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Sammanfattning 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur förskollärare arbetar med 

språkutveckling i relation till högläsning. Frågeställningar som berörts är i vilken 

utsträckning högläsning förekommer i verksamheten, hur förskollärare arbetar med 

språkutveckling i relation till högläsning och vilka former av samverkan finns i relation 

till högläsning. Utifrån syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer med 

förskollärare för att ta reda på om förskollärare använder sig av högläsning med syfte på 

språkutveckling.  

Den metod som användes för att genomföra intervjuerna var kvalitativ form av intervju.  

Informanterna var erfarna förskollärare och leder barngrupper i åldrarna tre till fem år. 

Resultatet visar att arbetet med språkutveckling finns i verksamheterna men inget som 

förekommer i relation till högläsning. Arbetet med språkutveckling nämns i relation till 

lekar, matsituationer, ramsor och tecken som stöd. Högläsning förekommer i allra högsta 

grad som avkoppling, vilket skapar olika krav på barnen. Samarbete med bibliotek 

förekommer vid två av tre förskolor, genom bokbuss och närhet till bibliotek.  

Digitalisering förekommer vid alla tre förskolor genom digital bilderbokstjänst.  

 

Nyckelord: Bibliotek, digitalisering, samverkan, språkutveckling 
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1.Inledning  

Detta arbete kommer handla om högläsningens betydelse för språkutveckling i förskolan, 

då jag tycker att högläsning är en viktig del av det språkutvecklande arbetet. 

Språkutveckling är ett omfattande ämne som påverkas av många olika faktorer och jag har 

därför valt att avgränsa ämnet till hur förskollärare arbetar med språkutveckling i relation 

till högläsning.  

 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla 

sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. 

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i 

olika sammanhang och för skilda syften (Skolverket, 2018:8). 

 

Min uppfattning om högläsning är att det är en viktig del för den språkliga utvecklingen, 

som jag upplever inte används i verksamheten. När jag gick ut på min 

verksamhetsförlagda utbildning hade jag en förväntan om att förskollärare läser högt ur en 

bok och att barnen sitter runt och lyssnar. Istället har verksamheten använt sig av 

högläsning digitalt genom Polyglutt1. Kan digital inläsningstjänst som Polyglutt leda till 

att arbetet med språkutveckling minskar? Jag har funderat på om användningen av digitala 

verktyg för högläsning bidrar till att barn inte får kontakt med bibliotek och kunskap om 

hur det går till att låna en bok.  

Min åsikt är att många förskollärare anser sig inte ha tiden att läsa högt för barnen och att 

digital högläsning ska kompensera den tiden då barnen får sitta och lyssna på boken och 

se bilderna på skärmen. Eftersom högläsning är ett bra sätt att arbeta med barns 

språkutveckling (Skolverket 2018), så ser jag att möjligheten till att bedriva ett 

språkutvecklande arbete minskar om en förlitar sig på enbart digitala verktyg. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Polyglutt är en digital inläsningstjänst och en app via surfplatta som kopplas till projektor där 

barnen kan se och lyssna på boken samtidigt med automatisk uppläsning, som tillhandahålls av 

kommuner runtom i Sverige. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete är att öka kunskapen om hur förskollärare beskriver sitt arbete med 

språkutveckling i relation till högläsning.  

 

 I hur stor utsträckning förekommer högläsning i verksamheten? 

 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med språkutveckling genom högläsning? 

 Vilka former av samverkan förekommer i relation till högläsning? 

 

 

2.Bakgrund 

Här kommer jag att skriva om högläsning och språkutveckling med stöd av litteratur, 

artiklar och styrdokument 

2.1 Högläsning och språkutveckling  

Heimer (2016) skriver att läsning spelar en central roll för den personliga, emotionella, 

kulturella, intellektuella och sociala utvecklingen och att det är förskolans uppdrag att 

väcka barns nyfikenhet på böcker och lusten till läsning. Högläsning i förskolan har en 

betydelsefull funktion och är en grundläggande funktion i förskolans pedagogiska arbete. 

Något annat som Heimer belyser är att högläsningen är en viktig del för att stimulera 

barns och elevers språkutveckling och även skapa intresse för böcker och läsning. Hon 

skriver också att en helst bör planera in högläsningen i verksamheten och på så vis låta 

högläsningen ta plats så den inte faller bort. Att läsa högt en gång om dagen är enligt 

Heimer, viktigt och även fortsätta med det trots att barnen sedan kan läsa själva, för att ta 

tillvara på den mysiga stunden med högläsning (Heimer, 2016). 

Skolverket (2018) skriver om språkutveckling i relation till högläsning och att barn ska 

erbjudas den stimulerande miljön som finns där förutsättningar för att utveckla språket ska 

finnas genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Det står 

också att barnen ska ges de förutsättningar som finns för att kunna tänka, lära och 

kommunicera i olika sammanhang och skilda syften (Skolverket, 2018). 

Svensson (2009) skriver att många som läser högt ur en bok ordagrant har tendens till att 

ha samma tonläge genom sagan, att en inte har inlevelsefull känsla under läsningen. Andra 

läser mycket inlevelsefullt och berättar mer än läser. De som berättar handlingen istället 

för att läsa handlingen tenderar att fånga upp barns intressen och hjälper dem att 

koncentrera sig mer, då det under läsningen leder till en dialog om texten mellan läsaren 
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och lyssnarna. Men att ordagrant läsa boken har också positiva effekter på barns lärande, 

menar Svensson.  

 

Då får barnet en erfarenhet av författarens språk, inte bara ord och uttryckssätt, utan också 

hur författaren väljer att språkligt presentera berättelsen. Författaren får på så vis 

inflytande över barnets språk och barnet får en tydlig upplevelse av skriftspråket 

(Svensson, 2009:150).  

 

“Böcker är det bästa hjälpmedel vi har för att ge barnen ett rikt språk”, säger Svensson 

(2005:29). Hon säger också att det är nyttigt för alla människor att komma i kontakt med 

olika språkliga uttryckssätt än de sätt som en är van vid. Svensson menar på att barnen 

genom böckerna möter ett sätt som ger dem ett självständigt förhållande till språket. 

 

Att man läser flera barnböcker dagligen i förskolan, skolan och på fritidshemmet är 

väsentligt. Det ger barn som inte hemma får böcker lästa för sig en chans att komma i 

kontakt med det skrivna språket och med den glädje, sorg, spänning och fantasi som 

berättelser förmedlar (Svensson, 2005:30) 

 

Skogholm och Sti (2019) har skapat det som de kallar för den digitala bilderbokstjänsten 

Polyglutt. De presenterar genom sin hemsida vid namn it-pedagogen.se fördelarna med 

Polyglutt och vilken betydelse den har för förskolan. De tillägger att det underlättar för 

flerspråkiga barn då det finns så många tillgängliga språk att använda sig av. De tillägger 

även vikten av att väcka barns intresse för läsning i tidig ålder och att tillgången till böcker 

samt utbudet av böcker spelar roll för att en ska kunna bidra till barns bokintresse. 

Enligt hemsidan så skapar Polyglutt en mer likvärdig förskola i hela kommunen. 

 

Polyglutt underlättar arbetet med flerspråkiga barn eftersom det finns så många språk att 

tillgå. Det är också oerhört viktigt att väcka läsglädjen hos barnen tidigt, och då måste det 

också finnas tillgång till böcker, många böcker (Skogholm och Sti, 2019). 

 

Vidare skriver de att förskolor runt om i Sverige valt att använda Polyglutt och att detta 

skedde kort efter lanseringen av Polyglutt. 

 

Vi är otroligt stolta att så många kommuner, på så kort tid, valt Polyglutt till alla sina 

förskolor. När vi lanserade tjänsten för 1,5 år sedan visste vi att det fanns ett behov på 
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marknaden, men vi hade svårt att föreställa oss att vi prickat så rätt (Skogholm och Sti, 

2019). 

 

2.2 Initiativ till högläsning 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) skriver att initiativ till högläsning kan se ut på olika 

sätt och att det också kan se olika ut med vem som tar initiativ till högläsning. Hon skriver 

att både barn och förskollärare tar initiativ till högläsning men när det sker på 

förskollärares initiativ sker det i samlad grupp. När barn tar initiativ till högläsning så 

handlar det mest om läsning för det enskilda barnet och/eller fler barn, vilket skapar 

problem då förskollärarna har tidsbrist och har andra saker som ska hinnas med i 

verksamheten.  

Vidare skriver Damber m.fl om ett exempel från verkligheten när en student gjorde ett 

besök på en förskola där ett barn tog initiativ till högläsning men som inte fick det 

bekräftat av förskolläraren, på grund av att hon var tvungen att byta blöja på ett annat 

barn. I följande citat så kan en se tecken på tidsbrist i verksamheten när det kommer till 

initiativ från barnen: 

 

Det sorgligaste jag har sett var när en pojke frågade en pedagog om hon kunde läsa för 

honom och hon förklarade att hon var tvungen att hjälpa ett annat barn (byta blöja), pojken 

satte sig då själv tillrätta i soffan och tittade länge, länge på bokens framsida sedan slängde 

han boken i golvet (Damber m.fl, 2013:31). 

 

Damber m.fl (2013) skriver att det är bra att barnen tar initiativ till högläsning då det visar 

att de tycker att läsning är roligt, men att det också är svårt att veta om det är intressant 

under en längre tid då initiativ till högläsning bland barnen oftast sker spontant. När 

förskollärare tagit initiativ till högläsning så har det oftast skett inom rutinerna under 

dagen, och i detta fall så läser förskollärarna för barnen i anslutning till måltider och/eller 

till den så kallade “vilan”. Ett problem som uppstått vid dessa tillfällen är att innehållet i 

böckerna inte hade något samband med verksamheten, att det inte knyts an till ett särskilt 

tema (Damber m.fl, 2013).  
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2.3 Samverkan mellan bibliotek och förskola 

Widerberg (2008) skriver om hur man kan öka samverkan mellan bibliotek och förskola 

och hur den får stor betydelse för verksamheterna. Hon betonar också vikten av att ha 

tillgängliga böcker som är lättanvända och ska vara lättillgängligt där både barn och 

personal ska få glädje av att få ta del av böckerna som finns.  

Widerberg beskriver ett projekt tillsammans med en bibliotekarie där syftet var att 

organisera böcker för att öka lusten till läsande. Genom sitt projekt besökte Widerberg en 

förskola och det hon såg var att många böcker var oanvända och låg oorganiserat på 

avdelningarna. Efter att ha gått igenom alla böcker fick barnbibliotekarien avsatt tid för att 

organisera om och resultatet av detta ledde till en lättanvänd och överskådlig central 

boksamling som blev till stor nytta för hela förskolan. Tack vare projektet så kunde 

åtgärder vidtas och utvecklas till det bättre så att böcker användes på ett bra och lustfyllt 

sätt (Widerberg, 2008). 

2.4 Samverkan med vårdnadshavare 

På Svensk bokhandels hemsida svb.se skriver Svanström (2018) om högläsning och att det 

framkommer att föräldrar läser mindre än sina barn. Enligt en undersökning av Nielsen 

Book research har högläsning från föräldrar minskat med 18 procentenheter under de 

senaste fem åren.  

 

I undersökningen säger en femtedel av föräldrarna till tre- till fyraåringar att de inte känner 

sig bekväma i en bokhandel och nästan hälften att de tycker att det finns för mycket att 

välja bland. 61 procent av föräldrarna är oroliga för hur mycket tid deras barn spenderar 

framför skärmar (Svanström, 2018). 

 

Vikten att läsa för sina barn är något som även uppmärksammats genom en undersökning 

från Läsrörelsen2. I undersökningen framkommer det att allt fler föräldrar läser mindre för 

sina barn och att 35 procent av föräldrarna läser dagligen för sina barn. Svanström 

tillägger hur detta har förändrats då 70 procent läste dagligen för sina barn för 10 år sedan. 

Barbro Johansson och Sandra Hillén (2017) är verksamma vid Göteborgs universitet och 

har tillsammans engagerat sig i projektet från Läsrörelsen och har skrivit om föräldrars roll 

i det främjande arbetet om högläsning, där de skriver att hemmet är en tredje institution 

som är involverad i projektet. 

                                                           

2 Läsrörelsen är en idéell förening som driver kampanjer och gör undersökningar. 
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 Det förväntades av föräldrarna att de skulle jobba med boken hemma, delta i lärandet, 

stödja förskolans arbete, ta med sig barnen till de arrangemang som biblioteken ordnade 

och i vissa fall också bidra med material till skapande, t.ex. toarullar för att göra 

bläckfiskar, nylonstrumpor till stoppade kanelbullar och liknande (Johansson och Hillén, 

2017: 27) 

 

2.5 Styrdokument 

Skolverket (2018) skriver att språk, lärande och identitetsutveckling hänger samman och 

att förskolan därför ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling genom att 

uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse att kommunicera på olika sätt. 

Skolverket (2016) säger att språk och lärande hänger samman lika mycket som språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska också lägga vikten att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara på deras nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen. 

Skolverket skriver även om hur förskolan ska sträva för att barn med utländsk bakgrund 

ska få möjligheter att utveckla sitt modersmål och lära sig svenska.  

 

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter 

att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden (Skolverket, 

2016:7). 

 

I Skolverkets lärportal står det att barns avkoppling inte är ett bra syfte för högläsning, 

även om läsning kan ha lugnande effekt på barn. Språkutveckling, social samvaro och 

gemenskap är det som bör vara syftet med högläsning samt att högläsningen också 

stimulerar barnens fantasi och tänkande (Skolverket, 2019). 

Skolverket (2018) skriver om att ta tillvara på barnens intresse och att det är något som 

arbetslaget ska sträva efter, samt att de också ska följa upp och utvärdera möjligheten till 

barns inflytande över utbildningen och hur utbildningen tar tillvara på barnens behov, 

uppfattningar och åsikter.  

 

I en artikel från förskolan.se skriver litteraturpedagogen Susanna Ekström (2014) om 

högläsning och om hur stor betydelse den har för förskolan. Liksom Heimer (2016) 

uppmanar även Ekström förskollärare att ge plats åt högläsningen på grund av hur viktig 

den är för språkutvecklingen. Hon skriver även om problemen med högläsning i 
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verksamheten, där största orsaken är att barngruppen är för stor. Hon ger därför 

förskollärare rådet att hitta lösningar i organisationen, genom att exempelvis dela 

barngruppen och läsa för 5-6 barn.  

Skolinspektionen (2012) betonar vikten av ett av förskolans mål, som är att ge 

barngruppen möjlighet till högläsning, enskilt och i grupp. Att läsa högt för barnen väcker 

deras intresse för läsning och tolkande av bilder och innehåll anser Skolinspektionen och 

tillägger att dessa möjligheter för barnen försvinner om förskolläraren inte läser högt för 

dem. Barnen får ingen chans för reflektion och ge uttryck för egna uppfattningar och ett av 

målen i förskolan är att barnen ska få möjlighet att få utveckla sin förmåga att göra, alltså 

reflektera och uttrycka sig (Skolinspektionen, 2012). 

 

Den senaste läroplanen reviderades 2018 och trädde i kraft 1 juli 2019. Det som skiljer sig 

från den tidigare läroplanen (Lpfö 98/16) är att digitalisering finns med som strävansmål i 

den nuvarande läroplanen. Skolverket anger fyra aspekter av digital kompetens: 

 Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället 

 Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

 Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

 Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling (Skolverket, 2019) 

 

Skolverket (2018) skriver att barnen ska ges de förutsättningar som finns för att kunna 

utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjligheten att utveckla 

förståelse för digitalisering som de möter till vardags. 

 

Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 

digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna 

värdera information (Skolverket, 2018:9).  

 

Samarbete med vårdnadshavare är något som framkommer hos Skolverket (2018). De 

skriver att samarbete med vårdnadshavare är något som arbetslaget i förskolan ska 

uppfylla samt att de tillsammans med vårdnadshavare ska diskutera regler och 

förhållningssätt för att främja det enskilda barnets utveckling. 

 

Skolverket (2019) skriver att ett skolbibliotek kan ha central betydelse med start i 

förskolans verksamhet och även vara en del i barnens språkliga utveckling. Detta i sin tur 

leder till att barnen får stärkt självkänsla och intresset för läsning ökar. Något annat som 

Skolverket tar upp är att skolbiblioteken har en pedagogisk roll i skolan, liksom förskolan. 
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Pedagogen Arabela Cosovic och förskolechefen Patricia Carpanetti Larsen är verksamma 

på en förskola i Malmö och är eniga om att bibliotek är pedagogisk roll i både förskola 

och skola. De berättar att de har skapat ett förskolebibliotek, där barn och vårdnadshavare 

får vara med och utveckla och påverka hur förskolebiblioteket ska startas (Skolverket, 

2019). Skolverket skriver även om samverkan med vårdnadshavare och bibliotek där 

vårdnadshavare har blivit uppmanade att skänka böcker som deras barn inte längre vill ha 

till skolbiblioteket i Malmö, vilket har gett goda resultat samt att biblioteket på det viset 

fått in böcker på olika språk som kommit till stor användning (Skolverket, 2019). 

Skolverket (2018) skriver att barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de ska få 

förutsättningarna till att utveckla språket genom högläsning och samtala om litteratur och 

andra texter.  

3. Metod 

I kommande kapitel kommer jag presentera hur jag gick till väga när jag planerade mina 

intervjuer samt hur jag tog ställning till de forskningsetiska principerna.  

3.1 Undersökningsmetod 

Metoden för denna studie var kvalitativ intervju, vilket innebär att jag ställt öppna frågor 

till informanterna där de får chans att utveckla sina svar. Kihlström (2007) skriver att 

kvalitativ form av intervju liknar ett vanligt samtal men har ett bestämt fokus. Hon skriver 

också att vid kvalitativa intervjuer handlar det om att intervjua någon som har erfarenhet 

av det område som intervjun ska behandla. Kihlström tillägger att svaren respondenten får 

anses mer trovärdiga om informanten berättar något om området som hen har erfarenhet 

av (Kihlström, 2007).  

 

3.2 Urval 

Jag kontaktade förskolechefer från två förskolor där jag berättade om min studie om 

högläsning och frågade om det fanns förskollärare som vill ställa upp som informanter. 

Jag utgick från bekvämlighetsurval vid en av förskolorna då jag haft kontakt med dem 

sedan tidigare och möjlighet för intervju fanns med Caroline. Den andra förskolan hittade 

jag via kommunens hemsida, där jag skickade ett meddelande till förskolechefen och 

genom henne fick komma och intervjua Johanna och Sofia. Alla tre informanter jobbar på 

avdelningar med barn i åldrarna tre till fem år. Jag valde att genomföra mina intervjuer på 

dessa förskolor för att förskolecheferna var lättillgängliga och hade personal som var 
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intresserade av mitt arbete, vilket har lett till goda resultat i min undersökning. Detta är 

något som Holme och Solvang (1991) skriver om när det handlar om att hitta informanter. 

Urvalet av undersökningspersoner blir en avgörande del av en undersökning och att 

undersökningen kan påverkas negativt i relation till utgångspunkterna som en utgått ifrån 

innan intervjun, om en får fel personer till sitt urval. 

 

3.3 Genomförande 

Inför intervjuerna tog jag kontakt med förskolechefer där jag berättade om mitt arbete om 

språkutveckling i relation till högläsning och frågade om det fanns pedagoger som kunde 

tänka sig att ställa upp som informanter.  Jag skrev även ett missivbrev med information 

om mitt arbete och syftet med intervju och skickade till förskolecheferna. Alla tre 

informanter fick bestämma tid utifrån när det passade dem och vi satt i arbetsrum på 

förskolorna där vi kunde sitta och prata ostört. Innan intervjuerna startade berättade jag för 

informanterna om mitt arbete utifrån missivbrevet och försäkrade mig om det var okej att 

spela in samtalet och att det enbart kommer vara för eget bruk. Efter att ha intervjuat 

informanterna transkriberade jag intervjuerna. 

3.4 Analysmetod 

Jag använde mig av tematisk form av analysmetod i relation till mitt resultat. Detta 

innebär att jag återberättat det som informanterna sagt med stöd från transkriberingen och 

har i mitt resultat skrivit rubriker för att kunna fokusera på de svar som informanterna gett 

mig om de områden som rör min studie. Malmqvist (2007) skriver att genom intervjuer 

kan en med utgångspunkt från att det finns variationer av olika svar från intervjuer eller 

olika beteenden i observationer kan en gruppera uppgifterna en fått in. Jag valde att 

gruppera uppgifterna för att det skulle underlätta för mig under transkriberingen och för att 

få en tydligare bild över svaren jag fått. Jag utgick även från mina frågeställningar för att 

se att jag fått dem besvarade. Löfdahl (2014) skriver att resultatets viktigaste uppgift är att 

undersökningens syfte ska bli besvarad, hon skriver också att resultaten en får in ska 

bearbetas, en ska fördjupa sig i det och en måste fundera över hur resultatet ska 

presenteras.  
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3.5 Etiska ställningstaganden 

Jag har varit medveten om de fyra forskningsetiska aspekter som forskare måste ta 

ställning till när den genomför intervjuer, enligt Vetenskapsrådet (2017).  

De fyra forskningsetiska principerna handlar om: 

- Informationskravet: Forskaren ska informera om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte 

- Samtyckeskravet: Deltagare i undersökningen har rätt att bestämma över sin 

medverkan 

- Konfidentialitetskravet: Uppgifterna om alla som deltar i undersökningen ska ge 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så inga obehöriga 

kan ta del av dem. 

- Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda personer får enbart användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Utifrån de forskningsetiska principerna gav jag ut information om mitt arbete, fick 

samtycke till att få spela in samtalen, berättade om konfidentialitetskravet som innebär att 

deras identitet ej kommer att avslöjas. Slutligen informerade jag om nyttjandekravet som 

innebär att de uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får användas i 

forskningsändamål. Jag var tydlig med att berätta för dem att intervjun är frivillig och går 

att avbrytas när som helst samt förklarade att jag behöver spela in samtalet för att jag inte 

skulle missa viktiga detaljer i intervjun. Jag nämnde även att deras identitet och respektive 

arbetsplats inte kommer avslöjas i arbetet samt att intervjuerna kommer behandlas 

konfidentiellt utifrån de etiska principerna (Björkdahl- Ordell 2017).  

3.6 Metoddiskussion 

Att ha intervju som undersökningsmetod är en stor fördel i arbetet då jag vill ta reda på 

hur de arbetar med språkutveckling i relation till högläsning. Ett problem som uppstod, 

som kan ha påverkat mitt resultat, var att två av tre informanter ville ha frågorna i förväg. 

Eftersom jag sedan tidigare hade svårt att få tag på informanter fick jag gå med på det men 

var noga med att påpeka att det är viktigt att det enbart är för dessa informanter, då det kan 

finns en risk att de skulle diskutera frågorna tillsammans med sina kollegor. Jag tror också 

att mitt resultat hade sett annorlunda ut om alla informanter hade fått sett frågorna i 

samband med att jag kom ut till förskolorna för att intervjua dem. Med tanke på att två av 

informanterna ville ha frågorna i förväg resulterade detta till att jag fick ta ställning till att 

svaren kan ha påverkat resultatet, eftersom dessa informanter var förberedda på frågorna 
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och hade mer att svara på. Jag tror också att utifrån valet av förskolor och antalet 

informanter kan ha påverkat mitt resultat. Hade jag intervjuat fler förskollärare så kanske 

jag hade fått fler olika svar där någon förskola inte alls använder sig av digitalisering och 

en annan förskola enbart använder sig av digitalisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultat 

Kapitlet inleds med presentation av informanterna, efter det kommer resultatet från 

intervjuerna presenteras med hjälp av citat och i löpande text. 

4.1 Information om informanter 

Namn (Förskollärare) Erfarenhet (År) Avdelning (Åldersgrupp) 

Johanna 39 års erfarenhet Barn 3-5 år 
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Sofia 5 års erfarenhet Barn 3-5 år 

Caroline 33 års erfarenhet Barn 3-5 år 

 

4.2 Arbetet med språkutveckling 

Johanna berättar att arbetet med språkutveckling sker som oftast vid exempelvis 

samlingen innan lunch där de arbetar språkutvecklande genom lek, ramsor, räknar hur 

många barn som är på förskolan exempelvis. Hon tillägger att det är svårt att reflektera 

tillsammans med barnen när det är full barngrupp, vilket gör att de enbart läser böcker för 

barnen och inte har språkutveckling som fokus. Sofia svarar att tankar på språkutveckling 

finns hela tiden och arbetslaget väljer att göra mindre grupper, exempelvis vid 

matsituationer. Där har de organiserat så det sitter en pedagog per bord, för att samtala 

med barnen, se barnen och ta tillvara på deras reflektioner. Hon menar att om två 

pedagoger sitter vid samma bord finns risken att en inte ser barnen och att en istället pratar 

med sin kollega. På samlingen ligger fokuset på att samtala med barnen, jobbar tydligt 

med att låta barn prata till punkt, bekräfta barnen samt uppmuntra barnen till att prata.  

Sofia pratar om jämställdhet och att det även finns skillnader på hur en bemöter killar 

respektive tjejer när det kommer till hur man uppmuntrar barn till att prata. Hon menar att 

det är vanligt förekommande att en uppmuntrar tjejer till att prata och ta för sig och att 

man inte ställer samma krav på killar.  

 

Det är ganska intressant med jämställdhet utifrån ett språkperspektiv det här med att det 

gjorts forskningar på att man måste uppmuntra tjejer att utveckla vidare mer i uppfattning 

än vad man gör med killar (Sofia) 

 

Caroline säger att språkutveckling sker hela tiden, i vardagssituationer pratar man med 

barn hela tiden. Man benämner det man ser och hör samt använder sig av tecken som stöd 

på avdelningen som Caroline jobbar på. För att ta vara på tecken som stöd så har barnen 

på avdelning ett eget tecken för sitt namn, vilket underlättar för de minsta barnen som inte 

har den verbala förmågan och för barn som har annat modersmål än svenska.  

 

Tecken har ju vi med i vardagen. Vid matsituationer, vid påklädning benämner vi ju 

liksom skor, handskar och så vidare. Och alla har ett namn, man kan ha tysta samlingar 

genom att spela spel. Tecken som stöd används hela tiden och är en fördel för dels de 
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minsta barnen och de barn med ett annat modersmål och det är ett fantastiskt sätt att vattna 

språket genom tecken som stöd (Caroline) 

 

 

 

4.3 Högläsning i förskolan 

4.3.1 Planerad högläsning 

Johanna berättar att hennes arbetslag planerar in högläsning två gånger under en dag, ett 

tillfälle innan frukost och ett tillfälle efter lunch som är läsvilan. Under vintertid brukar 

arbetslaget planera in högläsning på eftermiddagen då de inte brukar gå ut samt att många 

barn är på förskolan till klockan 17, vilket gör att möjligheten för högläsning är stor.  

 

Vi har ju vår läsvila, och den är ju mer inplanerad på det sättet att vi har en stund under 

dagen då vi sitter och högläser (Sofia) 

 

Läsvilan är planerad att pågå 40 minuter varje dag, nämner Sofia. Hon berättar att de inte 

haft planerad läsning utifrån något tema, utan de har planerade stunderna under dagen då 

högläsning är så otroligt viktigt. 

Inplanerad högläsning sker dagligen nämner Caroline och tillägger att de har två 

inplanerade högläsningar under en dag, efter lunch och en på eftermiddagen när barnen är 

ute. Genom att ta ut flera böcker har barnen också möjlighet att välja en bok och bläddra i 

och att möjligheten för alla barn från alla avdelningar också får komma och lyssna på bok. 

Caroline säger att det är ett bra tillfälle för barnen att komma ner i varv innan föräldrar 

kommer och hämtar dem för dagen.  

4.3.2 Spontan högläsning 

Spontan högläsning sker ofta hos Johanna. Hon berättar att enskilda barn kommer fram 

med en bok och frågar om hon kan läsa varpå hon svarar ja och uppmanar barnen att fråga 

sina kompisar om de också vill lyssna på bok, vilket resulterar i att fler barn kommer och 

vill lyssna på boken. Sofia nämner att spontan högläsning förekommer och att det kan se 

annorlunda ut från dag till dag. Hon går tillbaka till ämnet om de stunder då de har 

inplanerade högläsningar och påpekar att högläsning blir roligare ju oftare en läser för 

barnen, vilket gör att de spontana stunderna blir mer uppskattade när de inträffar. Hon 
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berättar också att förskolan hade en “läsboksvecka” där barnen fick ta med sig böcker 

hemifrån och Sofia upplevde att intresset för böcker ökade då barnen aldrig sett de flesta 

böckerna tidigare. Hon berättar att hela barngruppen orkade lyssna och ville inte sluta, de 

ville läsa böckerna flera gånger om vilket hon tillägger är kul då “läsboksveckan” gav en 

stor nytta för hela förskolan.  

Caroline berättar att högläsning sker spontant hela tiden, och tillägger att barnen gärna 

läser för varandra och genom QR-koder på böcker kan barnen scanna böckerna via en app 

i surfplattan och projicera boken de valt till en projektor3. Den spontana högläsningen sker 

dagligen och tack vare att barnen gärna läser för varandra sker den spontana högläsningen 

flera gånger under en dag, exempelvis vid den fria leken tillägger Caroline.  

4.3.3 Samverkan med bibliotek 

Förskolan som Johanna arbetar på ligger i en by och har sällan möjlighet att åka in till 

centrum med hela barngruppen. Istället har de en så kallad bokbuss som kommer till 

förskolan en gång i månaden och får tillgång till böcker därifrån. Hon förklarar att de 

ibland åker till biblioteket, men med tanke på kostnaderna med buss så är det sällan de 

åker iväg och utnyttjar istället tillfället när bokbussen kommer.  

 

På förskolan där Sofia jobbar är det annorlunda. Där åker de aldrig till biblioteket på 

grund av kostnaderna samt att de inte har något samarbete med någon bokbuss. Däremot 

brukar hela förskolan byta böcker med varandra, som innebär att böckerna roteras runt på 

de olika avdelningarna. Detta har uppskattats av barnen berättar Sofia, då de får annan 

inblick av böcker och hur mycket böcker som finns. Det kan vara allt från att barnen 

upptäcker att de har en likadan bok hemma till att de upptäcker en bok som handlar om 

något som de är intresserade av och på så vis lett till ett intresse att orka lyssna på boken 

om och om igen.  

Caroline berättar att förskolan som hon arbetar på i nuläget har bibliotek på gångavstånd 

vilket gör att möjligheten för samverkan är stor. Hon tillägger att de äldsta barnen som är 

fem år har möjlighet att få hälsa på biblioteket. 

4.3.4 Digital högläsning 

Polyglutt används och har använts regelbundet hos Johanna, Sofia och Caroline på 

respektive förskolor. Sofia och Caroline berättar att förskolorna som de jobbar på fick vara 

                                                           

3 QR-kod är en form av kod, en svartvit ruta, som en kan avläsa genom en smarttelefon och 

surfplatta och kan ge ut information om ett specifikt område 
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försöksförskola för just Polyglutt, vilket uppskattades av både pedagoger och barn, 

eftersom barnen har chans att både lyssna och se bilderna samtidigt på en stor skärm. 

Johannas upplever att Polyglutt fyller en funktion i förskolan, även hennes förskola var 

försöksförskola för Polyglutt och reaktionerna bland barn och pedagoger har varit positivt. 

Personligen ser Johanna att Polyglutt är en tillgång för barn med annat modersmål, vilket 

inte finns på hennes avdelning. Men hon tycker också att det är ett bra verktyg för att 

fånga barngruppens uppmärksamhet, exempelvis vid läsvilan efter lunch då barngruppen 

är som störst under dagen.  

Sofia berättar att kommunen har köpt upp Polyglutt, vilket innebär att förskolorna fått 

tillstånd att använda sig av verktyget då den har gett stor betydelse för barnen och gett 

dem andra perspektiv på högläsning, alltså att de fått se att det finns olika sätt att lyssna på 

en bok. Både Johanna och Sofia tycker att Polyglutt är ett bra verktyg då barnen förutom 

att enbart lyssna på boken också har möjlighet att se boken genom en projektor, vilket gör 

att barnen slipper trängas i soffan och kämpa för att se bilderna i en fysisk bok.  

Carolines uppfattning om Polyglutt är positiv, eftersom utbudet finns för barn med annat 

modersmål än svenska. Hon berättar att hela barngruppen uppskattar att lyssna på bok 

genom Polyglutt eftersom de har möjlighet att kunna se bilder i böckerna på storskärm och 

samtidigt lyssna på boken. Hon tillägger också att förskolan hon är verksam vid fick testa 

Polyglutt under en tid, som Johanna och Sofias förskola gjorde, och att kommunen köpt 

upp tjänsten efter resultatet från deras enkätundersökning så att de nu har gratis tillgång 

till inläsningstjänsten vilket har uppskattats av hela förskolan eftersom det har gynnat 

barnen och att de tycker om att lyssna och se boken genom projektor.  

 

4.3.5 Problematik med högläsning 

Både Johanna och Sofia anser att den största problematiken när det kommer till 

högläsning är att barngruppen är för stor och att det är svårt att se varje barn och ta vara på 

deras reflektioner under högläsningen.  

Johanna berättar att ett annat problem som hon upplever är att räcka till för alla barn och 

att alla barn inte har möjlighet att se bilderna i boken. Hon har tidigare löst detta genom att 

hon sitter på en stol mitt emot barnen och läst boken så hon ser texten åt fel håll. Eftersom 

det kan anses som ett hinder för pedagogen som läser så löste hon situationen genom att 

använda sig av ett notställ där hon placerade boken och kunde sitta bredvid och läsa. Hon 

tycker det är ett bra sätt att läsa på, för då ser man alla barnen och kan lättare fånga upp 

deras reflektioner. 
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Sofia berättar att en annan problematik är hur barnens dagliga ork ser ut, eftersom varje 

dag inte är den andra lik. Läsvilan är planerad att pågå i 40 minuter per dag, och de dagar 

som barnen inte orkar kan vara ett hinder tycker Sofia. Hon tillägger att läsvilan ska vara 

den tid på dagen då barnen ska kunna koppla av och att det kan finnas svårigheter för de 

barn som har svårt för det och att de istället frågar när de får gå och göra något annat. En 

orsak till detta kan ha att göra med hur vana barnen är att läsa hemma tror Sofia och 

tillägger att många föräldrar inte läser för sina barn hemma vilket kan skapa en jobbig 

situation för dessa barn eftersom de inte är vana vid att läsa högt i hemmet.  

Caroline upplever att problematik med högläsning inte finns på hennes avdelning, då 

barnen uppskattar högläsning och att initiativ dessutom kommer från dem då de gärna 

läser för varandra genom att bläddra i böcker.  

4.3.6 Samverkan med vårdnadshavare 

Sofia berättar att det inte finns någon samverkan alls med vårdnadshavare på avdelningen 

som hon arbetar på, hon påpekar också att föräldrar sällan läser för sina barn idag och att 

detta är något som uppmärksammats på föräldramöten, vikten av att läsa för sina barn och 

att en bara genom att läsa för sina barn får en mysig stund. Hon tillägger att en givetvis 

inte kan påverka vårdnadshavares val, men en kan alltid ge tips och motivera varför det är 

bra att läsa högt för sina barn. Hon kan se en koppling till att det kan vara en orsak till att 

många barn har svårt att slappna av vid högläsningen efter lunch exempelvis och att de 

barn som är vana vid att få lyssna på bok har lättare för att slappna av under läsvilan. 

Johanna berättar samma som Sofia, om vikten av att läsa högt för sina barn och detta har 

även tagits upp på föräldramöte på förskolan som Johanna är verksam vid. Samverkan 

med vårdnadshavare är inte så stor på Johannas förskola men hon kan ändå se att intresset 

för högläsning finns hos barnen. 

Caroline berättar att hela förskolan använder sig av så kallade bokpåsar som en 

bibliotekarie hjälper till att ordna med och som är åldersanpassat där barn i åldrarna 1-3 år 

respektive barn i åldrarna 3-5 år har olika bokpåsar som är anpassat utifrån deras ålder och 

förutsättningar. Caroline tillägger att bokpåsarna är tillgängliga för vårdnadshavare och de 

får låna med sig dessa hem och läsa för barnen, vilket har varit uppskattat av barn och 

vårdnadshavare.  

5. Analys 

I kommande kapitlet kommer jag analysera de resultat jag fått fram med stöd av litteratur 

och styrdokument. 
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5.1 Arbetet med språkutveckling 

Skolverket (2018) skriver att språk, lärande och identitetsutveckling hänger samman och 

att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling genom att 

uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse att kommunicera på olika sätt. 

Skolverket skriver också att barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får 

förutsättningar att utveckla språket genom att lyssna till högläsning och samtala om 

litteratur och andra texter (Skolverket, 2018). Jag kan se utifrån resultatet att 

språkutveckling finns med, men det nämns nästan ingenting om språkutveckling i relation 

till högläsning. Det som nämns är att vid samling så sker det alltid någon form av 

språkutvecklande genom lekar och ramsor exempelvis men nästan ingenting om 

högläsning. Det lilla som sägs om högläsning är att barnen gärna läser spontant för 

varandra och med de genom att exempelvis bläddra i böcker. 

 

5.2 Samverkan med bibliotek 

Widerberg (2008) skriver att det finns olika sätt på hur man kan öka samverkan mellan 

bibliotek och förskola och hur den kan få stor betydelse för verksamheternas lust och 

uppfyllelse. Hon betonar också vikten av att ha tillgängliga böcker som är lättanvända och 

ska vara lättillgängligt där både barn och personal ska få glädje av att få ta del av böckerna 

som finns. Johanna och Caroline nämner om detta och på deras arbetsplatser finns det 

samverkan med bibliotek på olika sätt, hos Johanna finns det bokbuss som kommer en 

gång i månaden och hos Caroline finns det ett bibliotek som ligger nära förskolan där 

samverkan är stor. På Sofias arbetsplats kan vi se att samverkan med biblioteket inte tar 

lika stor plats i verksamheten och att de istället roterar böcker på de olika avdelningarna.  

Skolverket (2019) skriver om att barn och vuxna får vara med och påverka skapande av 

bibliotek och att ett skolbibliotek kan ha central betydelse med start i förskolans 

verksamhet samt också vara en del i barnens språkliga utveckling. Detta i sin tur leder till 

att barnen får stärkt självkänsla och intresset för läsning ökar. Johannas förskola har ett 

gott samarbete med bibliotek genom bokbussen, och Carolines förskola har bibliotek nära 

förskolan. Det finns alltså tydligt samband med hur högläsningen ser ut då det 

förekommer planerade respektive spontana stunder med högläsning varje dag.  

5.3 Initiativ till högläsning 

Damber (2013) skriver att initiativ till högläsning kan se ut på olika sätt och att det kan se 

olika ut med vem som tar initiativ till högläsning. Jag kan utifrån mitt resultat se att 

initiativ till högläsning finns hos barnen på förskolan som Caroline är verksam på samt att 

spontan respektive inplanerad högläsning förekommer dagligen. På förskolan som 
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Johanna är verksam vid kan jag även utifrån mitt resultat se att möjligheten till spontan 

respektive inplanerad högläsning finns dagligen. Johanna och Caroline nämner att 

inplanerad högläsning sker två gånger om dagen och att tillgången till spontan högläsning 

är möjlig då fler barn blir intresserade av att läsa när de ser att en pedagog läser för ett 

barn.  Den inplanerade högläsning sker både utomhus och inomhus på Carolines förskola, 

och genom att ha högläsning utomhus på eftermiddagen lockar det fler barn från andra 

avdelningar på förskolan att komma fram och vilja lyssna på boken som pedagogen läser. 

Som Johanna berättat, så sker inplanerad högläsning på morgonen innan frukost och efter 

lunchen när det är dags för vilan.  

 

Svensson (2005) skriver att det är rimligt att en läser flera barnböcker dagligen i 

exempelvis förskolan och att de barn som inte får läst hemma får chansen att komma i 

kontakt med det skrivna språket och dess känslor som framkommer i berättelser.  

Sofia nämner att föräldrar sällan läser för sina barn idag vilket hon upplever gett 

konsekvenser för den barngrupp hon är verksam i vid nuläget då de har svårt att komma 

ner i varv och sällan tar initiativ till högläsning. Hon säger även att hennes avdelning har 

en planerad högläsning om dagen och att den pågår i cirka 40 minuter varje dag.  

5.4 Högläsning och digitalisering 

Digitalisering i förskolan är något som barnen ska få förutsättningar att ge dem möjlighet 

att utveckla en förståelse för hur digitalisering ser ut skriver Skolverket (2018). Jag kan se 

att detta finns hos alla mina tre informanter, där den digitala inläsningstjänsten Polyglutt 

använts regelbundet, hos Caroline upplever jag att det används mest och i regel dagligen. 

Johanna, Sofia och Carolines förskolor samt fler förskolor i kommunen fick vara 

testförskolor för Polyglutt och kommunen skickade ut enkäter till testförskolorna för 

uppföljning på om det fungerat bra att använda sig av den digitala bilderbokstjänsten. 

Resultatet av enkätundersökningen visade att Polyglutt har varit till stor användning och 

ledde till att hela kommunen fått gratis tillgång till tjänsten. Jakob Skogholm och 

Michaela Sti skapade tillsammans Polyglutt, vilket har varit uppskattat på förskolor runt 

om i landet. Jag kan se ett gemensamt tycke för tjänsten hos Johanna, Sofia och Caroline 

och att det lätt fångar upp barnens uppmärksamhet då de får titta på bilderna på en 

projektor samt att det finns tillgång för barn med annat modersmål än svenska. Caroline 

berättar även om att barnen får tillgång till surfplattor där de genom en QR-kod kan få upp 

boken via surfplattan och läsa boken digitalt och att det har varit intressant för dem. 
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6. Diskussion och slutsats 

I kommande kapitel kommer jag att diskutera de resultat jag fått fram, med stöd av 

litteratur och styrdokument. I slutsats kommer jag presentera vad jag kommit fram till i 

min studie, med stöd från resultat och litteratur samt styrdokument.  

 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Högläsning och digitalisering 

Efter intervjuerna så kan jag se att högläsning sker digitalt och har blivit en daglig rutin på 

de förskolor som Johanna, Sofia och Caroline är verksamma vid. Min uppfattning om 

digital högläsning var att jag upplevde att Polyglutt ersätter tiden för högläsning då 

förskollärarna inte har tid till att läsa på grund av att de har för mycket att göra. Efter att 

ha genomfört intervjuerna har mina tankar och uppfattningar ändrats. Jag ser att det finns 

en balans i hur arbetet med högläsning ser ut, att det fortfarande används en fysisk bok 

och att den högläsning som jag växt upp med finns kvar. Skolverket (2018) skriver att  

digitalisering är något som barn ska få kontakt med i förskolan och detta var något som 

jag tidigare både höll med om men även hade svårt för att ta ställning till. Jag var rädd för 

att digitaliseringen skulle ta över den tidiga traditionella högläsningen där barnen sitter i 

soffan och förskolläraren sitter med och läser högt ur en bok. 

6.1.2 Samverkan med bibliotek 

Att förskolan ska ha ett samarbete med biblioteket tycker jag är viktigt och med hjälp av 

bibliotekarie kan böcker organiseras på det sätt som kan leda till att barnen utvecklar 

intresse för läsning, som Widerberg (2008) skriver. Vidare betonar Widerberg att det är 

viktigt att ha tillgängliga böcker som är lättanvända och ska vara lättillgängligt där både 

barn och personal ska få glädje av att få ta del av de böckerna som finns. Jag håller med 

om detta eftersom det gör att intresset för böcker ökar eftersom det finns utbud av böcker 

som barnen ser som intressant. Skolverket (2018) skriver arbetslagets mål är att sträva 

efter att ta tillvara på barnens intressen och det är något som jag alltid sett som en viktig 

aspekt i förskolan. Jag ser att förskolan ska vara grunden till ett livslångt lärande och på så 

sätt lägga grunden för barns olika intressen, exempelvis högläsning.  

Även Skolverket (2019) tar upp detta och skriver att skolbibliotek ska ha en pedagogisk 

roll i förskolan som i skolan och även detta håller jag med om. Om en återgår till att 

förskolan är grunden till ett livslångt lärande så stämmer även detta bra in på att 
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biblioteken ska ha en pedagogisk roll i förskolan då jag tror att barns intressen utvecklas i 

förskoleåldern och beroende på hur förskollärare bemöter exempelvis barns intresse för 

böcker så kan intresset öka. Jag tänker också att förskollärares inställning till högläsning 

också påverkar barns uppfattningar om högläsning. Med det tror jag exempelvis att om en 

förskollärare tycker att det är jobbigt att läsa för barnen kommer detta påverka barnet 

negativt då hen uppfattar högläsning som något jobbigt och problematiskt, vilket gör att 

det kan bli jobbigt för barnen att komma i kontakt med läsning i framtiden.  

 

6.1.3 Arbetet med språkutveckling 

Arbete med språkutveckling förekommer hos Johanna, Sofia och Caroline men det nämns 

nästan ingenting om språkutveckling i relation till högläsning, vilket jag har reagerat på 

och hade förväntat mig skulle finnas med i verksamheten. Heimer (2016) skriver om detta 

och enligt henne är högläsningen en viktig del för att stimulera barns och elevers 

språkutveckling samt skapa intresse för böcker och läsning. Hon skriver också att en helst 

bör planera in högläsningen i verksamheten samt att den ska ta plats i verksamheten så 

den inte faller bort. Johanna och Caroline berättar att de har två inplanerade högläsningar 

varje dag och Sofia har en inplanerad så den faller ej bort men eftersom de inte nämner 

något om högläsning utifrån ett språkutvecklingsperspektiv så får det mig att fundera på 

om högläsningen är till för syftet med att få en lugn stund där barnen kan få koppla av, 

vilket även Sofia nämner. Svensson (2005) skriver att de barn som inte hemma får böcker 

lästa för sig en chans att komma i kontakt med det skrivna språket och Sofia nämner att 

föräldrar sällan läser för sina barn hemma. Jag tror det är viktigt att förskollärare 

prioriterar högläsningen för barnen, för att de ska vänja sig vid att kunna sitta ner och 

koppla av under läsvilan men också för språkutvecklingen som jag ser som en 

betydelsefull del i ett barns utveckling.  

Jag tycker att högläsning är ett bra sätt för barn att komma ner i varv men jag tycker inte 

att det ska vara det huvudsakliga syftet i förskolan. Jag tycker det är viktigt att en ser 

högläsning utifrån ett språkutvecklingsperspektiv då jag ser att det främjar barns ordförråd 

då en kommer i kontakt med ord som genom reflektion bidrar till barns språkutveckling 

långsiktigt.  

6.1.4 Problematik med högläsning 

Den största problematiken med högläsning är enligt Johanna och Sofia den stora 

barngruppen. Caroline upplever att det inte finns någon problematik med högläsning alls. 

Jag håller med Johanna och Sofia om att problematiken med högläsning beror på stor 

barngrupp, då det är svårt att reflektera tillsammans med barnen samtidigt som en läser. 
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Jag tycker det är viktigt att en tar tillfället att reflektera tillsammans med barnen om vad 

som händer i boken, då det även främjar språkutvecklingen hos det enskilda barnet. 

Skolverket (2018) skriver att barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de ska få 

chans att utveckla språket genom högläsning och jag tror att chansen för detta är större om 

en diskuterar och reflekterar tillsammans med barnen om handlingen i böcker. Genom att 

använda sig av fysisk högläsning tror jag kan vara enklare för att kunna reflektera då en 

sitter med barnen. Genom Polyglutt tror jag att det kan vara svårare då barnen får se 

böcker genom projektor och fångar intresset med att se bilderna och kan upplevas som att 

en avbryter dem när de sitter och lyssnar och ser bilderna i boken. 

6.2 Slutsats 

Genom intervjuer och läsande av litteratur och styrdokument har jag kommit fram till att 

högläsning hos Johanna, Sofia och Caroline förekommer i stor utsträckning i 

verksamheten med en till två inplanerade tillfällen varje dag. Spontana tillfällen med 

högläsning förekommer ofta med initiativ från barnen.  

Digital högläsning förekommer i verksamheten och utifrån resultatet så har jag kommit 

fram till att det finns en balans mellan den digitala och traditionella högläsningen. Innan 

studien påbörjades var jag orolig för att digitaliseringen tagit för stor plats i verksamheten 

och att den traditionella högläsningen skulle falla bort. Det som sägs på intervjuerna är att 

inplanerade högläsningstillfällen finns och inträffar en till två gånger under dagen med 

högläsning ur fysiska böcker, vilket ger svaret att den digitala högläsningen inte har tagit 

över i verksamheten.  

Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt 

kunna värdera information (Skolverket, 2018, s.9). 

Digitalisering har fått stor betydelse i förskolan, speciellt i relation till högläsning och har 

uppskattats av förskollärare runt om i landet där flera kommuner runtom i landet har fått 

tillgång till inläsningstjänsten Polyglutt då det används regelbundet i verksamheten. Detta 

är även något som Skogholm och Sti påpekar och att förskollärare bara en kort tid efter att 

bilderbokstjänsten lanserades valde att använda sig av Polyglutt.  

Utifrån de resultat som jag fått fram har jag ändrat min uppfattning om högläsning, då jag 

först trodde att digital högläsning tagit över den fysiska högläsningen och såg det som 

något negativt. Nu kan jag ta en annan ställning till detta då jag ser att den fysiska 

högläsningen finns kvar åtminstone på de förskolor där Johanna, Sofia och Caroline är 

verksamma vid. Efter att ha analyserat och diskuterat de resultat jag fått fram så ser jag 
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fler möjligheter med digital högläsning, men tycker också att det är viktigt att ha kvar den 

fysiska högläsningen för att få en balans mellan dessa två sätt.  

Samarbete med bibliotek förekommer genom bokbuss där pedagoger kan kontakta en 

bibliotekarie som kan ta fram de böcker som önskas och som körs ut till förskolan. 

Samarbetet med bibliotek sker även på så vis att pedagoger kan kontakta en bibliotekarie 

och be hen ordna åldersanpassade bokpåsar som vårdnadshavare kan få låna med sig hem 

och läsa för barnen.  

Heimer (2016) skriver att högläsning i förskolan ska ha en betydelsefull funktion och en 

grundläggande funktion i det pedagogiska arbetet och att högläsningen är en viktig del för 

att stimulera barns och elevers språkutveckling och även skapa intresse för böcker och 

läsning. 

I arbetet med språkutveckling har jag kommit fram till att det pågår på de förskolor jag 

intervjuat, men inte i relation till högläsning. Även Skolverket (2019) betonar vikten med 

högläsning och att barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de ska få förutsättningar 

till att utveckla språket genom högläsningen och samtala om litteratur och andra texter, 

vilket jag kommit fram till inte tas upp av informanterna under intervjuerna. Mitt syfte för 

studien var att öka kunskapen om hur förskollärare beskriver sitt språkutvecklande arbete i 

relation till högläsning, men detta är inget som ligger i fokus. Istället pratas det om 

språkutveckling i relation till tecken som stöd, vid matsituationer, samlingar, ramsor och 

lekar.  

Det Skolverket (2018) skriver om högläsning så ser jag det som en viktig del av 

språkutvecklingen och inte bara för att få en lugn stund under dagen. Vad jag har sett 

utifrån resultat från intervjuerna så känns det som att syftet med högläsning är att ha en 

lugn stund på dagen. Högläsning ska också vara ett sätt för barnen att kunna koppla av 

men syftet med högläsning ska till största del vara för språkutveckling. För att främja 

språkutveckling i relation till högläsning kan en gå utifrån ett tema som barngruppen tyckt 

varit intressant. Utifrån svaren från intervjuerna är högläsning utifrån ett tema något som 

inte ligger i fokus på de förskolor som Johanna, Sofia och Caroline är verksamma vid. 

Sofia är den enda som berättar att högläsningen inte utgår från ett tema. Johanna och 

Caroline nämner ingenting om högläsning utifrån ett temaarbete. Jag uppfattar detta som 

en bakomliggande orsak till varför högläsningen inte ses som viktig för 

språkutvecklingen. Skolverket (2018) skriver att arbetslaget ska ta tillvara på barnens 

intresse vilket jag tänker leder till att högläsning utifrån ett tema kommer få betydelse för 

språkutvecklingen. 
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Jag tycker att ramsor, lekar och samlingar är betydelsefulla för språkutvecklingen och 

även vid matsituationer, men jag tycker också att högläsning ska vara en viktig del i 

arbetet med språkutveckling. Barn kommer gärna med reflektioner under högläsning eller 

nämner något som läses upp från boken exempelvis och att det finns böcker utifrån ett 

tema som barngruppen fattat intresse för. Jag tror detta resulterar i att barnen blir 

motiverade till att reflektera och dela med sig av tankar under högläsningen som gör att 

arbetet med språkutveckling får en betydelse. 
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Bilaga 1 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

2. Har du arbetat som förskollärare i andra kommuner?  

3. Kan du beskriva hur arbetet med språkutveckling ser ut? 

4. Hur kan högläsning se ut under en dag i verksamheten?  

 Planerar ni in läsning dagligen? 

5. Samarbetar ni med biblioteket kring högläsning? 

6. Finns det något samarbete med vårdnadshavare när det gäller högläsning? 

7. Finns det något problematiskt med högläsning?  

 Om ja, kan du ange några exempel? 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

En inbjudan om att deltaga i intervju om språkutveckling i förskolan 

 

Jag heter Ida Sagranden och läser termin 7 på förskollärarprogrammet vid Umeå 

universitet, och skriver examensarbete om språkutveckling i förskolan. Jag planerar att 

genomföra intervju med förskollärare och hoppas att ni är intresserade att delta! 

Intervjun kommer ta cirka 30-45 minuter och det är frivilligt att delta och kan närsomhelst 

avbrytas. Personen och verksamheten kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär 

att jag inte kommer nämna namn på er eller förskolan. 

Jag kommer behöva spela in intervjun som stöd för transkribering och kommer att raderas 

efteråt, så inspelning kommer enbart att användas för eget stöd för att jag ska kunna 

analysera resultaten jag fått fram. 

 

Har ni några frågor eller funderingar om mitt arbete är ni välkomna att kontakta mig via 

mail: 

 

idaerikasj@gmail.com 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Sagranden 

Förskollärarstudent 

Umeå Universitet 
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