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Abstract 

The preschool teaching profession has the responsibility of striving for the ob-

jectives of the curriculum that emphasise the importance of children in pre-

school receiving guidance and stimulation in order to increase their skills, as 

well as the possibility of developing new insights and knowledge. By encour-

aging and taking on the interests of every child in the world of languages, lan-

guage development is stimulated, which is something that the preschool should 

attach great importance to (Skolverket, 2016). 

The purpose of this study is to look at the different ways in which preschool 

teachers think and work inclusively to promote children's language in connec-

tion with high reading, which we investigate with the help of interviews. 

In total, six preschool teachers from three different pre-schools have partici-

pated in the study. 

Previous studies show that aloud reading has a positive effect when it comes 

to developing child language skills and that the preschool teachers working 

methods have a crucial role in how the development will look.  

The results show that all preschool teachers have a well-founded idea of what 

aloud reading means for childrens learning and development, and how they 

want the teaching to look like. Despite this, we can see that the moment for 

aloud reading usually happens spontaneously and is therefore not seen as a 

planned activity. 

 

 

Keywords: preschool, preschool teacher, aloud reading, inclusion, language 

development 
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Sammanfattning 

Genom förskollärarprofessionen har man ansvaret att sträva efter målen i läro-

planen som betonar vikten av att barn i förskolan får vägledning och stimulans 

för att kunna öka sin kompetens, samt möjligheten att utveckla nya insikter och 

kunskaper. Genom att uppmuntra och ta tillvara på varje barns intresse för den 

skriftspråkliga världen stimuleras språkutvecklingen, något som förskolan ska 

lägga stor vikt vid (Skolverket, 2016).  

Syftet med denna undersökning är att få syn på förskollärares olika sätt att 

tänka och arbeta inkluderande för att främja barns språk i samband med hög-

läsning, vilket vi undersöker med hjälp av intervjuer. 

I studien medverkar sammanlagt sex förskollärare från tre olika förskolor. 

Tidigare studier visar att högläsning har en positiv effekt när det kommer till 

att utveckla barns språkliga förmåga och att förskollärarens arbetssätt har en 

avgörande roll för hur utvecklingen kommer att se ut. 

Resultaten visar att samtliga förskollärare har en väl grundad tanke med vad 

högläsning innebär för barns lärande och utveckling, samt hur de vill att under-

visningen ska se ut. Trots detta kan man se att stunden för högläsning oftast 

sker spontant och ses därmed inte som en planerad aktivitet i verksamheten. 
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Förord 

Denna studie ser vi som en vidareutbildning i vår egen syn på högläsning och 

hoppas att den kan ge oss erfarenheter i vårt yrke som blivande förskollärare. 

Vår önskan är också att man som läsare får veta mer om högläsning som peda-

gogisk aktivitet inklusive dess relevans.  

Studien har genomsyrats av ett gemensamt arbete, vilket gör att vi delar ansva-

ret för dess innehåll. Vi har skrivit, läst och bearbetat all litteratur som har 

använts tillsammans. Datamaterialet som samlades in utfördes individuellt för 

att sedan gemensamt tolka, analysera och sammanfatta. 

Vi vill rikta ett stort tack till de tre förskolor och sex förskollärare som har 

deltagit i studien för att de har bemött oss i sina verksamheter och varit hjälp-

samma vad gäller att delta i arbetets intervjuer. Det är ni som har gjort det 

möjligt för oss att utföra denna studie. 

Vi vill även tacka vår handledare Camilla Grönvall som under arbetets gång 

har bidragit med vägledning och uppmuntran.  
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Ett av förskollärarens viktigaste uppdrag enligt förskolans läroplan är att få alla 

barn inkluderade i förskolans verksamhet. Därför bör verksamheten vara ut-

formad så att man kan bemöta barnens olikheter. Utifrån detta uppdrag ser vi 

högläsningen och dess utmaningar för barns språkutveckling som viktig. Vi 

har genom egna erfarenheter i förskolans verksamhet uppmärksammat att hög-

läsning sker under olika förhållanden, vilket har väckt ett intresse hos oss då 

högläsning anses bidra till många viktiga delar i barns utveckling.  

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) behandlar vikten av tidiga erfaren-

heter av lässituationer för att få kunskap om att text bär på mening och att tal 

och text ingår i en speciell relation. De menar att man vid högläsningen delar 

en språkupplevelse tillsammans som vuxen och barn. Genom att den vuxne då 

och då under läsningen tar upp ord eller begrepp och samtalar med barnet er-

håller barnet ett medvetet förhållningssätt till ord.  

Utbildningsdepartementet (2010) understryker också att barn genom högläs-

ning förstärker fonologisk medvetenhet, vilket handlar om språkets uppbygg-

nad och ljud. På så vis lär sig barnen att förstå ett språks olika ljud och hur de 

bildar ord och förhåller sig till varandra. Som blivande förskollärare anser vi 

att man bör ta tillvara på denna stund samt se den som en viktig del i det dagliga 

arbetet.  

Vi kan se hur viktig högläsning blir och att man bör ta tillvara på högläsningen 

som en pedagogisk aktivitet för att kunna utvecklas tillsammans. Förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) poängterar även att lärandet som sker ska baseras 

på samspelet mellan barn och vuxna likaväl som att barn lär av varandra. Barn-

gruppen ska ses som en aktiv och viktig del i lärandet och utvecklingen. Vi 

tycker därför det är extra viktigt att få höra hur förskollärarna tänker kring in-

kludering vid högläsning för att främja språkutvecklingen. Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) poängterar också vikten av att förskolan stödjer den språk-

liga utvecklingen för att barn ska utveckla sin identitet.  
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Vi upplever dock efter våra verksamhetsförlagda utbildningar att högläsning i 

många fall sker i samband med vila, vilket vi inte ser som ett optimalt tillfälle 

sett från den främjande utvecklingens sida. Vi har också uppmärksammat hur 

förskollärare skiljer sig åt i mötet med de sammansatta barngrupperna i sam-

band med högläsning, vilket för oss skulle kunna innebära att barn inte ges 

samma förutsättningar till utveckling. 

Vårt val är att granska hur högläsning används och hur delaktiga barnen tillåts 

bli i högläsningen utifrån förskollärares perspektiv. Att få gå in på djupet hur 

förskollärare tänker kring högläsning och om de tycker det är en viktig del i 

deras arbete för att inkludera barnen. När högläsning sker, görs det med hela 

barngruppen eller samlar man dem i mindre grupper? För man samtal och dis-

kussioner om vad man läst och sett genom bilderna i böckerna för att få igång 

det språkfrämjande? 

Barns tankar och reflektioner blir intressant att studera hur, och framförallt om 

förskollärare tar tillvara på. Intressant vore även att studera hur förskollärare 

utmanar barn som inte har talets förmåga än. Hur fångar de upp deras tankar 

kring böckerna de läser? Detta område är av stor grad viktig att studera då 

vikten av högläsningen påverkar barnens språkförmåga, talet, läsförståelse och 

mycket mer i deras vardag. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på och förhåll-

ningssätt i arbetet med att inkludera barn för att främja språkutvecklingen i 

samband med högläsning. 

• Hur ger förskollärarna barnen samma möjlighet att i den dagliga verk-

samheten få delta vid högläsning efter sina egna förutsättningar? 

• På vilket sätt inkluderas barnen i högläsningen? 

• Vilka likheter och skillnader finns i förskollärarnas syn på arbetet 

med högläsningen? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Vi har till vår studie sökt avhandlingar och artiklar genom Google scholar och 

databasen ERIC. Vi har dessutom genom sociala medier kunnat länka oss vi-

dare till vetenskapliga forskningar vi fann relevanta för vår undersökning. 

Förskolans verksamhet har en betydande roll i barns utveckling vad gäller 

språk. Dock tror vi att det finns en risk med att den språkliga förmågan tas för 

given. Språk och kommunikation är något som finns runt omkring oss hela 

tiden och detta tänker vi medför en risk att som förskollärare inte alltid vara 

medveten om att lägga fokus på språket förrän ett barns språkutveckling avvi-

ker. Som många forskare beskriver, utgör högläsning en positiv effekt på 

språkutvecklingen hos barn och därför ser vi vikten av att studera hur förskol-

lärare använder sin kompetens för att genom högläsning bidra till barns språk-

liga utveckling. 

2.1 Språkutveckling i förskolan 

I Sverige vistas 84% av barn i ålder ett till fem år i förskolan vilket innebär att 

de flesta barn möter förskolepersonal och barn som möjliggör tillfällen i språk, 

samspel och kommunikation (Norling, 2015). Norling (2015) menar då att det 

är meningsfullt att belysa förskolepersonalens engagemang och deltagande vid 

dessa tillfällen. 

Den viktigaste faktorn för att utveckla en god läsförståelse är ordkunskap. För 

att utmana och utveckla vardagsspråket bör man föra ämnesfördjupande dis-

kussioner och samtal. Det är viktigt att man redan som förskolebarn får möj-

ligheten att möta nya ord. Genom att möta nya ord i många olika sammanhang 

och på ett varierande sätt använda dem får man vetskap av ordets fulla bety-

delse (Gustafsson & Håkansson, 2017). 

Edwards (2008) menar att böckers bästa argument är vad de bidrar till för 

språkutveckling och att de barn som omges av dessa med engagerade vuxna 

dagligen, får ett välutvecklat språk. Att alla barn har dessa förutsättningar i 
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hemmiljö är inte särskilt troligt och därför anser Edwards (2008) att förskolan 

för dessa barn är extra viktig. 

Arnqvist (1993) skriver om hur viktigt det är att lära sig delta i en dialog, vilket 

barnet utvecklar redan under sina första år i samspelet med sina föräldrar. När 

barnet är i tvåårsåldern kan hen redan delta i och utveckla dialogen genom att 

frågor och följdfrågor ställs medan de yngre barnen svarar enbart på de frågor 

de får. Arnqvist (1993) menar att de äldre förskolebarnen redan har utvecklat 

sin dialogförmåga vilket gör att de även kan tillföra samtalet något nytt. Med 

detta menar han att barnen inte bara svarar på en fråga utan även har en för-

måga att utveckla dialogen genom att tillföra ny information som passar in i 

samtalsämnet.  

Genom detta kan man se att barnen utvecklar sin dialogiska förmåga under 

förskoleåldern genom samtal, men att vikten för att kunna utvecklas ligger på 

den vuxne. Arnqvist (1993) skriver vidare om begreppet språklig medvetenhet 

som innebär att barnet har en förmåga att uppmärksamma den språkliga formen 

vilket är viktigt för kommande läsinlärningen. Han anser att barn som redan i 

förskoleåldern förstår språkets byggstenar har en större beredskap inför kom-

mande skrivinlärning. Arnqvist (1993) menar att det är viktigt att ge positiva 

erfarenheter av litteratur som finns. Att barn får erfarenheter genom litteraturen 

utgör en viktig grund inför läsprocessen och stimulerar deras språkliga nyfi-

kenhet. 

Norling (2015) lyfter att språket kan ses som ett verktyg för att förmedla för-

ståelse och meningsskapande om vår omvärld. Hon betonar att språk kan vara 

både det verbala och andra kommunikativa verktyg, däribland gester och sym-

boler. Hon menar också att barn tidigt börjar iaktta barn och vuxna för att se 

hur de kommunicerar med varandra, för att därefter kunna tillämpa och imitera 

kommunikativa uttryck i samspel med den sociala miljön. 

2.2 Högläsningens betydelse 

Högläsning har en avgörande betydelse för barns språkutveckling, även om 

den kan ske på olika sätt. 
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Dunphy (2012) menar att det är av vikt att man som förskollärare tar sig tid för 

att lära känna barns individuella personligheter, de sociala kompetenserna barn 

har och även var barn befinner sig i sin språkutveckling. Genom att förskollä-

rare beaktar detta kan de utifrån det planera sin verksamhet så den passar för 

alla. Hon menar att det blir lättare att få med barn i verksamheten om de finner 

det roligt och känner ett engagemang att vara med i aktiviteter om deras intres-

sen tas tillvara på.  

Ett av sätten att arbeta språkutvecklande är genom högläsning, vilket Dunphy 

(2012) anser är givande för alla barn i verksamheten. Utifrån att förskollärarna 

ser till att skapa en lässtund som är öppen för samtal kring bokens innehåll kan 

barnen få dela med sig av sina egna erfarenheter, framföra sina egna syn-

punkter och kanske till och med få ge utlopp för oro de känner. För att gynna 

barns språkutveckling betonar Dunphy (2012) vikten av som förskollärare an-

passa sitt läsande för att inte riskera att man tappar barnens intresse och fokus. 

Lonigan och Whitehurst (1998) skriver om dialogical reading som skiljer sig 

från det traditionella sättet att högläsa där endast läraren har en aktiv roll i 

boken.  

Dialogical reading innebär till skillnad mot traditionell högläsning, att barnen 

intar berättarrollen och att läraren istället agerar som aktiv lyssnare. Genom att 

läraren också ställer frågor och utmanar barnen med dessa, utvecklas och upp-

muntras barnen tillsammans med läraren och görs på så vis delaktiga i läs-

ningen. Lonigan och Whitehurst (1998) har utvecklat denna metod i USA och 

har genom studien sett att denna form av högläsning gett större effekt på barns 

kunskaper och språkutveckling än genom vanlig traditionell högläsning. 

I en studie gjord av forskare vid den pedagogiska fakulteten i Ohio USA fann 

de en oväntat stor effekt av språkligt försprång för de barn som fått lyssna till 

högläsning varje dag gentemot de barn som sällan får böcker högläst för sig. 

De menar att om barn får lyssna till en bok per dag så har man som femåring 

hört över 200 000 ord (Grabmeier, 2019). 

Lonigan och Whitehurst (1998) menar att högläsning bidrar till att barn lär sig 

läsa tidigare och att deras språk blir rikare. Ord i barnböcker är annorlunda mot 
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de vi använder i det vardagliga språket och blir speciellt viktiga för att senare 

kunna lära sig att läsa. 

McGee och Schickedanz (2007) forskning visar att de mest effektiva högläs-

ningsstunderna är de när barn är aktivt involverade. Detta kan göras på flera 

sätt, till exempel genom att barn får återberätta, beskriva bilderna i boken, leka 

med föremål som är förknippade med sagan eller genom att de får dramatisera 

den. Det är dessutom av vikt att pedagoger ställer frågor som gör att barn blir 

delaktiga, då det bidrar till att deras analytiska tänkande stimuleras. Barn be-

höver enligt McGee och Schickedanz (2007) öva på att ställa egna frågor, svara 

på frågor, göra jämförelser samt utbyta tankar och perspektiv med varandra. 

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) skriver om vikten av pedagogens 

lyssnarförmåga och engagemang när det kommer till yngre barn. De menar att 

ju yngre barn är desto mer likt en hemsituation bör högläsningen vara för att 

ens vara givande för barnen. De anser att en stor barngrupp gör att barn passi-

viseras och genom det uteblir det utvecklande samtalet för att fördjupa barns 

tänkande och förståelse. Man bör enligt författarna låta samtalet ske i största 

utsträckning före och/eller efter högläsning i stora barngrupper. De förespråkar 

därför mindre grupper för att få till en mer interaktiv lässtund och ser gärna att 

material förekommer för att göra det lättare att prata om det som läses, på flera 

sätt.  

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) nämner vidare vikten av att som 

barn få lyssna till högläsning i mindre grupper eftersom barn genom detta kan 

ha större möjlighet till interaktion vuxen-barn, som i sin tur gynnar varierande 

aspekter i språkutvecklingen. 

Thuresson (2013) skriver även hon att enligt tidigare forskning ses böcker som 

vanligt förekommande i förskolor för att kunna stödja barn i deras språkliga 

stimulans. Barn kan genom hjälp av böcker och förskollärares dialogiska läs-

ning få till ett samspel där man pratar om bilder och text och på så vis få till-

gång till olika tecken och ord som beskriver handlingar, föremål och egen-

skaper. Genom dialog med barn under högläsning anpassas innehållet till den 
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som lyssnar så att det ges möjlighet till samtal mellan läsare och lyssnare. På 

så vis uppstår ett samspel i stället för en envägskommunikation. 

Damber (2015) understryker vikten av att det finns en dialog och en interaktion 

med barn under hela läsningen för att få ut maximalt av högläsningen. Innan 

högläsningen startar upp kan förskollärare ge barn hypoteser om innehållet i 

boken, ge dem verktyg för att kunna dra slutsatser från de olika delarna i texten 

samt försöka upptäcka mönstren som finns i texten tillsammans med förskol-

lärare och andra barn. Genom att man inkluderar barn i texten på detta vis och 

skapar en mening med det, får barnen ut det mesta av högläsningen tillsam-

mans med förskolläraren. På så vis arbetar man med förståelse och barns språk-

utveckling (Damber, 2015). 
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3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie är det sociokulturella perspektivet. 

Att människor utvecklas och lär genom att delta i sociala sammanhang är enligt 

Säljö (2014) en utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. 

3.1 Begreppet inkludering 

I vår undersökning innebär begreppet inkludering hur förskollärare interagerar 

med barnen. Christoffersen och Johannessen (2015) tar upp just ordet inklude-

ring och med vår undersökning i åtanke är det viktigt att precisera just det ordet 

för att samtliga ska få en klar bild av vad vi menar med det. I vår undersökning 

har vi valt att undersöka hur förskollärare interagerar, aktiverar och kommuni-

cerar med barnen genom samtal för att inkludera dem i högläsningen. 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Semjonovitj Vygotskij som är grundare till den sociokulturella teorin me-

nar att barnet utvecklas genom sina handlingar och även genom sitt samspel 

med andra. Denna studie handlar om högläsning och inkludering i förskolan 

vilket innebär att denna teori passar in som utgångspunkt då den menar att man 

lär i sociala sammanhang (Nilholm, 2016). Språket ses här som ett viktigt verk-

tyg och menar att man genom varandras upplevelser kan utvinna kunskap. Nil-

holm (2016) lyfter att kommunikationen spelar en central roll inom det socio-

kulturella perspektivet.  

Säljö (2011) menar att Vygotskijs teori innebär att människan formas till en 

kännande, tänkande och kommunicerande varelse genom kulturella och soci-

ala erfarenheter samt att människors medvetande formas genom språkliga 

praktiker. 
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3.3 Proximala utvecklingszonen och stöttning 

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som Vygotskij framtagit, vil-

ket handlar om vad barn kan åstadkomma med hjälp av andra (Björklund, 

2008). Genom att barnen får vägledning och uppmuntran från andra, mer er-

farna personer kan barnen lösa uppgifter på det kognitiva området som de inte 

kan klara av själva. Då kan vi förvänta oss att det äger rum en intellektuell 

utveckling och därför ser vi det viktigt att stimulera barnen till ett aktivt sam-

arbete med andra samt ge dem hjälp och stöd för att klara och behärska nya 

uppgifter.  

Enligt Säljö (2014) definierar Vygotskij begreppet utvecklingszonen som av-

ståndet mellan vad en individ klarar av på egen hand utan stöd och vad man 

kan klara av att prestera med stöd av vuxen eller i samarbete med kamrater 

man har runt sig. Vygotskij menar att man genom stöttning ofta kan lösa pro-

blem som vi inte skulle klarat av på egen hand. Utifrån Vygotskijs tanke om 

stöd blir det intressant att se betydelsen av pedagogens stöttning i samband 

med högläsning. 
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4 METOD 

I följande avsnitt presenteras val av metod till undersökningen och en moti-

vering till metodvalet. Metodvalet gjordes för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningar. 

4.1 Metodval 

Vår studie utgick från en kvalitativ forskningsmetod för att ta del av förskoll-

lärares tankar kring deras arbetssätt med högläsning. Bryman (2011) anser att 

denna forskningsansats kan leda till en förståelse av hur den sociala verklig-

heten ser ut, samt att den bidrar till kunskaper om andras perspektiv. Författa-

ren menar vidare att det viktigaste i en kvalitativ forskningsstudie är att få ta 

del av informanternas uppfattningar. Vår undersökning har gjorts på tre för-

skolor där vi valde att intervjua totalt sex förskollärare.  

Syftet med studien har varit att med hjälp av intervjuer ta reda på förskollärares 

tankar om att använda sig av högläsning med fokus på inkludering och språk-

utveckling. Inte att få en generell bild av hur förskollärare i stort tänker kring 

högläsning, utan vår förhoppning var att få en förståelse för hur de intervjuade 

förskollärarna tänker kring sitt eget arbete med högläsning och genom att vi 

använde oss av intervjuer som datainsamlingsmetod kunde vi nå dessa. Under 

intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga). För att skydda de 

intervjuades identiteter har vi i vår studie valt att använda oss av fingerade 

namn. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Utifrån syftet och frågeställningarna som byggdes upp runt högläsningen så 

menade vi att intervju lämpade sig bäst som metod för vår undersökning. Detta 

för att vi skulle ges möjlighet att gå djupare in på hur förskollärarna själva 

tänker om högläsningens stund. Har man som förskollärare någon baktanke 

med det man läser för att i det här fallet, främja barns språkutveckling och bidra 

till att barnen inkluderas? 
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Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att kvalitativa intervjuer är den 

mest använda metoden för att samla in data samt att den är väldigt flexibel och 

kan användas nästan överallt, vilket bidrar till att vi får mer detaljer och fylli-

gare beskrivningar. De lyfter att människors uppfattningar och erfarenheter 

kommer bäst fram när informanten själv får vara med och bestämma vad som 

ska tas upp under intervjun. För att undersöka inkludering i förskolan som ett 

socialt sammanhang menade vi att en kvalitativ intervju skulle lämpa sig bäst, 

då Eliasson (2013) beskriver hur man genom dessa kan komma åt sammanhang 

som kräver förståelse samt att de är anpassningsbara efter situation och ut-

veckling av undersökning. Genom en sådan intervju ges då förskollärare möj-

lighet att formulera och ge sin mening på hur de arbetar, i detta fall, kring hög-

läsningen. 

4.2.1 Intervjuguide och semistrukturerade intervjuer 

En intervjuguide till studiens empiriinsamling låg till grund för intervjuerna. 

Att utforma en intervjuguide på ett semi-strukturerat sätt ger informanten möj-

lighet till att själv utveckla sitt svar och inte vara låst vid eventuella svarsalter-

nativ, eftersom det är just informantens egna ord som är själva anledningen till 

att en intervju hålls. Det ger också oss som intervjuar utrymme för att lättare 

föra samtalet vidare utifrån informantens svar (Bryman, 2011).  

En semistrukturerad intervju bygger på en övergripande intervjuguide, som är 

utgångspunkten för intervjun. Detta kan liknas med intervjuer som baseras på 

förkodade frågeformulär men skillnaden man kan se i de kvalitativa intervju-

erna är att frågorna är i stort sett öppna och då det inte finns några färdiga 

svarsalternativ. Den som intervjuas får formulera sina egna svar utifrån sina 

egna ord, vilket innebär att forskaren har mindre inverkan på hur informanten 

lägger fram sina svar och man kan genom detta se hur informanten uppfattat 

frågan som ställts (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Som forskare får man ut mer fylliga svar än om man skulle använt sig av för-

kodade frågeformulär. Även om man använder öppna frågor kan det här vara 

bra att ha en viss standardisering och med det menas att alla som är med i 
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undersökningen får samma frågor ställda till sig (Christoffersen & Johannes-

sen, 2015). En fördel med öppna frågor enligt Bryman (2011) är att informan-

terna ges mer utrymme att formulera sig, vilket leder till en större förståelse 

för deras åsikter. 

Våra intervjuer gjordes på utvalda förskolor och varje intervju tog ungefär 

tjugo minuter. Vi delade upp arbetet genom att intervjua tre förskollärare var. 

Vi utgick från vår intervjuguide som vi gemensamt skapat, vilket innebar att 

alla informanter gavs samma frågor. Genom intervjuguidens uppbyggnad 

kunde vi ana att vår intervjuarstil skulle komma att ligga på liknande nivå. 

Detta kunde vi i samband med grovtranskriberingen konstatera att så var fallet. 

4.3 Ljudupptagning och transkribering 

Under våra intervjuer spelades ljud in för att vi inte skulle gå miste om nöd-

vändig information och för att kunna gå tillbaka och lyssna igenom intervju-

erna tillsammans för att kunna sammanställa det som kommit fram genom att 

grovtranskribera. Detta innebar att vi sållade ut de mest relevanta delarna i in-

tervjuerna som skulle komma att hjälpa oss nå studiens syfte och frågeställ-

ningar. För att dokumentera användes inspelning genom Apples röstmemo och 

anteckningar fördes under tiden. 

Innan intervjuerna påbörjades fick vi förskollärarnas samtycke att spela in ljud 

vilket enligt Eliasson (2013) bör finnas. 

4.4 Urval och bekvämlighetsurval 

Första kontakten togs med förskolechefer via mejl för att få skriftlig tillåtelse 

att kontakta de tänkta förskolorna. Därefter kontaktades de verksamma förs-

kollärarna för att planera in ett tillfälle att utföra intervjuerna. 

De intervjuade är legitimerade förskollärare i varierade åldrar och antal år i 

förskolans verksamhet. Fem av förskollärarna arbetar på kommunala förskolor 

medan en arbetar på ett föräldrakooperativ.   
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I studien använde vi oss av bekvämlighetsurval, vilket betyder att vi använt oss 

av personer som fanns tillgängliga för oss som forskare (Bryman, 2011). För-

skollärarna var för oss kända genom tidigare verksamhetsförlagda utbild-

ningar, vilket vi såg som en fördel då vi fått inblick i verksamheten och upp-

märksammat det skilda arbetet kring högläsning. För att nå ett resultat och få 

ut mest möjliga information på den begränsade tid som fanns tyckte vi att be-

kvämlighetsurvalet var bäst lämpat. En möjlig nackdel med detta val kan vara 

att resultatet blir missvisande då antalet förskollärare som intervjuas är begrän-

sat. 

4.5 Avgränsningar 

För att inte begränsa oss vid insamlandet av datamaterial tog vi beslutet att inte 

lägga vikt vid åldersrelaterade avdelningar och förskollärarnas ålder då vi inte 

finner det relevant för att nå fram till vårt syfte. 

4.6 Genomförande av intervjuerna 

För att genomföra intervjuerna besökte vi förskolorna enskilt och för att hinna 

göra alla intervjuer så valde vi att dela upp dem genom att göra tre intervjuer 

vardera. Under dessa intervjuer var vi ensamma tillsammans med förskollära-

ren i ett avskilt rum för att undvika störande moment. Som stöd använde vi 

anteckningsblock och penna samt Iphone röstmemo. Vi antecknade under in-

tervjuerna men spelade även in då samtliga förskollärare gett sitt godkännande, 

för att nödvändig information inte skulle falla bort.  

Inför intervjuerna valde vi att inte delge förskollärarna intervjufrågorna då vi 

såg en risk att svaren skulle bli förskönade och därför inte få syn på den sanna 

verkligheten. Vi ville komma åt de spontana och ärliga svaren från de enskilda 

förskollärarna. 

Vi samlades efter att vi genomfört intervjuerna för att delge varandra den in-

samlade informationen för att därefter sammanställa för att få syn på skillnader 

och likheter. 
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4.7 Reliabilitet och validitet 

Idén om reliabilitet och validitet har enligt Trost (2010) sin grund i kvantitativa 

studier. Dock menar författaren att relevans och trovärdighet är viktigt även i 

kvalitativa studier, vilket medför att begreppen bör tillämpas även i dem. För 

att kunna säkerställa kvalitén i vår kvalitativa studie försökte vi förhålla oss 

självkritiskt till begreppen pålitlighet och trovärdighet. 

4.7.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman (2011) kan reliabilitet kopplas till begreppet pålitlighet vilket 

handlar om hur man som forskare har bearbetat det insamlade materialet på ett 

förståeligt och pålitligt sätt. För att kunna säkerställa viktig information från 

förskollärarna med syftet att öka vår studies pålitlighet, har vi tillsammans 

lyssnat igenom vårt inspelade material samt läst noteringar som gjorts i sam-

band med intervjuerna. Frågorna utifrån intervjuguiden var relevanta för forsk-

ningens syfte och förskollärarna fick under intervjuerna svara utifrån sina egna 

erfarenheter, vilket enligt Stukát (2011) också ökar pålitligheten. 

Vår kvalitativa studie med intervjuer som metod innebär en relativt god relia-

bilitet, då vi får en fördjupad bild av de sex förskollärare vi intervjuade. Att vi 

enbart intervjuat sex förskollärare kan vi dock se som en nackdel då det blir 

svårt att säga hur det ser ut generellt. Dessutom har vi enbart intervjuat kvinn-

liga förskollärare på grund av att inga verksamma manliga förskollärare fanns 

tillgängliga. Detta får oss att undra om skulle resultatet skulle sett annorlunda 

ut om vi intervjuat manliga förskollärare? 

4.7.2 Validitet 

Eftersom vi inte kan dra slutsatser generellt om vad förskollärare tänker om 

högläsningen ligger vår studie lägre i validitet. Bryman (2011) skriver om att 

validitet handlar om mätning vilket man som forskare i kvalitativa studier inte 

främst använder. Man menar då att frågan om validitet inte har någon speciell 

betydelse i undersökningar som kvalitativa studier tar fasta på. Då studien är 
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utförd på få förskollärare blir trovärdigheten låg för att vi inte kommer åt ge-

nerellt vad förskollärare i stort tänker och tycker. 

4.8 Etiska överväganden 

Vi har i vår studie följt Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning (Vetenskaps-

rådet, 2011).  

Vi kontaktade förskolecheferna för de utvalda förskolorna för att söka tillstånd 

och beskrev för dem skriftligt vad syftet med vår studie var och vad den skulle 

komma att leda till. Vi har muntligen informerat de som deltog i studien om 

syftet med deras medverkan samt den studie vi skulle genomföra. Vi har för-

hållit oss till informationskravet då vi informerade förskollärarna om studiens 

syfte, samt att de själva hade rätten att avgöra hur länge de ville delta och kunde 

när som helst välja att avbryta sin medverkan. 

Det insamlade materialet har förvarats så att obehöriga inte kunnat ta del av 

material eller personuppgifter från vår studie och på så vis förhöll vi oss till 

konfidentialitetskravet. Förskollärarna gavs information om nyttjandekravet, 

vilket innebär att det insamlade materialet endast kommer användas i vår studie 

som kommer att vara offentlig (Vetenskapsrådet, 2011). Våra anteckningar och 

inspelningar kommer att sparas till dess att studien är genomförd, för att där-

efter ödeläggas. 

4.9 Metoddiskussion 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativ forskningsmetod vilket är en metod 

som Bryman (2011) menar vara till för att ge kunskap om andras åsikter och 

förståelse av hur den sociala verkligheten ser ut. Den kvalitativa metoden föll 

sig för oss lämplig då vi ville nå förskollärarnas perspektiv angående högläs-

ning och barns inkludering. 

Genom intervjuerna hade vi för avsikt att ta reda på hur man som förskollärare 

individuellt arbetar, men enligt Stukát (2011) kan valet av att enbart intervjuer 

medföra risker genom att man inte får syn på hela sanningen. Att förskollärarna 
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gett oss sanningsenliga svar kan vi inte vara säkra på, men vi förlitade oss på 

att så var fallet då det var förskollärarnas perspektiv vi ville åt. Eftersom vi 

valde semistrukturerade intervjuer kunde vi ställa öppna frågor och på så vis 

vara flexibla vilket resulterade i att svaren blev mer utförliga. 

Om mer tid funnits hade observationer varit intressant att använda som kom-

plement då det kunnat bidra med en bredare helhetsbild, vilket lett till ytterli-

gare ett perspektiv. 

Då vi studerat förskollärares olika arbetssätt kring högläsning med fokus på 

barns inkludering ser vi betydelsen av förskollärarens samspel med barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Får jag säga mitt?  M. Grundin och L. Hellström 

17 

 

5 RESULTAT 

I vår studie ingår sex förskollärare som arbetar vid tre olika förskolor. Nedan 

presenteras verksamheterna och förskollärarna översiktligt. Förskollärarna be-

nämns nedan vid fingerade namn, vilket vi tidigare redogjort i metodavsnittet. 

Presentation av förskollärarna: 

Förskollärare: Antal år i yrket:  Arbetar med: Verksamhet: 

Katrin 17 år 1-4 åringar Kommunal 

Anna 23 år 1-6 åringar Föräldrakoope-

rativ 

Christina 13 år 1-4 åringar Kommunal 

Sofie 6 år 1-3 åringar Kommunal 

Petra 11 år 1-4 åringar Kommunal 

Susanne 14 år 3-6 åringar Kommunal 

 

Presentation av verksamheterna: 

Katrin, Christina och Petra arbetar på samma förskola med ett lekpedagogiskt 

arbetssätt som genomsyrar verksamheten, vilket innebär att lärande sker ge-

nom lek. Förskollärarna har vidareutbildats genom Läslyftet1. Här arbetar man 

tematiskt och utgår då från barnböckers historia, med en början och ett slut för 

att få en röd tråd i det lustfyllda lärandet. Lärandet sker med utgångspunkt i 

sagans värld genom att på vägen skapa och gestalta. För tillfället är temat Vän-

nerna i Kungaskogen2. 

                                                 

 

 

1 Se även https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/laslyftet-i-skolan  
2 Se även www.kungaskogen.se  
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Sofie och Susanne arbetar på samma förskola, placerade på olika avdelningar. 

Båda två har genom sin kommun och Skolverket tagit del av Läslyftet som 

vidareutbildning för att bland annat utveckla sina kunskaper om barns språk-

utveckling.  

Anna arbetar till skillnad från övriga förskollärare på ett föräldrakooperativ 

tillsammans med tre anställda. Där har man inte haft förmånen till någon språk-

utvecklande vidareutbildning. 

5.1 Högläsning 

Majoriteten av förskollärarna har fått vidareutbildning i form av Läslyftet, vil-

ket bygger på ett kollegialt lärande med stöd av en handledare för att få möj-

lighet att utveckla kunskaper kring barns läs-, språk- och skrivutveckling samt 

att utveckla hur de bäst tar tillvara på barns intresse gällande bilder, texter och 

skriftspråk (Skolverket, 2019). 

 

  Katrin, 17 år i verksamhet:  

Menar att arbetet med högläsning har förändrats i en positiv riktning sedan 

vidareutbildningen med Läslyftet startade. Idag, till skillnad mot tidigare, har 

högläsning ett annat syfte med barns intresse och lärande i fokus. Läsning sker 

oftast på morgon då barngruppen är mindre, vilket förskolläraren menar bidra 

till ökad kontakt med det individuella barnet. Stunden för högläsning ser olika 

ut beroende på hur intresserade barnen är och svårigheter med högläsning är 

att utmana varje barn där de befinner sig. 

 

  Anna, 23 år i verksamhet:  

Genom intervjun framkommer att Anna läser högt i låg utsträckning. Högläs-

ning kan ske spontant vid vad hon benämner lugnare stunder, som till exempel 

minskat barnantal. Syftet med högläsning menar hon i största mån vara barns 

önskemål men också språkträning och möjligheten att dela upp barngruppen 
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efter behov. Högläsning sker oftast enligt Anna om det uppstår en så kallad 

”lucka”, där det ges tid åt läsning. Hon för ett resonemang om att det gäller att 

själv hitta dessa luckor och möjligheter att läsa.  

Motivet till att läsa är önskemål från barnen och att det finns ro att läsa med 

barnen. Stunden för högläsning är att finna lugn och hitta motivation - att det 

blir en bra stund. Svårigheter med högläsning är att hitta tiden och ro. Alla i 

arbetslaget är medvetna om vikten med högläsning. 

 

  Christina, 13 år i verksamhet: 

Läser högt beroende på hur dagen ser ut och om intresse från barnen finns. 

Syften som nämns med högläsning är möjligheten att återberätta för att få till 

en lärandesituation men också avkoppling. Högläsning sker spontant men hon 

menar att om ett lärande ska ske bör stunden ses som en planerad aktivitet. För 

att få ut mest möjliga av högläsningen ska man tänka efter var man befinner 

sig i rummet och hur barnen är placerade, detta ser hon som en svårighet när 

det gäller högläsning. 

 

Är vi alla peppade i arbetet kring högläsningen finns 

energi och möjlighet att jobba länge med detta för att 

gynna barnen på bästa sätt i deras aktiva samtal och språ-

kinlärning. 

 

                        Sofie, 6 år i verksamhet:  

Som det ser ut i dagens läge sker högläsning när barnen ber om det och syftet 

med högläsningen är att barnen ska få ett rikare ordförråd. Ofta tänker man att 

högläsningen ska ske innan lunch, vilket Sofie själv finner intressant då det 

motsäger sig syftet hon tidigare nämnt. För lärande är inte detta den bästa tiden 
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för högläsning. Man har idag ingen organiserad lässtund, utan sker spontant 

och har ingen specifik läsmiljö. Svårigheten med att planera en lässtund är att 

barnen ska vara på samma nivå, dela upp barnen efter ålder och intresse. För 

att uppnå syftet med språkutveckling krävs mindre barngrupp, tiden räcker inte 

till som det ser ut i dagsläget när det är full barngrupp. Att “passa på” när det 

kommer en lugnare stund eller dag anser hon inte bli en kontinuerlig planering 

- “man får det liksom inte på rull”. 

 

  Petra, 11 år i verksamhet:  

Läser högt i låg utsträckning, oftast på barnets initiativ. Petra känner ändå att 

högläsningen för egen del ökat sedan Läslyftet då hon känner sig tryggare i sin 

roll som berättare. Svårigheter upplever hon vara risken att inte lyckas fånga 

upp alla barn, att få till rätt placeringar och att kunna avbryta berättelsen för att 

föra dialog med barnen. 

  

              Susanne, 14 år i verksamhet: 

Oftast delas barnen upp i grupper före lunch men högläsning sker också spon-

tant. Detta sker i mindre utsträckning, man läser inte så mycket som man öns-

kar. Syftet varierar, man tränar att lyssna, främja fantasin, gå ner i varv och 

utvecklandet av språk. Innan lunch med syfte att nå ett lugn och för att kunna 

bedriva verksamheten efter hur den ser ut utrymmesmässigt. Susanne beskriver 

vikten av att göra stunden för högläsning till en mysig aktivitet på dagen och 

att man försöker leva sig in i det man läser och inte bara läser för sakens skull. 

Svårigheter kan vara att fånga de barn som har svårt att vara stilla och hålla 

koncentrationen, det kan vara en riktig utmaning menar Susanne.  

Arbetslaget har ett gemensamt synsätt där alla vill läsa mer, men att man be-

gränsas av att inte räcka till på grund av hur arbetsuppgifter och verksamheten 

i sig ser ut. Uppdelningen av barngrupp vid högläsning görs med syfte att an-

passa läsningen efter var barnen befinner sig. 
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5.2 Barns delaktighet i samtal 

 

 Katrin, 17 år i verksamhet: 

Inkludering handlar om att fånga in barnen utifrån sina egna förutsättningar 

och på så vis få dem att känna sig medräknade. Hon upplever att de barn som 

tar mest plats i barngruppen automatiskt blir de man lägger mest fokus på vid 

högläsningen. Katrin menar sig bidra till barns inkludering genom att se till 

deras intressen för stunden för att kunna öppna upp för samtal. Målet med hög-

läsningen är att samtliga ska få möjlighet att komma till tals men hur behovet 

ser ut varierar. Samtal med de yngsta barnen menar hon bör ske här-och-nu 

medan med de äldre barnen även kan få till ett återberättande. 

 

Oskar 1 ½ år får till exempel frågor utifrån vad han kan 

besvara genom att peka eller nämna enstaka ord och de 

äldre barnen får andra utmaningar med klurigare och 

öppna frågor. 

 

  Anna, 23 år i verksamhet: 

Inkludering handlar om att man har ett samspel under högläsningen, att man 

fångar barnens intressen. Det är viktigt att hitta sätt att fånga barn i olika åldrar 

för att på så sätt utgöra ett samspel. Hon pratar om att göra alla barn engagerade 

i berättelsen, att möta de individuella barnen. Bra inkludering är när man som 

förskollärare kan leda stunden för högläsning, få barnen att förstå att de inte 

kan ta över stunden. Dålig inkludering menar hon vara när detta brister och 

stunden riskerar att bli kaotisk.  

Anna inkluderar barnen genom dramatisering och frågor, både utifrån bilder 

och text, barnen bjuds in i berättelsen. Anna menar att hon har en strävan efter 
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att alla barn ska vara delaktiga i samtal under högläsningen, men barnens indi-

viduella behov går alltid i första hand - ibland är det “bara” närhet som behövs. 

Alla gånger handlar det inte om samtalet, då inkludering inte alltid handlar om 

det verbala. Samtal sker med barnen mestadels under högläsning, då de upp-

levs som mest engagerade under denna tid. 

 

  Christina, 13 år i verksamhet: 

Inkludering handlar vid högläsning om att alla får komma till tals och att man 

ser alla som deltar. Att enbart använda sig av slutna frågor i samband med 

högläsning menar hon vara ett tecken på dålig inkludering.  

Genom att vara flexibel, ta barns tankar och frågor på allvar och inte stressa 

sig igenom boken inkluderas de i högläsningen. Att samtala med barnen om 

frågor uppstår menar Christina vara viktigt för barns lärande. 

 

  Sofie, 6 år i verksamhet:  

Inkludering innebär, enligt Sofie, möjlighet att delta på sitt vis, efter sina för-

utsättningar och att man som förskollärare bekräftar barnen genom ord och 

handlingar. Att ge utrymme för samtal under lässtunden är viktigt. 

 

Det viktigaste är kanske inte att komma till slutet alla 

gånger, utan att barnen har fått vara med i läsningen. 

 

Dålig inkludering menar Sofie vara när pedagogen utger sig för att “äga” be-

rättelsen och inte bjuder in barnen. Sofie inkluderar barnen i berättelsen genom 

att samtala om bilderna och/eller texten. Sofie trycker på vikten av att bjuda in 

barnen i högläsningen och att bekräfta alla barn. Att diskutera medan man hög-

läser anser hon vara bäst då det blir situationsbundet. 
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                   Petra, 11 år i verksamhet: 

Genom att ge barnen tid och chans att uttrycka sig menar Petra att barnen in-

kluderas, vilket hon ser som bra inkludering. Motsatsen, alltså mindre bra in-

kludering, tycker hon är när man bara uppmärksammar enstaka barn i en barn-

grupp. 

 

  Susanne, 14 år i verksamhet:  

Inkludering handlar om att försöka få med barnen på det man gör och föra en 

diskussion. Bra inkludering menar Susanne vara när barnen får inflytande och 

kan påverka sin situation, dålig inkludering är det motsatta. Hon inkluderar 

barnen genom att de får välja böcker, man samtalar om böckerna och dess bil-

der istället för att läsa den rakt av.  

Ögonkontakt med barnen är viktigt för pedagogen under tiden man läser och 

hon försöker få barnen delaktiga i samtal vid högläsning. Samtal sker spontant 

och hon menar att man kanske inte ens hinner börja läsa. Ibland händer att 

boken blir en start på en stor diskussion och den känner pedagogen är viktigare 

än att boken ska läsas. 

5.3 Språkutveckling 

 

 Katrin, 17 år i verksamhet: 

Katrin menar att högläsning gynnar barns språkutveckling då de får en språklig 

medvetenhet genom att samtala om vad ord har för betydelse. Konsten att 

kunna lyssna och själv sätta ord på saker blir en prövning i högläsningen. Kat-

rin menar att språkutveckling och högläsning går hand i hand då man får till en 

kommunikation med barnet. 
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               Anna, 23 år i verksamhet: 

Högläsning kan gynna barns språkutveckling genom att de får nya ord, höra 

hur ord uttalas. Samtalet genom högläsning blir ett givande och tagande, fram-

förallt genom barns frågor. Högläsningen är viktig för språkutvecklingen, kun-

skapsöverföring och den sociala situationen kring högläsning. Bilderböcker är 

det ofta, och då är barnen med och pekar vilket ofta bidrar till frågor och sam-

tal. Att få höra språket och medvetet arbete med språket menar Anna vara vik-

tigt. Hon upplever att hon läser för lite och har inte fått någon vidareutbildning 

vad gäller barns språkutveckling.  

 

  Christina, 13 år i verksamhet: 

Språkutvecklingen gynnas genom högläsning då barn får höra många olika ord. 

Högläsning ses som en viktig del i verksamheten och genom att bli en intres-

sant berättare bidrar man till barns delaktighet och dess språkutveckling. Vi-

dareutbildning utöver Läslyftet har varit Tecken som stöd och Lilla bokbryg-

gan. 

 

  Sofie, 6 år i verksamhet:  

Högläsning gynnar språkutveckling på många sätt, man får möjlighet att höra 

ord och begrepp, val av böcker påverkar. Att se text, att det är där historien är. 

Bilder - det visuella - säger ofta mer än texten.  

 

Det ger en chans att möta en annan värld, med andra be-

grepp.  

 

Det är viktigt med högläsning, ju tidigare man börjar läsa desto lättare blir det 

för barnen när de själva ska börja läsa. Högläsning och språkutveckling menar 
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Sofie gå hand i hand då det handlar om kommunikation. Man har fått vidare-

utbildning genom Läslyftets läsa och berätta, förra året som var för all försko-

lans personal. 

 

  Petra, 11 år i verksamhet: 

Högläsning är av betydelse för barn då de får höra ord och kunna föra en dis-

kussion runt dessa. Genom forskning som finns ses för informanten högläsning 

som viktig. För att få med barn i samtal ställer Petra frågor om det aktuella, 

vilket ger barn chans att berätta vidare och på så vis utvidga sitt ordförråd. 

 

  Susanne, 14 år i verksamhet:  

Högläsning gynnar språkutvecklingen genom att barnen hör språket, att man 

läser böcker med rim och ramsor så att barnen hör melodin menar Susanne 

också vara av vikt. Det är väldigt viktigt med högläsning både för språkut-

veckling och fantasi. Det är ofta en avkopplande stund för barnen. Högläsning 

och språkutveckling menar hon samspelar i hög mån. Tiden till att läsa är något 

som önskas få mer av. Utmaningen är att se vad barnen är i behov av och skapa 

de bästa förutsättningarna för att lyckas. 

 

Ibland är inte boken det viktigaste, det kan vara en start-

punkt! 

 

Fjolåret innebar en vidareutbildning genom Skolverket i form av Läslyftet. 
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6 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med vår studie är att få syn på hur förskollärare individuellt arbetar med 

barns inkludering i samband med högläsning. Nedan kopplar vi ihop våra re-

sultat med tidigare forskning samt kommer med våra egna tankar kring resul-

taten från intervjuerna och egna slutsatser. 

6.1 Förskollärarnas tankar om högläsning 

I studien framgår att förskollärarna tycker det är viktigt med högläsning då det 

främjar barns språkutveckling. Dock framkommer att majoriteten av förskol-

lärarna inte upplever sig själva ha tid till högläsning och vi kan därför konsta-

tera att högläsning dagligen sker som en mer eller mindre spontan aktivitet hos 

samtliga förskollärare vi intervjuat. Förskollärarna utger sig för att vara väl 

medvetna om högläsningens betydelse, vilket får oss att fundera på varför den 

inte sker som en planerad aktivitet. 

6.2 Förskollärarnas tankar om barns inkludering vid 

högläsning 

Utifrån studiens resultat kan vi utläsa att inkludering i samband med högläs-

ning handlar om att möta barnen där de befinner sig, att barnens intressen tas 

tillvara på och en strävan efter att alla barn ska ges möjlighet att komma till 

tals. Även om vi ser att högläsningen i stor utsträckning sker spontant kan vi 

konstatera att barnen i dessa stunder utmanas av förskollärarna genom samtal 

och frågor. Att barnen får komma med synpunkter och infallsvinklar under 

högläsningen menar Thuresson (2013) vara viktigt för att göra barnen delakt-

iga. Lonigan och Whitehurst (1998) och även McGee och Schickedanz (2007) 

betonar vikten av att göra barnen aktivt deltagande under högläsningen för att 

få till det mest effektiva av stunden. Att förskolläraren utmanar dem genom 

frågor och att de får återberätta gör dem inkluderade i högläsningen. 
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Katrin, Christina och Petra som arbetar mer frekvent kring högläsningen får 

möjlighet att föra samtal med barnen och göra dem delaktiga genom varierande 

aktiviteter, vilket Svensson (2005) värderar högt under högläsning för att 

kunna ge barnen chans att utveckla sin språkliga förmåga. Lonigan och 

Whitehurst (1998) menar också att samtal genom högläsning bidrar till barns 

språk- och kunskapsutvecklande då de i läsningen får en aktiv roll och ett sam-

spel med pedagog och barn uppstår. 

6.3 Förskollärarnas tankar om språkutveckling 

Förskollärarna beskriver högläsningens betydelse för språkets utveckling ur 

flera synvinklar som viktig. Dock ser vi ett problem i detta då vi upplever att 

förskollärarna i studien är så väl medvetna om vikten av denna aktivitet för att 

främja barnens språkutveckling, men ändå inte arbetar med det som en plane-

rad aktivitet. Det framkommer att högläsning endast sker vid stunder som är 

relaterade till ett lugn, som till exempel vid vila eller innan lunch.  

Vår uppfattning är att den tid som förskollärarna väljer att högläsa inte är ett 

optimalt upplägg för att ge barnen chans att utveckla sina kunskaper, då man 

riskerar att tappa barnens engagemang på grund av trötthet. Även Damber 

(2015) menar att kombinationen mellan högläsning och vila är svår, vilket in-

nebär att förskollärarna inte utnyttjar högläsningens fulla potential i undervis-

ningen. 

6.4 Sammanfattande slutsats 

Vi har genomfört intervjuer för att komma fram till hur förskollärare tänker 

kring arbetet med högläsning, inkludering och språkutveckling. Intressant nog 

kopplar ingen av förskollärarna högläsning till det arbete de bedriver med Vän-

nerna i kungaskogen, vilket vi från tidigare verksamhetsförlagda utbildningar 

vet att verksamheten arbetar med. Kan det vara så att högläsningen som akti-

vitet kommer i skym undan? Detta grundar vi i att förskollärarna arbetar med 

denna bok på många olika sätt, framförallt genom gestaltning och skapande. 

Här bidrar förskollärarna till barns inkludering och språkutveckling trots att 
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den traditionella högläsningen inte sker, utan istället genom gestaltning och 

skapande. Vi kan koppla detta till McGee och Schickedanz (2007) som menar 

att genom att involvera barn i högläsning på varierande sätt är det mest effek-

tiva.  

Att tiden är en betydelsefull aspekt framkommer tydligt i vårt resultat. Samt-

liga förskollärare som deltagit i studien menar att arbetet med högläsning fram-

förallt påverkas negativt på grund av stora barngrupper och arbetsuppgifter och 

uppdrag en förskollärare idag bär ansvar för. Vår uppfattning är att de tre för-

skollärarna som arbetar med Vännerna i Kungaskogen har ett gemensamt tänk 

kring hur de vill bidra till barns språkutveckling, genom kontinuerligt arbete 

utifrån berättelsen. Detta ser vi som avgörande för verksamhetens kvalitet i 

stort. I ett arbetslag påverkar varje individ hur uppdragen genomförs och skulle 

någon vara mindre entusiastisk, kanske det är lätt att övriga dras med? Vi stäl-

ler oss frågan om resultatet av högläsning som pedagogisk aktivitet påverkas 

av hur arbetslaget är sammansatt? 

Som slutsats kan vi se att förskollärares uppfattningar om högläsning, inklude-

ring och arbetssätt varierar. Samtliga förskollärare definierar högläsning som 

betydelsefull i verksamheten men med slutsats att faktorer som tid och stora 

barngrupper blir avgörande. Detta styrker Dominković, Ericsson och Fellenius 

(2006) som förespråkar mindre barngrupper för att inte riskera att de utveck-

lande samtalen uteblir.  

Man kan också konstatera att det i många fall finns ett uttalat syfte med hög-

läsningen, men också att det inte uppfylls. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har behandlat förskollärares tankar om att bidra till barns inklu-

dering vid högläsning utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där förskollärarens 

roll visat sig vara avgörande för barns utveckling och lärande. 
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Intressant för vidare forskning vore att studera hur man som förskollärare i ett 

arbetslag stöttar varandra för att kunna bedriva en lärande och utvecklande 

verksamhet i relation till högläsning. 
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BILAGA 

Intervjuguide 

Tema 1: Lära känna 

Kön? 

År i verksamheten? 

 

Tema 2: Högläsning 

I vilken utsträckning läser du högt med barnen? 

Vilket syfte har du med högläsningen? 

När under dagen brukar du läsa för barnen? Vilka är motiven till att läsa under 
dessa tider?  

Hur skulle du beskriva stunden för högläsning? 

Vilka svårigheter ser du med högläsningen?  

Hur ser arbetslaget på högläsningen? 

 

Tema 3: Barns delaktighet i samtal 

Vad innebär inkludering för dig? 

Hur skulle du beskriva vad bra inkludering är för att göra barnen delaktiga och 
aktiva i läsningen? Vad anser du är dålig inkludering? 

På vilket sätt inkluderas barnen i högläsningen? 

Hur anser du dig bidra till barnens inkludering vid högläsning? 

Försöker du få alla barnen delaktiga i samtal någon gång under högläsning?  

När vill du helst samtala med barnen, under, efter eller flera av alternativen? - 
Hur tänker du då? 

 

Tema 4: Språkutveckling 

På vilka sätt anser du att högläsning kan gynna barns språkutveckling? 
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Tycker du att det är viktigt med högläsning i förskolan? Varför? 

Försök att sätta ord på hur du gör för att få med barnen i samtalet?  

I vilken mån anser du att språkutveckling och högläsning samspelar? 

Hur anser du dig bidra till barns språkutveckling genom högläsning? 

Har du fått någon vidareutbildning när det gäller arbetet med barnlitteratur och 
barns språkutveckling? 

Avslutningsvis: Är det något du vill lägga till som vi inte tänkt på att fråga om? 

 


