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According to the Swedish preschool policy documents all children should have the same 

opportunities to develop their early language skills regardless of their social background. The 

purpose of this study is to investigate how preschool teachers work with children's early literacy and 

language development with focus on reading aloud. The reason is to investigate how the preschool 

teachers work to create an environment that stimulates children's literacy and language 

development. Another intention is to study how often reading aloud occurs in the children's home 

environment and what the preschool teachers thoughts are about that. The study is based on 

interviews with four preschool teachers and surveys that were answered by parents. This study's 

theoretical perspective is based on development and learning occuring through social contexts. 

 

The conclusions of the study is that the preschool teachers find it very important for the children 

to get their early literacy and language development stimulated and that they work to create an 

environment that fulfills this. The preschool teachers were not sure about if reading aloud in the 

children's home environment occurred. Whether or not, if reading aloud occurs at home the teachers 

believe that children will get their early language development and literacy at the preschool anyway. 

The surveys showed that all the parents read to their children at least once a week and it seemed that 

they thought it was meaningful.  

 

 

 

Key words: Social background, early language development, literacy, reading aloud, home 

environment. 
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1. Inledning 

Enligt styrdokumenten för förskola och skola har varje barn rätt till en likvärdig undervisning 

oavsett socioekonomisk bakgrund och andra förutsättningar (Lpfö98 reviderad 2010; Lgr11). 

Lärarnas uppdrag är att skapa möjligheter att uppnå målen i skolan för varje elev, trots det visar 

forskning på att barn med föräldrar/vårdnadshavare som är lågutbildade får lägre resultat i skolan än 

de som har högutbildade föräldrar vilket jag tolkar som en del av barns bakgrund och hemmiljö 

(Grøver 2008:90-91). Med denna uppsats vill jag därför undersöka hur förskolor arbetar för att 

främja barns språk- och litteracitetutveckling, samt om och i så fall hur pedagoger tänker kring 

sambandet mellan barns litteracitet och språkutveckling och deras hemmiljö. Detta examensarbete 

syftar till att undersöka hur pedagoger på förskolan arbetar för att främja utvecklingen av barns 

språk och litteracitet, samt vad de vet om språkanvändning i barnens hemmiljöer. 

 

Nedan följer en beskrivning av bakgrunden som ligger till grund för mitt valda ämnesområde där 

det kopplas till övrig litteratur och styrdokumenten i förskola och skola. Därefter följer en 

beskrivning av syftet och frågeställningar för vad undersökningen i detta examensarbete utgår ifrån. 

 1.1 Bakgrund 

Barnen utvecklas ständigt i förskolan då de där integreras med andra och erfar nya upplevelser i den 

dagliga verksamheten som kanske inte alla barn får möjlighet till i sin hemmiljö. Barnen förbereds i 

förskolan inför skolans värld där lärarna med stor sannolikhet har vissa förväntningar på 

barnens/elevernas språkliga kompetenser. I en artikel beskrivs förskolan som grunden till skolan 

eftersom att en stor del av barns utveckling sker då, särskilt i samspel med andra (Oltner & 

Hedefalk 2013). Förskolor som fungerar bra kan komplettera och ge barn möjligheten till att få 

likvärdiga uppväxtvillkor där de kan få känna trygghet som alla kanske inte får göra i sina hem. En 

förskola med bra kvalité kan ge barn lovande förutsättningar för deras kommande skolgång vilket 

det finns forskning på som visar att sämre fungerande förskolor och hemförhållanden inte är 

gynnsamma för barnen och att de inte ges samma förutsättningar (Oltner & Hedefalk 2013).   

 

Förskolans värdegrund säger att varje barn har rätt att få utvecklas utifrån sina förutsättningar med 

hjälp av ett samarbete mellan hem och förskola. Barnets familj har ett ansvar som förskolan ska 

stötta för att fostra och utveckla barnet i bästa möjliga mån. Enligt förskolans styrdokument ska 

förskolan alltså vara ett komplement till hemmet. Därav blir det viktigt att pedagogerna som arbetar 

i förskolor har förmågan att förstå och kan samspela med barnet, samt ha en förtroendefull relation 
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till föräldrarna, dels när barnet stöter på svårigheter men också för att göra dagen lika lustfylld och 

trevlig för alla barn. Att barn lever och kommer ifrån olika miljöer och har olika erfarenheter är 

något förskolans personal måste ta hänsyn till för att ge barnen möjlighet till att få ett meningsfullt 

lärande (Lpfö98 reviderad 2010:4-6, 8).  

 

Enligt Kerstin Nauclér som är lektor inom lingvistik, är språket ett sätt att identifiera sig genom att 

alla individer växer upp i ett samhälle där det råder en viss kultur och socialt sammanhang (Nauclér 

2002:118-119). Individen blir genom socialisation med andra människor en del av detta då denne 

delar värderingar, normer och språk, får ta del av andras tolkningar och förståelse av världen, samt 

lär sig vad moraliskt sätt är rätt eller fel, och så vidare. Språket har därför en stor betydelse för 

identitetsskapandet och vad människor tillskriver individer för egenskaper beroende av vilken 

bakgrund denne har. Nauclér menar att det är lättare för barn som har svenska som förstaspråk med 

en grundläggande kunskap om hur kommunikation med andra fungerar. Det skolan behöver göra för 

de barnen är att ge dem en introduktion till det formella språket som används i skolans värld i form 

av tal och skrift. Det är annorlunda för de barn som har svenska som andraspråk eftersom de 

kommer med en annan kulturell bakgrund där de kanske sällan eller aldrig möter skriftspråkens 

värld utan bara använder sig av sina verbala förmågor för att kommunicera med andra. Ett barn som 

utvecklar sitt språk har ofta en hel del åskådare som intresserar sig för hur språket yttrar sig hos 

barnet, antingen är det vårdnadshavarna eller pedagogerna på förskolan, alternativt båda parterna. 

Barnens sätt att uttrycka sig verbalt är det som så småningom kommer ligga som grund för det 

skolan skall förmedla genom skriftspråk (Nauclér 2002:279).  

 

Den svenska språkforskaren Ann-Katrin Svensson menar att det på samma sätt som individer lär sig 

att förstå vad det är som uttrycks verbalt är det sättet som blir grunden till att förstå vad det som 

läses och skrivs är. Föräldrar som läser mycket i hemmet påverkar direkt eller indirekt barnets 

läsinlärning (Svensson 2009:130). Detta genom att i de familjer där föräldrar inte tycker om att läsa 

brukar det tydligt visas genom att de städar undan, i princip gömmer undan olika former av skrifter 

till skillnad från i hemmen där läsning är uppskattat. Det är föräldrarna som påverkar och ger 

barnen en uppfattning om vad språket faktiskt har för betydelse och hur de kan använda sig av 

språket. Att läsa för små barn bidrar till att de kommer förstå vad skriften kan innebära och ger 

barnen en förståelse för att verbalt språk och skriftspråk skiljer sig åt men kan samverka mellan 

varandra (Svensson 2009:130ff). Vi lever i ett samhälle där språket ständigt finns runt oss i olika 

former och uttryckssätt och  vi bör därför tala med barn om skriftspråk som vi gör verbalt för att 

kunna utveckla deras förståelse och intresse för skriftspråket. Svensson menar även att föräldrar och 

pedagoger ibland kan förlora meningsfulla lärandesituationer när barnet intresserat sig för något 
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skrivet. I vissa familjer kanske de gärna läser på mjölkpaketet för sitt barn och sedan reflekterar 

kring det tillsammans, medan andra familjer inte förstår hur värdefullt det kan vara för barnets läs- 

och skriftsspråksutveckling. Däremot kan barn ändå lära sig betydelser av text och samverkan 

mellan olika former av språk genom att läsa av föräldrarnas kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta 

menar Svensson exempelvis kan ske i affärer då föräldrar går och läser på skyltar tills de får syn på 

det de vill ha och går mot det hållet. Det sociala samspelet blir därför en stor del av att utveckla 

förståelse och få en djupare förståelse för nya begrepp (Svensson 2009:131-132, 136). 

 

Gunilla Ingestad menar att skolan präglas av en medelklasskultur som för många av barnen kan 

kännas främmande eftersom det är så starkt förknippat med läsning av böcker (Ingestad 2009:90). 

Skolresultat påverkas av flera faktorer, bland annat av föräldrarnas utbildning. Ingestad påpekar 

precis som Svensson ovan, att det kan bero på att det inte finns tillräckligt med böcker i 

hemmiljöerna, eller att föräldrarna är lågutbildade och därför inte ger lika mycket stöd och 

uppmuntran kring skolarbeten som högutbildade föräldrar kanske gör. Även vilken etnisk bakgrund 

barnet har kan vara en påverkande faktor kring skolresultaten då forskning visar på att det kan vara 

svårare om barnet har ett annat modersmål än svenska. Ingestad beskriver också att vilket kön 

barnet har kan ha en påverkan på skolresultaten eftersom att flickors utveckling sker tidigare än 

pojkars (Ingestad 2009:90).  

 

Att ha ett välutvecklat språk och litteracitet är såklart inte endast bra för att få goda resultat i skolan, 

utan framför allt för att kunna kommunicera med andra och vara deltagande i vårt samhälle som 

kulturellt sätt är av skriftspråklig och kommunikativ miljö. I förskolan ska barnen ges möjlighet att 

utvecklas i sin identitet och sociala kompetens i samspel med andra barn och vuxna (Lpfö98 

reviderad 2010:7-9). Utveckling av identitet är enligt skolans läroplan nära förknippat med lärande 

och språk. Enligt läroplanen ska också alla elever ges möjlighet till att läsa, skriva och samtala för 

att det ska bidra till ett bättre självförtroende hos barnen gällande deras språkliga förmåga 

(Lgr11:9). Det anser jag borde främjas redan i förskolans verksamhet.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskolor arbetar med framför allt högläsning och 

skriftspråk, för att skapa en litteracitet- och språkutvecklande verksamhet för alla barn på förskolan 

oavsett deras sociala bakgrund. Jag vill också undersöka vad pedagogerna på förskolan anser att 

högläsning i barns hem har för betydelse för deras språkutveckling och hur pedagogerna ser på sin 

egen roll kring det för att kompletera högläsningens roll i förskolans verksamhet. Syftet är även att 

undersöka hur ofta högläsning i hemmet förekommer utifrån ett föräldraperspektiv. 
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1.3 Frågeställningar 

Nedan följer frågeställningarna som kommer vara centrala i undersökningen och som uppsatsen 

syftar till att besvara.   

 

1. Hur arbetar förskolan för att främja barns litteracitet- och språkutveckling med fokus på 

skriftspråk och högläsning för barnen oavsett deras sociala bakgrund?  

2. Hur ser pedagogerna på högläsning i förskolan som ett komplement till hemmet?  

3. Hur ofta förekommer högläsning i barns hemmiljö enligt barns föräldrar?  

 

Första frågeställningen syftar till att genom kvalitativa intervjuer få reda på hur informanterna, 

alltså pedagogerna på förskolorna arbetar och resonerar kring arbetssätten för att det ska vara 

språkutvecklande för alla barn på förskolan. Även den andra frågeställningen kommer att besvaras 

genom intervju med pedagoger och undersöka huruvida de anser att högläsning i barnets hem 

påverkar barnets språkutveckling och hur pedagogerna ser på sin roll för att främja det i  förskolans 

verksamhet. Den tredje frågeställningen uppfylls med kvantitativ metod i form av enkäter som har 

skickats ut till föräldrar.  

2.  Teoretisk ram 

Under detta avsnitt kommer en presentation av de teoretiska perspektiv uppsatsen utgår ifrån. De 

perspektiv jag har valt att använda i den teoretiska ramen utgår ifrån barns utveckling och lärande. 

Detta kommer följa uppsatsen som en röd tråd och under analysen speglas teorierna i det empiriska 

materialet.  

2.1 Omgivningens påverkan och samverkan 

Denna uppsats utgår ifrån att det är barnens sociala omgivning och miljö som påverkar utvecklingen 

och lärandet. Detta tar jag stöd i den rysk-amerikanska psykologen Urie Bronfenbrenners teori om 

att utveckling sker i ett utvecklingsekologiskt perspektiv (1976:5-6). Bronfenbrenners teori om att 

utveckling och lärandeprocesser sker genom att barnet växer upp i ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv innefattar fyra nivåer som alla samspelar med varandra och påverkar barnets utveckling. 

Den första, innersta delen kallar Bronfenbrenner för mikronivå och innefattar det lilla barnets 

absolut närmsta miljö, som exempelvis familj, förskola och kompisar. Under denna nivå bildar 

barnet sin uppfattning om verkligheten genom vad som upplevs. Den andra nivån kallas för 

mesonivå och innefattar samspelet mellan de kontakter som nämndes tidigare, om hur relationen 
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mellan exempelvis hem och förskola ser ut och vad har de för förväntningar på varandra. Detta 

tolkar jag som att exempelvis föräldrar kan tycka att det är upp till förskolor att använda böcker i 

verksamheten och att det inte behöver vara en aktivitet i hemmet. På den tredje nivån exonivån, är 

bland annat barnets uppväxtmiljö det som påverkar barnet både direkt och indirekt. Uppväxtmiljön 

kan påverkas av flera faktorer som hur föräldrarnas ekonomiska situation ser ut, vilket yrke 

föräldrarna har, vilket bostadsområde de lever i, beroende på kommunernas barnomsorgspolitik. 

Bronfenbrenner menar att exonivån är en förlängning av mesonivån (Bronfenbrenner 1976:6). Den 

sista nivån kallas makronivå och innefattar samhällets strukturer och pågående processer. Under 

denna nivå faller alltså samhällets lagstiftningar, politiska ställningstaganden och syn på uppfostran, 

sådant som påverkar alla samhällets medborgare (Bronfenbrenner 1976:5-6). Dessa fyra nivåer 

samspelar med varandra och har effekter på det aktiva och påverkbara barnets lärandeprocess och 

utveckling.  

2.2 Språklig socialisation 

Utöver Bronfenbrenners perspektiv utgår uppsatsen ifrån den sociokulturella teorin med fokus på 

språklig socialisation. Enligt språkforskaren Pauline Gibbons innebär den sociokulturella teorin att 

utveckling inte är och sker som individualistisk utan istället som ett socialt fenomen. Människor lär 

sig genom samarbete och sociala företeelser där det är flera individer som deltar där alla har olika 

sociala kulturella och historiska erfarenheter. Språkinlärning kommer därför att handla om vilka 

situationer och sociala sammanhang individen har hamnat i. Vad och hur vi lär oss är beroende på 

vilka människor vi har socialiserat oss med. Gibbons menar därför att språk är kontextbundet, alltså 

att det förändras beroende på sammanhang och omgivning (Gibbons 2006:26-32). 

 

Louise Bjar och Caroline Liberg är två forskare som har undersökt barns språkutveckling ur olika 

aspekter. De menar att vi kommunicerar med varandra för att skapa en mening för varandra, med 

varandra och för att skapa en förståelse om vår värld (Bjar & Liberg 2010:18-19). Vi socialiseras in 

i olika sätt att tala med varandra och har till exempel ett sätt att tala med sin kollega medan man har 

ett annat sätt att tala till sin vän. Detsamma gäller skillnaden mellan hur människor uttrycker sig 

verbalt och i skrift, då vi talar på ett sätt och skriver på ett annat. Alla dessa uttrycksformer 

samspelar med varandra och handlar om att kunna kommunicera, det tänkta ordet kan skrivas ned, 

sedan kan det läsas eller varför inte uttrycka sig genom visuellt. Bjar och Liberg kallar det för ett 

dialogiskt förhållande då språk, uttryck och yttranden står i relation till varandra (ibid.). 

 

Roger Säljö är en svensk forskare och professor i pedagogik och även han anser att lärande är inget 

som följer en viss process för alla människor utan det kan både ske på en individuell nivå och i 
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kollektiva sammanhang (Säljö 2000:13-14). Han menar också att det går att se att lärande sker olika 

beroende på kultur och historiska företeelser individen har stött på. I ett samhälle likt vårt påverkar 

teknologi och sociala sammanhang att vi ständigt får ta del av nya kunskaper och färdigheter. Det är 

då inte hur mycket eller vad det är individen lär sig utan istället sätten som inlärning sker på som är 

kulturella och historiskt bundna. I en kultur där det bara är talspråket som används är det vanligare 

att lärande utgår ifrån att memorera för att kunna återberätta för kommande generationer. I den 

svenska kulturen som råder idag använder vi oss av skriftspråket och behöver inte memorera 

eftersom att vi och kommande generationer kan läsa oss till det eftersom vi har möjlighet att skriva 

ner det på pappret, i datorn, på telefonen eller dylikt. Säljö menar även att det vardagliga samtalet 

kan ge nya kunskaper och insikter som de individer som ingår i samtalet sedan formas av. Vår 

samvaro bygger på lärande då människor alltid har och fortfarande delar med sig av kunskaper och 

erfarenheter till varandra. Han skriver också att utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det i princip 

omöjligt att inte lära sig av varandra (Säljö 2000:13-14, 47).  

2.3 Litteracitet 

Jag har valt att definiera begreppet litteracitet eftersom det kan ha olika betydelser beroende på vem 

man frågar och begreppet kommer att följa uppsatsen som en röd tråd. Elisabeth Björklund som är 

fil. dr. i pedagogik, beskriver att förr innefattade begreppet litteracitet bara läs- och skrivkunskaper 

(Björklund 2008:22-23). Hon menar att idag är litteracitet ett begrepp som innefattar olika 

uttrycksformer i språk så som läsning, skrivning, tal, bilder, symboler, kroppsspråk. Bjar och Liberg 

nämner ordet meningsskapande vilket innebär att vi skapar mening mellan varandra genom att 

uttrycka oss olika och i olika språkliga sammanhang (Bjar & Liberg 2010:19). Genom det skapas en 

meningsfullhet där meningen ständigt omskapas, nyskapas och återskapas i olika uttrycksformer 

och språkliga funktioner. Detta anser jag är litteracitet, och genom att ha utvecklat en litteracitet kan 

man reflektera kring olika uttrycksformer, se mellan raderna, kunna ha ett kritiskt förhållningssätt 

och genom det få en meningsfullhet (Bjar & Liberg 2010:18-23). 

 

Ivar Bråten är en norsk professor inom pedagogi som belyser vikten av läsförståelse i ett 

kunskapssamhälle (Bråten 2008:11). Med kunskapssamhälle, eller informationssamhälle som han 

också uttrycker det, innebär det att information och kunskap når oss dagligen via olika skrifter 

(Bråten & Strømsø 2008:145). Det är inte bara traditionella texter som tidningar och tryckta böcker 

som det sker ett möte med skriftspråk, utan det är också vanligt förekommande att det sker via 

multimediala former, som bild, film och ljud. Detta medför därför att det är enormt viktigt att vara 

läskunnig samt ha en vidgad och mer utvecklad kompetens än vad som förr krävdes i samhället 

idag. Att kunna läsa och förstå vad man läser är lika viktigt att kunna utanför skolan, för att kunna 
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delta i samhället som det är i skolan (Bråten 2008:11). När man har en läsförståelse skapas det ett 

samspel mellan texten och den som läser, och förhoppningsvis får läsaren en djupare förståelse 

(Bråten 2008:15). Att individer är läskunniga och har läsförståelse innebär inte att de är lika och har 

exakt samma förutsättningar, utan det skiljer sig åt gällande kognitiva förmågor, vilken förkunskap 

individen har vid mötet av texten och vilka språkfärdigheter läsaren har. Bråten beskriver hur viktigt 

det är som läsare, nybörjare eller inte, ha en förförståelse vid mötet av texter. Han menar att det är 

avgörande för vad man som läsare får ut av texten. Han menar att för att kunna ta till sig 

informationen som finns i texten måste man ha förförståelse och tidigare erfarenheter om ämnet för 

att kunna fördjupa sina kunskaper om det. Som tidigare nämnt är den tidiga verbala 

språkutvecklingen delvis avgörande för kommande läsfärdigheter, detta eftersom att det finns flera 

likheter mellan dessa (Bråten 2008:63-66).  

 

Bråten lyfter alltså framför allt fram vikten av konsten att kunna läsa med förståelse, men som 

tidigare nämnts innefattar begreppet litteracitet så mycket mer. Detta anknyter jag då till forskaren 

Shirley Brice Heath som har gjort en studie om hur barns språkutveckling skiljer sig åt beroende på 

social bakgrund och erfarenheter. Studien kommer tas upp tydligare under nästa kapitel som 

redogör för tidigare forskning rörande uppsatsens ämne. Heath har en teori om att barn som får 

möta olika former av språk som samspelar och är integrerade i varandra erövrar litteracitet redan 

innan de är läskunniga (Heath 2009:256-257). Då till exempel konsten att läsa ur en bilderbok och 

samtidigt reflektera över det lästa är integrerat språk då verbalt, skriftligt och visuellt språk 

samspelar med varandra och formar en helhet (Heath 2009:244, 247, 256-257).  

2.4 Teorisammanfattning och reflektion 

Nedan följer en kort sammanfattning av innehållet i teoriramen samt en reflektion kring för- och 

nackdelar med de valda teorierna och centrala begrepp som examensarbetet utgår ifrån.  

 

De teorier och centrala begrepp som har tagits upp under detta kapitel menar att det framför allt är 

genom socialisation och erfarenheter som barns utveckling sker. Jag ville även ha med en 

beskrivning av begreppet litteracitet utifrån olika perspektiv i uppsatsens teoretiska ram eftersom 

det är ett begrepp som är relevant för denna undersökning och språkutveckling är en del av 

begreppet litteracitets innebörd vilket jag anser är viktigt att belysa i denna uppsats. 

 

Fördelarna med den teoretiska ramen är att det visar på att det är flera faktorer som samspelar kring 

barns utveckling och att varje utveckling är och blir unik. Hade jag valt andra teorier än dessa hade 

resultaten av undersökningen möjligtvis blivit annorlunda, åtminstone vinklad på ett annorlunda 
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sätt. Jag hade också kunnat välja att utgå ifrån endast en av teorierna men eftersom att barns 

utveckling påverkas av flera faktorer valde jag att använda flera teorier för att styrka uppsatsens 

teoretiska ram. Nackdelen med teorierna och centrala begreppen är just att det kunde fått annat 

resultat om jag hade valt att utgå ifrån endast en av dem.  

3. Tidigare forskning 

Nedan kommer den tidigare forskningen kring undersökningsområdet att redogöras för. Den 

tidigare forskningen bygger på vetenskapliga publikationer så som avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar. Det som kommer att beskrivas är en kortfattad sammanfattning av tidigare forskning kring 

uppsatsens ämne och avslutas med en slutsats av varför dessa forskningspublikationer är relevanta 

för denna undersökning.  

 

Den norska professorn inom språkutveckling, Vibeke Grøver Aukrust, framhåller att det kan råda ett 

samband mellan språkutvecklingen hos barn och deras sociala bakgrund. Barn som har föräldrar 

som är högutbildade får högre resultat i skolan, vilket tydligen beror på att högutbildade föräldrar 

har ett bredare vokabulär till skillnad från föräldrar som inte är utbildade (Grøver 2008:90-91). I en 

rapport av skolverket beskriver de att barn kommer till skolan med en social och kulturell 

kompetens som de har fått från hemmet och förskolan, alternativt en annan form av barnomsorg 

(Skolverket 2005:38-40). Detta har skapat skilda förmågor och förutsättningar vid anpassningen till 

skolans värld och de normer, språk och värderingar som råder där. Det finns statistik på att barns 

möjligheter att uppnå målen i skolan och deras sociala bakgrund har kopplingar till varandra. Cirka 

hälften av de skillnader som finns kring att nå målen har med olika bakgrundsfaktorer att göra. Det 

framgår också ur studien att det inte endast är individens sociala bakgrund som spelar roll, utan att 

barnet kan också påverkas i viss mån av klasskompisarnas sociala bakgrunder (Skolverket 

2005:54). Barn blir påverkade av deras närmaste omgivning, alltså föräldrar/vårdnadshavare och 

vänner, och vad de har för inställning till skolan och utbildning. Föräldrar kan också bli påverkade 

av områdets tyckande kring skolan, är det en skola med dåligt rykte kan det komma att påverka 

föräldrarnas omdöme och ge de en negativ bild av skolan, som därav också kan påverka barnets 

inställning till skolan. De som arbetar på skolan har därför möjlighet att ha en inverkan kring 

föräldrarnas inställning genom att bemöta föräldrarna på ett bra sätt som får de att känna att skolan 

och utbildning är viktig för barnet. I studien framgår det även att barns socioekonomiska bakgrund 

kan komma att påverka deras resultat i skolan, men också att det inte alls behöver vara skrivet i 

sten. Skolan kan möta elevernas förutsättningar på olika sätt exempelvis genom att erbjuda läxhjälp 
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på skolan för de barn som inte kan göra sina läxor i deras hem av olika anledningar (Skolverket 

2005:54).  

 

Diana Sukhram och Amy Hsu har i sin studie gett föräldrar med barn mellan 6-36 månader gamla 

en utbildning i varför det är viktigt att läsa med sina barn och redskap i hur föräldrarna kan läsa för 

sina barn för att se vilka effekter som kommer ur gemensam läsning med små barn (Sukhram & 

Hsu 2012:115-119). Detta med utgångspunkt i att barnet ska kunna tillägna sig en grundläggande 

läsförmåga som krävs i skolans värld är det bra att dels utsättas tidigt för läsning och att barnet har 

en engagerad förälder. Sukhram och Hsu beskriver att det som avgör om individer kommer bli 

framgångsrika läsare är att det krävs väl utvalda böcker för att de ska kunna få ut så mycket som 

möjligt av läsningen. Hur föräldrarna läser för sina barn utgör också en poäng, då för att barnen ska 

ges en förståelse för att se hur språket är uppbyggt och bli en del av läsande som kultur. I studien 

beskrivs det att föräldrars användning av öppna frågor skapar tillfälle för barnet att utforska och 

upptäcka både mening och förståelse av texten. Konklusionerna av studien var att föräldrarna 

reagerade positivt till läsningen tillsammans med deras barn då de har fått verktyg att använda i och 

med läsningen och att de har fått ett bättre självförtroende kring det. Med föräldrarnas delaktighet 

och engagemang ges barnen läserfarenheter, och det bidrar till att de lättare kommer att vidare 

utvecklas i sin läsförståelse. Med de positiva effekterna skapas ett lustfyllt lärande, vilket gör att de 

är redo för att så småningom möta skriftspråket i skolans värld (Sukhram & Hsu 2012:115-116, 

119).    

 

I en studie från 2006 av US National Institute of Child Health and Human Development, NICHD 

undersöktes vilka effekter som kan påverka barn under fyra år när de fick ingå i en hög kvalitativ 

barnomsorg (NICHD 2006:15). I studien ingick familjer med olika sociala bakgrunder, familjer med 

olika ekonomiska förutsättningar, ensamstående föräldrar och familjer med olika kulturella 

bakgrunder. I resultaten framkommer det att för barn som har en mindre bra socioekonomisk 

bakgrund än andra kan det vara värt att placeras i en sådan barnomsorg men att det generellt sett 

inte framgick om det fanns någon koppling mellan barns olika förutsättningar och deras utveckling. 

Däremot kom de fram till att barn som behövde ha en hög kvalité på barnomsorgen var de som 

visade sig lära sig saktare än andra barn vid 1 1/2 års ålder då effekterna visade sig var positivare 

hos dessa barn än hos de andra. Värt att nämnas är att föräldrar under 18 år samt ett stort antal 

väldigt fattiga barn inte har deltagit i undersökningen. Detta berodde på att sannolikheten för att 

dessa barn ska hamna i hög kvalitativa barnomsorger är mindre än för de barn som har bättre 

ekonomiska förutsättningar (NICHD 2006:15).  
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Elisabeth Björklund är fil. dr. i pedagogik och har gjort en etnografisk avhandling som baseras på en 

undersökning om hur de yngsta barnen i förskolan erövrar litteracitet och vilka redskap de använder 

för att uttrycka sin litteracitet (Björklund 2008:20). Undersökningen har också utgått ifrån hur 

litteraciteten visar sig i förskolan, då inte hur barnet lär sig litteracitet utan vad det är barnet gör och 

på vilket sätt barnet gör det. Björklund nämner att pedagoger inte ska kalla barns försök till läsande 

och skrivande som någonting de gör på låtsas utan istället se det som att barnet är kompetent och att 

det är en del av utvecklingen till att bli en skrivande och läsande individ och att pedagoger bör 

istället uppmuntra barnet och se det som ett meningsfullt lärande (Björklund 2008:150). I resultaten 

beskriver Björklund att ett av barnen har kommit fram till att skylten med bokstäver har en 

innebörd, alltså att olika texter har olika innebörder. Det framkommer också att barn förstår att 

texterna i bildböckerna vill förmedla någonting, liksom bilderna i bilderböckerna. Björklund 

upptäcker också att i bilderna kan skapa kommunikation mellan barnen och en av pedagogerna. 

Detta om barnen ges talutrymme för att argumentera och med pedagogens stöttning lyssnar barnen 

på varandras åsikter (Björklund 2008:154). 

 

Pedagogerna Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgrens doktorsavhandling handlar om hur barn tar 

sig an skriftspråket i förskoleålder (Gustafsson & Mellgren 2005). De antydde att skriftspråk inte 

har haft en traditionell funktion i förskolan historiskt sett så som den har i skolans värld men att 

pedagoger idag förväntas arbeta med skriftspråket tillsammans med barnen. Då inte på samma sätt 

som lärare gör i skolan utan främst genom dialoger med barnen. Gustafsson och Mellgren anser att 

alla barn bör få möta det skrivna ordet och världen av skrift vilket alla barn inte får i deras 

hemmiljöer. Anledningen till det kan exempelvis vara kulturellt betingat eller att de vuxna i barnets 

närhet inte är medvetna om hur tidigt barns lärande kring skriftspråk faktiskt börjar. Det är därför av 

ännu större vikt att pedagoger bör vara medvetna om det för att kunna uppmuntra och utmana 

barnet i deras lärandeprocess. Gustafsson och Mellgren menar även att det råder ett dilemma kring 

förskolans styrdokument och verksamhet eftersom det inte finns några mål som varje barn ska 

uppnå, utan endast strävansmål som förskolan ska erbjuda barnet, bland annat genom att låta dem 

utforska och få en introduktion till skriftspråket. Som pedagog måste man därför vara öppensinnad 

för att vara lyhörd för barnens frågor och för att kunna undervisa de utan att tro att de redan kan, vet 

eller förstår något. Av studien kom de även fram till att en pedagog måste kunna dekonstruera sin 

förförståelse för att kunna möta barnens frågor med en förståelse (Gustafsson & Mellgren 2005:84). 

Det framgår också att det kan vara en utmaning för pedagoger att kunna förhålla sig till en helhet 

med barns lärande i fokus där möjligheter till skapande ska anses vara meningsfullt och lustfyllt 

utifrån barns perspektiv. Gustafsson och Mellgren konstaterar att pedagoger behöver vara lyhörda 

för att kunna tillgodose barnens intressen för att kunna skapa ett lustfyllt lärande. De menar även att 
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det är språket som är verktyget som skapar kommunikation, samspel och tänkande (Gustafsson & 

Mellgren 2005:80-83).   

 

Pedagogens betydelse lyfts även fram i studien av pedagogikprofessorerna Sonja Sheridan, Ingrid 

Pramling Samuelsson och Eva Johansson. Studien syftade till att undersöka barns tidiga lärande i 

förskolan och kom bland annat fram till att det krävs en interaktion mellan pedagoger och barn när 

de samtalar kring texter för att det ska vara meningsfullt (Sheridan m.fl 2009:248). Det krävs också 

en kunnig pedagog med ett medvetet förhållningssätt gentemot bokläsning i verksamheten för att 

utforma en skriftlig språkmiljö i förskolan som ger barnen de erfarenheter av läsning som barn 

bör/kan få i förskolan för att så småningom kunna utvecklas i sina läs- och skrivkunskaper. I studien 

betonas vikten av varierad och planerad bokläsning för barn i förskolan för att ge barn goda 

upplevelser och främja deras kommande läsutveckling (ibid.).   

 

Den amerikanska antropologen Shirley Brice Heath har studerat tre samhällen där det rådde en 

läskultur då invånarna var tvungna att använda läsningen för att kunna ta del av information, men 

som det skiljde sig i vilken mån invånarna använde sig av språk överlag (Heath 2009:230). I det ena 

samhället pratade inte de vuxna med barnet, eftersom barnet inte ansågs vara en kompetent 

samtalspartner och att överhuvudtaget prata till barnet ansågs vara ett konstigt beteende och böcker 

var inget som fanns i hemmen (Heath 2009:75, 190). I det andra samhället pratade de vuxna med 

korta meningar och ställde frågor till barnen och föräldrarna började från det att barnet var cirka 6 

månader gammal att läsa bilderböcker vid läggdags och de pratade om vad som skildrades i 

bilderböckerna (Heath 2009:222-125, 131). I det tredje samhället var det viktigt att blir läs- och 

skrivkunnig och både barn och vuxna var duktiga användare av olika former av språk. Läsning, 

skrift och talspråk var integrerade med varandra då de reflekterade kring det tillsammans. 

Föräldrarna var förebilder för barnen när det kom till läsning eftersom de läste inte endast för att de 

måste, utan också för nöjes skull vilket kom att påverka barnen (Heath 2009:244-247, 257). Barn 

lärde sig språk i olika former i alla samhällen, men eftersom de hade olika villkor i deras 

uppväxtmiljöer utvecklades de olika i en del aspekter, alltså beroende av den socialisation barnen 

befunnit sig i (Heath 2009: 144).  

3.1 Slutsats av den tidigare forskningen 

Skolverkets studie är relevant för uppsatsen eftersom att den delvis har undersökt föräldrarnas 

inställning till skolan och utbildning (Skolverket 2005:54). Min tolkning är att relationen mellan 

skolan och föräldrarna hör ihop med huruvida föräldrarnas inställning påverkar barnens kommande 

intresse för skolan. Detta bör det finnas koppling till redan i förskolan gällande barnens 
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språkutveckling och högläsningsvanor. Sukhrams och Hsus studie är viktig för min undersökning då 

de nämner vikten vid att ha en engagerad föräldrar för att barnen ska få en grundläggande 

läsförståelse (Sukhram & Hsu 2012:115-119). Även forskningsstudien från US National Institute of 

Child Health and Human Development, NICHD, menar liksom Skolverkets rapport som nämndes 

tidigare, att det inte behöver finnas en koppling mellan barns sociala bakgrund och deras 

utvecklingsprocess, vilket också tyder på att den är relevant för min undersökning (NICHD 

2006:15; Skolverket 2005:54). Björklund påpekar i sin undersökning om hur barn tar sig an 

litteracitet i förskolan och att det kräver en stöttande pedagog som ger barn möjlighet till reflektion 

mellan bilder och texter (Björklund 2008:154). Eftersom det är en del av hur barn utvecklas i sin 

litteracitet är även hennes undersökning och resultaten ur den relevant för uppsatsen. Gustafsson 

och Mellgren nämner att barn kommer med olika bakgrunder och erfarenheter är det ännu viktigare 

att pedagogen är tillmötesgående mot alla barn (Gustafsson & Mellgren 2005:84). Detta tolkar jag 

som att pedagogerna inställning och medvetenhet är enormt viktiga för barnens utveckling och 

lärande. Liksom i Gustafsson och Mellgren undersökning framgår det även i Sheridans, Pramling 

Svensson och Johansson studie, att det är en medveten pedagog som behövs för att kunna ge barnen 

erfarenheter för att utvecklas till att bli en läsande och skrivande person (Sheridan m.fl. 2009:248). 

Heaths studie är relevant för min uppsats eftersom att det framgår att barns litteracitets- och 

språkutveckling påverkas av deras sociala bakgrunder och erfarenheter (Heath 2009:144).  

4. Metod och material  

Nedan kommer den valda metoden och materialet att redogöras för och beskrivas. De kommer att 

vara uppdelade i olika avsnitt för att skilja på val av metod och material. Det kommer även 

innehålla vilka forskningsetiska principer jag har förhållit mig till under arbetet, samt vilka urval 

och begränsningar som har gjorts och genomförandet av det insamlade materialet. 

4.1 Metodval 

Denna undersökning utgår delvis ifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer, men också 

kvantitativ metod då enkäter har använts. Anledningen till att jag valde att använda både kvalitativ- 

och kvantitativa metoder var för att få ut både pedagogers syn på förskolors arbetssätt samt att 

kunna generalisera läsning i små barns hemmiljö utifrån föräldraperspektivet. Enligt Ann Kristin 

Larsen kan trovärdigheten i undersökningen bli bättre vid kombinerade metodval av kvalitativa och 

kvantitativa metoder då det kan väga upp för brister i materialet som kommer ur metodvalet (Larsen 

2009:28). 
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Intervjuerna är semistrukturerade, även kallade halvstrukturerade, vilket innebär att med hjälp av en 

intervjuguide har jag utformat några huvudfrågor (se appendix) som informanterna fick besvara 

men som uppföljdes olika beroende på informanternas svar med hjälp av följdfrågor som 

förtydligade ytterligare vad informanterna menade "vad menar du med det, kan du förtydliga, har 

du något exempel på det?" (Stukát 2005:39). Detta för att jag ville ha så tydliga svar som möjligt, 

och komma så djupt som möjligt in på frågorna.  

 

Valet att använda intervjuer gjordes dels för att jag ville undersöka hur två olika förskolor arbetar 

kring barns språkutveckling dels för att undersöka hur förskolorna samverkar med föräldrarna för 

att stödja barns språkutveckling på bästa sätt. Pedagoger på förskolan arbetar ständigt med barns 

språkutveckling och har lika och olika arbetssätt för det. Därför var det mer relevant för min 

undersökning att använda intervjuer än att exempelvis använda observationer där då jag inte skulle 

få höra mot vilka mål pedagogerna strävar med arbetet kring barns språkutveckling. Med hjälp av 

intervjuer kunde jag även komma djupare in på ämnet och ställa följdfrågor vilket krävdes för 

denna sortens undersökning (Ahrne & Svensson 2011:44).  

 

Fördelar med att använda intervju som metod är att jag får höra individers reflektioner kring 

fenomenet som undersöks (Ahrne & Svensson 2011:57). I Steinar Kvale och Svend Brinkmanns 

bok om kvalitativa intervjuer beskriver de att med man med intervjuer ges möjligheten att skapa 

mening ur informanternas erfarenheter och skapa en förståelse om verkligheten utifrån deras synsätt 

(Kvale & Brinkmann 2009:17). Jag fick möjlighet att ta del av pedagogernas synsätt och just deras 

arbeten kring barns språkutveckling genom intervjuerna samt hur de ser på högläsning i barns 

hemmiljöer. En annan fördel var i mitt fall en tidsrelaterad anledning, genom intervjuer fick jag mer 

tid till undersökningen och analysdelen. Nackdelar kan då vara precis samma sak som en av 

fördelarna alltså att det bara är utifrån de intervjuade personernas erfarenheter och intressen och 

mina tolkningar utav det som reflektionerna och analysen av detta utgår ifrån. Det kan ge en vinklad 

bild av vad andra pedagoger anser och hur det faktiskt är i verkligheten. Antingen beroende på att 

de berättar vad de tror att det finaste svaret är, att frågan kan vara vinklad och/eller att de kan ha 

missförstått en fråga alternativt att jag misstolkat deras svar. En annan nackdel är att intervjuerna är 

bundna till en plats och en tid, vilket kan påverka hur informanten informerar och berättar just 

under intervjun (Ahnre & Svensson 2011:57). 

 

Syftet med att använda enkäter som är en kvantitativ metod var för att nå ut till flera personer för att 

kunna generalisera resultaten. Anledningen till att det är en kvantitativ metod är på grund av att den 

bygger på ett större sammanhang då urvalet av svarande är större. Med enkäter blir det empiriska 
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materialet mätbart och därav kan man genom det generalisera resultaten ur det (Ahrne & Svensson 

2011:44). Jag valde frågor som lämpade sig för att vara användbara för några av mina 

frågeställningar (Stukát 2005:42). Enkäterna jag använde kallas även för strukturerade 

frågeformulär då de har fastställda svarsalternativ till skillnad från ostrukturerade frågeformulär 

som innehåller öppna frågor med mycket plats för att skriva. Frågorna var tydligt utformade för att 

föräldrarna förhoppningsvis inte skulle missuppfatta eller svara på det de trodde var "bäst/finast". 

Anledningen till mitt val av strukturerade frågeformulär var för att jag ville ha så lite bortfall som 

möjligt då enkäten inte skulle vara för lång och tidskrävande för de svarande (Stukát 2005:42-44).  

 

Fördelar med enkäter är som tidigare nämnts att man med hjälp av ett större urval kan generalisera 

svaren. På grund av tidsbrist skulle jag omöjligt hinna intervjua 134 föräldrar och därför blev 

enkäter ett bättre alternativ för att undersöka hur ofta högläsning förekommer i barns hemmiljö 

utifrån föräldraperspektivet. Nackdelar med enkäter är att det med stor sannolikhet kommer att vara 

en del av enkäterna som inte kommer att besvaras av föräldrarna och därför räknas som bortfall. 

Beroende på hur stor del bortfallen utgör kan det påverka resultaten av enkäterna negativt därför att 

om hälften av enkäterna inte blir besvarade ges undersökningen bara en övergripande bild om hur 

högläsningen ser ut hos hälften av barnens hemmiljöer. En annan nackdel med enkäter är att 

frågorna på enkäten kan missuppfattas av föräldrarna och det går inte att följa upp eftersom 

enkäterna är anonyma. Ytterligare en nackdel som är i likhet med intervjuerna är att när enkäterna 

besvaras är även de bundna till en plats och en tid vilket kan komma att påverka hur de väljer att 

svara på enkäten just då (Ahrne & Svensson 2011:57). 

4.2 Material  

 

Informant Förskola Antal 

barn 

Ålder på 

pedagog 

Pedagogens 

kön 

Utbildning Ålder på 

barngrupp 

Intervjulängd 

Pedagog 1 Förskola 

A 

64 st 46 år Kvinna Förskollärare 1-2 år 31 minuter 

Pedagog 2 Förskola 

A 

64 st 34 år Kvinna Förskollärare 3-4 år 24 minuter 

Pedagog 3 Förskola 

B 

69 st 36 år Kvinna Barnskötare 1-3 år 30 minuter 

Pedagog 4 Förskola 

B 

69 st 26 år Kvinna Barnskötare 3-5 år 18 minuter 

 

Tabell 1 visar översikt om informanterna 
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Jag har genomfört fyra intervjuer på två olika förskolor i olika förorter (se tabell 1). Den ena 

förskolan kallar jag förskola A och bestod av fyra avdelningar med totalt 64 barn. På den förskolan 

intervjuade jag två pedagoger, den ena pedagogen som jag kallar Pedagog 1 arbetade på en 

småbarnsavdelning där barnen var mellan 1-2 år och hon hade arbetat som förskollärare i 20 år på 

förskolan och är även utbildad språkpedagog. Den andra pedagogen kallar jag för Pedagog 2, hon 

arbetade med barn mellan 3-4 år. Hon var relativt ny på förskolan, men hade arbetat som 

förskollärare i fyra år och innan dess var hon anställd som barnskötare i området.  

  

På den andra förskolan som kallas förskola B bestod också av fyra avdelningar men med totalt 69 

barn, intervjuades informanten Pedagog 3 som arbetade på avdelningen med barn mellan 3-5 år. 

Hon hade arbetat inom förskola i några år men 2 år som fast anställd. Hon har tagit en paus i sin 

förskollärarutbildning som hon hoppas ta upp inom ett par år. Den fjärde pedagogen kallar jag 

Pedagog 4, hon arbetade på förskolans ena småbarnsavdelning där barnen var mellan 1-3 år. Hon 

hade arbetat på förskolan i två år och innan dess pluggade hon till förskollärare. Även hon hade 

tagit ett studieuppehåll och har en termin kvar innan hon är färdigutbildad. I dagens läge är hon 

avdelningsansvarig och har planer på att göra klart sin utbildning så småningom.  

 

 

Förskola Utdelade enkäter Antal svarsenkäter Antal bortfall 

Förskola A 64 st 43 st 21 st 

Förskola B 70 st 39,5 st 30,5 st  

 

Tabell 2 visar översikten av enkäterna.  

 

Syftet med enkäterna var att få en överblick om vårdnadshavarnas användning av böcker i barnets 

hemmiljö. Frågorna fokuserade bland annat på hur ofta läsning förekommer och vad för slags texter 

det handlar om. Jag delade totalt ut 134 enkäter till föräldrarna/vårdnadshavarna på två olika 

förskolor där jag beskrev syftet med enkäterna och inlämningsdatum för dessa, vilket var tre veckor 

efter utdelningen för att få så många svar som möjligt samt hinna sammanställa resultaten av dem. I 

fortsättningen kommer jag endast kalla vårdnadshavare/föräldrar för föräldrar. 

 

Till ett barns två föräldrar lämnade jag ut varsin enkät till eftersom att pedagogen på barnets 

avdelning bad mig göra det. Utöver det valde jag att dela ut en enkät per barn och utgick ifrån att 

det var en förälder som var medveten om huruvida barnets högläsningsvanor var. En förälder tyckte 
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att det var viktigt att nämna att sonen har delad vårdnad och därför kunde föräldern bara kunde 

svara på hur ofta barnet blir läst för varannan vecka. Detta har jag tagit hänsyn till och i resultaten 

av enkäterna och rapporterar därför att detta barn blir högläst för minst en gång varannan vecka och 

därav blir svarsenkäten halverad. Av de utdelade enkäterna fick jag därmed 81,5 stycken 

svarsenkäter men jag räknar dem som 82,5 stycken eftersom en förälder kryssade i för sina två barn 

på samma svarsenkät. Totalt blev 52,5 enkäter av de 134 utdelade inte besvarade och därav bortfall, 

men eftersom en förälder har kryssat för sina två barn blir bortfallet 51,5. 

4.3 Genomförande 

Valet att intervjua fyra informanter som arbetade med barn i olika åldrar gjordes för att jag ville ha 

en övergripande bild av hela förskolorna. Varje intervju skedde i förskolans personalrum med 

stängd dörr för att vi skulle få vara ostörda. Som redskap för intervjun använde jag mig av papper, 

penna och en telefon för inspelning. Efter intervjun mejlade jag inspelningarna till min privata mejl 

och skrev ner fältanteckningar för att ha det nedskrivet i färskt minne. Samma dag som intervjuerna 

skedde, transkriberade jag relevanta delar av intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann innebär 

transkribering att språket ändrar form, i det här fallet till att det talade språket skrevs ned till 

skriftspråk (Kvale & Brinkmann 2009:194). Jag transkriberade delvis intervjuerna, men på grund av 

tidsbrist valde jag också att göra så kallade meningskoncentreringar vilket innebär att jag 

sammanställde det informanten säger till kortare formuleringar där endast det viktigaste skrivs ned i 

färre ord än vad som yttrats (Kvale & Brinkmann 2009:221). Intervjuerna utgick som tidigare 

nämnt från samma huvudfrågor men fick olika följdfrågor beroende på vad informanterna svarade. 

När materialet var insamlat sorterade jag det för att sedan reducera det och valde ut vilka delar som 

framför allt var relevanta för min undersökning eftersom att det är omöjligt att få ned allt i 

uppsatsen. Slutligen analyserade jag materialet utifrån gemensamma teman som uppstått i det 

empiriska materialet och ställde resultaten mot varandra med utgångspunkt i frågeställningarna. 

Analysen av materialet bygger framför allt på mina tolkningar och min förförståelse utifrån det. 

4.4 Urval och avgränsningar 

Jag valde att göra intervjuerna i två olika förorter där det både finns villa- och lägenhetsområden, 

där barnens föräldrar/vårdnadshavare med stor sannolikhet har olika sociala bakgrunder och 

förutsättningar. Detta var ett medvetet val för att kunna spegla likheter och olikheter i pedagogernas 

arbetssätt och se om och hur de arbetar med barns olika erfarenheter. Anledningen till att jag har 

valt att göra fyra intervjuer var på grund av att jag i undersökningen ville få med pedagoger som 

arbetade med alla förskoleåldrar att få en övergripande bild av förskolornas arbetssätt kring 

språkutveckling samt hur högläsning och skriftspråk prioriteras på de olika avdelningarna och med 

de fyra intervjuerna lyckades jag få en överblick kring detta.  
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De 134 enkäterna delades ut på samtliga avdelningar på förskolorna där även intervjuerna ägde 

rum. Anledningen till att jag delade ut enkäterna på samma förskolor som jag genomförde 

intervjuerna var för att jag då fick såväl pedagogernas som föräldrarnas perspektiv på högläsning i 

samma förskolemiljö. Jag delade som tidigare nämnt ut en enkät per barn, med undantag till ett barn 

som fick två enkäter. Genom att dela ut på de två förskolornas alla avdelningar fick jag även genom 

enkäterna undersöka barn i alla förskoleåldrars högläsning i hemmiljöerna. 

 

Vid utformandet av frågorna till enkäten valde jag att endast ha med sådant som var relevant för att 

besvara frågeställningarna som uppsatsen syftar till att besvara. Som tidigare nämndes tänkte jag 

noga över frågorna för att föräldrarna inte skulle missuppfatta frågor alternativt kryssa i det de 

antog var det "rätta" eller "finaste" svaret, dock kan det finnas risk för att det har skett ändå.  

4.5 Forskningsetiska principer 

I uppsatsen har jag tagit hänsyn till fyra forskningsetiska principer utifrån Staffan Stukáts bok om 

vetenskapliga examensarbeten, vilka är informationskravet som innebär att jag har informerat alla 

informanter  om att deras deltagande är frivilligt och de har fått ta del av vad mitt syfte med 

undersökningen är (Stukát 2005:130-132). De har också fått ett mejl där jag har informerat om detta 

samt lämnat mitt telefonnummer och mejladress för att de ska kunna kontakta mig vid behov eller 

om de har frågor kring uppsatsen. Samtyckeskravet då informanterna har fått information om att de 

har rätt att avbryta samarbetet när de vill. De får också välja om det är några frågor de inte vill svara 

på. Den tredje principen är konfidentialitetskravet, alla i uppsatsen vet att de kommer att 

anonymiseras och att namnen på personerna och förskolorna är fingerade. Slutligen har jag tagit 

hänsyn till nyttjandekravet som innebär att mitt insamlade material från intervjuer och enkäter 

endast kommer att användas i forskningssyfte (Stukát 2005:130-132).  

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av det empiriska materialet, det vill säga intervjuerna och 

enkäterna presenteras och analyseras med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska perspektiv, tidigare 

forskning och övrig litteratur. Under analysen har jag valt dela upp materialet i olika avsnitt och 

underkapitel utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.  

5.1 Analys av resultaten från intervjuerna 

Nedan kommer resultatet av de fyra intervjuerna att analyseras och redogöras för utifrån uppsatsens 
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första och andra frågeställning som utgångspunkt. 

5.1.1 Förskolans arbetssätt för att främja barns litteracitet- och språkutveckling 

Den första frågeställningen som uppsatsen utgår ifrån är att undersöka hur förskolorna arbetar för 

att främja barns språkutveckling med fokus på framför allt skriftspråk och högläsning överlag. Detta 

syftar till att höra hur informanterna resonerar och vad de har för arbetssätt och förhållningssätt 

gentemot barnen och deras utveckling. 

5.1.1.1 Förskolans arbetssätt med introduktionen av skriftspråk  

Alla informanter arbetar på olika sätt med introduktionen av skriftspråk och strävar efter att 

synliggöra skriftspråket i verksamhetens miljö genom att ha bokstäver och ord på väggarna och 

barnens namn på hyllor och lådor. En pedagog berättade att de hade alfabetet uppe på flera ställen i 

miljön och att det påverkade barnen till att försöka skriva och sammanställa ord. En av pedagogerna 

som arbetade med de yngsta barnen på förskolan berättade att pedagogisk dokumentation är en 

viktig del i verksamhetens miljö eftersom det har fått barnen att prata och reflektera kring vad som 

visar sig på bilderna och det som står skrivet. Hon anser att barn är kompetenta och menar att de 

redan vid 1-1,5 år börjar fråga vad det står skrivet på olika ting. Som pedagog är det något man bör 

uppmuntra från början och därför viktigt att ha till exempel ha pedagogisk dokumentation med 

bilder och skrift som samspelar med varandra på väggarna anser pedagogen.  

 

Informanterna berättade om att alla barn på deras avdelningar mer eller mindre använder 

skriftspråk. Det sker då på olika sätt, vissa med stöd av pedagogen genom att skriva namn på saker 

barnen skapat, andra skriver självständigt och några barn leker med bokstäver och ord som är av 

olika material som plast och trä. En av pedagogerna berättade att de så småningom ska starta ett 

projekt kring skriftspråk på hennes avdelning men det är inte ännu planerat hur det ska se ut. Hon 

förklarade att bakgrunden till projektet är för att barnen använder skriftspråket dagligen i 

verksamheten till exempel när de ritar och skriver. Några av dem kan vissa bokstäver, somliga kan 

skriva sitt namn och andra låtsas att de skriver. Hon menar att barnen på hennes avdelning ständigt 

ser skriftspråket i verksamhetens miljö eftersom namnskyltar, bokstavstavlor och alfabetet sitter 

uppe på väggar och möbler vilket skapar en nyfikenhet hos barnen och motiverar dem till att själva 

använda det. Hon berättade även om att barn förstår att det skrivna ordet innebär någonting men att 

ibland kanske vissa barn ser det som en snarare som en ordbild. Med det menade hon att varje 

bokstav inte har en särskild betydelse för barnet utan att hela ordet står för någonting. Två av 

pedagogerna berättade att vissa av barnen brukar skriva flera bokstäver på rad och sedan be 

pedagogerna att läsa upp vad de har skrivit och en av pedagogerna förklarar att barnen tycker att det 

är jätteroligt när det blir en osammanhängande mening. Den andra informanten förtydligar att 
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egentligen är det inte alltid riktiga bokstäver men att för barnen är de det. Hon påpekar att det är 

jätteviktigt att inte tillrättavisa barnen kring detta eftersom hon ser det som deras början till att 

utvecklas skriftspråkligt. En av pedagogerna som arbetar med de yngsta barnen på hennes förskola 

berättade om ett projekt kring bokstäver de hade haft den föregående terminen. Barnen hade då 

visat intresse för bokstäver i deras eget namn. Med hjälp av dokumentationen på väggarna hade 

barnen funnit en koppling mellan texter och bilder, vilket pedagogen såg som att barnen till viss del 

hade knäckt läskoden. Pedagogen poängterade att det är viktigt att se barn som kompetenta och att 

det är aldrig för tidigt att börja introducera barnen inför skriftspråket, speciellt inte när barnen själva 

visar intresse för det.  

 

Pedagogen ovan uttryckte att barnen hade börjat knäcka läskoden vilket tyder både på att hon ser 

barnens kompetens och att hon är medveten om hur tidigt deras förståelse för skriftspråket faktiskt 

börjar. Informantens förhållningssätt till pedagogisk dokumentation kan ses som ett av hennes 

arbetssätt för att introducera skriftspråket till barnen och ger barnen möjlighet att utveckla sin 

förståelse för att språk kan yttra sig på olika sätt. Björklund poängterade som tidigare nämnts att 

läsning och skrivning ska uppmuntras och att barn behöver en pedagog som stöttar för att att hjälpa 

barnen att komma längre i sin utveckling (Björklund 2008:150).  

5.1.1.2 Förskolans arbetssätt med högläsning 

Högläsningssituationerna såg olika ut på alla fyra olika avdelningarna men alla fyra informanter 

ansåg att högläsning är språkutvecklande och lärorikt för barnen. Ingen av informanterna hade 

högläsning som en schemalagd aktivitet/rutin för alla barn. Enligt en av informanterna högläser 

pedagogerna "ganska ofta" och förtydligar att det innebär högläsning varenda dag. Det sker inte 

under någon specifik tid under dagen utan det är ofta på barnens initiativ som de läser eller om de 

vill ha en lugnare stund på dagen. En av de andra avdelningarna har inte heller högläsning vid något 

specifikt tillfälle för alla barn, men pedagogen berättar att det brukar förekomma ett par gånger i 

veckan. På hennes avdelning brukar de däremot ha en så kallad läsvila då cirka sex stycken barn 

deltar. Där brukar de läsa en kortare bok och reflektera kring vad som skildras på bilderna, stanna 

upp i texten vid ord som barnen kanske inte vet vad de betyder, prata om känslor hos karaktärerna, 

vem författaren som har skrivit boken är och så vidare. Läsvilan sker då de övriga barnen på 

avdelningen sover. 

 

En av pedagogerna berättar att det sker någon form av högläsning på avdelningen varje dag men 

inte för alla barn. Det beror på delvis på barnens tålamod och delvis tror pedagogen att det kan ha 

att göra med att barnen är ovana med böcker. Hon hade arbetat på avdelningen en kortare tid och 
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visste därför inte hur vana barnen var vid högläsning. Alla pedagoger uttryckte att högläsning var 

viktigt för barns språkutveckling och två av pedagogerna uttryckte att det är en självklarhet med 

högläsning och att det borde förekomma åtminstone några gånger i veckan. En av informanterna 

berättar att högläsning är inte är en aktivitet som är schemalagd på avdelningen för att det är 

beroende av barnens efterfrågan och det är barnens intresse som ska få styra högläsningen. 

Pedagogen berättar att hon anser att högläsning är en bra aktivitet för att utveckla barns språk och 

tänker i framtiden göra det till en daglig aktivitet. När högläsning förekommer är det barnens tankar 

som pedagogerna vill höra till exempel handlingen och vad som skildras på bilderna och därför är 

det viktigt att barnen får styra val av böcker. Vid högläsning brukar de sitta i avdelningens 

språkrum, det är ett rum som innehåller en soffa, pärmar med språklekar och sånger och massor av 

böcker. På väggarna finns en världskarta med barnens bilder därifrån de kommer ifrån och 

språkutvecklande material som texter och bilder. Detta rum anser jag har potential till att erbjuda 

barn en introduktion till skriftspråket och därav även utveckla barns litteracitet, eftersom det är flera 

former av språk som samspelar med varandra. Bjar och Liberg menar att det skapas en 

meningsfullhet när individer samspelar med varandra genom olika uttryckssätt (Bjar & Liberg 

2010:18-19). I detta rum kan denna meningsfullhet skapas då det finns olika former av språk som 

kan yttras genom olika uttryckssätt. Om pedagogerna finns där för att stötta barnen i den 

skriftspråkliga miljön kan det så småningom främja barnens läsutveckling (Sheridan m.fl. 

2009:248). 

 

Förklaringen av begreppens innebörd i böckerna tyckte alla fyra pedagoger var viktigt med 

anledningen att utveckla barns ordförråd och för att se till att barnen förstår vad det är de läser om. 

Två av pedagogerna upplevde inte att barnen själva brukar avbryta i texten för att fråga någonting 

men att det kanske kommer komma med åldern. Den ena pedagogen förtydligar att på hennes 

avdelning blir det istället att reflektera om vad som skildras i bilderna och att pedagogerna brukar 

ställa konkreta frågor som "vilken färg har bilen?" till barnen. Dessa frågor kan vissa barn svara på 

och de som ännu inte utvecklat sitt verbala språk får stöttning i att konstatera vilken färg bilen har 

med pedagogens hjälp. En av informanterna berättar att de framför allt pratar om begrepps 

innebörder men att de även talar om handlingen, vad det är som händer i texten, varför det händer, 

och så vidare. Informanten som var språkpedagog berättade att hon brukar reflektera tillsammans 

med barnen om vad som skildras i bilder och vad som förekommer i texten. På hennes avdelning 

pratar de mycket om hur karaktärerna i böckerna känner när saker händer i bokens handling. Trots 

att hon arbetar på avdelningen där de yngsta barnen på förskolan går ställer hon frågor till barnen 

och barnen ställer ibland frågor själva, antingen med kroppsspråk eller med ord. 
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Alla fyra avdelningar hade böcker tillgängliga för barnen och utbudet verkar variera beroende på 

ålder och barns visade intresse för böcker. En pedagog berättar att det finns massor av böcker på 

avdelningen, då framför allt bilderböcker med lite text för att barnen ska kunna följa handlingen 

under stunder där högläsning förekommer. Samma pedagog berättar att hon brukar försöka lära sig 

texterna utantill för att kunna se hur barnen reagerar i ansiktsuttryck och tankar. Ibland använder 

hon bilderböcker utan text för att barnen ska vara delaktiga och styra bokens handling. Även på en 

av de andra informanternas avdelning användes framför allt kortare bilderböcker eftersom att 

barnen anses kunna ha svårt att förstå längre kapitelböcker på grund av deras ålder och att de ännu 

inte funnit ron till att lyssna under längre stunder. Hon menar att när hon har arbetat på avdelningen 

en längre tid kommer det säkert att se annorlunda ut, då hon och barnen känner varandra bättre. Jag 

tolkade det som att då kommer hon förmodligen veta mer om vad barnen är intresserade av för 

något och då kunna välja böcker som skapar ett lustfyllt läsande och lärande. I likhet med Bråten 

som hävdar att barn behöver ha förförståelse för de texter dem möter för att vidare utveckla sina 

kunskaper, tycks pedagogerna vara medvetna om gällande högläsning då dem tänker på exempelvis 

hur långa böcker bör vara för att barnen ska uppskatta läsningen för att få ut något lärorikt av det 

samt att alla barn bör veta innebörden i begreppen som finns med i böckerna (Bråten 2008:63-66).   

5.1.1.3 Förskolans språkutvecklande verksamhet 

Vardagliga samtal är särskilt språkutvecklande enligt en av informanterna, alltså de samtal som sker 

vid dagliga rutiner så som under samlingar och måltidssituationer. Pedagogen berättar att det då är 

oerhört viktigt som pedagog att benämna allting och använda utvecklade meningar för att ge barnen 

nya begrepp även om hon anser att det är något pedagoger bör sträva efter att ständigt göra. Samma 

pedagog berättade också att de barn som har annat modersmål än svenska får berätta vad vissa saker 

heter på deras första språk under dessa situationer. Genom det hade alla barnen på avdelningen fått 

kunskapen om vad äpple heter på både svenska, engelska, arabiska och polska. För att utveckla 

barnens meningar använder pedagogen sig av följdfrågor till barnen och ifall de uttrycker sig 

felaktigt i deras meningsbyggnader ska hon inte rätta barnen utan istället upprepa det barnen sagt 

fast språkligt korrekt för att barnen ska få höra det i rätt sammanhang.  

 

En av informanterna berättade om ett lyckat bokprojekt då alla barnen fick ta med sig en bok 

hemifrån. En utvärdering av projektet var att det inte bara bidrog till högläsning utan att det också 

blev ett utbyte mellan förskolan och hemmet kring barns språkutveckling. De barn som inte hade 

böcker hemma fick antingen låna böcker av någon granne och andra fick låna böcker från förskolan 

eftersom det var viktigt att inget barn blev utan bok. Vissa av barnen hade med sig böcker på deras 

hemspråk vilket var väldigt roligt. Detta projekt kopplar jag till Sukhram och Hsus studie då 
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föräldrarnas delaktighet kan ge barn positiva läserfarenheter vilket förhoppningsvis ger effekten att 

fortsätta läsa vilket främjar barnens kommande möte med skriftspråket i skolans värld (Sukhram & 

Hsu 2012:115-119).  Det går även att relatera till Skolverkets undersökning som visar på att 

föräldrarnas inställning till skolan kan påverka även barns inställning till det (Skolverket 2005:54). 

Om detta gäller för förskolan också tolkar jag det som att bokprojektet kan bidra till att 

pedagogernas önskan om samarbete mellan förskola och hemmet, skapar en positiv inställning till 

barnens utveckling och lärande i förskolan även hos föräldrarna och möjligtvis kan det då påverka 

barns intresse till högläsning och kommande läsutveckling.  

 

Det var tre av pedagogerna som uttryckte att de ansåg att projekten i verksamheten är något som 

kan vara väldigt språkutvecklande eftersom barnen då de ges talutrymme för att reflektera 

tillsammans med andra barn och med pedagogerna kring vad det är barnet gör och hur barnet gör 

det. En av pedagogerna menar att det beror på att under projekten blir barnens samtal bättre än när 

pedagogerna bjuder in till samtal, eftersom att barnen är kompetenta och det är då deras intressen 

hamnar i fokus. Denna pedagog anser även att den kommunikation som sker mellan barnen 

antingen i projekt eller under lekar är de samtal som framför allt blir språkutvecklande för barnen. 

Detta för att när en pedagog är delaktig blir det ofta att barnen vänder sig mot pedagogen. De övriga 

informanterna tydliggjorde också att det är samtal som kan vara språkutvecklande för barnen 

eftersom att de då får höra begrepp i olika sammanhang, men det var bara en av pedagogerna som 

hävdade just att det var framför allt när kommunikationen mellan barnen som språket främjades 

men att användandet av språk alltid är viktigt i arbetet med barn. En av pedagogerna berättade om 

att hon intervjuat barnen under ett projekt de haft på avdelningen och efter det ville ett av barnen 

intervjua henne och använde sig av papper och penna där den ställde frågor till pedagogen och 

skrev upp svaren på pappret. Både barnet och pedagogen tyckte att det var jätteroligt då barnet hade 

sammanställt liknande frågor till pedagogen, och sedan skrev ned hennes svar på pappret.  

 

Uppsatsens teoretiska ram innefattade delvis Gibbons tolkning om att lärandeprocesser sker genom 

sociala företeelser och de upplevelser individen möter och erfar (Gibbons 2006:26-32). Av det som 

informanterna berättade ovan blir detta perspektiv tydligt eftersom informanterna poängterar vikten 

av kommunikation i samspel med andra samt att en av pedagogerna uppmärksammat att barnet 

härmar hennes beteende i sammanhanget där barnet intervjuar pedagogen.  Jag kan också ta stöd 

ifrån Bjar och Liberg som hävdar att det tillsammans skapar man mening (Bjar & Liberg 2010:18-

19). Det skapas ett lustfyllt lärande, och därmed tolkar jag det som meningsfullt, då barnet har 

förstått att det pedagogen gjorde från början var att skriva ner barnets ord på pappret, barnet har på 

detta sätt fått förståelsen för att verbalt språk och skriftspråk hänger ihop.   
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5.1.2 Betydelsen av högläsningen i barns hemmiljö enligt informanterna 

Uppsatsens andra frågeställning syftar till att undersöka hur pedagoger anser att högläsning i 

förskolan kan vara ett komplement till högläsning i barns hem. Detta för att undersöka hur och om 

de planerar verksamheten utefter det för att kunna vara ett komplement till hemmet av vad barnet 

inte får eller får från deras hemmiljö. Resultat och analys av detta följer nedan.  

 

5.1.2.1 Pedagogers tankar om betydelsen av högläsningen i barns hemmiljö 

Det var ingen av informanterna som hade något egentligen svar på barnens läsvanor i deras 

hemmiljöer utan alla trodde att det var olika för alla barn. Det var bara en av pedagogerna som 

berättade om att hon någon enstaka gång hade stött på ett barn som inte visste hur man hanterar en 

bok men att det var sällsynt eftersom att barn i förskolan tidigt kommer i kontakt med böcker. En av 

de andra informanterna berättade även fast hon inte vet hur läsvanorna ser hur i barns hemmiljöer, 

vet hon däremot vilka barn som faktiskt blir lästa för i deras hem. Detta förklarar hon genom att hon  

både kan se och höra det eftersom barnet i så fall vet hur man bläddrar och ibland även följer med 

fingret i texten och pedagogen kan höra det genom att barnet berättar om en favoritbok alternativt 

har med sig sin favoritbok till förskolan. Trots att hon inte vet exakt hur det ser ut gällande 

högläsning i barnens hemmiljöer poängterar hon ständigt för föräldrarna hur bra det är att högläsa 

för barnen eftersom det är språkutvecklande. En pedagog uttryckte att det är svårt att se vilka barn 

som inte blir höglästa för i deras hem men såväl som föregående pedagog berättade, är det lätt att 

förstå vilka som brukar bli det eftersom att dem berättar om det. Överlag vet inte en av 

informanterna hur vanligt förekommande det är med högläsning i barnens hem men hon berättar att 

hon kan märka relativt tydligt vilka barn det är som får delta i konversationer i deras hemmiljö. Hon 

menar att de barnen har ett bredare vokabulär än vad andra barn har och att de vet hur samspel 

fungerar vid kommunikation, då kring att både kunna lyssna på andra och tala själv. Det är många 

föräldrar som ser sina barn som så små och förenklar mycket av språket förklarar informanten och 

att hon som pedagog kan försöka prata med föräldrarna om det men att det ibland kan vara ett 

känsligt ämne.  

 

Trots att det var tydligt att informanterna egentligen inte hade någon aning om huruvida barn blir 

höglästa för i sin hemmiljö tolkar jag det precis som en av pedagogerna uttryckte sig, att barnen 

kommer tidigt i kontakt med böcker eftersom att det finns på deras förskola. Detta tyder på att de 

två förskolorna jag har haft kontakt med är ett komplement till hemmet rörande tillgången av 

böcker, oavsett om det finns böcker i barnets hemmiljö eller inte. Denna tolkning gör jag med stöd 

från uppsatsens teoretiska ram där Bronfenbrenners (1976) utvecklingsekologiska perspektiv 
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beskrev hur barnets närmiljö samverkar med varandra och påverkar barnets utveckling. Jag kopplar 

också detta till förskolans läroplan som beskriver att alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar 

ska ges samma möjligheter för att utvecklas (Lpfö98 reviderad 2010:4-6, 8). Pedagogen som uttalar 

att vissa barn inte blir höglästa lika ofta på grund av att de inte har intresset och koncentrationen att 

sitta ned och lyssna under högläsningssituationer kanske heller inte blir högläst för i sin hemmiljö. 

Därav blir det viktigt som pedagog att försöka locka till högläsning för att ge alla barn samma 

möjligheter och förutsättningar för att skapa en förståelse för olika texter, vilket Bråten menar att är 

viktigt för att överhuvudtaget få ut något av läsningen (Bråten 2008:15).   

5.1.2.2 Pedagogers uppmuntran till högläsning i hemmet  

Alla pedagogerna berättade att de brukar påpeka för föräldrar som har svenska som andraspråk att 

tala deras förstaspråk med barnen för att det främjar barnens språkutveckling av båda språken. Som 

nämndes tidigare vet inte pedagogerna om alla föräldrar högläser för sina barn men på en av 

pedagogerna berättar att på hennes avdelning uppmuntras föräldrar till att göra det genom att de har 

böcker som föräldrarna får låna med sig hem vilket det är många föräldrar som tar tillvara på. 

Böckerna finns på flera språk än svenska eftersom att alla pedagogerna på avdelningen är överens 

om att det är viktigt att barn med annat modersmål än svenska får höra sitt första språk.  

 

Jag anser att alla informanter försöker inkludera föräldrarna i verksamheten och uppmuntrar dem 

till högläsning. Som nämnt var det en av pedagogerna som faktiskt påpekade för föräldrarna att 

högläsning är viktigt för barns språkutveckling. Trots att det bara var en av pedagogerna tolkar jag 

att de övriga informanterna också gjorde det på sätt och vis. Detta eftersom den ena informanten 

som arbetade på avdelningen där de lånar ut böcker till barnens föräldrar, också uppmuntrar 

föräldrarna till högläsning i deras hemmiljö. Informanten vars bokprojekt som nämndes tidigare 

skapade ett samarbete mellan hem och förskola vilket också tyder på en form av uppmuntran till 

föräldrarna eftersom de blir en del verksamhetens innehåll.  

 

Alla pedagoger ansåg att det är viktigt att ha en god relation till barns föräldrar. Två av pedagogerna 

upplevde att det kan vara svårt att tala med föräldrarna om vissa saker ibland eftersom att det lätt 

kan bli missförstånd. En pedagog antog att det kunde bero på brister i kommunikationen och språket 

mellan pedagogerna och föräldrarna men att pedagogerna dagligen hade konversationer med alla 

barns föräldrar om vad barnen upplevt under dagen.  

 

Trots att två av informanterna upplevde att det kan vara känsligt att tala med föräldrarna om vissa 

saker anser jag att det ändå är bra att alla informanterna uttryckte någon gång under intervjuerna att 
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det är viktigt med kontakten mellan förskolan och föräldrarna.  I Skolverkets undersökning 

framgick det att föräldrarnas inställning till skolan kan påverka barns inställning (Skolverket 

2005:54). Detta tolkar jag kan förekomma även i förskolans värld, om föräldrarna och förskolan 

strävar efter att ha en god kommunikation tror jag att det främjar barns utveckling och lust att lära i 

förskolans miljö. 

 

En av pedagogerna trodde att många föräldrar glömmer att ge språket utrymme tillsammans med 

sina barn men att detta är något man kan påtala hur viktigt det är för föräldrarna. Eftersom att 

språket har en stor del i förskolans verksamhet är det relevant för föräldrarna att också tänka på 

menade pedagogen. Det är viktigt att ha en god kommunikation med föräldrarna för att de ska 

känna sig trygga på förskolan, trots det har denna pedagog inte uppmuntrat barnens föräldrar att 

dem borde läsa med sina barn men hon berättar att i fortsättningen tänker hon göra det. 

 

Som nämndes under uppsatsens bakgrund menar Svensson att barn blir påverkade av föräldrarnas 

intresse till böcker då det är dem som framför allt blir barnens förebilder när det kommer till läsning 

(Svensson 2009:130). Här tolkar jag det som att förskolorna som informanterna arbetar på 

möjligtvis kan vara komplement till barnens föräldrar som inte är intresserade av läsning och att då 

pedagogerna får agera förebilder som läsare. Svensson hävdar även att läsning tillsammans med 

barn skapar en förståelse för hur verbalt språk och skriftspråk hör ihop (Svensson 2009:130ff). 

Detta kan med stor sannolikhet även högläsningen på informanternas förskolor bidra till. Denna 

tolkning gör jag utifrån artikeln där Oltner och Hedefalk nämner att fungerande förskolor kan bidra 

till att alla barn får likvärdiga villkor oavsett deras bakgrund (Oltner & Hedefalk 2013).  

5.1.2.3 Pedagogens roll för barns utveckling 

Alla pedagogerna tydliggör att deras sätt att uttrycka sig verbalt är viktigt när yrket med barn. En av 

informanterna berättade att pedagoger aldrig bör förutsätta att barn inte förstår begrepp och att det 

istället är viktigt att ta reda på om de vet innebörden för att kunna använda begreppet. Språk är 

otroligt viktigt och de anser alla pedagogerna på hennes avdelning berättar hon, detta eftersom det 

är genom språket som individen kan uttrycka sina tankar och åsikter. En annan informant uttrycker 

att som pedagog är det viktigt att prata med barnen och ge dem nya begrepp i vardagliga situationer 

som vid matbordet och på/avklädning. Det är särskilt viktigt att benämna ting för barn med svenska 

som andraspråk och ge dem extra möjligheter till att ha konversationer med andra. Pedagogen 

berättar också att hon brukar uppmuntra barnen att utveckla sina meningar genom att exempelvis 

beskriva hur smörgåsen barnet vill ha har för form och utseende. En av pedagogerna beskriver att 

hon strävar efter att utmana barnen språkligt hela tiden genom olika aktiviteter och vardagliga 
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rutiner som under samlingen, blöjbyten, på och avklädning då hon som pedagog kan berätta för 

barnen vad det är de gör och genom det ge dem nya begrepp. 

 

Att ge barn talutrymme lyfter framför allt en av pedagogerna upp som otroligt viktigt under den 

dagliga verksamheten då hon är noga med att låta alla barn få talutrymmet även om de inte kan eller 

vill yttra sig verbalt. Hennes tanke med det är att de så småningom kommer att börja prata och att 

hon som pedagog inte ska vara ett hinder för det. Det var även en av de andra pedagogerna som 

berättade om hur viktigt det är med kommunikationen framför allt då mellan barnen eftersom hon 

ansåg att det var främst då som språkutvecklingen skedde och främjades hos barnen. Samma 

pedagog menar att det var viktigt med kommunikation och samspel när de arbetade i projekt då de 

brukar dela in barnen i mindre grupper vid de tillfällena. Under projekten får barnen nya begrepp 

till sitt ordförråd och får prova på att använda dessa i samspelet mellan barnen och mellan barn och 

pedagog.   

 

Alla pedagoger belyste vikten av att inte förenkla språket för barn och som regel på en av 

informanternas avdelning har pedagogerna kommit överens om att inte tala så kallat "bebisspråk" 

med barnen, utan det är viktigt att tala med barnen och använda ord som kan anses vara svåra. Som 

exempel tar hon upp en situation där ett barn använder "deklaration" i leken, det är ett ord barnet 

har fått genom att de som pedagoger ständigt kommunicerar med barnen och inte förenklar språket 

eftersom de anser att alla ord är lika viktiga. Detta håller även en av de andra informanterna med 

om att är viktigt att förhålla sig till i arbetet med barn alltså att hon som pedagog inte bör förenkla 

språket med tron om att det ska underlätta för barnet att förstå. Hon menar att pedagoger och andra 

vuxna istället bör använda ett tydligt språk och sätta det i relation till sammanhanget för att barnet 

ska utveckla sin förståelse och även sitt ordförråd. Som nämndes under uppsatsens teoretiska ram 

menar Säljö att lärande inte behöver följa en viss process utan sker olika beroende på individen 

(Säljö 2000:13-14). Med stöd i detta anser jag att dessa pedagogers arbetssätt är det som är det som 

är mest logiskt och som utmanar alla barn att utvecklas i sitt språk.  

 

En pedagog berättar att förskolan hon och en av de andra informanterna arbetar i har många barn 

med svenska som andraspråk vilket gör att de strävar efter ett arbetssätt där språket ständigt ska 

vara i fokus. Hon förtydligar att utflykter till exempelvis skogen är väldigt språkutvecklande för alla 

barn på hennes avdelning då språkutvecklande samtal skapas mellan barnen och pedagogerna. Där 

får barnen möta språket i det sammanhang dem befinner sig i och får möjlighet att utvidga sitt 

ordförråd genom erfarenheter. Hennes avdelning arbetar för att ständigt strukturera mindre grupper 

där barnen kan stötta varandra språkligt där även de som inte ännu har språket ska få språkutrymme. 
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Att låta barnen reflektera är viktigt för alla barn, även om kommunikationen inte sker verbalt är det 

viktigt att låta barnen tänka anser pedagogen. 

 

En informant berättar att hon tror att många pedagoger anser att samlingen är ett tillfälle som barn 

framför allt utvecklar sitt språk men hon själv menar att i en samling där alla avdelningens barn blir 

det inte så mycket talutrymme för barnen och därför inte det mest givande för språkutvecklingen. 

Däremot kan man som pedagog använda sig av konkret material där för att barnen ska få en bättre 

och tydligare förståelse och där språket sätts i sammanhang till materialet. Denna pedagog fick 

medhåll av ytterligare en pedagog som berättade att samlingen är ett tillfälle där alla barnen sitter 

ner lugna, men att det också innebär att det är alla barnen som deltar och poängterar att det bidrar 

till att alla barn inte ges talutrymme under varje samling. Två av informanterna ansåg att samlingen 

är en viktig situation där barnen ges möjlighet till språkutveckling då de kan tala och reflektera 

tillsammans med alla barn samtidigt. 

 

Det är bara en av informanterna som berättar att pedagogerna är viktiga när det kommer till val av 

böcker och högläsning. Hon menar att det krävs en medveten pedagog väljer böcker utifrån barnens 

intresse och kan undersöka vad barnen uppfattar i det dem läser kring. Pedagogen berättade även att 

hon kan uppfatta när barn är ointresserade av en bok eftersom de då börjar göra något annat eller 

slutar lyssna efter ett tag. Vid dessa tillfällen skapas inget lustfyllt lärande och då är det något annat 

som barnet är intresserad av vilket hon som pedagog ser till att tänka på till nästa gång hon ska välja 

en bok att högläsa ur.  

 

För att summera detta avsnitt tolkar jag att alla fyra pedagoger ansåg att deras roll var viktig för 

barns språkutveckling. Att dem hade ett medvetet förhållningssätt gentemot barnen i vardagliga 

samtal där de tydligt berättar och förklarar om olika objekts egenskaper och uttrycker sig med 

korrekta meningsuppbyggnader. Under kapitlet tidigare forskning nämndes att Gustafsson och 

Mellgren att pedagogens förhållningssätt var oerhört viktig för att stötta och utmana barn i deras 

språkutveckling (Gustafsson & Mellgren 2005:80-83). Detta verkar informanterna i min 

undersökning vara medvetna då de poängterade att pedagoger inte bör förenkla språket för barnen 

utan istället se dem som kompetenta och att dem är i en lärandeprocess. Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johanssons poängterade i deras studie att det krävs en kunnig pedagog för att 

reflektera med barnen om texter vilket alla fyra informanter gör mer eller mindre (Sheridan m.fl.  

2009:248).  
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5.2 Resultat och analys av enkäterna 

Nedan kommer en presentation av resultatet från enkäterna att redogöras för och analyseras med 

utgångspunkt ifrån uppsatsens tredje och sista frågeställning. Vissa resultat presenteras med både 

löpande text och stapeldiagram för att förtydliga resultaten. Enkäten är bifogad i appendix. 

5.2.1 Hur ofta förekommer högläsning i barnets hemmiljö?  

 

 

Figur 1 visar antalet föräldrar som läser för sitt barn. 

 

I enkäten har jag använt uttrycket "vanlig arbetsvecka" på en av frågorna, detta sätt att formulera 

mig på kan tolkas olika av föräldrarna och det jag menade med uttrycket är en vecka där barnet går 

till förskolan och föräldrarna är på sitt arbete, i skolan eller annat. När uttrycket användes handlade 

frågan om hur ofta högläsning förekommer en vanlig arbetsvecka (se figur 1). Det är 7 föräldrar 

som har kryssat i att det sker mellan 0-2 gånger/veckan. 31 stycken som har svarat att de läser 

mellan 2-5 gånger/veckan och 44,5 stycken som har svarat att de läser mellan 5-10 gånger/veckan. 

Utifrån detta utgår jag ifrån att läsning förekommer i alla dessa barns hem minst 1 gång/vecka.  

 

Alla föräldrar svarade att någon i barnets närhet brukade högläsa för barnet. Ingen av föräldrarna 

svarade att barnet aldrig blir högläst för. Det var 13 stycken som svarade att barnet ibland blir 

högläst för och att detta berodde på olika faktorer. Av dessa var det ingen som hade kryssat i att 

anledningen till varför de läser ibland var på grund av att de blev lästa för i förskolan. Däremot var 

det 5 stycken av dem som svarade att det fanns för lite tid för att läsa för deras barn.  

 

Utifrån svarsenkäterna tolkar jag att föräldrarna anser att högläsning är viktigt för barns 

språkutveckling eftersom att alla har svarat att de läser för sina barn någon dag under varje vanlig 

arbetsvecka. Förmodligen har flera föräldrar överrapporterat i svarsenkäterna och kryssat för dem 
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alternativ som anses vara "finast" svar. På grund av bortfallet framgår det inte huruvida resten av 

föräldrarna högläser för sina barn vilket blir problematiskt i generaliseringen av svarsenkäterna. Det 

är med stor sannolikhet flera av föräldrarna som inte läser för sina barn och därför inte har fyllt i 

enkäten. Detta medför att jag bara kan anta att en del av barnen på förskolan blir lästa för även i 

deras hemmiljö. Jag tolkar dessa resultat som att föräldrar läser mycket för sina barn och att alla 

barn till de föräldrar som svarat på enkäten brukar någon gång bli högläst för. Jag tolkar bortfallet 

som att det finns barn som inte läser för sina barn. Detta kan kopplas till Heaths studie om att det 

skiljer sig i olika samhällen och hem kring om och hur högläsning fungerar (Heath 2009). Det tyder 

även på att barn kommer till skolans värld med skilda förmågor, i det här fallet kring erfarenheter av 

högläsning, som de förankrat i deras hem (Skolverket 2005:38-40). Då anser jag det är det av stor 

vikt för förskolan att kompensera den uteblivna högläsningen i barns hemmiljö för att de ska få 

likvärdiga förutsättningar att skaffa sig grundläggande kunskaper och erfarenheter av högläsning.   

5.2.2 Högläsningens betydelse enligt föräldrarna 

Vad för slags texter föräldrarna brukar läsa för sina barn var en utav enkätens frågor. På den frågan 

var det 59,5 stycken föräldrar som svarade att de läste böcker med lite text för sina barn. Det var 

endast 11 stycken föräldrar som kryssade i att de läser kortare stycken som skyltar eller på 

mjölkpaketet för sina barn. En förälder skrev och berättade också om att hen läser på allt som 

barnen vill höra. Det tolkar jag som att föräldern läser på skyltar, förpackningar och dylikt. 

Eftersom flera av föräldrarna läser kortare böcker med lite text för sina barn tolkar jag som att de 

gör det på grund av åldern barnen befinner sig i alternativt att det är är på grund av tidsbrist att läsa 

längre böcker. Att det bara var elva föräldrar som läste kortare stycken för sina barn kan bero på 

flera faktorer som att barnen har visat intresse för skriftspråket de ser på förpackningar och dylikt de 

möter i sin hemmiljö. Alternativet kan vara att föräldrarna inte anser att det är lika viktigt att 

uppmärksamma barnen på kortare stycken utan tänker att det är viktigare att läsa böcker för barnen. 

 

 

Figur 2 visar varför föräldrar läser för sitt barn.  
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På frågan om varför föräldrarna läser för sitt barn fanns det fem svarsalternativ att välja på och flera 

av föräldrarna har kryssat i flera av alternativen (se figur 2). Av de 82,5 svarsenkäterna var det 63 

stycken som svarade att anledningen till att de läser för sitt barn är för att det är lärorikt, det var 63,5 

stycken som svarade att det var roligt att läsa, 59 stycken som svarade att det är avslappnande och 

55,5 stycken som svarade att det är barnet som ber om det. Det var 8 stycken föräldrar som kryssade 

i svarsalternativet "annat" och på tre av dessa hade föräldrarna själva skrivit att de läser på grund av 

att det är språkutvecklande att läsa för sitt barn. Detta svarsalternativ hade jag valt att inte ha med 

på enkäten eftersom att det kändes som ett svar som skulle kunna få föräldrarna att kryssa i bara för 

att dem tror att det är rätt svar. Det var ändå intressant att det var så få som nämnde att det var på 

grund av språkutveckling som de läser för sina barn med tanke på att pedagogerna uttryckte hur 

viktigt det faktiskt är med högläsning för att främja barns språkutveckling. En påhittig förälder 

kryssade i alla svarsalternativ på frågan som handlar om varför föräldern läser för sitt barn och 

förtydligade att de inte läser ur böcker utan att föräldern gör påhittade sagor. Ibland låter föräldern 

barnet få styra vad sagan ska handla om och ibland bestämmer föräldern själv.  

 

Resultaten ovan av varför föräldrarna läser för sina barn visade alltså att flera föräldrar läser för sina 

barn för att det är avslappnande med högläsning. Detta går att tolkas på två sätt, dels att föräldrarna 

kan ha antagit att frågan syftade till att det var avslappnande för dem själva där dem får en lugn 

stund tillsammans med sitt barn. Alternativet kan vara att vissa föräldrar avser att det ska vara 

avslappnande för barnet att läsa till exempel för att barnet ska få ro till att sova. 

 

"Böcker är bra för så mycket" skrev en förälder och förtydligade det med att sagor ofta handlar om 

moral som hur människor bör bete sig mot varandra och att sagor kan användas för att förbereda 

barn inför till exempel tandläkarbesök, skolstart, skilsmässor och mobbning. Föräldern skriver även 

att det är bra för att det utvecklar språket och skapar anknytning. Detta anser jag är en form av 

litteracitetsutveckling som barnet får ta del av då även för att föräldern hade kryssat i att de ofta 

läser bilderböcker. Jag antar att denna förälder reflekterar med sitt barn när de möter texter som har 

ett förebyggande syfte, som exempelvis då gå till tandläkaren och av det ges barnet möjlighet till att 

både se det skrivna ordet och visuella bilder vilket tidigare har poängterats främjar 

litteracitetsutvecklingen.  

 

En förälder till ett barn mellan 3-4 år har kommenterat att "dem", alltså att det är föräldern och 

någon/några till som tänker på hur de talar till barnet och vilket språk de använder. De försöker 

uppmuntra böcker och högläsning, och ser även till att barnet får läsa på egen hand och tolka 
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bilderna i böckerna. Att föräldern trycker på att barnet ska läsa på egen hand och tolka bilderna 

tyder på att föräldrarna anser att utbildning är viktigt och att de redan har börjat introducera barnet 

till läs- och skriftspråksutvecklingen. Jag tolkar även detta som att barnet har börjat erövringen av 

litteraciteten och denna tolkning grundar sig i uppsatsens teoretiska perspektiv kring att barn som 

får möta olika former av språk som är integrerade i varandra har möjlighet att erövra litteracitet 

redan innan de är läs- och skrivkunniga (Heath 2009:256-257).  

 

 

Figur 3 visar antalet barn som ställer frågor kring läsning.  

 

Den sista frågan på enkäten undersökte om barnet själv brukar ställa frågor kring det föräldrarna 

läser om (se figur 3). Det var 52,5 stycken som svarade att barnet brukar göra det, 18 stycken som 

svarade att barnet inte ställer frågor och 12 stycken som svarade att barnet ibland ställer frågor. Det 

hade varit intressant för min undersökning att få reda på vad för slags frågor barnet ställer kring de 

dem blir lästa om, ifall det framför allt handlar om att få reda på vad begrepp betyder, om bokens 

handling eller annat. En förälder beskrev att trots att denne har uppmuntrat båda sina barn lika 

mycket till läsning är det en otroligt stor skillnad mellan deras intressen gentemot böcker och 

högläsning. Detta hade varit intressant att undersöka djupare och se vad det beror på. Möjligtvis 

kanske det kan ha att göra med att böckerna som erbjuds innehåller det ena barnets intresse mer än 

det andra barnets. 

 

En förälder som kryssat i "nej" på frågan om barnet brukar ställa frågor kring det lästa och sedan 

skrivit dit en kommentar om att barnet inte pratar i frågor, utan snarare ställer frågan "vad är det?". 

Jag tolkar det som att barnet då pekar på någon bild i boken eller möjligtvis något ord. Detta barn är 

mellan 1-2 år och brukar högläsa tillsammans med någon förälder flera gånger i veckan. En annan 

förälder har kryssat "ja" på samma fråga och förtydligar att det är barnet som säger egna 

kommentarer och berättar sina tankar om läsningen. Dock framgår det inte om föräldern menar att 
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det är det som är frågorna eller om det är något utöver frågor kring det lästa. Min tolkning av dessa 

föräldrars förtydligande om huruvida barnen ställer frågor är att båda barnen ändå reflekterar kring 

det lästa eftersom att barnet visar intresse till bilderna och bokens handling genom detta, föräldrarna 

kanske tolkade min frågeställning till dem som att frågorna skulle vara utformade på ett särskilt sett 

vilket inte var mitt syfte med frågan utan snarare om barnet överhuvudtaget reflekterar när de blir 

höglästa för i deras hemmiljöer.  

 

Att prata om texter och bilder lyfts fram i flera forskningar eftersom det är är meningsfullt för barns 

kommande läs- och skriftspråksutveckling och därmed utvecklas deras litteracitet (Sukhram & Hsu 

2012; Björklund 2008; Sheridan m.fl. 2009; Heath 2009). Detta var anledningen till att den sista 

frågan på enkäten var relevant att ha med, alltså för att få reda på om det är vanligt att barn och 

föräldrar pratar om det de läser om.  

 

6. Avslutande sammanfattning och slutsatser 

Under detta kapitel kommer en summering med slutsatser av analysen att sammanfattas och 

redogöras för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis kommer några rader 

kring vad studien har för relevans för vidare forskning rörande uppsatsens ämne. 

6.1 Sammanfattning och slutsatser 

Den första frågeställningen som uppsatsen syftade till att besvara var hur förskolor arbetar med 

framför allt skriftspråk och högläsning för att främja litteracitet- och språkutveckling hos alla barn 

oavsett deras sociala bakgrund. Utifrån informanternas svar under intervjuerna kan jag dra 

slutsatserna att alla informanter anser att de ständigt arbetar med att utveckla barnens litteracitet och 

språk på flera sätt. Jag tolkar det som att alla fyra informanter menar att de strävar efter att ge alla 

barn ett lustfyllt lärande och det är ingen av pedagogerna som har antytt att olikheter i barns sociala 

bakgrund är ett hinder i verksamheten, snarare tvärtom att de ser fördelar med olikheterna och att 

barnen kan stötta varandra i deras olikheter. Skriftspråket synliggör pedagogerna ständigt genom 

bland annat att ha bokstäver, alfabeten och pedagogisk dokumentation på väggar och dylikt i 

avdelningens miljö. En av pedagogerna ansåg att det var viktigt att uppmuntra barn som försöker 

skriva eftersom det är deras introduktion till att bli skrivkunniga. Detta anser jag är väldigt viktigt 

att ta tillvara på som pedagog, att uppmuntra barnens början till att utveckla ett skriftspråk. 

 

Alla pedagoger berättade att det sker någon form av högläsning i verksamheten och alla uttryckte 
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att högläsning är språkutvecklande. Pedagogerna ansåg även att det delvis är språkutvecklande 

eftersom det ger barn nya begrepp och för att det går att reflektera kring vad som skildras i bilder 

när de läser ur bilderböcker. Det tyder på att pedagogerna stöttar barnen när de utvecklar sin 

litteracitet då barnen kan förstå att språk kan ha olika uttrycksformer i det här fallet verbalt, 

skriftligt och visuellt. En av pedagogerna menade att även de yngsta barnen är kompetenta och kan 

knäcka läskoden genom att just se dessa kopplingar i språket. Detta relaterar jag till Heaths studie 

där hon kom fram till att barn kan utveckla sin litteracitet redan innan de är läs- och skrivkunniga 

(Heath 2009:257). Det kan också förstås genom att pedagogen behöver vara kunnig och medveten 

för att stötta barnen i deras förståelse av dessa kopplingar, vilket både framgår i Sheridans, Pramling 

Svensson och Johanssons studie samt i Gustafsson och Mellgrens avhandling (Sheridan m.fl. 2009; 

Gustafsson & Mellgren 2005). Det kan därigenom även ta stöd i uppsatsens teoretiska ram, att 

lärandeprocessen sker i samspel med andra samt att omgivningen och de erfarenheter som en 

individ stöter på formar individen och påverkar utvecklingen (Bronfenbrenner 1976; Gibbons 2006; 

Säljö 2000). 

 

Uppsatsens andra frågeställning var att undersöka hur pedagoger anser att högläsning i förskolan 

kan vara ett komplement till högläsning i barns hem. Detta för att ta reda på om pedagogerna anser 

att högläsning i barns hem påverkar barnets språkutveckling. Det var ingen av pedagogerna som 

visste om, och i så fall hur ofta barn blev höglästa för i deras hem. Dock hade två av pedagogerna 

ett slags samarbete mellan förskolan och hemmet kring böcker varav båda pedagogerna lånade ut 

böcker till barns föräldrar. Den ena pedagogen samarbetade med föräldrarna under ett bokprojekt 

och den andra pedagogen gjorde det jämt. Det var en av pedagogerna som ofta påtalade för 

föräldrarna att det är viktigt med högläsning eftersom det är språkutvecklande. Samma pedagog 

berättade även att hon kunde se och höra på de barn som brukar bli höglästa för eftersom dem 

ibland berättade om de böcker dem läst, visste hur de skulle hantera böcker och vissa av barnen 

följde texten med fingret när de tittade i böcker. En av de andra informanterna menade att oavsett 

om barnen blir höglästa för i sina hem eller inte, kan alla barn på hennes avdelning hantera böcker 

eftersom dem kommer i kontakt med det i förskolans verksamhet. Detta kopplar jag till både 

Skolverkets undersökning och studien av US National Institute of Child Health and Human 

Development, där det framgick att oavsett vilken bakgrund barn har behöver det inte påverka deras 

språkutveckling och kommande skolresultat (Skolverket 2005:54; NICHD 2006:15). Slutsatsen jag 

kan dra av detta är att pedagogerna inte anser att föräldrar måste läsa för sina barn men att det är bra 

om det sker på grund av att högläsning är språkutvecklande. Eftersom alla barn på dessa 

avdelningar deltar någon gång under högläsningssituationer tolkar jag det som att det oavsett blir ett 

komplement för de barn som sällan eller aldrig blir höglästa för i deras hemmiljö.  
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Den tredje och sista frågeställningen uppsatsen syftade till att besvara hur ofta föräldrar högläser för 

deras barn. Bortfallet av enkäterna var relativt stort och därför kan jag inte avgöra huruvida 

högläsningen ser ut i alla barns hemmiljöer utan bara utgå ifrån de 82,5 svarsenkäterna. Av dessa 

kan jag dra slutsatsen att alla barn blir höglästa för minst en gång i veckan förutom ett av barnen 

som blir läst för minst en gång varannan vecka. Det var flera föräldrar som hade kryssat i att de 

högläser för sina barn bland annat för att det är lärorikt för barnen och för att det är roligt med 

läsning. Detta tolkar jag som att föräldrar och barn tillsammans skapar ett tillfälle där lustfyllt 

lärande sker och ger barnen en god start till att så småningom bli läskunniga vilket kan kopplas till 

Sukhram och Hsus studie som presenterades under kapitlet med tidigare forskning (Sukhram & Hsu 

2012:115-119). Eftersom det inte var någon av föräldrarna som hade svarat att de inte läser för sina 

barn tyder på att pedagogernas försök till att uppmuntra föräldrarna till att högläsa har fungerat, i 

alla fall till de föräldrar som svarat på enkäten. 

6.2 Studiens relevans och vidare forskning 

Denna studie är relevant i ett forskningssyfte eftersom att den delvis fick pedagogernas 

förhållningssätt gentemot barns högläsning i hemmen och på förskolan, och delvis föräldrarnas 

perspektiv utifrån svarsenkäterna. För vidare forskning på området skulle jag tycka det var 

intressant att undersöka både föräldrars och pedagogers tankar kring vem som bär ansvaret att stötta 

barnet i dennes utveckling, är det förskolan, skolan eller föräldrarna? 
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8. Appendix 

Bilaga 1.  Informationsbrev till informanterna 
 
Hej! 
 
Rosanna Holmblad heter jag och läser min sista termin på Södertörns högskola på den 
interkulturella lärarutbildningen mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Jag 
håller nu på att söka material till mitt examensarbete då jag ska studera hur olika faktorer, 
framför allt högläsning, påverkar barns tidiga språkutveckling och hur detta yttrar sig i 
förskolan. Jag vill i och med detta även undersöka hur pedagogerna tänker kring 
verksamhetens miljö samt barnens hemmiljö.  
Detta vill jag undersöka genom att göra intervjuer då jag kommer ställa frågor som är 
utarbetade rörande ämnet. Alla informanter i studien kommer att anonymiseras i 
examensarbetet och de kan när som helst under intervjun avbryta samarbetet.  
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Rosanna Holmblad 
rosannaholmblad@*******.com 
073******* 
 

Bilaga 2. Intervjufrågor  
 

Intervju-guide 

Grundläggande frågor 

- Är det okej om jag spelar in samtalet? Idag är det den ../.. 

- Vad heter du? 
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- Hur gammal är du?  

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

- Vilken avdelning arbetar du på och vilken ålder är de barnen i? 

Djupgående frågor 

-Kan du ge något exempel på när samtal med barnen kan vara språkutvecklande här på förskolan? 

 - Är det vid några specifika tillfället under den dagliga verksamheten som ni tar er extra tid att 

språka med barnen eller är det något som ni låter ske naturligt? Ge exempel 

 -Har ni olika metoder för att använda det dagliga samtalet med barnen för att det ska vara 

språkutvecklande? Exempel 

- Brukar ni högläsa för barnen? Följdfrågor: Hur ofta? Vilken tid under dagen? Hur tänker ni när ni 

väljer böcker? Hur ser det ut när ni läser tillsammans med barnen, hur sitter ni? Hur många barn 

brukar delta på högläsnings stunderna?   

- Brukar ni ställa frågor till barnen om det ni har läst? I så fall vad för typ av frågor? Exempel. 

Brukar ni diskutera kring det lästa? När brukar barnen oftast ställa frågor kring det man läser?  

- När brukar ni använda skriftspråk tillsammans med barnen? Ge exempel 

- Arbetar ni något kring att påvisa skriftspråk för barnen, i så fall hur? 

- Brukar barnen på er förskola leka att de läser eller skriver? Hur agerar ni då, uppmuntrar  ni 

genom att dokumentera eller annat? Ge exempel?  

- Hur tänker ni att ni kan skapa en språkutvecklande miljö här på förskolan? Exempel.  

- Vad lägger ni märke till när ni tror att något av barnen har hamnat efter i språkutvecklingen? Om 

ni märker att något av barnen hamnar efter i språkutvecklingen, hur agerar ni då? 

- Anser ni att föräldrarna är medvetna om hur viktigt det är att samtala med sina barn? Vad gör ni 

för att stötta föräldrarna i det?  

- Hur anser du att relationen mellan förskolan och hemmet fungerar överlag på förskolan? Hur 

lämnar ni information till föräldrarna? Är det genom den dagliga dialogen vid hämtning lämning, 

lappar, veckobrev, föräldramöten, utvecklingssamtal? Annat? 

- Tror ni att föräldrarna läser för sina barn? Exempel? Uppmuntrar ni föräldrarna som inte läser för 

sina barn? 

-Har jag uppfattat dig rätt kring __________ , Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3. Enkät 
 

Hej! Rosanna Holmblad heter jag och jag läser på den interkulturella lärarutbildningen på 

Södertörns högskola. För tillfället samlar jag in material till mitt examensarbete då jag undersöker 

barns språkutveckling, med fokus på framför allt högläsning. Syftet med denna enkät är att 

undersöka hur vanligt det är med högläsning i hemmet. Det vore väldigt uppskattat om Ni kan ta er 

tid att svara på dessa frågor eftersom det ger en högre tillförlitlighet desto fler som svarar på 

frågorna. Alla svar kommer att hanteras anonymt. Vänligen lämna enkäten snarast möjligt, senast 

fredagen den 25/10. 

Tack på förhand! 

 

1. Hur många år är ditt barn? 

 1-2 år  

 2-3 år 

 3-4 år 

 5-6 år 

2. Brukar Du eller någon annan i barnets närhet högläsa böcker? 

 Ja 

 Ibland 

 Nej 

3. Om Du svarade nej eller ibland på fråga 2, vad beror det på?  

 Barnet gillar inte att läsa 

 Vi har inga passande böcker hemma 

 Barnet är för litet 

 Det finns för lite tid till att läsa 

 Läsa gör barnet på förskolan 

 Annat __________________________________________________________ 

4. Vilken tid på dagen brukar Ni högläsa för barnet?  

 Förmiddagen 

 Runt lunch 

 Eftermiddagen 

 Runt middag 

 Kvällen 

 Annan________________________________________________________________ 
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5. Ur vad för slags böcker är det vanligast att ni högläser med barnet? 

 Bilderböcker 

 Böcker med lite text 

 Kapitelböcker 

 Kortare stycken som skyltar eller på mjölkpaket 

 Annat _____________________________________________________________ 

 

6. Varför läser ni för ert barn? 

 För att det är roligt 

 För att det är avslappnande 

 För att det är lärorikt 

 För att barnet ber om det 

 Annat________________________________________________________ 

7. Hur ofta förekommer högläsning en vanlig arbetsvecka? 

 0 - 2 gånger 

 2 - 5 gånger 

 5 - 10 gånger 

 Vet inte 

8. Brukar barnet ställa frågor om det ni läser? 

 Ja 

 Nej 

 Ibland 

 Vet inte 

Tusen tack för att Du tog dig tid att svara på mina frågor! Vill du vidare utveckla något svar eller 

har några övriga synpunkter kan du skriva det här: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Med vänliga hälsningar, Rosanna Holmblad. 

 


