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Abstract. 
  

Syftet med studien är att synliggöra pedagogers uppfattningar av högläsningens betydelse för 

språkutveckling. De frågor som vi valt att utgå ifrån är:   

- Hur uppfattar pedagoger arbetet med högläsning i den pedagogiska verksamheten? 

- Vilken uppfattning har pedagoger om språkutveckling i samband med högläsning? 

Eftersom att vår studie fokuserar på att beskriva pedagogers uppfattningar valde vi att utgå 

ifrån fenomenografiska perspektivet. 

   I resultatet framkom det att pedagogerna uppfattade att högläsningen har en betydelse för 

barns språkliga utveckling, framförallt i kombination med reflekterande samtal. Det framkom 

även att det finns olika faktorer som gör att högläsnings aktiviteter inte går att genomföra i 

förskolans verksamhet. 

   Den slutsats som vi fått fram utifrån vår studie är att högläsningen i kombination med 

reflekterande samtal har en betydelse för barns språkutveckling. Men även att vi som 

pedagoger får hitta strategier för att få högläsnings aktiviteterna att fungera. 
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Förord. 
 
Vår resa att bli förskollärare har nu kommit till sitt slut. Det har varit både upp- och 

nergångar. Trots det har denna resa varit oerhört lärorik. 

   Vi vill börja med att tacka våra handledare Monica Frick och Jeanette Sjöberg för det stöd 

som de gett oss under arbetets gång. Tack för era råd, synpunkter och tips för att vårt 

examensarbete skulle nå sin fulla potential. Utan er hade det inte varit möjligt. 

   Vi vill även rikta ett stort tack till de pedagoger som medverkade i vår studie och delade 

med sig av sina uppfattningar kring vårt undersökningsområde. Utan er hade denna studie inte 

varit möjligt. 

   Tack till våra familjer och våra vänner som hjälpt och stöttas oss under vår resa! Utan ert 

stöd hade vi aldrig klarat oss igenom utbildningen och examensarbetet. Avslutningsvis vill vi 

tacka varandra för ett roligt och givande samarbete där vi har stöttat och uppmuntrat varandra 

när det har känts tufft. Vi har på många sätt hjälpts åt med att färdigställa detta arbete och tar 

därför ett gemensamt ansvar för vårt examensarbetes innehåll. 
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1. Inledning. 

 

Enligt Norlin (2013) har den allmänna synen på läsning ändrats under de senaste åren från ett 

smalt perspektiv, som handlar om kunskaper om avkodningar och läsförståelse, till en mer 

komplex förståelse om de sociala sammanhang som läsande sker i, samt utifrån ett 

samhällsperspektiv om hur läsförståelsen ska kunna användas kritiskt. 

    Länge har lek och lärande varit i fokus i förskolans verksamhet men på senare tid har språk 

och lärande börjat framhävas i läroplanen. I takt med att samhället förändras, har kraven på att 

utveckla den språkliga förmågan ökat och därför är det viktigt att barn redan i unga år får 

stimulans för att främja den språkliga utvecklingen (Svensson, 2009). Å ena sidan, belyser 

SOU 1997:108, att språket är en central del i vårt samhälle och att språket är nyckeln till det 

gemensamma deltagandet i vårt samhälle och vår demokrati. Å andra sidan, indikerar 

Skolverkets rapport (2007) att de svenska elevernas läsförmåga har försämrats från tidigare 

utvärderingar mellan 1971 och 2001. Även under 2001 och 2006 har det påvisats en 

förändring mot det sämre bland elevers läsförståelse i jämförelse med andra länder (ibid).  

   Vidare belyser den tidigare forskningen vikten av att använda högläsningen som ett 

pedagogiskt verktyg för att möjliggöra den språkliga utvecklingen hos barnen, men även att 

högläsning på förskolan inte alltid används på ett medvetet sätt även när barnen visar intresse 

för böcker (Björklund, 2008).  Det lyfts även fram i forskningen att högläsningen är en 

konstform som innehåller två kommunikationsnivåer, verbal och visuell, som hjälper till för 

att möjliggöra den språkliga utvecklingen (Norlin, 2013). Samtidigt menade Johansson & 

Pramling Samuelsson (2007), likt Lindstrand (2015), att den interaktion som sker mellan 

pedagoger, med begreppet pedagoger menar vi alla de som arbetar inom förskolans 

verksamhet, och barn bör ses som en viktig aspekt för att möjliggöra barns lärande i 

förskolan. Samtidigt menar forskarna att pedagogerna bör ta hjälp av olika berättelse 

strategier. På så sätt hamnar högläsningen i ett meningsfullt sammanhang, vilket gör att 

barnen får en möjlighet att relatera sagorna till sina referensramar (ibid). 

   Läroplanen präglar hela förskolans verksamhet. I Lpfö 98 (reviderad 2010) står det klart och 

tydligt om förskolans uppdrag, därigenom även pedagogens uppdrag. Genom de erfarenheter 

på olika VFU platser samt  olika forskningar som har gjorts, har vi fått upp ögonen för hur 

viktigt det är med högläsning och boksamtal då det kan gynna både utvecklingen i det 

muntliga språkets komplexitet och berättelse förståelse hos barn (Isbell et al, 2004). Utifrån 

läroplanens mål och den forskning som har gjorts finner vi att det är intressant att lyfta fram 
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pedagogers uppfattningar, då det är pedagogerna som arbetar med målen ute i verksamheten. 

Samtidigt vill vi med denna studie bidra med ett diskussionsunderlag för framtida och 

verksamma pedagoger och förskolechefer, för att på sådant sätt kunna utveckla det 

pedagogiska arbetet med språket.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar. 
 

Studiens syfte är att synliggöra pedagogers uppfattningar om högläsningens betydelse för 

språkutveckling. 

   Vi har därför valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

- Hur uppfattar pedagoger arbetet med högläsning i den pedagogiska verksamheten? 

- Vilken uppfattning har pedagoger om språkutveckling i samband med högläsning?  
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3. Tidigare forskning. 
 

I följande kapitel presenteras den tidigare forskning som är relevant för denna studie. 

Forskningen presenteras under två rubriker: Högläsningens betydelse och Pedagogens roll. 

 

3.1  Högläsningens betydelse.  
 

Många forskningsstudier har visat att barn gör betydande framsteg i olika utvecklingsområden 

genom gemensam läsning av sagoböcker och forskarna är eniga om att barnen kan lära sig 

mycket om omvärlden genom böckerna (Isbell et al., 2004; Obondo & Benckert, 2001; 

McGrath et al., 2004). Isbell et al., (2004) belyser att högläsning gynnar barn på två sätt. Dels 

genom att de genom högläsning förses dem med förvärv av språk och skrivkunnighet och dels 

genom att de också upplever också tillväxt av ordförråd, kunskap om hantering av böcker och 

många andra färdigheter. Högläsning kan främja kommunikationsmöjligheter för små barn, 

som de diskuterar text och illustrationer. 

    I Isbell et al. (2004) studie har forskaren berört hur högläsning kan gynna både 

utvecklingen i det muntliga språkets komplexitet och berättelse förståelse hos små barn. 

Eftersom högläsning är en vanligt förekommande verksamhet, undersökningen lyfter fram en 

fördel att lägga till sagoberättande som ett komplement till den pedagogiska planeringen. Att 

inkludera sagoberättande skulle hjälpa barn i expanderande berättelseförståelse, muntligt 

återberättande, och igenkänning delar av en berättelse. Genom en kombination av dessa 

metoder kan ge kraftfulla litteratur erfarenheter till att påverka muntliga språkutveckling och 

berättelseförståelse positivt, samt minska små barns kritiska faktorer i deras läs- och 

skrivutveckling (ibid).  

  Det finns forskning som indikerar att ökad exponering för högläsning kan främja framväxten 

av mer avancerade stadier av språkutvecklingen. Användningen av sagoberättande förbättrar 

barnens grammatik, ordförråd, längdyttrande, och meningsbildning, vilket flera forskare 

funnit i sina studier (McGrath et al., 2004; Isbell et al, 2004).  

  Vid högläsning delar barn och vuxna gemensamma språkupplevelser. Liberg (2006) menar 

att barn redan i tidig ålder kan förstå hur böcker fungerar genom gemensamma 

språkupplevelser. Barn får lära sig hur man agerar när man är läsare och hur man agerar när 

man är lyssnare. Att läsa tillsammans kan väcka intresse för läsning som kan sitta i resten av 

livet. Liberg (2006) belyser även det är viktigt att barn får ta del av både talspråk och 

skriftspråk eftersom de går hand i hand i när man pratar om språkutveckling.  

  De vuxnas svar på barnens frågor i interaktionen kring bokläsandet är avgörande för barnens 
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språkutveckling (Obondo & Benckert, 2001; Blewitt, Rump, Shealy & Cook, 2009). Blewitt 

et al. (2009) pekar på att olika typer av frågor verkar ha betydelse för barns ordinlärning.  

Forskarna ger exempel på frågor som pedagogen ställer till barnen. Den första sortens frågor 

är ja eller nej frågor, den andra sorten är reflekterande frågor och den tredje är en kombination 

av de två första. Obondo & Benckert (2001) menar att arbetet med högläsning och böcker i 

förskolan måste vara välplanerat och böcker bör väljas noggrannhet. Barnens utveckling 

stärks av pedagogens och barnens engagemang i bokläsningen. Därför bör förskolepersonalen 

vara medveten om betydelsen av interaktion för barnens språkutveckling. Den vuxne ska 

bidra med associationer och kopplingar till barnens vardag i samband med högläsning, då 

utvecklas barnens språk allsidigt (ibid). 

 

3.2  Pedagogens roll. 
 

Milburn et al. (2014) beskriver högläsningen som ett instruktionsverktyg där pedagogerna ger 

barnen den nödvändiga stöttning som behövs för att främja läskunnigheten hos barnen genom 

högläsningen. 

   Samtidigt menar Svensson (2009) att högläsningen inte är något som alltid genomförs med 

entusiasm och glädje bland pedagoger. Denna bristande glädje och entusiasm, menar 

Svensson (2009), kan leda till att barnen tappar intresse för det litterära vilket vidare kan leda 

till att språkutvecklingen hämmas. Den entusiasm och glädje som enligt Svensson (2009) bör 

finnas hos pedagoger stimulerar inte bara den språkliga utvecklingen utan den ger även 

stimulans för barns fantasi och kunskap kring de litterära koder som finns både i och utanför 

förskolan. Detta går emot den målformulering som finns i läroplanen för förskolan, som 

beskriver att förskollärarna ska sträva efter att varje barn ska ges möjligheten till att utveckla 

sin språkliga förmåga (Björklund, 2008). 

   Samtidigt beskrivs det att i pedagogernas uppdrag ingår det att de ska fånga upp barnens 

intresse och nyfikenhet för skriftspråket och av den anledningen menar Simonsson (2004) att 

pedagogerna har en viktig roll, då det är pedagogerna som har möjligheten till att förstärka 

barns litterära erfarenheter och sätta upp barnens referensramar kring litteracitet i förskolans 

kontext. Därför bör pedagoger agera som aktiva övervakare och förebilder när barnen 

kommer i kontakt med böcker, för att belysa innebörden av att vara en läsare (Simonsson, 

2004). Samtidigt menar Svensson (2009) att de pedagoger som engagerar sig i den språkliga 

miljön, på förskolan, som ska hjälpa barnen att bli en läsare samt att inta en läsares perspektiv 

är medvetna om sin betydande roll för barns språkutveckling. Å andra sidan menar McGarth-
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Speaker et al. (2005) att de betydande aspekterna för barns språkutveckling ligger i de sociala 

kontexterna, som sker när barnen är i interaktion med pedagogerna.  

   Vidare menar Milburn et al. (2014) att pedagogerna behöver vara utrustade med korrekt 

kunskap för att kunna ge barnen den stimulerande språk miljö som behövs för att främja deras 

utveckling i språket. 

   Å andra sidan menar Fletcher & Reese (2005) att pedagogerna bör ha kunskapen om att hur 

de kan fånga upp barns intresse och uppmärksamhet gentemot högläsningen. De menar att det 

avgör kvalitén på högläsningen. Samtidigt belyses det att högläsningen även bör ses som en 

kontext för utvecklingen av barns vokabulär då barnen har lagt sitt fokus på sagan (ibid). 

Även Graham Doyle & Bramwell uttrycker sig på liknande sätt då de belyser samtalens 

betydelse för språkutveckling, de samtal som sker under och efter högläsningen. De menar att 

samtalen har en markant betydelse när pedagogerna i första hand använder sig av strategiska 

frågor, stöttar barnens svar genom att repetera svaren och avslutningsvis expandera barnens 

svar genom att ställa fler reflekterande frågor, som då gör att barnens samtal fortsätter. Detta 

gör, enligt Graham Doyle & Reese (2005), att aktiviteten fortgår och blir betydelsefull för 

barns språkutveckling.  
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4. Metod. 
 

I följande kapitel redogörs det för vårt tillvägagångssätt för arbetet. Därefter kommer en 

redogörelse för vilken metod som använts i studien, samt redogörelse kring urvalet och 

forskningsetiska principer. 

 

4.1 Tillvägagångssätt i skrivprocessen 

 
Innan studien genomfördes diskuterade vi oss fram till ett ämne som vi var intresserade av att 

undersöka närmare. När ämnet bestämdes diskuterade vi hur vi gemensamt kunde ta 

likvärdigt ansvar för vårt arbete och skrev därför vissa kapitel gemensamt, såsom inledning, 

problemområde och syfte. Vi delade även upp vissa kapitel mellan varandra, exempelvis att 

Hanna påbörjade med metodkapitlet och Izabelle påbörjade kapitlet tidigare forskning.  

   Även om vi hade kapitel som vi hade individuellt ansvar för i början av arbetet, arbetade vi 

tillsammans för att diskutera allt som skulle skrivas fram i arbetet efter handledningstillfällena 

samt efter feedback från medstudenter. 

 

4.2 Studiens tillförlitlighet 

 

I det här kapitlet utgick vi ifrån de fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och att styrka och konfirmera, som Guba & Lincoln (1994) benämner som ett sätt att redogöra 

hur tillförlitlig en studie med kvalitativa metoder är. Genom dessa delkriterier diskuterade hur 

tillförlitlig vår studie är.  

 

4.2.1 Trovärdighet 

 
För att kunna visa hur trovärdigt vårt arbete är, innebar det att vi som forskare säkerställde att 

vår forskning genomfördes i enlighet med de regler som finns för forskning (Bryman, 2011). 

En annan viktig aspekt som utgjorde vår trovärdighet med studien är att vi som forskare 

rapporterade det resultat som framkom till våra respondenter, detta är för att det gav dem 

möjligheten till att godkänna resultatet som vi har fick fram i samband med studien. Det gav 

även respondenterna möjligheten till att komma med förslag på korrigeringar i resultatet.  

   Vår studie har fullgjorts genom de regler och riktlinjer som ställdes upp av Högskolan i 

Halmstad samt av annan litteratur som framhäver hur forskningen skulle genomföras. Utifrån 

det första delkriteriet ansåg vi därför att vår studie har en stark trovärdighet.  
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4.2.2 Överförbarhet 

 
Bryman (2011) belyser att överförbarhet handlar om hur användbart det resultat, som 

framkom i studien, är i andra situationer och miljöer. Vår studie är, enligt oss, till en viss del 

överförbar. Detta är för att vi har undersökt pedagogernas uppfattningar av högläsningens 

betydelse för språkutvecklingen. Detta gav oss flera infallsvinklar för att kunna få 

forskningsfrågorna besvarade. Dessa uppfattningar har kommit ifrån både kvinnliga och 

manliga pedagoger i olika åldrar samt yrkeserfarenhet.  

 

4.2.3 Pålitlighet 

 
Bryman (2011) lyfter fram att om forskaren ska säkerställa hur stor pålitlighet som studien har 

krävs det att forskarna har varit noggranna i sitt arbete när det gäller redogörelserna för de 

moment som det har varit i forskningsprocessen. Det innefattade problemformulering, urval 

med mera. I detta delkriterium ingår det även att göra en bedömning av hur pass korrekta de 

slutsatserna är som framkommit av studiens resultat. 

   Vi ansåg därför att pålitligheten i vår studie har varit varierande. Vi ansåg att vi har 

redogjort för alla de moment som finns i forskningsprocessen, däremot behövs det mer 

forskning om vår slutsats då det inte framkommit mycket forskning om ämnet. På grund av 

den bristande forskningen anser vi att det är svårt att avgöra hur pass korrekt våra slutsatser är 

och av den anledningen anser vi att pålitligheten för vår studie är varierande.  

 

4.2.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

 
Detta kriterium handlar om huruvida forskaren har handlat i god tro under 

forskningsprocessen. Detta innebär att forskaren inte får låta sig bli påverkad av sina 

personliga värderingar eller den teoretiska kunskap som forskaren besitter (Bryman, 2011). Vi 

anser att vi agerade i god tro under hela processen. Med detta menar vi att vi inte har blivit 

påverkade av våra personliga värderingar och endast använt den teoretiska kunskapen i analys 

arbetet.  
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4.3 Fenomenografi. 

 
Vår studie fokuserar på att beskriva pedagogers uppfattningar om högläsningens betydelse för 

språkutveckling och för att vi skulle få svar på våra forskningsfrågor valde vi att utgå ifrån ett 

fenomenografiskt perspektiv.  

   Vi använde det fenomenografiska perspektivet som ett verktyg för att undersöka och 

kartlägga de uppfattningar som pedagogerna har, enligt beskrivningen i Claesson (2002), 

Marton (1981) & Svensson (1989). Inom det fenomenografiska perspektivet antas det att 

individer har olika uppfattningar kring ett specifikt fenomen. Samtidigt läggs fokus vid att 

beskriva olika variationer av de uppfattningar som individerna har, vilket innebär att vår 

studie inte har som mål att synliggöra en specifik essens. Målet är istället att synliggöra 

variationen av pedagogernas uppfattningar (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003) 

kring högläsning i relation till språkutveckling (Marton & Booth, 2000). Forskare som 

använder sig av det fenomenografiska perspektivet brukar göra en filosofisk analys av hur ett 

fenomen upplevs av andra människor, detta sker genom att de använder sitt eget sätt att 

uppfatta essensen som en utgångspunkt (Larsson, 1986). 

   Vår studie tar däremot inte avstamp i en filosofisk analys utan studien tar avstamp utifrån ett 

empiriskt material som beskriver respondenternas uppfattningar om fenomenet. Vidare 

beskrivs det att forskaren som utgår ifrån det fenomenografiska perspektivet inte utgår från 

den fakta som finns om det studerade fenomenet, vilket Marton beskriver som första 

ordningens perspektiv. En fenomenografisk studie utgår istället helt från hur något ter sig, det 

vill säga hur en person upplever ett fenomen. Denna aspekt är vad Marton benämner som 

andra ordningens perspektiv. Av den anledningen handlar inte en fenomenografisk studie om 

vad som är sant eller falskt, utan det handlar om uppfattningen av det fenomen som forskaren 

studerar. Det finns många exempel på vad skillnaden mellan första och andra ordningens 

perspektiv innebär, ett av dessa kan vara att en person som har förföljelsemani upplever att 

sina kamrater deltar i en konspiration för att döda honom. Utgår en person från andra 

ordningens perspektiv innebär det att denna beskrivning är korrekt på hur denna person 

upplever sin omgivning, trots att det inte är sant utifrån den första ordningens perspektiv. 

   I vår studie använde vi oss av en kvalitativ metod, vilket kan vara inriktad på både första 

och andra ordningens perspektiv, däremot utgår en fenomenografisk studie i den andra 

ordningens perspektiv. Detta innebär att vår studie utgår ifrån den andra ordningens 

perspektiv då vi ville undersöka vilka upplevelser pedagoger har om den essens som vi 

studerar. En fenomenografisk studie innebär då att analys arbetet sker i form av beskrivningar 
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av hur vår respondenter uppfattat det studerande fenomenet (ibid.), vilket innebär att vi har 

valt att beskriva hur något uppfattas av respondenterna och inte hur fakta om fenomenet 

egentligen är (ibid.). Konsekvensen av vårt val av att använda fenomenografi och den andra 

ordningens perspektiv blir att resultatet i studien inte kan ses som generella för alla pedagoger 

som arbetar inom förskolans verksamhet, utan det kan enbart stå för de respondenter som 

valde att medverka i vår studie (Marton & Booth, 2000). Sammanfattningsvis valde vi att utgå 

ifrån ett fenomenografiskt perspektiv då vi vill får en djupare förståelse om högläsningen 

utifrån pedagogernas uppfattningar (Kroksmark, 1987).  

 

4.4  Kvalitativ metod. 
 

Vår studie präglas av en kvalitativ metod, vilket Larsson (1986) beskriver som något som ska 

karaktäriseras eller gestaltas, samtidigt beskrivs det att en kvalitativ metod används när 

forskaren vill beskriva något (ibid) och därför valde vi att betrakta och fokusera på en öppen 

och tydlig empiri, som för vår del blev de intervjuerna som vi genomförde, vilket Ahrne & 

Svensson (2011) benämner som en av de centrala aspekterna i en kvalitativ metod. 

   I det fenomenografiska perspektivet ses intervjuer som en grundläggande metod som 

används då syftet med perspektivet är att få reda på hur en person uppfattar ett fenomen. Av 

den anledningen använde vi oss av en semistrukturerad intervju (Larsson, 1986). Studien 

utgick från en fenomenografisk ansats och vi forskare var endast intresserade av 

pedagogernas uppfattningar av ett fenomen, (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003) i detta fall pedagogernas uppfattning av högläsningens betydelse för språkutveckling. 

 

4.5 Semistrukturerad intervju. 

 

Utifrån studiens syfte, vilket är att synliggöra pedagogers uppfattningar av högläsning i 

relation till språkutveckling, användes semistrukturerad intervju. Denna intervjuform valde vi 

då det gav pedagogerna möjligheten till att tänka, reflektera och dela med sig av sin 

erfarenhetsvärld (Bryman, 2011; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003; Holme & 

Solvang, 1997). Vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga 1) som kan beskrivas som ett 

frågeschema. Däremot vill vi poängtera att frågorna inte hade någon specifik ordningsföljd 

vid intervjutillfället. 

   De frågorna som vi använde i intervjuerna var mer allmänt formulerade (Bryman, 2011) 

vilket ledde till att svaren som våra respondenter gav var mer oväntade (Kvale, 1997) 

eftersom vi inte hade någon förförståelse kring deras uppfattningar av högläsningens 
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betydelse för språkutveckling. När det uppstod tillfällen där vi kände att svaren till en 

undersökningsfråga inte var tillräckliga eller om våra respondenter nämnde något som vi 

ansågs vara en viktig aspekt för vår studie, använde vi oss av uppföljningsfrågor för att ge 

möjligheten till en djupare reflektion (Bryman, 2011).  Innan vi utförde våra intervjuer fick vi 

ha i åtanke vilka etiska aspekter som kunde uppstå då en intervju kan upplevas som en 

stressfull situation för en respondent (Kvale & Brinkmann, 2014). Av den anledningen valde 

vi att genomföra våra intervjuer i förskolans miljön,  som kändes bekväm för respondenterna. 

 

4.6  Dokumentationsmetod. 
 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) finns det olika metoder som kan användas för att 

dokumentera en intervju, vilket är: ljudinspelning, videoinspelning, att föra anteckningar eller 

genom att komma ihåg vad som har sagts under intervjun. Vi valde att utgå ifrån två 

dokumentationsmetoder i våra intervjuer; anteckningar och ljudinspelning. Ljudinspelningar 

ses som en av de vanligaste dokumentationsmetoderna vid en intervju och vi valde att 

använda ljudinspelning för att det gav oss själva möjligheten till att koncentrera oss på 

respondenterna (ibid.). Detta är för att vi inte ville gå miste om några aspekter under intervjun 

samt att vi ville ha stöd genom ljudinspelningarna när intervjun skulle transkriberas innan 

analys arbetet påbörjades.  

   Samtidigt menar Bryman (2011) att inspelningarna kan göra respondenterna nervösa eller 

självmedvetna över att deras svar kommer att sparas och av den anledningen valde vi att 

informera respondenterna om att en inspelning av intervjuerna skulle ske på deras villkor, 

vilket innebär att de själva kunde avgöra om de ville bli inspelade eller om inspelningen 

skulle avbrytas, vilket inte inträffade vid intervjutillfällena. Under intervjuerna använde vi oss 

av ett anteckningsblock där vi noterade ord som vi ansåg var intressanta som vi sedan kunde 

ställa en uppföljningsfråga på. Denna metod benämnde Bryman (2011) som provisoriska eller 

preliminära anteckningar. 

 

4.7 Genomförande samt Urval.  
 
Studiens deltagare valdes ut genom tidigare kontakter vilket Bryman (2011) kallar för 

bekvämlighetsurval. Vi kontaktade pedagogerna via mail, där vi infogade ett 

informationsbrev och ett samtyckesbrev (se bilaga 2). När vi hade fått in svaren från samtliga 

pedagoger som var intresserade av att delta i studien delades samtyckesblanketter ut och 

därefter tiderna för intervjuerna i samråd med pedagogerna.  
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 Pedagogerna som vi intervjuade varierade i ålder och utbildnings bakgrund. Av den 

anledningen valde vi därför att skicka ut informations- och samtyckesbrev till elva pedagoger.  

Vi fick tillbaka fem blanketter och vid intervjutillfället valde en pedagog att inte medverka i 

studien. Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplats där de jobbar i barngrupper 

med åldrarna 1-5 år. 

   Vi ansåg utifrån vårt syfte, vilket var hur pedagogerna uppfattar arbetet med högläsning i 

den pedagogiska verksamheten, och ur den fenomenografiska ansatsen där vi har valt att 

beskriva hur ett fenomen framstår för respondenterna, och valde därför att fokusera mer på 

vad respondenterna lyfte fram i sina utsagor än antalet medverkande pedagoger. 

 

4.7.1 Intervju transkribering. 
 

Efter att intervjuerna var gjorda, transkriberade vi tillsammans noggrant det inspelade 

material vi hade. Detta gjordes genom att vi tillsammans noggrant lyssnade på inspelningarna 

från intervjuerna, vilket Ahrne & Svensson (2011) beskriver som ett bra sätt att bearbeta och 

analysera ett empiriskt material. 

  När transkriberingsarbetet pågick fick vi ta hänsyn till de forskningsetiska principer som vi 

utgick ifrån, med det menar vi att vi måste säkerställa att pedagogerna som deltog i studien 

förblir anonyma och att texten inte kan spåras tillbaka till respektive pedagog (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

 

4.7.2 Pilotstudie. 
 

För att få syn på våra undersökningsfrågors relevans för vår tänkta studie genomförde vi en 

pilotstudie (Eliasson, 2006; Bryman, 2011). Detta gjorde vi för att se om våra frågor behövde 

justeras innan huvudstudien skulle genomföras. 

   Genom att vi utförde en pilotstudie uppmärksammade vi att vårt syfte och våra 

forskningsfrågor inte kunde besvaras fullt ut och därför justerade vi våra frågor för att vi 

skulle kunna få ut den information som krävdes (Patel & Davidsson, 2010). Det som vi fick 

justera var vår huvudfråga och en undersökningsfråga då de frågorna upplevdes som svåra att 

förstå eftersom vi fick förklara för respondenten vad vi menade med frågan. Vi kom även 

fram till att vi fick vara beredda på att använda oss av följdfrågor för att komplettera 

undersökningsfrågorna för att få mer variation i vårt resultat. Följdfrågorna användes däremot 

endast i de fall vi som forskare kände att svaren från respondenterna var för tunna och på 

sådant vis kunde vi uppnå den mättnad som vi behövde för att kunna gå vidare med vår 



15 

studie. 

 

4.8  Analys av det empiriska materialet. 

Analyserna av det insamlade materialet skedde utifrån fyra steg: Kodning av materialet med 

hjälp av nyckelord, finna teman som knyter samman materialet, kodning av teman i 

underkategorier tillsammans med citat och att söka mönster som finns i det insamlade 

materialet. Graneheim & Lundman (2004) beskriver detta som det lättaste sättet att bearbeta 

och analysera ett empiriskt material utifrån det fenomenografiska perspektivet.  

   Efter transkriberingen var gjord började vi med att koda materialet med hjälp av nyckelord, 

exempel på dessa nyckelord är; upprepningar, intresse och bilder, vidare i det andra steget 

har följande teman plockats fram; Språkutveckling, Upprepningar, Reflekterande samtal, 

Sagor utifrån bilder och Hindrande faktorer för genomförande av högläsning. Det tredje 

steget var att få fram underkategorier med hjälp av kodning av det insamlade materialet, de 

teman som framkom var; Bristande intresse och språkförståelse samt Miljön. Det fjärde 

steget som innebar att vi skulle söka mönster i materialet resulterade i att de centrala ord och 

citat som ansågs relevanta för vår studie markerades och klipptes ut i ett eget dokument, som 

sedan ställdes under de teman som orden och citaten passade in i. Vi ställde även upp 

kategorierna och begreppen under de forskningsfrågor som de passade till för att se om 

frågorna blev besvarade. 

   Denna analys process beskrivs, enligt Larsson (1986), som ett kännetecken för det 

fenomenografiska perspektivet. Denna bearbetning och analys gör att vår förståelse för det 

empiriska materialet konfronteras med strävan efter att tränga in i och förstå de 

uppfattningarna som respondenterna delger vid intervjuerna. Analyserna skedde genom en 

beskrivning av respondenternas uppfattningar kring högläsning i relation till 

språkutvecklingen. Dessa beskrivningar illustrerades även med citat för att tydliggöra 

analyserna av det empiriska materialet (ibid). 

 

4.9  Forskningsetiska principer. 

De etiska ställningstaganden som vi utgått ifrån har sin grund i Vetenskapsrådet (2002) 

forskningsetiska principer. 

   Detta innebär att vi utgått ifrån fyra riktlinjer som Vetenskapsrådet lyfter fram för att 

skydda de individer som medverkade i vår studie. 

   Den första riktlinjen vi utgått ifrån är informationskravet (se bilaga 2), som innebär att 

pedagogerna ska bli informerade om studien och syftet med studien, samt att de får 
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information om att de även har möjligheten att avbryta sin medverkan om de själva önskar 

detta. 

   Samtyckeskravet är den andra riktlinjen som vi utgått ifrån, som innebär att pedagogerna 

måste ge sitt samtycke till att medverka i denna studie. Den tredje riktlinjen är nyttjandekravet 

som innebär att det empiriska material som vi samlar in, endast får användas i vetenskapliga 

sammanhang. 

   Den sista riktlinjen som Vetenskapsrådet (2002) beskriver är konfidentialitetskravet som 

innebär att pedagogerna inte ska kunna identifieras när det empiriska materialet transkriberas. 

Av den anledningen kommer inga namn att nämnas, utan vi använde oss av begreppet 

pedagog, vilket går i linje med Trots (2005) uppfattningar kring konfidentialiteten. 

Utifrån dessa riktlinjer lämnade vi ut skriftlig information till pedagogerna som de fick läsa 

igenom och skriva under innan studien påbörjades. 
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5. Resultat. 
 

I detta kapitel följer en redogörelse för de uppfattningar om högläsningens betydelse för 

språkutvecklingen som synliggjordes i vår studie. I vårt resultat och analysarbete har vi 

kontinuerligt haft i åtanke att använda den andra ordningens perspektiv, och konsekvensen av 

detta är att resultatet inte kan ses som faktabaserat utan endast som uppfattningar som våra 

respondenter har. Resultatet kommer att redogöras utifrån fem beskrivningskategorier varav 

den sista mynnar ut i två olika aspekter som bildar två underrubriker, vilka är: 

Språkutveckling, Upprepningar, Reflekterande samtal, Sagor utifrån bilder och Hindrande 

faktorer för genomförande av högläsning: Bristande intresse och språkförståelse och 

Miljön. 

   Citat kommer att användas för att beskriva utvalda delar av vårt empiriska material som 

följs av en analys. I de utvalda delarna av det empiriska materialet använder vi tecknet […] 

som innebär att delar av citatet är borttaget. 

   Efter resultat och analys redogörs en övergripande sammanfattning som delas upp i de två 

beskrivningskategorier som är mest framträdande i vårt empiriska material, som är: 

Högläsning och språkutveckling och Arbetet med högläsning. 

 

5.1  Språkutveckling. 
 

Under den här rubriken synliggörs de uppfattningar som pedagogerna har av högläsningen 

och språkutvecklingen, vilket sker utifrån den andra ordningens perspektiv. 

   Pedagogerna som deltog i intervjuerna uppfattade det som om att språkutveckling sker 

genom högläsningen, samt att de pratade om att de ska stödja barnen genom återberättandet 

av sagor och andra aktiviteter som görs i samband med högläsningen. Samtidigt uppfattade 

pedagogerna att språkutvecklingen sker genom högläsningen i en kombination med att barnen 

själva får berätta om sagorna som de har fått läsa, men även att det visuella språket som 

utvecklas genom högläsningen.  

 

Syftet med högläsningen är framförallt det visuella språket. Eftersom att de flesta  

barnen på vår avdelning inte har det verbala språket ännu, och jag ser det som att  

bilderna blir ett bra verktyg för att hjälpa barnen på vägen […] eftersom att högläsningen  

är ett ypperligt verktyg att använda sig av för att stimulera den språkliga  

utvecklingen hos barnen. 
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Det vi kan se utifrån den andra ordningens perspektiv är att en pedagog uppfattade att det är 

det visuella språket som utvecklas med hjälp av bilderböckerna som finns på den avdelningen 

som hon arbetar på, medan de andra pedagogerna uppfattade att det är det verbala språket som 

utvecklas med hjälp av bilderböcker. Samtidigt berättade pedagogen att barnen som finns på 

småbarnsavdelningen inte har ett utvecklat verbalt språk och om de verksamma pedagogerna 

använder sig av bilderböcker ges barnen en möjlighet till språkutveckling. Vidare betonade 

pedagogen att högläsningen är ett bra verktyg att använda sig utav när de vill utföra 

språkstimulerande aktiviteter tillsammans med barnen. 

 

[…] oftast rita sina egna bilder som är utifrån sagan och sen när vi samlas i den stora  

gruppen för varje barngrupp själva berätta vad de har gjort för något och det ser jag 

som språkutvecklande, eftersom barnen får själva ge uttryck och får chansen att  

delge varandra av deras erfarenheter.  

 

Pedagogen uppfattade att språket utvecklas när barnen själva får berätta för de andra barnen 

om vad de har fått göra under högläsningsstunden. Hon menade att genom att barnen själva 

får rita och berätta om teckningen utvecklas barnens språk samtidigt som barnen får ta del av 

varandras erfarenheter. Samtidigt uppfattade hon det som om att barnen lyfts fram mer och 

vågar samtala mer om barnen i mindre grupper får berätta för varandra hur de har upplevt 

högläsningsstunden. 

 

 […] högläsningen har lika stor del i barnens språkutveckling som allt annat 

 som händer i förskolans verksamhet.  

 

En annan uppfattning som ryms inom denna kategori är vikten av högläsningens betydelse i 

den vardagliga verksamheten och dess betydelse i barns språkutveckling, vilket en av 

pedagogerna uttryckte i utdraget ovan. 

   I intervjun framkom att högläsningen ska ses som ett komplement och hjälpmedel för att 

barnen ska komma framåt i den språkliga utvecklingen. En av pedagogerna påpekade att det 

är genom högläsningen som barnen får möjlighet till att bekanta sig med skriftspråket, vilket 

pedagogen uppfattade som en viktig del av språket att utveckla innan barnen börjar i skolan.  

Vidare betonade pedagogen vikten av att använda sig av högläsningen tillsammans med barn 

som har ett annat modersmål än svenska. Hon påpekade att det är genom högläsningen som 

barnen får en introduktion till det svenska språket genom högläsningen. 
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När man läser tillsammans med barnen får de en bredare vokabulär och deras egna 

referensramar ökar. Det jag menar är att barnen får ord som de kan relatera till.  

[…] Oftast ser jag ingen nackdel med högläsningen som ett verktyg för språkutvecklingen,  

men det gäller att det inte blir för mycket högläsning för då ökar risken att barnen tappar  

intresse för sagorna. 

 

I ovanstående utdrag uppfattade pedagogen att högläsningen är ett bra verktyg för att 

stimulera barns språkliga utveckling. Pedagogen betonade även barnen får en bredare 

vokabulär och att barns referensramar ökar genom högläsningen, detta menade pedagogen att 

det skulle ske genom att barnen får ord som de kan relatera till. Vidare betonade pedagogen 

att hon oftast inte ser någon nackdel med att använda högläsningen som ett verktyg för den 

språkliga utvecklingen, så länge som att högläsningen inte används för ofta då risken för ett 

tappat intresse för sagorna ökar bland barnen. 

 

5.2 Upprepningar. 
 

Utifrån den andra ordningens perspektiv kommer dessa pedagogers uppfattningar i samband 

med högläsning som metod att beskrivas under denna rubrik. 

   Kring temat upprepningar pratade två av de intervjuade pedagogerna om att använda 

upprepningar för att stimulera språkutvecklingen på både småbarnsavdelningen och andra 

avdelningar där det finns barn som har ett annat modersmål än svenska, och för barn som inte 

har utvecklat det svenska språket. 

 

Vi har fått in många nya barn som inte har det svenska språket med sig, och får att då kunna 

skapa förutsättningar att de ska kunna lära sig det svenska språket använder vi oss av 

upprepningar tillsammans med bilder […].  

 

 

I ovanstående utdrag beskrev pedagogen att de vill skapa förutsättningar för de barn som lär 

sig det svenska språket. Pedagogen uppfattade att det sker genom att de upprepar ord 

tillsammans med bilder som finns i sagoböcker. Pedagogen uppfattade det som om att 

personalen på avdelningen måste visa lyhördhet och stöttning när barnen uppmärksammar 

ord, detta kunde enligt pedagogen ske genom att de tillsammans undersöker ordets innebörd 

genom böcker eller genom undersökande av material som sätts samman med ordet som 

barnen är nyfikna på.  
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[…] vi säger ett ord i en kombination med att vi visar bilderna för barnen 

och då får de något att relatera orden till. […] vi på små barns avdelningen 

arbetar mycket med upprepningar.  

 

Pedagogen, i ovanstående utdrag, betonade att det är viktigt att ge barnen något som de kan 

relatera orden till. Detta kunde ske, enligt pedagogen, genom att visa bilder i samband med att 

de säger ett ord från en sagobok. Pedagogen upplevde det som att upprepningar är viktigt, 

framför allt för barnen på småbarnsavdelningen, eftersom att det är där som utmaningarna i 

språket börjar för de små barnen. Vidare betonade pedagogen att upprepningar är något som 

de arbetar mycket med på småbarnsavdelningen. Detta är för att, menade pedagogen, de vill 

ge barnen en grundläggande kunskapsbank som gör att de kan komma ihåg orden som barnen 

tidigare har hört innan. 

 

[…] skapa förutsättningar att de ska lära sig det svenska språket använder 

 vi oss av upprepningar tillsammans med bilder för att de ska kunna relatera  

 orden till bilderna och på sådant skapa en förståelse om vad ordet har för 

 innebörd. 

 

En annan pedagogs uppfattning av arbetet med upprepningar och dess betydelser är att de 

skapar förutsättningar för de barn som inte kan det svenska språket genom att kombinera 

upprepningar av ord tillsammans med bilder i sagoböcker. Detta gör de, enligt pedagogen, för 

att de vill att barnen ska kunna relatera orden med bilder och på sådant sätt skapas en 

förståelse om vad ordet har för innebörd. Samtidigt betonade pedagogen att upprepningar 

skapar förutsättningar för alla barnen på avdelningen då det utvecklar barnens vokabulär. 

 

5.3 Reflekterande samtal. 
 

Under denna rubrik beskrivs pedagogernas uppfattningar av betydelsen av de reflekterande 

samtalen som sker efter högläsningsstunden, utifrån den andra ordningens perspektiv. 

   Tre pedagoger nämnde de reflekterande samtalen och hur de uppfattade det som om att de 

reflekterande samtalen med barnen bör tillvaratas. Dessa samtal kunde ske genom frågor och 

bilderna som finns i böckerna. En pedagog uttryckte att det reflekterande samtalet viktigt för 

att ge barnen möjlighet till att träna sina verbala färdigheter, och att om ett reflekterande 

samtal inte skulle ske går barnen miste om en chans till språkutveckling.  

 



21 

 Om vi inte tillvaratar de reflekterande samtalen riskerar vi att stjälpa barnens 

 möjligheter till språkutveckling […]. 

 

Samtidigt berättade en pedagog att det är framför allt de barn som inte kan svenska som går 

miste om språkutveckling om de inte genomför de reflekterande samtalen. Denna 

språkutveckling sker, enligt pedagogen, i den sociala kontext som bildas i samband med 

högläsningen tillsammans med alla barn på avdelningen. 

 

Jag pratar även om böckerna, ställer frågor och när jag är med de små barnen 

ställer jag oftast enklare frågor, samt att jag går tillbaka i boken för att se vad 

barnen kommer ihåg och upprepar ord […].  

 

Genom den andra ordningens perspektiv synliggjordes det att pedagogen uppfattade det som 

viktigt att tänka på vilka sorts frågor som de ställer till barnen under dessa reflekterade samtal. 

Pedagogen menade att det blir mer betydelsefullt för barnen om de får frågor som är mer 

anpassade för deras åldrar. Samtidigt förklarade pedagogen att hon ofta kombinerar de 

reflekterande samtalen med minnesträning genom att gå tillbaka i sagoböckerna för att se vad 

barnen kommer ihåg av sagan och upprepar ord som barnen börjar reflektera över. 

 

[…] genom att låta barnen berätta sagorna själva, det ger barnen större  

möjlighet till språkutveckling. 

 

Pedagogen upplevde det som viktigt att lyfta fram det som barnen säger under högläsningen 

och inte avvisa det som de säger. Vidare förklarade pedagogen att alla frågor som barnen 

säger under sagostunden är viktigt eftersom det bidrar till deras språkliga utveckling och av 

den anledningen bör pedagoger inte säga till barnen att vara tysta och sedan läsa vidare i 

sagoboken. Pedagogen betonade även att det reflekterande samtalet kan ses som ett sätt för 

barnen att själva berätta om sagan, vilket enligt pedagogen ger barnet möjlighet till 

språkutveckling. 

 

5.4 Sagor utifrån bilder. 
 

Utifrån den andra ordningens perspektiv kommer det under denna rubrik beskrivas hur 

pedagogerna uppfattar högläsningen genom bilder. Användning av bilder är en metod som 

pedagogerna använder sig av vid högläsning och pedagogerna har olika sätt att arbetar med 
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hjälp av dessa bilder, detta framkom under intervjun.  

   Pedagogerna uppfattade det som om att de har möjligheten till att skapa egna sagor utifrån 

de bilder som finns i sagoböckerna. De uppfattade som om att det kan bli mer intressant för 

barnen om de hittar på nya sagor men även att de själva inte blir låsta vid att de måste läsa den 

text som finns i böckerna. 

 

Spela upp teater för barnen, göra något annorlunda, eller kanske säga 

något som inte står i boken för att se hur barnen reagerar på det […]. 

 

I utdraget ovan talar en pedagog om att pedagogerna kan göra något annorlunda, exempelvis 

att spela upp teater utifrån en sagobok eller säger saker som inte står i böckerna för att se hur 

barnen reagerar på detta. Pedagogens uttrycker att barnens reaktioner varierar och att barnen 

ofta tycker att det är roligt och intressant när pedagogerna hittar på egna sagor utifrån de 

bilder som redan finns i sagoböckerna. Pedagogen hade även uppfattningen att de gärna 

använder olika metoder såsom bilder, dockor, flanosagor och teater med en utgångspunkt i en 

sagobok istället för vanlig högläsning för att göra det mer intressant och stimulerande för 

barnen. Detta uppfattade pedagogen som en möjlighet till en större variation i läsningen samt 

att det ger barnen en större möjlighet till språkutveckling. 

 

[…] vi använder oss av bilder för att de ska kunna relatera orden  

till bilderna.  

 

En av pedagogerna berättade att med hjälp av bilder kan de ställa frågor till barnen och 

därmed får barnen chansen till att ge egna uttryck för sina tankar och funderingar kring 

sagoboken, vilket utgör en viktig del i barnens språkutveckling. Pedagogerna uppfattade det 

som en metod som kan användas när de vill att barnen själva ska få skapa sagor utifrån sina 

egna bilder, vilket i sin tur stimulerar den språkliga utvecklingen. 

 

5.5 Hindrande faktorer för genomförande av högläsning 
 

Nedan presenteras de faktorer som pedagogerna lyfter fram som bidragande till att 

högläsningstillfällena är svåra att få till, samt det som pedagogerna menar är bidragande 

faktorer till att språkutvecklingen inte stimuleras. Rubriken delades upp i två underrubriker, 

då det var de mest framträdande aspekterna i vårt empiriska material. Dessa underrubriker är: 

Bristande intresse och språkförståelse och Miljön. 
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5.5.1 Bristande intresse och språkförståelse. 
 

Det framkom i intervjuerna att pedagogerna uppfattade att det finns en avgörande faktor till 

att högläsningstillfällena inte fungerar och det är barnens bristande intresse för sagan. 

Pedagogerna menade att barnen ofta visar ointresse genom att göra annat istället för att sitta 

ner tillsammans med de andra barnen, detta kunde visa sig genom att barnen började springa 

omkring. 

 

Oftast är det de barn som inte har det svenska språket med sig som det blir  

svårt att fånga upp. Men det är för att de kanske inte alltid förstår vad det är som  

vi säger och då börjar de göra något annat och tyvärr blir det en kedjereaktion  

då och de andra barnen i gruppen börjar då hålla på med något annat. 

 

En av pedagogerna uttryckte i ovanstående utdrag, att det uppstår en kedjereaktion om de inte 

lyckas fånga intresset hos de barn som inte kan det svenska språket. Pedagogen uppfattade att 

barnen ofta visade ett bristande intresse när det är en saga som barnen kanske inte förstår eller 

som de inte tycker om och då börjar barnen hålla på med andra saker. Vidare förklarade 

pedagogen att hon försöker efter bästa förmåga att fånga upp barnens intresse igen för att de 

ska kunna genomföra en språk stimulerande aktivitet, men påpekade att det inte alltid lyckas 

då barnen kanske inte har intresset för det just den dagen som de ska genomföra aktiviteten. 

 

Sen hänger det mycket på personalens intresse och engagemang för  

det också, att de verkligen vill göra detta. 

 

I ovanstående utdrag uppfattade pedagogen att om pedagoger visar bristande intresse och 

engagemang vid högläsningen, känner barnen av det och till följd tappar även barnen intresset 

för sagan. Pedagogen uttryckte att personalen redan innan bör visa ett stort intresse och 

engagemang om de ska lyckas fånga barnen vid sagostunderna, för att barnen själva ska tycka 

det är spännande och roligt. Hon menade att det är endast då som ett lärande kan ske, för om 

barnen inte är intresserade av den aktivitet som ska genomföras har barnen svårare att ta till 

sig det som pedagogen har i beaktande att barnen ska ta till sig. 

 

[…] återigen knepigt att fånga de barn som inte kan svenska, när det finns  

barn som vill ha en högläsnings stund. 

 



24 

En av pedagogerna uttryckte en frustration i arbetet med att fånga upp de barn som inte talar 

svenska under högläsningsstunderna på förskolan. Pedagogen uppfattade det som om att de 

kunde motverka genom att komma på olika strategier som kan uppmuntra dessa barn till att 

vara med i aktiviteten. Vidare betonade pedagogen att dessa stunder är en bra möjlighet för de 

barn som inte talar svenska att utveckla språket med hjälp av de svensk talande barnen på 

avdelningen. 

 

5.5.2 Miljön. 
 

En annan faktor som pedagogerna lyfte fram var att miljön är en bidragande faktor för att 

högläsningen ska bli intressant och språkutvecklande för barnen. Ett flertal pedagoger delade 

en uppfattning om att genom skapande av en stimulerande miljö ökar förutsättningar för att 

väcka barnens nyfikenhet och intresse för sagoböckerna. Detta uppfattade pedagogerna som 

något som kunde ske genom att skapa en stimulerande sagohörna. Samtidigt delar de en 

uppfattning av att de tillvara tar barnens nyfikenhet för sagoböcker när barnen självmant 

sätter sig i sagohörnan. 

 

Sen har vi även gjort en sagohörna, vi började med att ha en soffa där vi satt  

men vi tog bort den […] och nu har vi madrasser på golvet och det händer  

ofta att barnen går och tar en bok för att sen sätta sig där och bläddrar  

i böcker själv […].  

 

En av pedagogerna berättade att barnen självmant har börjat gå och sätta sig och kolla i 

böckerna efter att de tog bort soffan och placerade madrasser, kuddar och nallar istället. 

Samtidigt påpekade pedagogen att det gäller för personalen att tillvara de tillfällen när barnen 

sitter och kollar i böckerna och skapa en lustfylld aktivitet som stimulerar språkutvecklingen. 

Pedagogens uppfattning av att barnen självmant har börjat sätta sig och kolla i böckerna 

enbart för att de har gjort om miljön så att den blir mer inbjudande och spännande för barnen. 

 

[…] påbörja att använda oss utav en bokväska, som innebär att barnen  

får ta med sig en av sina favoritböcker hemifrån […] byrå med dockor på, 

som vi plockade fram för de barn som inte kan svenska. Dessa dockor står  

bredvid den bok som de tillhör och även där får barnen välja vilken saga som  

de vill lyssna på genom att välja en av dockorna. 
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I ovanstående utdrag berättande en pedagog att genom ändringar av miljön, genom att 

använda sig av en bokväska, eller att ha böcker och dockor framme har det skapat en 

nyfikenhet hos barnen. Pedagogen betonade att nyfikenheten väcktes framför allt hos de barn 

som inte pratar svenska, vilket hon ser som en positiv effekt och en öppning för att 

introducera det svenska språket hos dessa barn. 

   Bokväskan ser pedagogerna som ett bra tillfälle att fånga barnen där de befinner sig och 

samtidigt blir det mer roligt för barnen att få delge något som de tycker om vid högläsnings 

tillfällena på förskolan. Dockorna i samband med sagoböckerna uppfattade pedagogen som ett 

utmärkt verktyg för de barn som inte kan svenska, detta är för att pedagogen har upptäckt att 

det fångar upp barnen bättre än när pedagogerna endast har sagoboken vid 

högläsningstillfällena. Hon påpekade även att genom att de har ändrat miljön i den grad att de 

använder sig av dockor som alltid står framme och en bokväska som finns tillgänglig för alla 

barnen på avdelningen, har deras nyfikenhet och intresse för sagor ökat och även pedagogen 

såg detta som en öppning till den språkliga utvecklingen hos barnen. 

 

5.6 Sammanfattning av resultat. 
 

Under denna rubrik redogörs en övergripande sammanfattning av det resultat som presenteras 

ovan. 

Utifrån våra frågeställningar Hur uppfattar pedagoger arbetet med högläsning i den 

pedagogiska verksamheten? och Vilken uppfattning har pedagoger om språkutveckling i 

samband med högläsning? har vi gjort ett urval av de mest framträdande kategorier som 

framkom i resultatet, som är: Högläsning och Språkutveckling och Arbetet med högläsning. 

 

5.6.1 Högläsning och språkutveckling. 
 

Genom att vi utgick ifrån den andra ordningens perspektiv kunde vi i analysen synliggöra att 

pedagogerna uppfattade det som om att högläsningen har en positiv inverkan på barns 

språkutveckling. De menade att högläsningen kan ses som ett positivt verktyg för att ge 

barnen den stimulans de behöver för att en utveckling ska kunna ske. 

   Samtidigt menade även pedagogerna att det är viktigt att vara lyhörd gentemot barnen och 

ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för högläsningen. De menade att det inte sker ett 

lärande genom högläsningen om de inte har barnens uppmärksamhet under högläsningen och 

väljer därför att använda olika strategier för att fånga upp barnen intresse och nyfikenhet för 
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sagan igen. De hade även uppfattningen om att barns vokabulär och referensramar ökar 

genom högläsningen, då barnen tillsammans får möjligheten till en gemensam reflektion. 

 

5.6.2 Arbetet med högläsning. 
 

I analysen uppfattade pedagogerna det som om att de använder sig av olika strategier vid 

högläsningen, samt att det även framkom att pedagogerna uppfattade att det finns de metoder 

som lever upp till deras förväntningar i samband med högläsningen. 

   De metoder, som framkom i resultatet, som pedagogerna använder mesta dels under 

sagoaktiviteter är reflekterande samtal och frågor, sagor utifrån bilder samt upprepningar av 

ord. Pedagogernas uppfattningar var att dessa metoder hjälper till att forma högläsningen till 

lärande tillfällen där barnens språk kan utvecklas.  
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6. Metoddiskussion 

 

Vår studie präglades av den kvalitativa metoden och studien grundar sig på semistrukturerad 

intervju för att ta reda på pedagogernas uppfattningar om högläsningens betydelse för 

språkutveckling. Å ena sidan anser vi att den semistrukturerade intervjun gav oss ett givande 

samtal då vi kunde ställa följdfrågor som gav pedagogerna möjligheten till en djupare 

reflektion. En annan fördel med den semistrukturerade intervjun är att pedagogerna får tid och 

utrymme för att delge sina uppfattningar av ett fenomen i lugn och ro. Å andra sidan, en tanke 

som följde med under intervjuerna var att vi skulle tänka på hur frågorna formulerades för att 

de inte skulle missuppfattas. En annan nackdel med en semistrukturerad intervju är att 

respondenten kan känna sig stressad över att vara i centrum därmed kan det påverkar svaren.  

   Vi utförde även inspelningar under intervjuerna och vi ser inspelningarna som ett 

hjälpmedel för oss för att under intervju fokusera på respondenternas svar men även för att det 

underlättar transkriberings arbetet. Däremot var det en pedagog som kände sig obekväm med 

att bli inspelad och av den anledningen vi valde att inte spela in henne.  

   Transkriberings process tog längre tid än vi förväntat oss. Genom noggrann bearbetning 

med transkriberingen kunde vi upptäcka nya saker, ändrade om teman och plockade fram nya 

nyckelord. Med hjälp av transkriberingen kunde vi noggrant läsa igenom intervjuerna och få 

en djupare förståelse av pedagogernas uppfattningar. 

   Det som vi hade kunnat göra bättre med vår studie är att intervjua fler pedagoger för att på 

sådant sätt få en större variation i vårt empiriska material. Samtidigt menar vi att studien 

kunnat förbättras ytterligare om vi innan intervjuerna, genomförde observationer för att kunna 

ställa oss kritisk till om pedagogerna verkligen genomför högläsningen på det sättet som 

framkom i intervjuerna. Å andra sidan hade vårt arbete fått ett annat syfte om observationerna 

genomfördes. 

   Bryman (2011) benämner begreppet bekvämlighetsurval som innebär att forskarna använder 

tidigare kontakter som deltagare. Vi använde oss av pedagoger som vi tidigare har mött under 

utbildningen, detta är enligt oss en fördel då pedagogerna och vi som forskare kunde slappna 

av under intervjuerna då vi redan kände varandra. Å andra sidan kan ett bekvämlighets urval 

göra att forskaren låter sin förförståelse påverka frågorna som användes under intervjun. För 

att detta inte skulle ske valde vi att vara två vid intervjutillfällena, då vi kunde påminna 

varandra om frågornas formuleringar och vad syftet med intervjuerna var.  
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7. Resultatdiskussion. 
 

Utifrån vårt syfte som är att synliggöra pedagogers uppfattningar av högläsningens betydelse 

för språkutvecklingen, samt våra frågeställningar; Hur uppfattar pedagoger arbetet med 

högläsning i den pedagogiska verksamheten? och Vilken uppfattning har pedagoger om 

språkutveckling i samband med högläsning?, har vi delat upp detta kapitel i fyra delar och två 

av dessa delar har mynnats ut i fem underrubriker; Högläsning och språkutveckling: 

Högläsning som verktyg, Högläsning utifrån barnens intresse och svenska som andra språk, 

Arbete med högläsning: Pedagogernas förhållningssätt och Miljön, Slutord och Förslag på 

fortsatt forskning. I dessa delar diskuteras det resultat som vi fått fram i vår studie i relation 

till den tidigare forskning som vi tidigare har presenterat i detta arbete.  

 

7.1 Högläsning och språkutveckling. 
 

Under denna rubrik diskuteras högläsning och språkutveckling utifrån det resultat som 

framkommit i studien.  

 

7.1.1 Högläsning som verktyg. 

 

I resultatet framkom det att pedagogerna har uppfattningen om att dela upp barnen i mindre 

grupper och gör olika aktiviteter i samband med högläsningen, och sedan återsamlas i den 

större gruppen där barnen fått delge varandra om sina erfarenheter, har varit en fungerande 

arbetsmetod för barns språkliga utveckling. Denna arbetsmetod kan ses som ett sätt att 

inkludera barnen i högläsningssituationer, vilket Isbell et al., (2004) belyser som ett sätt för 

barn att öka sin berättelse förståelse. Detta genom muntligt återberättande men även för att 

barnen känner igen delar av den berättelse de tidigare har hört. Att inkludera sagoberättande 

skulle hjälpa barn i expanderande berättelse förståelse, muntligt återberättande, och 

igenkänning delar av en berättelse menar Isbell et al., (2004) vilket framkom i vårt resultat att 

pedagogerna uppfattar att användningen av högläsningen är ett sätt för att stimulera barns 

språkutveckling i form av upprepningar, reflekterande samtal och bilder som komplement till 

högläsning. De uppfattar att när barnen får uppleva olika sinnen och skapande så som att rita, 

befäster barnen förståelsen för sagan. Vi anser att det är meningsfullt med variation i arbetet 

med högläsning i verksamheten eftersom barnen får uppleva läsningen med flera olika sinnen.  

    Det framkommer i resultatet att pedagogernas uppfattning av högläsning är att barnen får 

en bredare vokabulär och att barns referensramar ökar genom högläsning, vilket många 
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forskningsstudier har visat att barn gör betydande vinster i olika utvecklingsområden genom 

gemensam läsning av sagoböcker, forskarna slår fast om att barnen kan lära så mycket om 

omvärlden genom böckerna (Isbell et al., 2004; Obondo & Benckert. 2001; McGrath et al., 

2004).  

   Vid högläsning delar barn och vuxna gemensamma språkupplevelser menar Liberg (2006), 

precis som pedagogerna påpekade i resultatet att genom upprepningar av begrepp, skapa 

reflekterande samtal eller använda bilder i samband med högläsning. Det är under de här 

tillfällena som barnen kan dela sina tankar och erfarenheter med andra, vilket går i linjen med 

våra tankar, då är nödvändigt att de gemensamma språkupplevelserna skapas, allt utifrån den 

lilla stunden man har med ett enskilt barn till högläsning med större barngrupper. 

 

7.1.2 Högläsning utifrån barnens intresse. 

 

I resultatet framkom det att pedagogerna uppfattade det som om att det finns de barn som 

springer runt och gör annat istället för att sitta ner och delta i högläsningsaktiviteten, vilket de 

uppfattade som något som kunde vara distraherande för de andra barnen som vill vara med i 

aktiviteten. Svensson (2009) menar på att barn som tappar intresse för högläsningen oftast 

beror på pedagogen, detta beror på att pedagogen har bristande glädje och entusiasm inför 

högläsningen. 

   Vidare framkom det att pedagogerna uppmärksammade att det blev lättare att fånga barnens 

intresse när de delade upp barngruppen i flera mindre grupper. Genom att barnen visade större 

intresse för högläsningen när de blev indelade i mindre grupper får barnen möjlighet till att 

agera som både läsare och som lyssnare (Liberg, 2006). Samtidigt när barnen får möjligheten 

till att delta i en språkstimulerande aktivitet får barnen ta del av både talspråket och 

skriftspråket, vilket går hand i hand när individer pratar om språkutveckling (ibid). När 

barnen blir uppdelade i mindre grupper ges de möjligheten till att bli likvärdigt aktiva i 

aktiviteten, vilket Svensson (2009) menar på är positivt för barns språkliga utveckling 

eftersom att om barn tappar ett intresse för högläsningen kan det leda till att 

språkutvecklingen hos barnen hämmas. Vidare menar Fletcher & Reese (2005) att det är 

viktigt att fånga barnens intresse och nyfikenhet under högläsningen, och av den anledningen 

vill pedagogerna fortsätta att finna strategier som kan fånga upp barnen. Genom att fånga 

barnens intresse och nyfikenhet avgörs även kvalitén på högläsnings stunden (ibid).  

   Å andra sidan belyser Svensson (2009) att pedagoger bör gemensamt med barnen 

genomföra högläsning och de reflekterande samtal. Hon poängterar att den metoden skapar 
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erfarenheter och referensramar hos barnen som stimulerar barnens språkliga utveckling. Detta 

är ett specifikt tillväga gångsätt som Svensson (2009) benämner som ’a community of 

readers’. 

   Avslutningsvis framkom det i resultatet att pedagogerna har uppfattningen om att de bör 

engagera sig mer i de språkliga aktiviteterna som genomförs i verksamheten, detta visade sig 

genom att barnen på egen hand gick och satte sig och kolla i böckerna som fanns på 

avdelningen. Detta visar på att pedagogerna har en medvetenhet om deras betydande roll för 

barnens språkutveckling (Svensson, 2009; McGarth-Speaker et al., 2005). 

 

 

7.1.3 Svenska som andra språk. 

 

I resultatet framkom det att pedagogerna uppfattade det som en utmaning att fånga upp de 

barn som har ett annat modersmål än svenska under högläsnings aktiviteterna på förskolan, 

vilket pedagogerna även uppfattade som en utmärkt möjlighet för barnen att ta hjälp av 

varandra under högläsningen för att en utveckling i språket ska kunna ske. Isbell et al. (2004) 

menar att högläsningen gynnar alla barn genom att högläsningen förser barnen av både språk 

och skrivkunnighet. Vidare belyser de att under högläsningen får alla barn en bredare 

vokabulär och kunskap om hur de kan hantera böcker. 

   Däremot är det inte bara högläsningen som är gynnsam för den språkliga utvecklingen hos 

barn som har ett annat modersmål än svenska, utan att de reflekterande samtalen har en stor 

vikt i den språkliga utvecklingen. Pedagogerna hade uppfattningen om att språkutvecklingen 

sker hos barn som inte använder det svenska språket i de sociala kontexterna som bildas under 

högläsningen och de reflekterande samtalen, vilket Graham Doyle & Reese (2005) håller med 

om då de belyser att genom de reflekterande samtalen i de sociala kontexterna fortgår och 

därmed blir mer betydelsefull för den språkliga utvecklingen hos barnen.  

   Vidare framkom pedagogernas uppfattningar av vikten om att tillvarata de reflekterande 

samtalen för inte stjälpa barnens möjligheter till språkutveckling. I dessa samtal bör 

pedagogerna använda sig av strategiska frågor för att de barn som behöver utveckla språket 

ska få möjligheten till det (ibid), men å andra sidan menar Fletcher & Reese (2005) att det är i 

samtalen som det endast barnens vokabulär som utvecklas. Samtidigt betonas det att om ett 

lärande ska kunna ske för de barn som inte talar svenska, bör pedagogerna ha den korrekta 

kunskapen för att de ska kunna ge barnen de förutsättningar som krävs för att 

språkutvecklingen ska stimuleras genom högläsningen (Milburn et al., 2014). 
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7.2 Arbetet med högläsning. 

 

Under denna rubrik diskuteras arbetet med högläsningen utifrån pedagogernas 

förhållningssätt och miljön. 

 

7.2.1 Pedagogernas förhållningssätt. 

 
Pedagogernas uppfattningar var att det krävs intresse från deras sida för att högläsnings 

situationerna ska fungera, men även för att göra barnen intresserade och nyfikna av 

högläsning och sagoböcker. Högläsningen kan ses som en viktig faktor i förskolans 

verksamhet för att stimulera barns språkutveckling (McGarth-Speaker et al., 2005), detta är 

för att högläsning och de reflekterande samtalen är, enligt Norlin (2013) en språkutvecklande 

aktivitet för barnen. 

   Svensson (2009) belyser att pedagoger inte alltid genomför högläsningsaktiviteter med 

entusiasm och glädje, vilket kan resultera i att barnen tappar intresset för högläsningen. I 

resultatet framkom det att pedagoger bör visa ett stort intresse inför en högläsningsaktivitet 

eftersom det är en säker metod för att fånga upp barnens intresse och nyfikenhet. Samtidigt 

betonades det att ett lärande endast kan ske genom intresset för en aktivitet, vilket Svensson 

(2009) håller med om då hon förespråkar att bristande intresse och nyfikenhet hos barnen kan 

hämma deras språkliga utveckling. Men å andra sidan belyser hon även att genom 

högläsningen stimuleras även barns fantasi och kunskap kring den litterära världen, vilket kan 

ses som en viktig faktor i barns språkliga utveckling. 

   Av den anledningen menar Milburn et al. (2014) att pedagoger bör uppmuntra barnen till ett 

aktivt deltagande och engagemang under högläsningen och de reflekterande samtalen. Men å 

andra sidan bör pedagoger även tänka på vilka frågor som de ställer till barnen under de 

reflekterande samtalen. Enligt Fletcher & Reese (2005) bör pedagoger använda sig av öppna 

frågor under de reflekterande samtalen, då de anser att det är den mest effektiva 

inlärningsmetoden, vilket Milburn et al. (2014) håller med om då de påpekar att det är de 

reflekterande samtalen mellan barnen och pedagogerna som utgör en vital del i barnens 

språkliga utveckling. 

 

7.2.2 Miljön. 

 

Pedagogen hade uppfattningen om att personalen på avdelningen, som vederbörande arbetar 

på, ville skapa en stimulerande lärande miljö för den språkliga utvecklingen genom att skapa 
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en sagohörna, vilket ledde till att pedagogen fick en uppfattning om att barnen själva började 

sitta och kolla i böckerna enbart för att de hade ändrat miljön kring böckerna så att den blev 

mer spännande och inbjudande för barnen. Milburn et al. (2014) menar att pedagogerna 

behöver vara utrustade med korrekt kunskap för att kunna ge barnen den stimulerande språk 

miljö som behövs för att främja deras utveckling i språket. Svensson (2009) påpekar att de 

pedagoger som engagerar sig i den språkliga miljön, på förskolan, som ska hjälpa barnen att 

bli en läsare samt att inta en läsares perspektiv är medvetna om sin betydande roll för barns 

språkutveckling. Men å andra sidan menar McGarth-Speaker et al. (2005) att de betydande 

aspekterna för barns språkutveckling ligger i de sociala kontexterna, som sker när barnen är i 

interaktion med pedagogerna och andra barn. Att pedagogerna har påbörjat arbetet med en 

sagohörna och har sett att barnen blev intresserade ser vi som en steg i rätt riktning där de har 

skapat en social arena för barns språkutveckling. Hur pedagoger och barnen väljer att vidare 

utveckla denna sagohörna är inget som vi kan se  för tillfället men vi hoppas på att de sociala 

kontexterna ske kontinuerligt.   

 

7.2.3 Sammanfattning resultatdiskussion.  

 

I detta arbete utgick vi ifrån det fenomenografiska perspektivet och den andra ordningens 

perspektiv, vilket innebär att arbetet grundades på pedagogers uppfattningar och erfarenheter 

om högläsning. Konsekvensen är att de slutsatser som vi kom fram till är inte är baserade på 

fakta utan endast på pedagogers uppfattningar. På det sättet blandar vi forskare inte in våra 

personliga värderingar vilket gör att arbetet kan styrkas och konfirmeras. 

   De frågeställningar som detta arbete arbetades utifrån är; Hur uppfattar pedagoger arbetet 

med högläsning i den pedagogiska verksamheten? och Vilken uppfattning har pedagoger om 

språkutveckling i samband med högläsning?  

   Utifrån vår första frågeställning kom vi fram till, genom resultat, analys och diskussion, att 

pedagogerna delade uppfattningar om att dela upp barnen i mindre grupper, så att barnen 

själva kan delge varandra information om den saga och aktivitet som de genomfört i den 

mindre gruppen. Detta uppfattade pedagogerna som en fungerande arbetsmetod för att 

stimulera barnens språkliga utveckling, samtidigt som de fick uppfattningen om att det var 

lättare att fånga barnens intresse för högläsningen. Samtidigt ser Isbell et al., (2004) denna 

arbetsmetod som ett sätt att inkludera barnen i högläsningen, vilket går i linje med Libergs 

(2006) tankar kring högläsningen då hon belyser att barnen får möjligheten till att agera både 

som lyssnare och läsare i mindre barngrupper under högläsningssituationer. Vidare uppfattade 

pedagogerna att det finns en utmaning med att fånga upp barns intresse och nyfikenhet, om de 
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har ett annat modersmål än svenska, för sagoböcker och högläsningsaktiviteterna. Samtidigt 

delade pedagogerna uppfattningen om att högläsningssituationerna är ett utmärkt tillfälle för 

att barnen att ta hjälp av varandra i utvecklingen av språket, vilket Isbell et al., (2004) kan 

styrka då författarna menar att högläsningen gynnar alla barn oavsett vad de har för 

modersmål. 

   Det framkom i resultatet att pedagogerna har uppfattningen om att de bör engagera sig mer i 

de språkliga aktiviteter som genomförs i verksamheten. Detta belyser Svensson, (2009) samt 

McGarth-Speaker et al., (2005) som ett sätt för pedagogerna att visa att de har en medvetenhet 

om deras betydande roll för barnens språkutveckling. 

Utifrån vår andra frågeställning, genom resultat, analys och diskussion, kom vi fram till att 

pedagoger har uppfattningen om att högläsningen kan ge barnen ett bredare vokabulär samt 

att barnens referensramar ökar genom högläsningen, vilket kan styrkas genom flera 

forskningsstudier som visar att barn för betydande vinster i olika utvecklingsområden inom 

språket genom den gemensamma läsningen av sagoböcker (Isbell et al., 2004; Obondo & 

Benckert, 2001; McGarth et al., 2004). 

   Pedagogerna delade uppfattningar om miljöns betydelse, då två av pedagogerna hade 

uppfattningen om att miljön har en inverkan på barnens nyfikenhet och intresse för 

högläsning och sagoböcker. Pedagogerna uppfattade att miljön är ett hjälpmedel för att kunna 

göra sagoböcker mer spännande och inbjudande för barnen. Samtidigt menar Milburn et al., 

(2014) att pedagogerna behöver vara utrustade med en korrekt kunskap för att kunna ge 

barnen den stimulerande språk miljö som behövs för att stimulera den språkliga utvecklingen 

hos barnen, vilket då styrker de två pedagogernas uppfattningar om att miljön har en 

betydelse för barns språkliga utveckling. 

   Av alla intervjuer som genomfördes hänvisade inga pedagoger som hänvisade till 

forskningsområdet högläsnings betydelse för språkutveckling. Vi fick en bild av att man 

bedriver en verksamhet utan stöd av teori och vetenskaplig grund när det handlar om 

högläsning och dess betydelse för språkutvecklingen. Vår tolkning efter att har genomfört 

studien, med hjälp av den andra ordningens perspektiv, är att samtliga pedagogerna delar en 

gemensam uppfattning om vikten av högläsningens betydelse för språkutveckling. Vi 

hänvisar till följande utdrag: 

 

[…] högläsningen har lika stor del i barnens språkutveckling som allt annat   som händer i förskolans 

verksamhet.  
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Vidare i intervjun har de dock olika uppfattningar om hur mycket vikt de väljer att lägga i 

arbetet med högläsning i verksamheten. Vi hänvisar till följande utdrag: 

Exempel 2:  

[…] Oftast ser jag ingen nackdel med högläsningen som ett verktyg för språkutvecklingen,  men 

det gäller att det inte blir för mycket högläsning för då ökar risken att barnen tappar  intresse för 

sagorna. 

 

Förskolläraren har i uppdrag att utveckla barns intresse för skriftspråket genom att använda 

olika metoder och uttrycksformer: 

 

Språk och lärande oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.  

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och  

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga  

världen. (Skolverket, 2010, s.7) 

 

För att kunna se hur förskolan arbetar med högläsningen som en metod i barns 

språkutveckling så behöver det synliggöras vilka olika uppfattningar det finns i verksamheten 

och hur vi kan utgå från det. För att ett långsiktigt arbete skall ske behöver förskolan utveckla 

ett arbetssätt som genomsyras av ett systematiskt arbete där teorin bör präglas i praktiken. 

Förhoppningsvis kan denna studien bidra till diskussion för samtliga personer som arbetar 

inom förskolor. 

 

7.3 Slutord. 
 

Denna studie har varit intressant och lärorik då vi har fått möjligheten till att få ta del utav 

pedagogernas uppfattningar av högläsningens betydelse för språkutveckling. 

   De uppfattningar som vi fått ta del utav har gett oss en större insikt i hur viktig högläsningen 

kan vara för barns språkliga utveckling. Men framför allt att det blir betydelsefullt för barns 

språkliga utveckling genom de reflekterande samtalen som sker under och efter högläsningen. 

Det uppfattades att det finns faktorer som gör att det blir en utmaning att bibehålla barnens 

intresse och nyfikenhet för högläsningen, men att dessa faktorer kan lösas genom olika 

strategier. 
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   Vi hoppas på att denna studie bidrar till en ökad förståelse vad högläsningen och 

reflekterande samtal har för betydelse för barns språkliga utveckling, vilket även kommer att 

gynna oss som framtida yrkesutövande förskollärare. 

    

7.4 Förslag på fortsatt forskning. 
 

Det hade varit intressant att göra en fortsatt forskning kring pedagogers uppfattningar av 

högläsningens betydelse för språkutveckling. Pedagogerna berättade under intervjuerna hur de 

arbetar med högläsningen i verksamheten, därmed blir förslaget på en fortsatt forskning; 

 

- Observation kring hur pedagogerna arbetar med högläsning i samband med 

språkutveckling. 
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9. Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Huvudfråga: Hur uppfattar du arbetet med högläsning i förskolan? 

 

Undersökningsfrågor: 

Hur uppfattar du syftet med högläsning? 

Hur har ni gjort för att få till högläsningstillfällen? 

Vad är det som gör att högläsningstillfällen inte går att få till? 

Vilka uppfattningar har du om förutsättningarna ut för att kunna ägna sig åt högläsning? 

Vad finns det för tillgång till böcker på er förskola? 

Hur uppfattar du barnens tillgång till böcker på förskolan? 

Hur ser möjligheterna ut för er att gå/åka till biblioteket? 

Hur uppfattar du barnen involvering i högläsningen? 

- får de möjlighet att välja de böcker som ska läsas, 

- får barnen ta med sig böcker hemifrån? 

Hur skulle du vilja vidareutveckla eller förändra ert arbete med högläsning? 

Vilken uppfattning har du om vilken bok som är lämplig till just den åldersgrupp som du 

arbetar med? 

Vad föredrar du själv att läsa för barnen? (mycket/lite text, fokus på bilder, kapitelbok) 

Vilken uppfattning har du om hur du bearbetar boken du läst med barnen? 

Uppfattar du att högläsning är viktig för barns språkutveckling? varför/varför inte? 
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10. Bilaga 2. 
 

Hej, 

Vi heter Izabelle och Hanna, vi studerar på förskollärarprogrammet vid Högskolan i 

Halmstad. Vi ska nu påbörja vårt examensarbete och ska genomföra en studie om pedagogers 

uppfattningar om högläsningen som ett eventuellt pedagogiskt verktyg för språkutveckling. 

   För att genomföra denna studie kommer vi att göra intervjuer mer er pedagoger. 

Intervjuerna kommer att dokumenteras i form av anteckningar och inspelning, vilket vi gör 

för vår egen skull för att vi inte ska gå miste om några aspekter i undersökningen. 

Deltagandet är helt frivilligt och väljer ni att delta men sedan ångrar er tar vi självklart hänsyn 

till detta. 

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

   Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet 

innebär att du som pedagog ger ditt skriftliga samtycke till att delta i studien. Självklart har du 

möjlighet att avbryta studien om du känner att du inte vill delta även om du givit samtycke. 

   Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare garanterar er anonymitet genom att vi 

kommer att behandla de uppgifter som ni uppger utan att de är möjliga att spåra tillbaka till er. 

   Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om er endast kommer användas för 

forskningsändamål. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

 

Izabelle, Email: iza*********@hotmail.com 

Hanna, Email: han**********@hotmail.com
 

_____________________________________________ 

 

Jag samtycker till att delta i en intervju  

 

Jag samtycker inte till att delta i studien  

 

____________________________________________________________ 
Namnteckning                            ort        datum 
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