgrund, vilka erfarenheter och vilken tillgång till litteratur, texter och särskilt 

bilderböcker de har hemma. Ett medvetet pedagogiskt arbete med just barnlitteratur kan 

det vara ett av de bästa sätten för att nå barnens intressen och tillägna språkutvecklingen 

riktad uppmärksamhet. Förskolan är en viktig plats för många barn som inte har tillgång 

till det svenska språket i hemmet och genom detta inte har samma möjlighet att utöka 

sina ordförråd. Parallellt skrivs i Lpfö hur de har i uppdrag att stimulera barnets 

modersmål. Namnet Polyglutt är inspirerat av ordet polyglott som betyder någon som 

pratar många språk. Polyglutt har fler än 1000 böcker på svenska och många böcker 

med upp till 45 olika språk, de har även TAKK och teckenspråk som val i tjänsten och 

urvalet växer ständigt. Eftersom tjänsten är tillgänglig på så många olika språk kan varje 

enskilt barn känna sig delaktiga och kunna känna igen sig i läsupplevelsen. Där kan alla 

barn känna sig inkluderad på något vis.  

Med handledningen vill de även visa på hur man kan lyfta just medvetenheten i 

högläsningen i förskolan och förbättra arbetssättet som är knytet till läroplanen på 

områden som språk, identifikation och kunskapsutveckling.  

Tjänsten kan användas med läsplattan, storbildskärm, bläddra enskilt eller tillsammans. 

 

4.2  E-Bok  

På biblioteket Helges hemsida (u.å) beskrivs e-boken som en helt vanlig bok i ett 

digitalt format som fungerar via läsplattan, smartphone och datorn. E-böcker finns 

tillgänglig att låna gratis via biblioteket. En e-bok får du låna i 28 dagar och när dessa 

dagar gått ut så behöver du inte lämna tillbaka boken utan den är då inte längre 

tillgänglig hos dig. När de 28 dagarna har gått och boken lämnas automatiskt tillbaka 
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måste man in och söka om titeln och låna den igen. Enligt bibliotekets regler kan en 

person låna upp till fem e-böcker i veckan. För att använda e-böckerna krävs en 

nedladdning av ett program som heter Adobe Digital Editions för att läsa det via datorn. 

Använder du dig av läsplattan eller smartphone finns det en enkel applikation som heter 

Biblio som böckerna läses i.   
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5. TIDIGARE FORSKNING 

I relation till studiens syfte och frågeställningar kommer följande avsnitt att ge en bild 

av ett urval av tidigare forskning som finns angående högläsning för barn i 

förskoleåldern. Vi har fokuserat på forskning som behandlar språkutveckling, 

högläsning och att läsa digitalt. Vi har till denna studie valt att använda oss av 

databaserna ERIC, Google Scholar och SwePub, vi har sökt på ord som: Read alouds, 

Children´s Language, Preschool, Language development, Digital tablets, Storybook, E-

book. Vi avgränsade sökningen med att kryssa i Peer rewied och Fulltext.  

 

5.1 Språkutveckling i relation till högläsning 

Texter finns överallt runt om oss i vår omgivning. Redan i tidig ålder får barnen kontakt 

med läsning och skriftspråket genom läsning och via olika medier som till exempel 

tidningar, reklam, tv och internet. En stor del av forskningen inom detta område berör 

just högläsningens betydelse för barns språkutveckling.  

 

Björklund (2008) skriver om hur yngre barn som får ta del av talspråket genom läs- och 

skrivupplevelser får en grund där de kan bygga upp sitt eget läsande och skrivande. 

Författaren menar att talspråket är en viktig kommunikationsväg och av största vikt vid 

samspel med sin omgivning. Björklund vill öka kunskapen om litteracitet. Hon menar 

att barns språk och språkutveckling inte bara spelar roll i litteraciteten utan även 

bläddringen och bokläsningen. Björklund nämner att det runt en bok finns så mycket 

mer än bara innehåll och handling, när pedagogerna läser högt för barnen kan de lägga 

in olika känsloyttringar och utvikningar som barnen sedan kan ta med sig i deras egna 

lässituationer.  

Björklund skriver om barns solitära läshandlingar som handlar om hur barnen själva 

ägnar sig åt ensam läsning. En sådan läsning handlar om att barnen själva sitter och 

läser ord och bilder de känner igen i boken och då är det lätt att andra barn ansluter sig 

till en sådan läsning. En solitär läsning innebär att den kan vara individuell och snabbt 

växla om till att bli kollektiv läsning.  

 

Simonsson (2004) har i sin studie använt sig av observationer samt personliga samtal 

för att få en förståelse över barnens användande av bilderböcker i förskolan. Hon har 

även haft gruppintervjuer med förskolepersonal för att få information om 

förskollärarnas användande av bilderböckerna i verksamheten och deras syn på 

bilderboken. Simonsson beskriver hur pedagogerna använder sig av böcker för att 

utveckla barnens språk, ordförråd och språkförståelse. Pedagogerna använder även 

böckerna till att utveckla barnens fantasi och för att ta upp och hantera olika frågor och 

ämnen. Studien visar också att pedagogerna skapar bokrelaterade aktiviteter, som till 

exempel högläsningsstunder, för att stimulera barnens språk och de anpassar boken efter 

det individuella barnet. En förskola som deltar i Simonssons studie har barn med annat 

modersmål i sin verksamhet där barnen är i stort behov av språkstimulans. Genom att 

läsa böcker för dessa barn hoppas de på att barnen ändå tar till sig ett och annat ord från 

det som läses (Simonsson, 2004). Författaren menar hur förskolor som har barn med 

invandrarbakgrund i sin verksamhet använder böcker som ska utveckla barnens 
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ordförråd och för att låta barnen komma i kontakt med svenska språket. Förskollärarna 

använder ofta böckerna som en utgångspunkt för samtal med barnen.  

Pedagogerna i studien betonar även att barnens fantasi ska utvecklas hela tiden, detta 

just för barnens framtida lärande och det beskrivs hur förskollärarna ser sig själva som 

ett hjälpmedel till barnens fantasi genom högläsningen. Studiens resultat visar också hur 

pedagogerna beskriver fantasin som ett aktivt sätt att hjälpa barn att bearbeta problem. 

Fantasin kan även användas till att diskutera om bilderbokens underhållning, där barnen 

får känna en kollektiv läsgemenskap (Simonsson, 2004). Simonsson beskriver 

bilderbokens betydelse för att bjuda in barnen till diskussioner och mängder av olika 

föreställningar. Vid de tillfällen då yngre barn ännu inte lärt sig läsa text så förmedlar 

förskolläraren de ord och bokstäver som står i texten och barnen får avläsa bilderna i 

boken med sina egna tankar (Simonsson, 2004). 

 

Lennox (2013) beskriver hur språket gör det möjligt för barnen att uttrycka sina känslor, 

tankar och idéer. Genom att använda språket hjälper det barnen att kommunicera, skaffa 

sig en identitet och förstå sig på människor runt omkring sig. Författaren skriver även 

hur barns språkutveckling har en avgörande faktor för framtida skolgång och läsande. 

Genom att läsa högt för barn utvecklas barnens ordförråd och språkkunskaper. 

Författaren skriver att den vuxna som läser för barnen ska ta tillvara på tillfället att 

samtala med barnen både före, efter och under tiden läsningen pågår. Detta göra att 

barnen får kommunicera, samspela och byta efterfarenheter med varandra (Lennox, 

2013). När läraren bjuder in till samtal under, före och efter läsningen kan det förbättra 

barnens muntliga språk genom att de lär sig nya och intressanta ord som de kanske inte 

kommer i närheten av i en konversation i vardagen. Lennox skriver även i sin studie hur 

förskollärarens förhållningssätt och kunskap spelar stor roll hur barnen lär sig och tar in 

kunskapen som denne vill förmedla. Högläsning erbjuder barnen ett större ordförråd 

och där finns att vinna genom att förskollärare väljer litteratur som är utanför barnens 

faktiska ordförråd. Att välja en litteratur med mycket text ger större utrymme för 

diskussion (Lennox, 2013).  

 

Hagen (2017) beskriver i sin studie hur barn som blir lästa för i hemmet har ett större 

ordförråd än dem barn som inte har samma förhållande till läsning utanför förskolan. Ett 

resultat av detta har läsningen blivit den mest använda metoden för att stödja barnens 

språk- och läsförståelse i hemmet och förskolan. Hagen beskriver även angående hur 

vanligt det är med förskollärarnas frågor innan, under och efter läsningen för barnens 

ordförråd. Författaren skriver även om hur den gemensam bokläsning ger barnen ett rikt 

språk och att de möter nya erfarenheter. I linje med Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och 

Olsson (2013) belyser även Hagen att det inte bara är läsningen i sig som utvecklar 

språket utan framförallt hur förskolläraren använder sitt eget språk för att förmedla 

kunskapen.  

 

Dahlgren et al. (2013) skriver om hur högläsningen oftast sker i stora barngrupper på 

förskolan. Dahlgren et al. lyfter Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport om 

förskolans förstärkta uppdrag (2012:7) där det beskrivs hur det sällan sker högläsning 
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för det enskilda barnet eller för en mindre grupp barn. Inspektionen menar att 

förskollärarna inte tänker på vilka utvecklingsmöjligheter det finns hos barnen om de får 

samtala och reflektera vid läsningen. Dahlgren et al. menar att språkutvecklingen 

utvecklas hos barnen genom det sociala samspelet mellan varandra och vuxna, det är 

därför viktigt att vuxna involverar barnen i det som pågår, tillexempel under läsningen.   

 

Dahlgren et al. beskriver till exempel hur barnen genom högläsning upptäcker att 

språket består av olika längd på meningar och att meningarna består av ord som i sin tur 

bildas av ljud och stavelser. Detta kallas för en fonologisk medvetenhet. Vidare skriver 

Dahlgren et al. att förskolläraren får barnen att reflektera och diskutera gällande det som 

sker i böckerna och genom detta ökar barnens språkliga medvetenhet. Barnen får då en 

ökad språklig kompetens genom att de får sätta ord på vad de gör och vad de samtalar 

om.  

 

Många forskare uppmärksammar hur läsningen ofta kan användas som en aktivitet i 

samband med vila. Dahlgren et al. beskriver läsningen som en stund där barnen vill sitta 

”tätt” och hur det inte bara handlar att se bilderna i boken utan också om att få en fysisk 

kontakt där de känner trygghet och närhet. Läsningen blir ofta en rofylld och avspänd 

stund, detta är oftast målet för förskolläraren men även för en del barn. Det går inte att 

lyssna på en bok när någon pratar, springer runt eller hoppar upp och ner och därför 

skapas det ofta ett lugn.  

 

Enligt Simonsson (2004) är bilderboken en väg till koncentration – lära sig sitta still. 

Författaren menar på att ett av de användningsområden som finns med böcker är att 

samla barnen och använda lässtunden till att kunna sitta still och lyssna, detta lär dem 

att lära sig växla i sitt vardagliga tempo och komma till ro. Pedagogerna i studien menar 

på att böckerna inte får vara för långa för att barnen då riskerar att tappa intresset för 

berättandet.  

 

Westerlund (2009) lyfter vikten av att hitta en plats för högläsningen där lässtunden inte 

blir störd. Westerlund beskriver även hur viktigt det är med rutiner för småbarn vid 

tillfällen som till exempel att äta, sova, byta böljor med mera. Här kommer även 

lässtunderna in och beskrivs som en viktig rutin i förskolan, många gånger handlar 

lässtunderna om att få barnen att komma ner i varv och alternativt somna. Om 

pedagogernas syfte är att barnen ska vara aktiva lyssnare och kommentera kanske inte 

högläsningen är det optimala för småbarnsgruppen i samband med just vila. Westerlund 

rekommenderar även att de äldre barnen ska ta del av läsningen i ett dagsprogram. 

Författaren menar på att de äldre barnen oftast blir lästa för i hemmet och då som en 

kvällsaktivitet. Därför är det viktigt att få ta del av läsningen på förskolan under dagen. 

Oavsett när läsningen sker är det bra skapa en vana där gruppen återberättar tillsammans 

vad de har läst dagen innan. Under återberättandet är det ett bra tillfälle att prata om 

barnens egna erfarenheter och syn på det som lästs. Genom att samtala om det man läst 

gör att barnen tänker på egna erfarenheter och ordförrådet blir på så sätt rikare 

(Westerlund, 2009). 
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Fler studier lyfter vikten av att få lyssna till berättelser och förskollärarens 

betydelsefulla roll i ett sådana aktiviteter. Fast (2007) menar att barn genom att lyssna 

till berättelser omedvetet lär sig nya ord och lär sig förstå bättre hur språket är uppbyggt 

och låter. Fast benämner Carlisle Sheridans tre viktiga anledningar till att förskollärare 

ska läsa högt för barn: Den första anledningen är att litteraturen ger barnen en syn in i 

samhället. Förskollärare ska vara medvetna om hur berättelser om olika kulturer och 

från många olika miljöer är bra om denne arbetar i en mångkulturell omgivning. Den 

andra anledningen är berättelsens väg in i skriftspråket för barnen. Genom att barn 

finner glädje i bokläsningen, motiverar det även barnen till att börja skriva. Den tredje 

anledningen är att barnen ska lära sig om andra människor och att det ska spegla 

barnens egna liv.  

 

Kåreland (2016) belyser hur pedagogernas val av litteratur kan ha betydelse för att 

fånga barnens igenkänning i vardagen. Hon anser att vi genom att välja böcker som 

avspeglar barnens vardag kan hjälpa barnen att hitta en samhörighet och även få en 

igenkänningsfaktor till berättelsen och barnen kan då ta till sig boken på ett helt annat 

sätt. Genom att välja viss litteratur kan barnen hitta en koppling mellan varandra och 

kunna tänka sig in i andra barns upplevelser och egenskaper. Det är även viktigt att 

barnen får en förståelse och bild av att alla inte är lika och att vi ska respektera varandra 

för den man är.  

 

5.2 Att högläsa digitalt 

Kjällander och Riddersporre (2019) skriver att utvecklingen av att läsa digitala E- 

böcker har ökat i förskolan men hur mycket vet de fortfarande inte då användandet är 

relativt ny och att det inte finns så mycket forskning och studier om digital högläsning 

ännu. Så än vet inte Kjällander och Riddersporre hur stor påverkan e-boken har i 

läsundervisningen i förskolan. E-läsning innefattar egentligen all text som kan läsas 

digitalt, oftast kopplas uttrycket till e-böcker som är en digital version av en traditionell 

tryckt bok. E-boken har även tagit fart i utvecklingen och en del har ljudeffekter, och 

animationer som ofta förekommer i högläsning för förskolebarn (Kjällander & 

Riddersporre, 2019). Yalçıntaş-Sezgin och Ulus (2017) beskriver att användningen av 

den digitala tekniken i undervisningen har ökat och att denna får en allt viktigare roll i 

förskolan. Förskollärarna i studien använder tekniken för att stödja barnens utveckling. 

Yalçıntaş-Sezgin och Ulus anser att läsning är en av de viktigaste aktiviteterna i 

förskolan och bör prioriteras redan vid tidig ålder inför kommande skolgångar.  

 

Genom den digitala högläsningen kan barnen bli mer självständiga genom att integrera 

sig med en bok och att få möjlighet att lära oberoende av en vuxens stöd alla gånger. 

Kjällander och Riddersporre (2019) har myntat begreppet Digiläsande, som beskriver 

de samspel som uppstår mellan barnet, texten och läsplattan. När barnen tar del av 

bilderna och texten samtidigt som de lyssnar till den digitala uppläsningen av 

berättelsen är det som menas med att digiläsa. Genom att digiläsa kan barnen påbörja 

egna läsaktiviteter många gånger helt utan en vuxens hjälp. Barnen blir mer oberoende 



 

12 

 

av att en vuxen måste finnas till hands och läsa högt för dem då det finns en funktion 

där barnen kan lyssna till en uppläsningsröst samtidigt.  

När den digitala berättarrösten tillsammans med den alfabetiska texten markeras så 

synliggörs texten för barnen och blir till något som liknar karaoke. Detta blir ett extra 

hjälpmedel för att skapa gemenskap och förståelse för läsning och textens uppbyggnad 

(Kjällander och Riddersporre, 2019). 

Enligt Kjällander och Riddersporre måste förskollärarna vara uppmärksamma på vad 

som händer i samspelet mellan barnen, texten och läsplattan. Där förskollärarna är 

aktiva i att uppmuntra och vägleda i barnen i deras egen nyfikenhet kring frågor i texten. 

Förskolläraren ska visa nyfikenhet och se vad barnen finner intressant och hjälpa barnen 

vidare i deras utveckling. Kjällander och Riddersporre menar att detta troligen kommer 

bli mer aktuellt i morgondagens förskola där det kommer att arbetas med både analoga 

och digitala högläsningsundervisningar och det bör därför ges utrymme till att utforska 

och testa detta. 

  

Idag läser yngre barn barnböcker tillsammans med en vuxen men användningen av e-

böckerna ökar i förskolan menar Yalçıntaş-Sezgin och Ulus (2017) och där blir barnen 

mer självständiga och kan läsa böcker utan en vuxens hjälp. Skillnaden på traditionell 

bok och e-bok är att barnen kan lära sig ords begrepp och förståelse av orden mer 

självständigt med hjälp av digital högläsning medan de är mer beroende av en vuxens 

hjälp av en traditionell bok då yngre barn ännu inte lärt sig läsa. Författarna till studien 

lyfter många fördelar med e-böcker för barnen med funktioner som inte en traditionell 

bok kan erbjuda, som till exempel rörelse och ljudeffekter i bilderna och ljudet. Detta 

fångar barnens intresse vilket gör att de blir nyfikna och vill läsa mer. De nämner dock 

även hur de barn som har svårt att förstå vissa ord kan få det jobbigt utan en 

förskollärares stöd. De menar att det är viktigt att en vuxen är närvarande och ställer 

frågor om ord och handling för att förstärka barnens språkutveckling när behov finns. 

Barnen lär sig inte bara vad orden betyder när det läser i e-bok utan de kan senare också 

lära sig hur ordet ser ut i text vilket även skapar en start till läsförståelse (Yalçıntaş-

Sezgin & Ulus, 2017). 

 

Yalçıntaş-Sezgin och Ulus menar att när barnen får ta del av e-böcker så har de 

möjlighet att interagera med bilden och ljudet och noggrant följa texten och att de kan 

följa ord, mening och samtidigt höra det. Det ger en bättre förståelse vad ordet betyder 

och om bokens innehåll vilket ökar barnens läsförståelse och ordförråd. När barnen får 

en bättre förståelse så ökar även motivationen till att läsa och lyssna till berättelser.  

Även Zipke (2017) ser att det finns en fördel till att använda sig av e-böcker där det 

finns multimodala funktioner som att kunna trycka på en sak på bilden i den digitala 

boken och den läser upp ordet eller begreppet högt. I det här fallet så hade barnens 

ordförståelse ökat jämfört med de barn som använt sig av samma bok i vanligt 

trycktformat. Barnen får känna sig självsäkra i och med att de behärskar den digitala 

läsplattan och Zipke menar att detta lockar barnen till att vilja lära sig nya ord trycka på 

objekt för att lära sig nya ord som utökar deras ordförråd. Det blir ett spännande sätt att 

utforska den nya tekniken samt utforska språket.  
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Zipkes har i sin studie använt sig av observationer och intervjuer för att fastställa 

barnens ordförståelse och läsförståelse. De har jämfört digital högläsning och den 

fysiska bokens högläsning. Zipke kunde dock inte se någon större skillnad i barnens 

läsförståelse när barnen fick återberätta berättelsen ifrån den digitala högläsningsboken 

eller samma berättelse från den traditionella tryckta boken när en förskollärare läste 

högt. Studien beskriver att förskolläraren ska vara medveten om hur viktiga fysiska 

böcker är och hur viktigt det är på vilket sätt pedagogen förmedlar och anpassar denna 

till barnen vid högläsning. Enligt Zipke ska inte den digitala boken ersätta den 

traditionella tryckta boken utan de skall ses som ett komplement till varandra och även 

ett komplement för läroplanen med både språkutveckling och digital kompetens. Det är 

även ett sätt att få barnen att integrera självständigt i den digitala högläsningen i viss del 

och förskolläraren kan lägga större vikt i att styra barnen i rätt riktning på sidan om den 

digitala högläsningen. 

 

Några studier berör hur förskollärarens kompetensutveckling är viktig för att få de bästa 

förutsättningarna till att bedriva en digital högläsning och stötta barnen till vidare 

utveckling. Enligt Otterborn, Schönborn och Hultén (2018) går utvecklingen av 

användandet av det digitala verktyget fort framåt och har ökat drastiskt på senare tid. 

Författarna skriver att samhället blir allt mer digitaliserat och att även läroplan har 

reviderats på grund utav att barnen ska vara med i en del av utvecklingen för att klara av 

framtiden. Förskollärarna måste snabbt lära sig hur läsplattan används för att främja och 

stödja barnens undervisning samt att ställa sig till läroplanens mål och förväntningar.  

Otterborn et al. nämner hur förväntningarna på att förskollärarna ska skaffa sig digital 

kompetens ökar allmänt och i takt med utvecklingen i verksamheten. Barnen lär sig 

snabbt redan i tidig ålder och kan besitta större kompetens än en del vuxna. Även om 

barnen placeras med en läsplatta och kan undersöka, läsa och använda sig av den 

självständigt menar de att det är viktigt att förskolläraren är där och guidar dem. Studien 

lyfter även att det är viktigt att förskollärarna ställer frågor och samtalar om texterna och 

berättelserna till exempel vid digital högläsning för att deras utvecklingsförmåga ska 

öka. Det visar att användande av just läsplatta ökar barnens förmåga till språk och 

kommunikation. Otterborn et al. belyser även att förskollärarens medvetenhet av 

läsplattans användning har betydelse om det skall bli en meningsfull undervisning. I 

författarnas studie med förskollärare som deltagare så framkom det enda negativa 

angående arbetet med digitala verktyget att det ibland var brist på tid, kompetens och 

personal för att genomföra de uppgifter som de önskar sig i förskolans verksamhet. 
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6. METOD 

 

6.1  Metodval 

Vi har valt att samla in kvalitativa forskningsdata, där vi intervjuat förskollärare som 

arbetar inom förskolans verksamhet och använder sig av digitala verktyg för högläsning 

men som även använder den fysiska boken vid högläsning. Vi har använt oss av både 

fysisk intervju på förskola samt intervjuat några förskollärare via telefonintervju då 

fysiska träffar ej varit möjliga. Stukát (2011) skriver att den som blir intervjuad bör få 

bestämma plats och på vilket sätt de vill bli intervjuad på. Två av deltagarna valde att 

träffas på deras förskola och bli intervjuade fysiskt och resterande fem valde att bli 

intervjuade över telefon på grund av hög arbetsbelastning/tidsbrist på förskolan. Stukát 

menar även på att telefonintervjuer kan spara tid och bandinspelning vid en 

telefonintervju kan vara ett bra verktyg förutsatt att den som blir intervjuad godkänner 

detta. Genom att vi skickade ut en samtyckesblankett till de förskollärare som skulle 

delta i telefonintervjun där vi upplyste om att vi skulle spela in samtalet och föra 

anteckningar med papper och penna, har förskollärarna skickat ett godkännande med sin 

signatur. Vi använde oss av en telefon med högtalarfunktion när vi pratade med den 

intervjuade och en annan telefon för att spela in med hjälp av röstinspelning.  

 

Intervjuformen som vi använt oss av är av typen ostrukturerad intervju. Stukát 

beskriver den ostrukturerade intervjun där den som utför intervjun har ett ämnesområde 

men ställer frågor utifrån situationen i intervjun. Detta sker med hjälp en frågeguide. 

Huvudfrågor ställs likadant till alla deltagare men vi som styr intervjun kan även ställa 

följdfrågor som: Kan du berätta mer? Hur menar du nu? (Stukát, 2011).  

Denna metod passar vår undersökning då vi ställde vissa följdfrågor till våra 

huvudintervjufrågor (se bilaga 1), för att få så utförliga svar som möjligt och ge 

möjlighet till de som blir intervjuade att berätta med egna ord utan att bli styrda av oss 

som intervjuar.  

 

6.2  Urval 

Som metod valde vi att genomföra intervjuer med sju förskollärare som är verksamma 

inom förskolan. Vi hade ingen kännedom om förskollärarens förkunskap mer än att de 

använde sig av det digitala verktyget vid högläsning men även använde den fysiska 

boken vid högläsning. Genom att vi pratat med bekanta som är verksamma inom 

förskolor tog vi själva kontakt med förskollärare och erbjöd dem att delta i vår 

undersökning.  

 

6.3  Genomförande och studiens etiska val 

Inför våra intervjuer kontaktade vi förskollärarna via telefon. Vid första kontakten fick 

förskollärarna bestämma om de ville medverka i en fysisk intervju eller en 

telefonintervju. Vi skickade efter att ha delgivit dem det syfte vi hade med studien en 

informations- och samtyckesblankett (se bilaga 2 och 3) i vilken de kunde läsa om syftet 

med undersökningen och uppgifter om att de deltar anonymt i studien. I blanketten 
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fanns även information om att de får avbryta sitt deltagande när de vill under tiden 

studien pågår. I Vetenskapsrådet (2019) beskrivs hur samtycket ska vara frivilligt och 

preciserat för den forskningen som ska utföras samt att det ska dokumenteras. Ett 

samtycke får när som helst tas tillbaka och är inte bindande.  

Den viktigaste principen inom forskningsetik handlar om att informera om sin 

undersökning, och att personerna har all rätt att avbryta sin undersökning även om det 

tackat ja tidigare (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). 

När vi träffade deltagarna fysiskt fick de läsa igenom dessa blanketter och även skriva 

under ett godkännande om att vi spelar in samtalet med hjälp av röstinspelning och att 

vi skriver stödanteckningar med hjälp av papper och penna. Deltagare som vi 

intervjuade över telefonen har skrivit under samtyckesblanketten och skickade oss en 

bild på underskriften.  

 

Vi berättade för deltagarna att intervjun skulle bestå av några bakgrundsfrågor samt 

några didaktiska frågor angående högläsning och digital högläsning som handlar om 

förskollärarnas egna egenskaper om högläsning och digital högläsning (se bilaga 1). 

Under varje intervju uppkom det vissa följdfrågor på de förbestämda frågorna. Detta 

gjorde också att intervjun blev mer levande då förskollärarna gavs möjlighet att 

förtydliga sina svar. Intervjuerna tog alltifrån tio minuter till fyrtio minuter och spelades 

in för att kunna transkribera det som sades. Med hjälp av datorn och hörlurar lyssnade 

vi av intervjuerna för att kunna göra våra transkriberingar. Vi skrev ned intervjuerna 

ordagrant med det mest relevanta från det som deltagarna sade. Varje transkribering 

blev olika långa beroende på längden av intervjun och hur mycket förskollärarna 

formulerade sina svar. Transkriberingarna blev allt ifrån två till fyra sidor inklusive 

intervjufrågor.  

 

6.4  Bearbetning av material  

Efter intervjuerna har vi lyssnat på ljudupptagningen för att sedan transkribera dessa 

från tal till text. Vi har valt att skriva ner ordagrant talet till text samma dag som 

intervjuerna genomfördes för att inte detaljer skulle glömmas bort. Genom att 

transkribera intervjuerna har vi lagt märke till olika sammanhang i svaren och detta har 

lett oss till olika teman från våra intervjuer. Att leta olika teman i deltagarnas svar 

handlar om att göra en tematisk analys för att hitta gemensamma nämnare i svaren från 

deltagarna. Bryman (2011) skriver hur tematisk analys ofta används vid kvalitativa 

metoder som till exempel intervjuer. Han menar genom att granska intervjuerna går det 

att finna återkommande ord under alla intervjuer som kan bilda ett tema. Vi valde att 

skriva ut alla intervjuer var och en för sig och skriva deltagarnas fiktiva namn i ett Word 

dokument. Därefter valde vi att leta efter likheter och skillnader i ord och händelser 

utifrån våra frågeställningar och på så sätt växte olika teman fram. Utifrån våra teman 

och efter fortsatt analys framstod ytterligare mönster och vi valde att skapa några 

underkategorier till de olika teman som redan framkommit. Dessa teman kommer nedan 

presenteras under rubriken Resultat. Frågeställningarna i studien har varit vägledande i 

analysen, vilka är; Vad finns det för förutsättningar för förskolläraren att bedriva 

högläsning/digital högläsning i förskolan? Vilka olika syften har förskollärare med 
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högläsning/digital högläsning för förskolebarn? Vilka skillnader och likheter ser 

förskollärare mellan digital högläsning och traditionell högläsning med fysisk bok? 

Data analyserades med hjälp av det sociokulturella perspektivet som presenterats under 

teoretisk utgångspunkt. Svaren har analyserats framförallt utifrån begreppen scaffolding 

och mediering. Även den tidigare forskning som redogjorts för har varit vägledande 

tolkningsverktyg i analysen. Deltagarna som deltagit i intervjuerna har alla en 

förskollärarutbildning och har arbetat i verksamheten allt från sex månader till tio år. 

Förskollärarna arbetar med barn som är mellan ett – fem år. Alla namn har fingerats för 

att alla inblandade ska vara anonyma. I Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) står det att genom 

anonymisering kan deltagarna avbryta sitt deltagande dock finns själva studiedata kan 

finnas kvar. Förskollärarna har tilldelats dessa fiktiva namn: Lena, Linda, Sandra, Ellen, 

Malin, Rut och Bella. Citat från intervjuerna kommer att finnas med under de olika 

kategorierna. 
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7. RESULTAT 

Här nedan presenterar vi de resultat vi fått utifrån de sju förskollärare som har deltagit i 

våra intervjuer. De teman som framkommit i vår analys av materialet är: Förutsättningar 

att bedriva högläsning/digital högläsning, Syften med högläsning/digital högläsning och 

Förskollärarnas syn på skillnader mellan digital högläsning och den traditionella 

högläsningen.  

 

7.1 Förutsättningar att bedriva högläsning/digital högläsning 

Denna kategori synliggör förskollärarnas förhållningssätt till det digitala verktyget i 

syfte för den digitala högläsningen. Till denna kategori framträder två underkategorier - 

Förskollärares digitala kompetens och Intresse hos arbetslaget.  

 

Förskollärares digitala kompetens 

 

Samtliga deltagare lyfter skillnader i digital kompetens hos personalen som en 

förutsättning för arbetet med framförallt digital högläsning. De anser att det behövs mer 

utbildning inom IKT8 och att detta borde erbjudas till alla i verksamheten och inte bara 

till den som är IKT ansvarig på förskolan. Linda, till exempel, menar att den som är IKT 

ansvarig på förskolan inte hinner förmedla sina kunskaper under den dagliga 

verksamheten, utan att den kunskapen som den ansvariga ofta har i de flesta fall stannar 

hos de själva. Linda önskar att dessa IKT utbildningar skulle kunna få vara till för alla, 

men så är inte fallet uttrycker hon. Genom att få rätt utbildning inom IKT kan 

förskollärarna vägleda barnen till rätt kompetens i det digitala. Rut som själv är IKT 

ansvarig på sin förskola menar på att det är svårt att nå ut till kollegor som inte har 

intresset eller modet att lära sig om det digitala. Alla på Ruts förskola har egna 

läsplattor men vågar inte testa sig fram på egen hand och där tycker Rut det är svårt att 

stötta kollegorna.  

 

”Vi försöker verkligen peppa och stödja våra kollegor i detta men ändå är det svårt. Fast jag 

anser att det är ett väldigt roligt ansvar jag har. Och jag är jätteglad av att jag är IKT 

ansvarig.” – Rut 

 

Sandra nämner att hon inte har någon specifik utbildning inom IKT mer än de 

kompetensutbildningsdagar som förskolan erbjudit men anser inte att hon behöver mer 

utbildning än de hon redan fått, då de har så mycket digitala verktyg att arbeta själva 

med och testa sig fram på egen hand.  

 

Samtliga förskollärare som deltagit i intervjuerna menar att det finns tillräckligt med 

digitala verktyg på förskolorna för att bedriva digital undervisning och digital 

högläsning. Samtidigt framstår tydligt behovet av att få testa tekniken för att lära sig 

mer. 

 
8 IKT är en förkortning som står för Information- och kommunikationsteknik som används som 

förkortning i förskolans verksamhet.  
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”…vi har fått mycket verktyg tycker jag, det man skulle vilja ha mer utav är ju tiden. Så att man 

kan sitta och prova på det mera. Att få testa sig fram lite mera.” – Sandra 

 

Alla intervjuade menar att de arbetar utifrån läroplanens mål om att de ska ge barnen 

förutsättningar att utveckla digital kompetens, detta menar de inte bara sker genom 

digital högläsning utan även genom att delta i andra aktiviteter med andra digitala 

teknologier. Samtliga förskollärare belyser att de inte använder digitala teknologier 

varje dag men i alla fall någon gång i veckan. Där kommer den digitala högläsningen in 

antingen genom applikationen Polyglutt, e-böcker eller QR-koder9 där olika böcker och 

filmer kan spelas upp.  

 

Intresse hos arbetslag  

 

Resultatet visar att det råder delade meningar om arbetslagens intresse för den digitala 

utvecklingen. Majoriteten av informationerna uttalar att alla i arbetslaget har olika 

ansvarsuppgifter och besitter olika kompetensområde och därför ligger oftast ansvaret 

på den som har särskild digital kunskap att lära ut till de andra. Linda menar att om man 

använder en specifik applikation som tillexempel Polyglutt så måste alla i arbetslaget 

engagera sig i den applikationen och på så sätt blir de delaktiga i den digitala 

högläsningen. Hon belyser även att arbetslaget inte använder läsplattorna personligen 

utan mer i aktiviteter med anknytning till kunskapsämnen som natur, estetiskt skapande 

med mera.   

 

Rut betonar i intervjun hur intresset för det digitala endast finns hos henne i arbetslaget 

dock belyser hon att det är hon som är IKT ansvarig just på hennes förskola och tycker 

detta är intressant. Är inte Rut fysiskt närvarande under några dagar i verksamheten blir 

inte heller den digitala användningen utförd.  

 

Bella nämner att deras arbetslag arbetar med det digitala men att det för tillfället arbetar 

en långtidsvikare som är outbildad och inte har den teoretiska bakgrunden till varför 

man ska använda det digitala och har inte samma förhållande till läroplanen som de 

ordinarie.  

 

Sandra menar på att det ligger i eget intresse att utveckla sin kompetens inom den 

digitala utvecklingen.  

 

”…utvecklingen går ju så fort men jag tror att inte rädslan för det digitala får ta över utan se 

det som något komplement och inget som ska ta över, och inte ersätta och att böcker inte ska 

försvinna.” – Sandra 

 

 
9 QR-kod är en mönstrad kod som man skapar själv med hjälp av läsplattan. En QR-kod kan skapas av 

vilken webblänk som helst. 
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Sandra uttrycker också vikten av att ha levande diskussioner i arbetslaget för att få en 

förståelse för vad man använder det digitala till och varför. Vi som förskollärare måste 

följa utvecklingen för att kunna vägleda barnen inom den digitala världen, samtidigt 

måste barnen få vägleda oss om de sitter på mer kunskap inom ämnet.  

 

”Om barnen får hjälpa oss vuxna blir de delaktiga och får visa att de kan hjälpa oss vuxna och 

få växa lite med deras självförtroende. Det är viktigt.” – Sandra 

 

Malin och Lena lyfter också behovet av digital kompetens och menar på att alla inte har 

kunskap om det digitala och därför blir det inte använt. Lena belyser att många hellre 

använder den traditionella boken.  

 

”Jag tycker den digitala världen tar över för mycket. Jag är inte lika på som en av mina 

kollegor.” – Malin 

 

7.2 Syften med högläsning/digital högläsning 

I relation till förskollärarnas syften med högläsning/digital högläsning framträdde 

kategorierna: Språkutveckling som utgångspunkt för digitala högläsningen/högläsning i 

verksamheten och Läsvila. Dessa kategorier synliggör vilka syften förskollärarna har 

vid högläsning/digital högläsning.  
 

Språkutveckling som utgångspunkt för digitala högläsningen/högläsning i 

verksamheten 

 

Samtliga intervjuade menar på att språkutvecklingen är en viktig del av högläsningen 

oavsett om det är digital eller traditionell högläsning de refererar till.  

Rut nämner att deras förskola har haft språk som profilering och alltid haft högläsningen 

på dagsagendan. Dock har kommunen hon arbetar i valt att ingen förskola ska ha någon 

specifik profilering utan alla ska vara likvärdiga. Ruts förskola har ändå valt att behålla 

högläsning som en central del i undervisningen varje dag.  

 

”Har alltid haft det inskrivet i vår handlingsplan och att böcker är en del av vår undervisning. 

Framför allt är det språkutvecklingen som syfte…” – Rut 

 

Rut berättar i intervjun hur deras arbetslag arbetar med barnen i olika grupper. En grupp 

har inte utvecklat samma språkkompetens ännu och behöver mer stöd och utrymme och 

sedan har de en grupp som är mer språkligt utrustade. De har delat upp grupperna för att 

ge varandra utrymme för att utvecklas i sin takt med det språkliga. 

  

Sandra och Linda nämner båda två vikten av att barnen ska få uttrycka sig om sina egna 

erfarenheter, fantasi och funderingar i boken. Genom att prata och diskutera under tiden 

de läser ger barnen varandra olika erfarenheter i livet. De nämner båda två att det är 

viktigt för förskollärare att inte avbryta när ett barn vill uttrycka sig och kommunicera 

vid läsning.  
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”Ibland kan man bara prata om bilderna i böckerna och ibland kan det ta jättelångtid att läsa 

en bok för man pratar om bilderna och barnen vill berätta sina erfarenheter och det måste 

finnas plats för det också.” – Sandra 

 

”…fightas med arbetslaget för att vi ska ha kvar våra lässtunder efter maten, för att jag såg att 

det är det finns så mycket barnen får ut av de, det blir så mycket mer än bara sitta och lyssna på 

en saga. Utan det blir de här med att sitta och lyssna tillsammans och diskutera om något som 

händer eller vad är det som händer?” – Linda  

 

Linda berättar om det är något barn som vill berätta något under läsningen brukar hon 

sätta boken mot sitt bröst för att visa att nu är det din tur att berätta om dina tankar och 

erfarenheter och att alla barnen som lyssnar ska se att Linda tagit en paus i läsandet och 

inte ska avbryta sin kamrat som pratar. 

 

Linda och Ellen lyfter hur viktig högläsningen och digitala högläsningen är för barn 

med andra modersmål. Linda berättar att hon själv är tvåspråkig och läser ofta böckerna 

både på finska och svenska och ingen av barnen med endast svenska som modersmål 

stör sig på detta eftersom de är vanan att hon alltid läser visa ord på finska. Ellen 

nämner att majoriteten av barnen är flerspråkiga och högläsningen är extremt viktig då. 

Ellen menar att dessa barn som har ett annat modersmål än svenska är den digitala 

högläsningen ett bra medierade redskap för att kunna nå fram till barnen och 

kommunicera. Ellen berättar även att deras rektor på förskolan har satt ett mål om att de 

ska läsas minst en halvtimme varje dag för barnen för deras språkutveckling.  

 

”vi använder oss av polyglutt just nu och det finns ju så stort utbud av böcker där och det finns 

på så många olika språk och det har hjälpt oss med kring vissa barn som ex några som inte 

pratar ett enda ord svenska och sen har vi några som från början inte heller prata svenska som 

nu har börjat prata i meningar där vi kan känna att polyglutt har hjälpt. Och första gången vi 

använde polyglutt med dessa barn blev ju väldigt förvånade och man såg på deras utryck att de 

uppskattade högläsningen på deras eget språk väldigt mycket.” – Ellen 

 

Lena och Linda pratar om att barnen genom högläsningen får känna samhörighet, 

kommunicera och skaffa sig ett bredare ordförråd vid och efter högläsning.  

 

”Många olika saker som kommer in i sagoläsning. Att kunna samspela på ett schyst sätt och 

sitta tillsammans. Det är viktigt att lära sig.” - Linda 

 

Ellen berättar att de låter barnen ibland få lyssna på ljudböcker för att endast träna på att 

lyssna och inte titta på bilder där vi efteråt har textsamtal och även kunnat diskutera 

olika begrepp som barnen fått ta del av. Just för att dessa barn med annat modersmål 

behöver extra stöttning till att lära sig språket.  
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Läsvila  

 

Majoriteten av de intervjuade menar på att de använder både digital och traditionell 

fysisk bok vid högläsning efter maten för att barnen ska få en “vila på maten”. Malin, 

Bella och Sandra berättar allihop om vilan som ett sätt att komma ner i varv och att ha 

en mysig stund tillsammans. Alla uttrycker deras lässtunder som läsvila. Alla dessa 

arbetar med små barns grupper med ett- tre åringar och ser tillfälle att läsa för barnen 

när några redan sover.   

 

”…rutiner framför allt när det gäller små barn och att barnen vet att nu är det vila och vi 

behöver slappna av och vila lite.” – Bella 

 

”…klassiska läsvilan är efter maten som en paus att smälta maten och låta blodet gå igenom 

kroppen.” - Linda 

 

Linda pratar om hur hon som förskollärare väljer vad hon har för syfte med 

sagoläsningen, är tanken att ha en vilostund och sju av tio barn somnar, om detta är 

tanken har jag verkligen lyckats säger Linda. Linda menar också på att allt handlar om 

hur hon läser sin saga för barnen.  

 

”Så jag tycker att det är vi som bestämmer syftet på vilket sätt vi vill läsa.” - Linda 

 

Malin berättar även att de använder sig av läsvilan för att vägleda barnen till att 

diskutera och prata om dagen med barnen.   

 

7.3 Förskollärarnas syn på skillnader mellan digital högläsning och den 

traditionella högläsningen.  

Denna kategori synliggör skillnaden mellan den digitala högläsningen och den 

traditionella högläsningen i verksamheten.  

Kategorier som framträder är: Den digitala dragningskraften, Möjligheten att 

interagera och Skillnaden mellan applikationer vid digital högläsning.  

 

Den digitala dragningskraften 

 

Sandra nämner hur de i hennes arbetslag använder sig av den digitala högläsningen 

genom att starta upp denna på en projektor, hon berättar att de ser stora skillnader i hur 

barnen ges möjlighet att interagera med boken. Hon upplever att de inte behöver trängas 

vid den digitala högläsningen som de ofta behöver göra runt den fysiska boken vid 

sådan högläsning. Även Rut och Bella nämner hur effektfullt barnen tycker att det är när 

de kopplar på den digitala boken via projektorn10. De fångar deras intresse och 

spänningen stiger så fort man visar läsplattan säger de. 

 
10 Projektor är en apparat som används för att få fram storbild till en filmduk genom att sammankoppla 

projektorn till en läsplatta. (Wikipedia) 
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”…med projektorn så tycker jag att det verkligen fångar alla barn” – Bella 

 

Hon lyfter även att koncentrationen runt den digitala högläsningen blir mer 

koncentrerad och att barnens lust för den fysiska boken inte är lika spännande. 

 

”Framför allt kan jag upplev att jobba med barn 1–3 år att koncentrationen och 

dragningskraften till läroplattan är ju enorm. En bok är ju inte WOW liksom även fast de älskar 

att läsa böcker.” – Rut 

 

Ellen nämner hur viktig den digitala läsningen via applikationen Polyglutt har varit för 

barnen i hennes barngrupp då majoriteten har utländsk bakgrund. Ellen berättar att de 

använder Polyglutt som ett lärande verktyg till barn som behöver extra anpassning då 

dem har ett annat modersmål, de kan låta ett barn lyssna på sitt modersmål på en bok 

och nästa gång får barnet lyssna på boken på svenska. För att barnen ska få ett bredare 

ordförråd. Hon berättar om en händelse i gruppen då de har ett barn som inte kan 

koncentrera sig vid högläsning av en fysisk bok utan stör resten av gruppen och tappar 

själv fokus på berättelsen. När de sedan gav detta barn chansen att själva lyssna på en 

digital läsning på sitt modersmål och sedan på svenska blev det ett helt annat lugn på 

barnet och barngruppen.  

 

”Så för vissa av barnen har det hjälpt jättemycket och när det gäller koncentrationen har det 

blivit bättre och då kan de vara delaktig också.” - Ellen 

 

Möjligheten att interagera  

 

Majoriteten av förskollärarna nämner även att gruppstorleken på barnen har stor 

betydelse vid traditionell läsning. Med den fysiska boken är det lättare att läsa upplever 

de när man har ett litet antal barn runt sig, som tre till fyra stycken. De nämner även att 

barnen ser bilderna i boken på ett följsammare sätt. Sandra upplever att man ofta får 

höra kommentarer som ”Jag ser inte” och ”Jag vill sitta i knä”. När hon läser med den 

fysiska boken. I linje med Sandra uttrycker även Bella att när hon läser med den fysiska 

boken på ett mer traditionellt sätt att barnen petar på varandra och att det blir stimmigt i 

rummet. 

 

”Jag upplever att man är själv lite mer närvarande och även barnen när man läser ur en bok 

men så länge som de har sikten och kan se. Det beror ju också på antalet av barnen.” - Rut 

 

Medan Lena och Malin förespråkar den fysiska boken vid högläsning för att dem tycks 

få en bättre personlig kontakt med barnen och kan själva göra egna ljud och bygga upp 

karaktärer för att fånga barnens uppmärksamhet. Lena nämner ändå att den digitala 

högläsning fångar barnen men på ett annat sätt än när de läser fysiskt. Malin säger att 

det som är positivt med digital högläsning är att hon kan sitta på sidan av och 

dokumentera. Hon förespråkar den traditionella läsningen mer bara för att hon får sin 

personliga kontakt med barnen. 
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”Det kan vara positivt och negativt med båda utförandena. Inget behöver utesluta det andra.” – 

Lena. 

 

Linda pratar positivt om både traditionell högläsning och om den digitala högläsningen. 

Med den traditionella boken känner Linda att hon som Malin kan gå in i olika karaktärer 

som att till exempel ha med sig olika rekvisita för att göra boken hon läser mer 

spännande. Genom att ha boken som ett stöd kan hon leva sig in i karaktärerna på ett 

annat sätt än när hon läser via digital högläsning menar hon.  

 

Sandra nämner hur hon själv ha börjat använda den digitala högläsningen på ett mer 

spännande sätt för barnen genom att dra fingret på bilden och börjat bläddra sida men 

innan de brukar hon ställa frågor till barnen om vad de tror kommer hända eller andra 

frågor.  

 

”Just att man kan ju bygga upp en spänning när man tittar på plattan, att man kan välja att dra 

fingret lite sakta innan man byter sida, och säga att, vad tror ni det kommer att komma nu?” – 

Sandra 

 

Sandra nämner hur den digitala boken ofta kommer in efter maten då barnen 

självständigt kan sitta och följa boken medan vi pedagoger kan plocka i disken i 

diskmaskinen.   

 

Linda berättar om ett knep hon har vid läsning av den fysiska boken om hon vill kunna 

göra karaktärer eller läsa med egen röst men ändå få upp det på projektorn. Då brukar 

hon ta två stolar och ställa ryggstöden emot varandra för att sedan lägga läsplattan 

ovanpå och boken under för att få upp denna på projektorn genom kameran på 

läsplattan. På så sätt får alla barnen en överblick av boken och Linda bläddrar som 

vanligt och alla barnen kan ta del av den.  

 

Rut belyser hur några av barnen efterliknar hennes roll som läsare i deras lekar med till 

exempel dockor, där barnet är ”Rut” och dockorna är barnen. Detta tycker Rut är en 

bekräftelse för sin roll som läsare, då barnen vill efterlikna henne.  

 

Skillnaden mellan applikationer vid digital högläsning.  

 

Denna kategori belyser förskollärarnas erfarenheter av skillnader mellan de olika 

alternativ till digital högläsning som finns i deras förskolor. Alla alternativ som e-bok, 

Polyglutt och QR-koder har olika förutsättningar för att förskollärarna ska kunna 

bedriva digital högläsning.  

 

Sandra, Bella, Ellen och Linda använder sig av applikationen Polyglutt och menar på att 

detta är en applikation som har allt. Polyglutt är som ett eget bibliotek med ett stort 

utbud på böcker, innehåller olika språk och TAKK tecken. Sandra menar på att genom 

att använda Polyglutt där alla böcker är samlade och uppställa som bokhyllor ser barnen 
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böckerna på ett annat sätt och kan därför vara mer involverade i val av böcker. Ellen 

berättar att dem burkar ha olika stationer under dagen och att barnen kan få sitta själva 

med applikationen Polyglutt och lyssna på högläsning. Då kan barnen själva sitta och 

bläddra eller använda funktionen att applikationen bläddrar av sig själv när den läst klart 

sidan.  

 

”…med polyglutt då allt finns på ett ställe. Det går ju så fort nu och hitta och nu kan även 

barnen välja själva och se omslagen själv. Trevlig bokhylla, lätt att bläddra emellan och barnen 

får vara med och då få de ett inflytande.” – Sandra 

 

Ellen nämner hur viktig den digitala läsningen via applikationen Polyglutt har varit för 

barnen i hennes barngrupp då majoriteten har utländsk bakgrund. Hon berättar om en 

händelse i gruppen då de har ett barn som inte kan koncentrera sig vid högläsning utan 

stör resten av gruppen och sig själv. Att ge detta barn chansen att lyssna själv på en 

digital läsning på sitt modersmål och sedan svenska blev det ett helt annat lugn på 

barnet och barngruppen.  

 

Rut berättar att de använder sig av lånade e-böcker genom biblioteket och även egna 

gjorda QR-koder som hon har sammanställt i en pärm som ett eget ”bibliotek”. Rut 

menar på att det är bra att utnyttja e-böckerna från biblioteket, som är en gratis tillgång 

och att det fungerar precis som en lånad bok. Den kan plötsligt försvinna då den ska 

lämnas tillbaka. Detta tycker Rut är krångligt då de kanske använder just den boken vid 

ett tema och då måste man leta upp den igen.  

 

”Det krävs lite tid så det som är tidskrävande på Ipaden vid högläsning är inte så lämpligt just 

nu.” – Rut 

 

Malin och Lena använder sig av QR-koder vid sina digitala högläsningar men även med 

filmklipp från UR eller Youtube. De nämner att dem själva får göra QR-koder av 

adresser där sagan/filmer ligger. Även Rut berättar att de använder QR-koder som är 

samlade i en pärm för att barnen lätt ska ha tillgång och kunna skanna dessa själva med 

hjälp av läsplattan.  
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8. DISKUSSION  

Under detta avsnitt kommer vi diskutera och analysera de resultat som vi fått fram från 

intervjuerna och kommer med hjälp av litteratur som presenterades under tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv att ställa detta mot varandra.  

 

8.1 Förutsättningar att bedriva högläsning/digital högläsning. 

Precis som Otterborn, Schönborn och Hultén (2018) skriver så indikerar studiens 

resultat att förskollärarna upplever att utvecklingen går fort fram när det gäller 

användandet av digitala verktyg i förskolan. Genom denna framfart ställs höga krav på 

förskollärarna att erövra digital kompetens för att på så vis ha möjlighet att i 

undervisningen främja barnens utveckling inom området, dels utifrån läroplanens 

reviderade mål och dels utifrån samhällets förväntningar. Kristensen (2018) skriver om 

hur den digitala kompetensen ständigt behöver utvecklas hos förskollärarna och att 

barnen behöver vara med i denna utveckling för att förstå tekniken. Detta måste även 

förskolans verksamhet anpassa deras undervisning i takt med samhällets förväntan för 

att uppnå en likvärdig utbildning i hela landet. Även Lpfö18 (Skolverket, 2018) lyfter 

att all undervisning i landet ska vara likvärdig i förskolorna. Utifrån de resultat som 

framkommit ovan menar samtliga förskollärare i vår studie att det är för lite utbildning 

inom IKT, då informationen som IKT ansvariga får ta del av oftast stannar hos dem 

själva då inte tiden under en arbetsdag räcker till att vägleda sina kollegor. En 

förskollärare i studien som är IKT ansvarig menar att det är svårt att nå ut till vissa 

kollegor som inte vågar eller vill testa sig fram med det digitala verktyget. Dock menar 

en annan förskollärare att det handlar mycket om eget intresse hos personalen att lära 

sig använda de digitala verktygen. Otterborn et al. (2018) benämner hur förväntningarna 

på förskollärarna ökar och att de behöver skaffar rätt kompetens för att stötta barnen i 

den digitalisering som hela tiden utvecklas. De menar att barnen redan i tidig ålder lär 

sig snabbt och att förskollärarna ska ta lärdom av barnens kunskap för att hjälpa och 

guida varandra (Otterborn et al., 2018). Säljö (2014) menar på att det inte bara är vuxna 

som sitter på en viss kompetens utan även jämnåriga kamrater kan även vägleda 

varandra eller till och med dem vuxna.  

 

Samtliga förskollärare i studien menar på att det inte är någon brist på de olika digitala 

verktygen för att bedriva en undervisning inom digital högläsning, det som kan saknas 

hos vissa är sätt att hantera det digitala verktyget enligt resultatet. Vidare synliggörs att 

de applikationer de har tillgång till får stor betydelse. Det som alla nämner i intervjuerna 

är tidsbristen i verksamheten och att de därför ej får möjlighet att själva testa sig fram 

och att ta del av ny information. Enligt Otterborn et al. (2018) finns det olika faktorer 

som spelar in för att bedriva digital högläsning och dessa är tid, kompetens och 

personal. Som en av förskollärarna betonar är det viktigt att alla i arbetslaget har en 

samsyn på syftet med den digitala högläsningen och att de blir svårjobbat ifall 

verksamheten består av många vikarier som saknar den rätta kompetensen och 

förståelsen för styrdokumenten i förskolan. Vi själva har diskuterat vad det är som gör 

att inte alla kan få utbilda sig inom IKT, handlar det om pengabrist inom kommunen 

eller personalbrist på förskolorna? Vi tror att mycket handlar om personalens intresse 
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men att även tid och pengar kan vara bidragande faktorer till varför inte alla kan få ta 

del av IKT relaterade utbildningar. Som nämnts ovan ska verksamheten sträva efter en 

likvärdig förskola i hela landet. I resultatet framkommer ett behov av att arbetslaget ska 

ha kontinuerliga diskussioner om syftet med användningen av det digitala i förskolan, 

varför vi använder det och till vad. Hon menar på att förskollärarna ska följa 

utvecklingen för att kunna vägleda barnen till rätt kompetens. Genom att låta barnen 

använda och utforska läsplattan själva menar Otterborn et al. (2018) att det är viktigt att 

förskollärarna är närvarandra och finns som stöttning i deras utforskande.  

 

8.2 Syften med högläsning/digital högläsning framträdde  

Som vi skrev i inledningen så uppfattade vi att högläsningen på våra VFU platser ofta 

förekommer vid vila och vi har då fått uppfattningen att barnen har varit ofokuserade 

vid läsningen. Samtidigt i vår undersökning framkommer det att de intervjuade 

förskolelärarnas syfte med högläsning/digital högläsning är att främja barns 

språkutveckling men de även benämner att högläsningen/digitala högläsningen 

förekommer efter maten för att barnen ska få varva ner och smälta maten. Om 

förskolläraren har som tanke att kombinationen med att få barnen att varva ner och 

samtidigt som man tror att barnen har som mest fokus på lärandet vid 

högläsningen/digitala högläsningen blir detta problematiskt med hänvisning till tidigare 

beskriven forskning. Även Westerlund (2009) menar att om förskolläraren vill få ut 

något av lässtunden gällande språkutveckling så är inte läsvila det optimala. Resultatet 

visar att förskollärare ska ha en medvetenhet gällande de olika syften till 

högläsning/digital högläsning som de vill genomföra för just det tillfället. Som till 

exempel om förskolläraren har som syfte att läsa tills några barn har somnat så har jag 

lyckats med mitt syfte när några barn sover. Westerlund (2009) nämner även hur viktigt 

det är med rutiner för yngre barnen i förskolan genom att ha lässtund under dagen. 

Barnen vet då att efter lunch ska vi läsa och varva ner. Detta belyser även en annan 

förskollärare, som nämner att rutiner på småbarnsavdelningen är viktig för att barnen 

ska få en lugn stund under läsvilan efter maten. Även Simonsson (2004) lyfter i sin 

studie att de är viktigt att barnen lär sig att växla tempo under dagen. Dock menar 

pedagogerna i hennes studie att böckerna inte får vara för långa så barnen tappar 

intresset utan kan sitta lugnt och stilla en stund och lyssna.  

 

Som resultatet visar berättar en av förskollärare om hur hon fick fightas ett tag för att 

behålla lässtunden efter maten då hon kunde se att detta behövdes för barnen. Inte bara 

för att lyssna till sagan utan också att barnen får sitta ner tillsammans och få en social 

gemenskap, där förskollärarna kunde agera som stöttor för att vägleda barnen till att 

diskutera och reflektera om både bok och barnens egna tankar. I linje med detta utrycker 

Säljö (2014) vikten av att förskolläraren ska finnas där som kommunikativa stöttor. Vi 

kan verkligen förstå varför förskolläraren kämpar för att behålla lässtunden efter maten 

då högläsningen annars lätt kan glömmas bort under en dag. Därför tror vi att det är 

viktigt att ha inplanerade högläsningsstunder under dagen. Som man kan läsa i Lpfö18 

(Skolverket, 2018) ska förskolan ge barnen förutsättningar till att utveckla språket 

genom att lyssna till högläsning och få samtala om texten och bilderna. Två andra som 
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deltagit i studien har även uppmärksammat på att barnen genom högläsning/digital 

högläsning får kommunicera, känna samhörighet samt att skaffa sig ett större och 

bredare ordförråd genom att utbyta erfarenheter med varandra. Detta belyser både 

Lennox (2013) och Dahlgren et al. (2013) som beskriver att vi genom att högläsa för 

barnen utvecklas deras ordförråd och språkkunskaper. En förskollärare nämner i sin 

intervju hur de ofta kan sitta och bara diskutera bilderna i böckerna, där funderingar 

uppkommer från barnen. Även andra nämner att det är viktigt att barnen får utrymme att 

diskutera och prata om sina erfarenheter och att detta får ta sin tid genom läsningen. 

Lennox (2013) och Hagen (2017) belyser båda hur viktigt det är att samtala med barnen 

för barnens språkutveckling om det som sker i böckerna. Dem nämner vikten av att 

samtala både innan, under och efter högläsningsstunden med barnen.   

 

Resultatet visar att digital högläsning med specifika applikationer ses som gynnsamt för 

barn med annat modersmål än svenska. Två av förskollärarna arbetar båda med 

barngrupper med olika modersmål. De båda lyfter hur viktig den traditionella 

högläsningen likväl som den digitala högläsningen är för dessa barn. En av de 

intervjuade är själv tvåspråkig och varvar mellan de båda språken i högläsningen. 

Medan den andra förskolläraren som endast har svenska språkkunskaper tar enligt 

resultatet hjälp av applikationen Polyglutt för att stödja barnens modersmål. Simonsson 

(2004) skriver hur bokrelaterade aktiviteter som till exempel högläsningsstunder kan 

användas för att stimulera barnens språk och anpassa böcker efter det enskilda barnet 

som behöver extra stöttning i språket. Genom att läsa böcker för barn med annat 

modersmål hoppas de att barnen tar åt sig ett och annat ord från lässtunderna. 

Simonsson skriver även att förskollärare arbetar med högläsning för att låta barnen 

komma i kontakt med det svenska språket och på så sätt utveckla sitt svenska språk. 

Detta är också något som Fast (2007) tar upp i sin studie, genom att läsa litteratur ger 

man barnen en syn på samhället då förskollärare ska vara reflekterande om olika 

kulturer och sagor från olika miljöer och detta är bra om pedagogen arbetar i en 

mångkulturell omgivning. Även genom högläsning kan barnen lära sig om andra 

människor och det kan spegla barnens egna liv (Fast, 2007). Detta är även något som 

Kåreland (2016) belyser, att barnen genom litteraturen kan få en förståelse och annan 

bild av att vi alla är olika och att de ska respektera varandra oavsett vem man är eller 

vart man kommer ifrån. 

 

8.3 Förskollärarnas syn på skillnader mellan digital högläsning och den 

traditionella högläsningen.  

Inför våra intervjuer valde vi att höra av oss till kundservice på ILT inläsningstjänst 

Polyglutt för att få information om applikationen, vi fick då som svar att information 

finns på hemsidan men att vi kunde få en gratis period för att testa applikationen själva 

med våra läsplattor. Detta gav oss en helt annan förståelse för Polyglutt som vi sedan 

hade med oss när vi intervjuade de förskollärare som använde sig av denna tjänst. Fyra 

av de intervjuade använde sig av Polyglutt i sin verksamhet och berättade om vilka 

fördelar som applikationen har. Två av förskollärarna som använde applikationen 

arbetade på förskolor som var testpiloter för ett år, de hoppas att kommunen som de 
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arbetar för vill förlänga kontraktet med Polyglutt för de ser endast fördelar med 

applikationen. Hindret är dock att kommunen ur ekonomiskt perspektiv tycker att det är 

för dyrt. Ingen av de fyra förskollärarna som använde applikationen ser något negativt i 

användandet av denna. De fördelar som de alla lyfter är att det finns så pass många olika 

språk inlästa, att det ligger 1000-tals böcker på ett och samma ställe uppdelat i olika 

bokhyllor, att applikationen har TAKK-tecken och teckenspråk inlästa på flera utav 

böckerna. En förskollärare menar på att applikationen har hjälp hennes förskola väldigt 

mycket i deras arbete då de har så pass många barn med andra modersmål. Medan en 

annan förskollärare belyser i sin intervju att deras arbetslag arbetar med digital 

högläsning med hjälp av e-böcker som de lånat från biblioteket och tycker det är bra att 

utnyttja denna funktion då den är gratis. Samtidigt är detta tidskrävande för en planerad 

aktivitet, där det belyser hur böckerna försvinner efter 28 dagars lånetid och att hon ser 

detta som något negativt då de måste in och låna om boken genom att söka efter titeln 

på nytt.   

 

Kjällander och Riddersporre (2019) skriver om det nya begreppet Digiläsa där det 

handlar om att barnen samspelar med text och läsplattan, utan att behöva vara beroende 

av en vuxens närhet. Detta är även något som Yalçıntaş-Sezgin och Ulus (2017) belyser 

hur barnen självständigt kan ta sig an digital högläsning medan den traditionella boken 

kan vara svårare om barnen inte kan läsa själv och blir då beroende av vuxens närvaro.  

Resultatet visar hur bra digitala högläsningen är när förskolorna är underbemannade och 

behöver torka av bord eller finnas till för att hjälpa barnen med till exempel 

toalettbesök. De menar även på att om man läser en fysisk bok och det fattas någon 

pedagog så är det ett störande moment med avbrott. Den digitala boken är ett 

kommunikativt och medierade redskap för att stötta barnen i deras språkliga utveckling. 

Som vi skrev innan kräver en stor del av högläsningen att personal ska finnas tillgänglig 

och så är inte alltid fallet. Dock är det ett bra komplement till barns spontana läsning 

men vi får inte glömma hur viktig högläsningen är tillsammans med en vuxen då barnen 

ska få kommunicera och utveckla sitt tänkande tillsammans. Även Kjällander och 

Riddersporre (2019) benämner att förskollärarna måste vara uppmärksam på barnens 

nyfikenhet och frågor gällande texten som de lyssnar på. Säljö (2014) skriver om hur 

förskollärare ska finnas som kommunikativa stöttor till barnen i deras läsning. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv så lär sig barnen genom att dela med sig utav egna 

erfarenheter och tankar till andra runt omkring sig. Några nämner i intervjuerna hur 

barnen genom högläsningen får uttrycka sina egna erfarenheter, funderingar och tankar 

om livet. De nämner att det är viktigt att förskollärarna inte avbryter barnen när de vill 

kommunicera och diskutera under läsningen, för att barnen ska få dela med sig av sina 

olika erfarenheter. Säljö (2014) menar att förskolan är en kontextbunden plats där 

barnen skapar en levande social gemenskap och blir påverkad av alla runtomkring sig. 

 

Genom att läsa ur den traditionella boken ser barnen hur förskollärarna bläddrar och 

läser utifrån boken. Björklund (2008) menar även att högläsningen inte bara handlar om 

språk och språkutvecklingen när det kommer till böcker utan även bläddring och 

läsningen i sig har stor betydelse. Detta är något som en förskollärare lyfter i intervjun 
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där hon kan se hur barnen härmar henne som läsare i deras lekar till exempel med 

gosedjuren. Björklund (2008) belyser att om en boks innehåll är redan känd för barnen 

kan de själva upprepa och läsa och tyda texten som står om inte detta är fallet kan de 

läsa av bilderna i boken. Björklund skriver om hur det ensamma barnets läsning snabbt 

kan bli en kollektiv läsning genom att andra barn ansluter och vill lyssna och läsa.  

Lennox (2013) skriver hur förskollärarens förhållningssätt spelar stor roll genom att 

förmedla intresse och kunskap. I resultatet kan man se hur barnen återspeglar 

högläsningen i just bläddring och läsningen som barnen fått tagit del av i tidigare 

sammanhang. Detta tror vi inte barnen sammankopplar på samma sätt när de vuxna 

läser utifrån läsplattan, det blir inte lika tydligt att det är en bok man läser i en digital 

variant. Några förskollärare förespråkar den traditionella högläsningen över den digitala 

högläsningen då de tycker att kontakten blir bättre och personligare till barnen. De 

menar även på att de själva kan bygga upp egna karaktärer för att fånga barnens 

uppmärksamhet och då har dem själva kontrollen över undervisningen och kan finnas 

som vägledare i just denna stund. Då en av dessa förskollärare menar att vid deras 

digitala högläsning tar hon ett kliv åt sidan och observerar barngruppen. På en förskola 

använder de sig av QR-koder vid den digitala högläsningen och där blir det en 

begränsning för hur mycket förskolläraren kan påverka undervisningen. QR-koder är 

koder från olika webbsidor som har färdigt innehåll och inte går styra över, som 

ljudeffekter, språkval och bläddring, allt går av automatik. En av förskollärarna belyser 

dock att den digitala högläsningen fångar barnen på ett annat sätt. Zipke (2017) menar 

att den digitala boken inte ska ersätta den traditionella boken utan att den ska finnas som 

ett komplement. Författaren menar även att den digitala boken fångar barnens intresse 

och nyfikenhet för den nya teknikens utveckling som läsplattan och de medför att 

barnen vill läsa mer. I linje med Zipke (2017) menar även en av förskollärarna i studien 

att inget ska utesluta det andra när det gäller traditionella läsningen och digitala 

högläsningen.  

 

Westerlund (2009) skriver att det ska vara lätt för barnen att följa bilderna i boken och 

hur svårt det ibland kan vara att vid användandet av den fysiska boken faktiskt nå ut till 

en stor barngrupp. Genom att alla barnen har samma möjlighet att se i den digitala 

boken med hjälp av projektorn kan barnen få samma utrymme och på så sätt kunna 

interagera med texten på ett följsammare sätt. I linje med Westerlund menar Kjällander 

och Riddersporre (2019) att när barnen digiläser så skapar det ett samspel mellan 

barnen, texten och projektorn där alla kan ta del av den digitala högläsningen samtidigt. 

Även Yalçıntaş-Sezgin och Ulus (2017) menar på att när barnen får ta del av e-böcker 

så har dem större möjlighet till att integrera med bilden och ljudet i boken. Barnen kan 

där följa texten, lära sig ordets betydelse och får en annan inblick i bokens innehåll med 

hjälp av projektorn. Detta menar Dahlgren et al. (2013) att barnen blir fonologisk 

medveten av. Studiens resultat visar på att de deltagande förskollärarna har samma 

erfarenheter som studierna ovan. Några av förskollärarna belyser alla hur den digitala 

högläsningen via projektorn gör en stor skillnad då alla barn, upplever de, får samma 

möjlighet att interagera med boken. De upplever även att barnen inte behöver trängas 
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liksom att boken på projektorn fångar barnens uppmärksamhet mer än vid läsning 

traditionellt med en fysisk bok.  

 

Intressant är att fundera över varför barnen drar sådan uppmärksamhet till den digitala 

högläsningen i stället för de traditionella högläsningsstunderna, kan det bero på att 

tekniken är så pass ny? Samtidigt så är barnen mitt i den kulturella kontexten och 

behärskar oftast tekniken bättre än vuxna. Barnen är idag uppväxt i ett digitalt samhälle 

där mycket kretsar kring digitalisering. Genom att barnen självständigt kan använda 

läsplattan och få en digital bok uppläst högt för dem så blir de allt mer delaktiga och 

detta stärker även deras självkänsla. Zipke (2017) menar att barnen får en bättre 

självkänsla genom att barnen själva i vissa fall behärskar tekniken bättre än vuxna. Med 

den fysiska boken kan de bläddra i sidor och titta på bilder självständigt men de flesta 

barn i förskolan har inte förmågan att läsa boken själv och därför kan det bli ett 

begränsat alternativ.  

 

8.4 Metoddiskussion  

Inför studien var det en utmaning att hitta förskollärare som aktivt arbetade med digital 

högläsning. Vi fick kontakt med två förskollärare som arbetade aktivt med digital 

högläsning och applikationen Polyglutt, vi fick sedan kontakt med tre förskollärare som 

även de arbetade med digital högläsning med hjälp av e-böcker från biblioteket och QR-

koder. Dock tyckte vi inte att fem förskollärares svar räckte för vår studie och skrev då 

ut i en grupp på Facebook som heter Digitala Verktyg i Förskolan-Sverige där vi ställde 

frågan om någon ville ställa upp på en intervju angående användandet av digital 

högläsning. I gruppen fick vi svar från två förskollärare direkt som ville ställa upp på 

telefonintervju. Några av dem vi kontaktade sa att de arbetade lite med digital 

högläsning men inte kände sig bekväma med det och valde därför att tacka nej till 

intervjun. Denna aspekt hade i efterhand varit intressant att fått med i studien för att få 

en förståelse varför de inte kände sig bekväma med digital högläsning.  

 

Vår första tanke till metod var att använda en enkätundersökning till studien för att vi 

ansåg att det skulle vara lättare att få tag på flera förskollärare till att svara. Efter att har 

läst om intervju valde vi därför denna metod för att vi skulle kunna få mer trovärdiga 

svar då vi kunde ställa följdfrågor om så behövdes än om vi skulle använda en enkät. 

I vår undersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ metod som intervju, för att 

kunna ställa följdfrågor och få trovärdigare svar. Under intervjuerna valde vi att dela 

upp uppgifterna under intervjuerna där den ena ställde frågorna och den andra gjorde 

minnesanteckningar med papper och penna och sköta ljudinspelningen så den fungerade 

korrekt. Vi frågade de pedagoger som valt att delta i undersökning om de ville ha 

intervjufrågorna skickade till sig innan. Endast ett fåtal ville veta frågorna i förväg men 

berättade för oss att de inte valt att titta på dessa frågor för att själva vilja få intervjun 

mer spontan. Då några inte hade tid att avsätta för att träffa oss för en intervju valde vi 

då att göra intervjuerna över telefon. I en telefonintervju var det svårt att bara ställa 

frågorna utan att bekräfta det den intervjuade sa då det ej är möjligt att använda sig av 

kroppsspråk och ögonkontakt för att få en bekräftelse på vad som sagts.  
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Vi hade redan från början en tanke på att det kunde vara svårt att få kontakt med 

deltagare som skulle kunna avsätta tider för att träffa oss. Eftersom vi varit ute i 

verksamheterna så har vi en förståelse till att förskollärarna inte kan avsätta tid för ett 

personligt besök. Vi upplevde att vi ändå genom en telefonintervju fick de svar vi ville 

ha för att kunna fastställa ett resultat i vår studie.  
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9. SLUTSATS  

 

9.1. Slutsats  

Resultatet i vår studie visar på vilka olika förutsättningar det finns till att bedriva digital 

högläsning hos olika förskolor. Examensarbetets resultat bidrar till ökad förståelse för 

varför det skiljer sig så pass mycket hur förskolorna arbetar med detta. Mycket har att 

göra med tillgången till olika högläsningsprogram då vi sett att de som arbetar med 

Polyglutt har många fler fördelar då det finns så många möjligheter med applikationen, 

som utbudet av böcker och alla dessa språkval. Ett hinder med applikationen är att den 

kostar pengar och svårigheten uppstår då att få kommunen att godkänna applikationen.  

Något som alla i studien belyser är hur viktig högläsningen och den digitala 

högläsningen är för barnens språkutveckling och deras interagerande med varandra 

under dessa stunder.  

 

Vi tror att den digitala högläsningen kommer öka i rask takt men att den inte kommer 

ersätta den traditionella bokläsningen. Känslan av att hålla i en fysisk bok kommer 

aldrig bli detsamma som att bläddra på en läsplatta. Då vi själva är uppväxta med endast 

den fysiska boken kan detta var vår känsla medan framtidens barn kommer tycka den 

digitala är mer självklar. Som vi skrivit innan ökar digitaliseringen varje dag och för 

dagens barn är inte digitaliseringen något främmande.  

 

9.2. Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en uppföljning av denna studie om några år för att se 

om det blivit någon ändring på förskolorna när det gäller den digitala högläsning och 

högläsningen i sig. Har den digitala högläsningen tagit överhand och har den någon 

skillnad i barnens språkutveckling?  
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BILAGOR  

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Vad har du för utbildning?  

När tog du din /förskollärarexamen/barnskötare?  

Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 

Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

Vilken ålder har barnen i din barngrupp?  

Har du någon utbildning inom IKT i förskolan?; Om ja, vilken och på vilket sätt?; Om 

nej, känner du att behovet finns?  

Hur god är tillgången till digitala verktyg på er förskoleavdelning?  

 

 

Didaktiska frågor kring förskollärares erfarenheter av högläsning/digital högläsning 

 

I läroplanen för förskolan har det nu skrivits in specifikt att förskolan ska ge barnen 

förutsättningar att utveckla digital kompetens. Hur arbetar ni efter detta mål?  

Även högläsning har fått ett särskilt fokus i nya läroplanen, känner du till vad som står 

specifikt kring högläsning i läroplanen? 

Hur ser dina erfarenheter ut angående högläsning?  

Hur ofta förekommer högläsning/digital högläsning på er förskoleavdelning. 

Vad är syftet med att ni läser för barnen?  

När sker högläsning/digital högläsning som aktivitet under en dag på förskolan?  

Anser du att det är någon skillnad i att använda det digitala verktyget vid högläsning 

istället för att använda den fysiska boken vid högläsning? Om ja, på vilket sätt?  

Använder ni någon specifik applikation vid den digitala högläsningen eller använder ni 

tex e-böcker från biblioteket? Annat verktyg? Varför?  

Upplever du någon skillnad i läsningen med hjälp av det digitala verktyget kontra 

läsning med fysisk bok?  

Är alla på er avdelning intresserade av att arbeta med det digitala verktyget vid 

högläsning? 
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Bilaga 2: Information och samtyckesblankett till pedagoger inom förskolan – fysiska 

besök. 

 

Information och samtyckesblankett till pedagoger inom förskolan.   

 

Vi heter Johanna Godin Rosvall och Maria Sjölander och studerar vid 

förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2019 skriver vi vårt 

examensarbete i didaktik. 

 

Under perioden 2019-10-01 – 2019-10-23 planerar vi för ett besök på er förskola. 

 

Syftet med vår undersökning är att öka kunskap om pedagogers erfarenheter av 

högläsning/digital högläsning i förskolan. För att närma oss detta kommer vi att 

genomföra en intervju på er förskola. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete. 

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer 

det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen ”Högläsning/Digital högläsning i förskolan” är helt 

frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt 

medgivande oss som studenter tillstånd att använda ljudinspelning och papper och 

penna för att dokumentera dina erfarenheter kring högläsning/digital högläsning. Vi 

står till förfogande för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

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

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår/min handledare (kontaktuppgifter 

nedan), som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

Vi är tacksam för svar senast xxxxx. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Johanna Godin Rosvall  Maria Sjölander  

  

E-post: xxxxxxxxx@hotmail.com E-post: xxxxxxxxx@gmail.com 

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

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Kristina Walldén Hillström  
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E-post: xxxxxxxxx@hig.se 

Tel: XXXX-XXXX 

 

Samtycke 

 

Medverkan i undersökningen ”Högläsning/Digital högläsning i förskolan”, är helt 

frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt 

medgivande oss som studenter tillstånd att med ljudinspelning och papper och penna 

dokumentera dina erfarenheter kring högläsning/digital högläsning. Vi står till 

förfogande för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen där ni dokumenterar med hjälp 

av ljudinspelning och papper och penna. 

 

 

 

 

Datum och plats: 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande      
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Bilaga 3: Information och samtyckesblankett till pedagoger inom förskolan – 

telefonintervju.  

 

Information och samtyckesblankett till pedagoger inom förskolan.  

 

Vi heter Johanna Godin Rosvall och Maria Sjölander och studerar vid 

förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2019 skriver vi vårt 

examensarbete i didaktik. 

 

Under perioden 2019-10-01 – 2019-10-23 planerar vi för en telefonintervju med er. 

 

Syftet med vår undersökning är att öka kunskap om pedagogers erfarenheter av 

högläsning/digital högläsning i förskolan. För att närma oss detta kommer vi att 

genomföra en telefonintervju.  

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer 

det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen ”Högläsning/Digital högläsning i förskolan” är helt 

frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt 

medgivande oss som studenter tillstånd att med ljudinspelning och med papper och 

penna dokumentera dina erfarenheter kring högläsning/digital högläsning. Vi står till 

förfogande för att svara på frågor under hela vår tid som arbetet pågår. 

 

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

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), 

som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

Vi är tacksam för svar senast XXXXX 

 

Med vänlig hälsning 

Johanna Godin Rosvall  Maria Sjölander  

E-post: xxxxxxxx@hotmail.com E-post: xxxxxxxxx@gmail.com 

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

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Kristina Walldén Hillström  

E-post: xxxxxxxxxx@hig.se 

Tel: xxx - xxx 
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Samtycke 

 

Medverkan i undersökningen ”Digital högläsning i förskolan”, är helt frivillig och du 

kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss 

som studenter tillstånd att med ljudinspelning och dokumentation med papper och 

penna dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för att svara 

på frågor under hela vår tid som arbetet pågår. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen där ni dokumenterar med hjälp 

av ljudinspelning och papper och penna.  

 

 

 

Datum och plats:………. 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


