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1. INLEDNING 
 
Denna  studie  kommer  behandla  högläsning  och  digitalisering  i  förskolan  och  på  vilka  

sätt begreppen  har  något  samband  och  eventuellt  kan  hjälpa  varandra  till  att  öka  barnens 

språkutveckling.  Studien  syftar  till  att  skapa  kunskap  om  på  vilka  sätt  digitala  verktyg  

har inflytande över högläsning i förskolan. Högläsning sker i förskolans verksamhet i stort sett 

dagligen, ofta när barnen har vaken vila eller ska ha en lugn stund. Det är något vi har sett på 

våra  tidigare verksamhetsförlagda  utbildningar  (VFU)  och  en  fundering  vi  har  är  varför 

förskollärarna väljer att enbart använda högläsning vid vilan? Det är då barnen är som tröttast 

och förskollärarna kan därför ha svårt att läsa på ett bra sätt efter maten. 
 
 
I den här studien har vi använt oss av sju kvantitativa artiklar, samt en kvalitativ artikel kring 

högläsning och digitalisering. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) betonas det att 

förskolan skall vara en plats som anpassas utifrån barnen och deras behov, inklusive lugna 

aktiviteter. Fortsättningsvis kommer Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) benämnas 

som Lpfö18. Vi vet att högläsning är en lugn aktivitet, baserat på våra tidigare erfarenheter av 

VFU i förskolan. Högläsning ger barnen möjligheter till att resonera och analysera kring vad 

de hört i en berättelse. Enligt Lpfö18 (Skolverket, 2018) står det att barnen i verksamheten ska 

få ta del av högläsning. Knutsdotter- Olofsson (2015) beskriver hur det lästa ordet måste få en 

medvetenhet och en förståelse inom barnen om barnen ska kunna ta tillvara på det hörda ordet. 

Genom att barnen får ta del av högläsning kan de sedan använda sin fantasi till att återberätta 

och återskapa berättelser genom lek. På så sätt skapar det skrivna ordet en medvetenhet hos 

barnen. 
 
 
Digitalisering är något som vi sett på våra tidigare VFU:er. En del förskollärare använder sig 

av digitala verktyg när de har högläsning, oftast i samband med vilan. Digitalisering är ett 

område förskolan ska ligga i framkant med och Lpfö18 skriver fram följande: 
 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresset för berättelser, 
bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att 
använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, (Skolverket, 2018. s.13- 
14). 

 
 
Av våra egna erfarenheter används inte tekniken fullt ut då förskollärarna saknar kompetens 

om tekniken som finns på förskolorna. Detta resulterar i att förskollärarna inte vågar använda 

tekniken.   I   verksamheten   använder   sig   förskollärarna   av   lärplatta   och   applikationen
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(applikationer kommer hädanefter benämnas som appar) Polyglutt som är en inläsningstjänst 

och   tillhandahåller   e-böcker   för   förskollärarna.   Polyglutt   har   även   många   böcker   i 

inläsningstjänsten på andra språk. Förskollärarna kan själva välja om appen ska läsa upp boken 

eller om förskollärarna ska läsa upp boken själva. Appen skapar även en gemenskap då flera 

barn med olika modersmål kan lyssna på samma bok samtidigt med varsin lärplatta där varje 

barn kan lyssna på sitt eget modersmål (Inläsningstjänst, 2019). 

Eftersom vi inte hittat någon tidigare forskning inom området högläsning med hjälp av digitala 

verktyg. Vi vill i vår studie undersöka hur förskollärare arbetar med högläsning med hjälp av 

lärplatta, projektor, elmokamera/ ladibug och exempelvis programmet Polyglutt. Kan tekniken 

vara till hjälp för att utveckla högläsningen på förskolorna?
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2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
I  detta  Kapitel  kommer  följande  delar  behandlas:  högläsning,  digitala  verktyg,  tidigare 

forskning, styrdokument och studiens teoretiska utgångspunkt. 
 
 
 
 
2.1. Högläsning 

 
Högläsning betyder i denna studie att en förskollärare läser högt för barnen, med antingen en 

bok  i  fysisk  form  eller  en  bok  i  digital  form.  Fast  (2008)  benämner  att  när  barnet  ber 

förskolläraren läsa en bok så har barnet förstått att böcker i olika former förmedlar någonting. 

Fast (2008) uttrycker även att då barnen förstått att böcker förmedlar någonting är det starten 

till barnens läsprocess. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) och Fox (2003) benämner 

vikten av högläsning för de yngre barnen. Högläsningsstunden består av barn, bok och vuxen 

som ska samverka med varandra så att högläsningen generar en rolig stund och på så sätt får 

barnen med sig ord och begrepp in i framtiden. Då barnen får ett intresse samt en vana av att 

lyssna på böcker lär sig barnen hur en berättelse är uppbyggd och hur bokstäverna ser ut. På så 

sätt lär sig barnen lättare att läsa och skriva i äldre ålder, samt att barnen får tillgång till ord och  

begrepp  för  föremål  och  händelser  i  deras  vardag.  Detta  bidrar  också  till  att  barnen 

utvecklar  en  förmåga  att  tänka  några  steg  längre.  Författarna  nämner  även  att  en  av 

vårdnadshavarnas uppgifter är att prioritera högläsningsstunder för barnen på grund av de goda 

effekterna.  Även  Fox  (2003)  beskriver  att  stunden  under  högläsningen  mellan  den  vuxne, 

boken och barnen är en viktig och en rolig stund för barnen och deras språkutveckling. 
 
 
 
 
2.2. Digitala verktyg 

 
Utbildningsdepartementet (2017) beskriver att digitala verktyg får större och större utrymme i 

människors vardag. Regeringen har satt ut ett mål för Sverige, målet är att Sverige ska bli bäst 

i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter (utbildningsdepartementet, 2017). För att 

uppnå målet behövs mer kompetensutveckling för förskollärare. Det kan i sin tur ge barnen de 

bästa förutsättningarna till  att ta emot kunskapen. Lpfö18 skriver fram att förskolan har en 

viktig roll i att ge barnen förutsättningar och kunskap kring digitala verktyg. Förskolan ska 

förbereda barnen till att bli goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2018). Edvardsson, Godhe 

och Mangnusson (2018) beskriver att begreppet literacy kan kopplas till dagens samhälle då det 

innebär att människor idag kan få information och texter via olika medier, texter i både
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tryckt- och digital form. Barnen idag har stor tillgång till digitala verktyg i hemmet och många 

barn vet inte hur de ska förhålla sig till allt som kan hända på skärmen. Därför är det viktigt att 

förskollärarna börjar att lär barnen att ha ett kritiskt förhållningssätt till digitala medier. De 

digitala  texterna  är  lättare  att  redigera  och  ändra  än  de  trycka  texterna,  det  är  något  

som förskollärarna även behöver lära barnen i förskolan. Detta för att förbereda dem inför 

skolan och  vuxenlivet  (Edvardsson,  Godhe  &  Mangnusson,  2018).  Digitala  verktyg  är  i  

studien verktyg av olika tekniska slag som används i förskolans verksamhet. Dessa verktyg är 

till för att underlätta olika arbetsuppgifter för förskollärarna och barnen. Verktygen kan även 

användas som  hjälpmedel  för  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  (Kistensen,  2018).  Inom  

förskolans verksamhet är digitala verktyg alla tekniska saker, så som lärplatta med program och 

projektor som finns på förskolan (Skolverket, 2019b). 
 
Elmokamera/ladibug: är ett tekniskt och pedagogiskt verktyg kopplade till en projektor som 

förstorar upp det förskolläraren vill visa, till exempel om förskolläraren skall läsa en bok för 

många barn samtidigt (Mediapoolen Västra Götaland, u.å.). 
 
Polyglutt: Är en bilderbokstjänstapp i lärplattan som arbetar med språkutveckling och litteratur 

inom förskolans verksamhet. Alla böcker i tjänsten finns på svenska och många av böckerna 

finns  även  inlästa  på  andra  språk.  Böckerna  i  appen  ser  ut  som  en  traditionell  bok  fast  

i digitalform, barnen kan både höra på boken och se texten. Appen har många olika möjligheter 

för förskolläraren då de själva kan välja om appen ska läsa upp och bläddra i boken automatiskt, 

eller kan appen enbart läsa upp boken och förskolläraren bläddra. Eller så kan förskolläraren 

välja  att  läsa  och  bläddra  i  boken  själv  och  appen  enbart  visa  upp  boken  (Inläsningstjänst, 

2019). 
 
 
 
 
2.3. Tidigare forskning 

 
För att få fram studiens tidigare forskning har ett flertal olika sökmotorer så som: SwePub, Eric 

och  Artikelsök  använts.  Sökorden  var:  digitalisering,  högläsning,  förskola  på  svenska  och 

engelska. 
 
 
 
 
2.3.1. Högläsning 

 

Svensson   (2009)   har   med   hjälp   av   studenter   gjort   en   kartläggning   över   hur   mycket 

förskolläraren  läser  för  barnen  i  deras  verksamheter.  Studien  är  gjord  i  både  förskola  

och
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förskoleklass  och  skillnaden  var  stor  mellan  de  olika  skolformerna.  I  förskoleklass  såg 

studenterna att förskolläraren läste för barnen mer i helgrupp än på förskolan. Utifrån studien 

fick Svensson (2009) ut att de båda verksamheterna använde sig av andra språkstimulerade 

övningar exempelvis rim och ramsor, muntlig berättelse och att de sjöng sånger i ställer för att 

läsa böcker. Även Ehriander (2017) benämner vikten att läsa högt för barnen, inte minst för de 

yngsta,  och  även  att  vårdnadshavarna  har  en  viktig  roll  att  läsa  för  sina  barn.  Tyvärr  

läser vårdnadshavare mindre med sina barn idag än tidigare. I studien framkommer det också 

att förskolan ägnar mindre och mindre tid till högläsning. Detta för att barngrupperna är stora 

och att kvalitén blir då sämre för att barnen inte har tillgång till att se bilderna i boken och att 

stunden vid högläsning blir mer och mer kaotiskt. Ehriander betonar även att förskollärarna har 

mycket tid till att skapa ett gott högläsningsklimat och göra lässtunderna till stunder som barnen 

längtar till. Detta genom att läsa böcker barnen är intresserade av och att förskollärarna utstrålar 

en nyfikenhet och är inlästa på böckerna. Vid genomförandet av högläsningsstunden använder 

sig förskolläraren av mimik, kroppsspråk och tonläge, vilket gör upplevelsen av högläsningen 

mer  intressant  för  barnen.  Genom  högläsning  får  barnen  med  sig  nya  ord  och  begrepp.  

I forskarens studie framkommer råd, så som att våga läsa med inlevelse till vårdnadshavare som 

inte vanligtvis läser högt för sina barn. Barn är den bästa publiken eftersom barnen inte dömer 

utan blir glada över att någon tar sig tid till att läsa för dem (Ehriander, 2017). 
 
Brodin och Renblad (2019) betonar att barn lär sig språk i ett sociokulturellt sammanhang. 

Under sociala lekar får barnen möjlighet till att öva upp sin kompetens kring att lyssna på sina 

kompisar och uttrycka sig själva. De befintliga pedagogiska aktiviteterna i verksamheten bör 

anpassas efter alla barns olika behov, där förskollärarna är medvetna om att alla barn kommer 

ifrån olika kontexter. Även Mihai, elt al. (2015) skriver fram i deras studie att förskollärarna 

måste  möta  barnens  behov  på  rätt  sätt.  Författarna  skriver  även  att  det  är  viktigt  att 

förskollärarna  är  medvetna  om  vilken  kunskap  de  har  i  och  med  deras  utbildning  och  

att förskollärarna  skall  använda  den  på  rätt  sätt.  Det  är  förskollärarens  arbetsuppgift  att  

vara närvarande med barnen för att hjälpa dem i svåra situationer, där förskollärarna är pålästa 

och insatta i aktuell forskning. Ehriander (2017) menar att förskollärarna genom att vara 

medvetna om deras kunskap om ämnet kring språkutveckling kan göra att barnen tidigt får 

kunskap kring det och det hjälper barnen senare i livet. Mihai elt al.   (2015) belyser vikten av 

att vara en närvarande  och  medveten  förskollärare.  När  barnen  exempelvis  spelar  ett  

rimspel  kan förskolläraren hjälpa till att förstärka orden som rimmar och göra barnen medvetna 

om hur rim fungerar.
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I Brodin och Renblads (2019) studie undersöktes det hur förskollärarna skulle arbeta mer med 

högläsning för att utveckla och stödja barnens fantasi och språkutveckling. Resultatet visade att 

barnen mer spontant började berätta påhittade historier för sina kamrater och att barnen hade 

fått  med  sig  mer  ord  och  begrepp  för  att  uttrycka  sig.  Brodin  och  Renblad  belyser  att  

när förskollärarna genomför en högläsning utan ett pedagogiskt syfte ger det inte barnen 

möjlighet att utveckla deras språkutveckling. För att en utveckling ska ske hos barnen ska 

förskollärarna vara medvetna om högläsningens språkmöjligheter och följa upp läsningen med 

bland annat diskussioner. 
 
Enligt Edwards (2017) skapar högläsning förutsättningar för kunskapsutveckling även i andra 

ämnen än språk. Exempelvis om barnen via böckerna blivit intresserade av skuggor kanske 

barnen blir nyfikna på att undersöka skuggor vidare. Körling (2012) beskriver att barn som 

arbetar med böcker på samma sätt kan få en tydligare bild och förståelse av sin omvärld samt 

hur saker fungerar. “I en bilderboksstund blir barnen läsare fast de inte själva kan läsa den 

skrivna texten. Det är frågan om läsande som en socialaktivitet”. (Norling, 2013, s.19). Enligt 

Norling  är  barnen  en  läsare  även  när  barnen  bara  fantiserar  utifrån  bilderna  i  boken.  

Även Jennerfors  och  Jönsson  (2010)  menar  att  högläsning  är  en  social  aktivitet  som  

främjar språkutvecklingen hos barn. 
 
Chao, Mattocks, Birden & Mamarino-Leggett (2015) lyfter fram utvärderingen av projektet 

Raising a reader (RAR) som delar ut högkvalitativa böcker till förskolor runt om i USA. En av 

RAR-projektets förutsättningar för att barnen skall utveckla sitt språk i en tidig ålder är att 

vårdnadshavarna tidigt i hemmet ger förutsättningar för högläsning för barnen. Ett av studiens 

syften var att vårdnadshavarna skulle ställa frågor till barnen om berättelsen under läsningen. 

Resultatet av studien visar att efter RAR-projektet är vårdnadshavare mer medvetna om vad 

högläsning  kan  bidra  med  till  barnens  språkutveckling  och  att  detta  även  lätt  till  att 

vårdnadshavarna ställde mer frågor till barnen om berättelsen. Även Ehriander (2017) nämner 

vikten av högläsning för barnen i tidig ålder. Desto tidigare förskollärare läser för de yngsta 

barnen skapas en större ordförståelse, via högläsningen får barnen med sig ord och begrepp. 

RAR-organisationen ser till att det alltid finns böcker av bra kvalitet på förskolorna och att det 

byts ut (Chao et al. 2015).
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2.3.2. Digitalisering 
 

I Eckeskogs (2019) studie framkommer det att inom förskolan finns dålig kunskap kring olika 

tekniska verktyg. Förskollärarna ute i verksamheterna tycker att teknik är något som de inte kan 

stå för i sin yrkesroll, de tycker att barnen ska få arbeta och utforska materiella ting med 

händerna.  Även  att  förskolorna  måste  satsa  på  teknik  för  barnen  eftersom  det  är  ett  

nutida fenomen  att  människorna  ska  behärska  teknik  i  många  olika  avseenden.  Kjällander  

och Johnsson  Frankenberg  (2018)  beskriver  att  användningen  av  digitala  verktyg,  

exempelvis lärpattor har en stor roll hos förskollärarna. Vilka uppfattningar, kompetens och 

inställningar förskollärarna  har  kring  lärplattan  har  en  betydande  roll  för  barnens  

förutsättningar  till användningen av lärplattan. Till hjälp finns väldesignade resurser 

tillsammans med stödsystem för förskollärarna, detta för att öka deras kompetens kring de 

digitala verktygen. Beroende på hur trygga förskollärarna är med sin ämneskunskap och 

pedagogiska erfarenheter för att stödja barnens  lärande  med  hjälp  av  digitala  verktyg.  Med  

dessa  verktyg  finns  det  möjlighet  att använda dem som hjälpmedel och resurser för både 

barn och förskollärare. Enligt Eckeskog (2019) ändrades förskollärarnas inställning till digitala 

verktyg efter att de själva fått möjlighet att  testa  de  olika  sätten  att  använda  dem  på.  Dock  

finns  det  fortfarande  några  tvivel  om lärplattan och hur mycket den kan öka stödet för 

lärprocesser och språkutveckling. Kristensen (2018) betonar det kollegiala lärandet, att 

förskollärarna inte behöver mycket kunskap kring de digitala verktygen när de arbetar med 

barnen eller kollegorna. Detta för att förskollärarna bör ha  en  nyfikenhet  kring  de  digitala  

verktygen  och  låta  barnen  eller  kollegorna  visa  deras kunskaper kring verktyget. 
 
Neuman,  Wong  och  Kaefer  (2017)  beskriver  i  sin  studie  kring  hur  barnens  ordförråd 

utvecklades beroende på om de läste en berättelse i en fysisk bok eller på en lärplatta. Studien 

gick ut på att jämföra hur barnens ordförråd utvecklades om de fick höra en berättelse skriven 

utifrån läroplanens mål i fysisk form eller på en lärplatta. Resultatet visade på att barnen förstod 

berättelserna   lika   bra   oavsett   om   de   hört   berättelsen   digitalt   eller   uppläst   av   en 

förskollärare/vårdnadshavare.  Forskarna  tog  hjälp  av  en  statistik  kallad  Anova,  Anova- 

statistiken är en upprepande analys av variansanalys, de upptäckte att en uppläst berättelse via 

högläsning  var  en  stor  utmärkande  del  av  åtgärderna.  Denna  forskning  tyder  på  att  det  

är berättelsens innehåll som förutsäger förståelsen för berättelsen snarare än i vilken form som 

berättelsen berättas i. Studien visar även att de olika multimodala verktygen ger barnen ett stöd 

till  att  utveckla  deras  språkutveckling.  E-böcker  på  lärplattorna  ger  möjligheter  till  att
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berättelsen  berättas  med  ljud,  handling,  ord  och  visuella  bilder.  Med  dessa  verktyg  menar 

forskarna att barnen lockas eller kan bli mer engagerade av böcker och läsning. 
 
Kjällander och Johnson Frankenbergs (2018) studie visar att lärplattan i förskolans verksamhet 

har ökat barnens färdigheter inom språkkunskaper. Anpassningsbara applikationer möjliggör 

ett särskilt individuellt lärande och stöd för barnens fortsatta utveckling. Korat och Segal-Drori 

(2016) beskriver att e-böcker kan öka barnens färdigheter kring läsning. Forskarna framställer 

att  skillnader  mellan  e-böcker  som  fokuserar  på  språkutveckling  och  andra  e-böcker  som 

fokuserar  på  multimediaeffekter,  så  som  ett  tåg  med  olika  ljud  och  färger.  Detta  uppvisar 

effekter som inte har med berättelsens innehåll att göra. Detta leder oftast till att det tar ifrån 

barnens uppmärksamhet från berättelsen och fokuserar istället på effekten. Forskarna menar att 

de e-böcker som de kallar betydande e-böcker, med baktankar med språkutvecklande syfte är 

mer  meningsfulla  för  barnen  att  läsa  än  vad  de  e-böckerna  med  distraherande  effekter  

är. Författarna  nämner  att  om  vårdnadshavare  och  förskollärarna  börjar  föra  samtal  eller 

diskussioner kring de texter de läser för barnen ökar barnens utveckling inom språkkunskap. 

Eftersom denna metod vid högläsning kan öka barnens läs- och språkkunnighet i en högre ålder. 

Barn som inte fått möjlighet till diskussioner kring det lästa materialet har visat på mindre 

kunskaper kring både bokstäver och ord i senare år, jämfört med de barn som dagligen fått ta 

del av diskussioner om det de läst. De skriver även fram att läsningen inte enbart ska vara aktiv 

i förskolan utan också i hemmet (Korat och Segal-Drori, 2016). 
 
 
 
 
2.4. Styrdokument för förskolan 

 
Skollagen  är  bland  annat  grundad  på  FN:s  barnkonvention,  om  barnens  rättigheter.  Några 

rättigheter  är  att  förskolans  verksamhet  skall  utgå  från  en  helhetssyn  samt  utifrån  barnets 

behov,  utveckling,  lärande  och  omsorg  så  att  det  frambringar  en  helhet.  Skollagen  (SFS 

2010:800, kap.8, 2 §) belyser att förskolan skall ha en helhetssyn på barnen, deras behov och 

skapa  en  trygg  verksamhet,  samt  att  barnens  utveckling  ska  stimuleras.  Enligt  Lpfö18 

(Skolverket, 2018) ska förskolan arbeta utifrån barnens bästa, vara delaktiga med inflytande 

och även få kunskap om sina rättigheter. I FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) artikel tretton 

står det att barnen har rätt till yttrandefrihet i tal, skrift eller tryck samt att de kan söka, motta 

och sprida vidare tankar och information i olika uttrycksformer. Lpfö18 (Skolverket, 2018) 

skriver fram att det skall ges möjligheter för barnen att uppleva, kommunicera och gestalta 

genom olika etiska uttrycksformer. De olika uttrycksformerna kan uttryckas med olika material
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och  tekniker,  både  digitala  och  andra  verktyg.  Förskolans  verksamhet  skall  innehålla  en 

skapande miljö med olika metoder för att främja barns utveckling och lärande. Lpfö18 belyser 

i förskolans mål: 
 
 
 

Att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, 
bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att 
använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa (Skolverket, 2018. s.14). 

 
 
 
Lpfö18   betonar   att   de   digitala   verktygen   ger   möjligheter   till   olika   sätt   att   skapa 

lärandeprocesser. Dessa metoder utgör både en kritisk och en stimulerande utveckling. “Att 

förskolläraren  skall  ansvara  för  att  varje  barn  får  använda  digitala  verktyg  på  ett  sätt  

som stimulerar utveckling och lärande” (Skolverket, 2018. s.15). 
 
Lpfö18 skriver fram i målen för förskolan: 

 
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla 
sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra 
texter. (Skolverket, 2018. s. 8) 

 
 
 
Förskollärarna ska bedriva ett arbetssätt där barnen får tillgång till att lyssna på böcker och 

andra texter igenom olika medier. Dessa böcker och texter diskuteras senare för att utveckla 

barnens språkkunskaper. Den nya revideringen av Lpfö18 (Skolverket, 2018) har skrivit fram 

att förskollärarna skall bedriva ett arbetssätt kring digitalisering. Förskollärarna skall arbeta för 

att  barnen  ska  utveckla  en  förståelse  för  den  teknik  som  finns  i  deras  vardag.  (Skolverket, 

2018). 
 
 
 
 
2.5. Teoretisk utgångspunkt 

 
I  detta  kapitel  kommer  teorin  sociokulturellt  perspektiv  beskrivas,  begreppen  proximal 

utvecklingszon och mediering kommer att förklaras. 
 

Vygotskij var en av upphovsmännen till det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1999). 

Perspektivet innebär att genom sociala sammanhang skapar människor kunskap. Förskolan är 

en  plats  för  gemenskap,  mycket  handlar  om  att  lära  tillsammans  och  att  lära  av  varandra 

(Engdahl  &  Ärlemalm-Hagsér,  2015).  Enligt  Pramling  (2015)  innebär  det  sociokulturella 

perspektivet  att  språket  är  ett  redskap  för  lärande,  eftersom  människan  kommunicerar  

med hjälp av språket till andra människor och även med sig själv.
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Enligt Vygotskij (1995) och Säljö (2015) är den proximala utvecklingszonen och mediering två 

begrepp som är centrala i det sociokulturella perspektivet. Vygotskij och Säljö beskriver den 

proximala utvecklingszonen som består av olika kunskapsnivåer. Då barnen ständigt är drivna 

till att utvecklas. Därför är förskolläraren ett stöd och en hjälpande hand för barnen i deras 

utveckling. Så som att lärplattan med hjälp av appen Polyglutt är ett verktyg för barnen att nå 

en högre nivå inom språkutveckling. Vygotskij menar att mediering är en den samverkan som 

sker mellan människor och redskap eller verktyg. Dessa verktyg används på olika sätt för att  

människan  ska  förstå  sin  omvärld.  Enligt  forskaren  är  språket  det  viktigaste  medierade 

redskapet  människan  har  (Vygotskij,  1995).  Ett  exempel  då  barnen  kan  använda  sig  av 

mediering för att skaffa kunskaper är när barnen får se en bild ur en bok. Detta för att barnen 

ska skapa en större förståelse för sammanhanget i boken. Då bildspråket är ett av de första 

språken barnen lär sig på förskolan, böcker med bilder bidrar då till barnen språkutveckling.
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3. SYFTE 
 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter kring högläsning med hjälp av 

digitala verktyg. Samt hur förskollärare kan arbeta med dessa aspekter tillsammans i förskolans 

verksamhet. 
 
 

3.1. Frågeställningar 
 

A.   Hur beskriver förskollärarna sina erfarenheter om högläsning? 
 

B.    Hur beskriver förskollärarna sina erfarenheter om digitalisering? 
 

C.    Hur beskriver förskollärarna sina erfarenheter av att använda högläsning med hjälp av 

digitala verktyg?



12  

4. METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens metodval, urval, genomförande av intervjuer, 

materialanalys samt etiska ställningstaganden. 
 
 
 
 
4.1. Metodval 

 
Studien  har  genomförts  med  en  kvalitativ  forskningsmetod  med  intervjuer  av  utbildade 

förskollärare. Enkäter var inget alternativ då studiens syfte inte kunde uppnås via den metoden. 

Detta  för  att  vi  ville  undersöka  förskollärarnas  erfarenheter  och  tankar  på  en  djupare  

nivå. Enligt Kylén (2004) innebär kvalitativ forskningsmetod att genomföra intervjuer på en 

djupare och  bredare  nivå.  Genom  att  intervjuaren  valde  att  ställa  följdfrågor  som  inte  

står  med  i frågeformuläret och tog stunden som en tid för att samla in kunskap och information 

bidrog det  till  att  studiens  resultat  har  fått  en  bredare  och  djupare  förståelse  kring  

studiens  syfte. Intervjuerna   har   genomförts   med   inspiration   av   panelintervju   vilken   

är   en   av   flera intervjuformer.  Panelintervju  innebär  att  det  finns  fler  än  en  intervjuare  

i  en  panel  framför respondenten med olika ansvarsområden (Kylén, 2004). Vi delade upp 

ansvaret mellan oss under    intervjuerna,    den    ena    ställde    frågorna    och    den    andra    

hade    ansvaret    för inspelningstekniken och skrev stödanteckningar. Båda har fått vara den 

ansvariga över att ställa frågorna samt sköta tekniken. Vi valde att använda oss av panelintervju 

för att det hjälpte oss vid analysen av våra transkriberingar, då vi båda varit med på alla 

intervjuer och fick likartad bakgrundsinformation. 
 
 
 
 
4.2. Urval 

 
Studiens intervjuer har genomförts med sex förskollärare som är eller har varit verksamma inom 

förskolan. Förskollärarna har till viss del valts efter bekvämlighets- och snöbollsurval, då 

studien  pågått  under  en  begränsad  tid.  Ett  snöbollsurval  innebär  att  vi  aktivt  har  valt  ut 

förskollärare  med  kunskap  om  högläsning  och  digitalisering  för  att  uppnå  studiens  syfte 

(Bryman, 2018). De utvalda förskollärarna valdes ut på grund av att de hade goda kunskaper 

kring studiens syfte, oavsett om de har varit verksamma i förskolans verksamhet eller nyligen 

pensionerats. Medverkande förskollärare har kommit ifrån olika kommuner i södra Sverige, 

både från kommunala och fristående förskolor.
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4.3. Genomförande 
 
Inför intervjutillfällena mailades information kring studiens syfte samt valbara tillfällen för 

intervju till förskollärarna personligen samt till en rektor (se bilaga 1). Efter att förskollärarna 

gett sitt medgivande till att ställa upp på en intervju, bestämdes tid och plats. Vi gav förslag på 

dag och tid för intervjun som respondenterna fick välja mellan. Fem av sex intervjuer ägde rum 

på deras arbetsplats för att skapa en bekväm och trygg miljö. Den sista intervjun ägde rum 

hemma hos en av oss på grund av praktiska skäl. Vi gjorde ett medvetet val att inte skicka 

intervjufrågorna till respondenterna på förhand för att få ett spontant svar. 
 
Vid  intervjutillfället  förklarades  vad  vårt  samtyckeskrav  innebär  för  dem  i  vår  studie. 

Förskollärarna fick skriva på ett samtyckeskrav (se bilaga 2) innan intervjun startade. Vi utgick 

ifrån vår intervjuguide vilket bestod av öppna frågor (se bilaga 3) dock blev följdfrågorna olika 

vid varje intervjutillfälle. Följdfrågorna användes för att få en mer djupgående beskrivning och 

förståelse för det respondenterna berättade (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2018). Vi valde att 

ta med frågor i vår intervjuguide som varit mer allmänna för att få reda på mer kring den vi 

intervjuade, dessa frågor har inte varit relevanta för vår studie. Intervjuerna pågick under 30– 

45  minuter  och  spelades  in  med  mobiltelefon  som  möjliggjorde  transkriberingen  av  den 

insamlade empiri. Vi tog inspiration av panelintervju där vi delade upp ansvaret mellan oss, där  

den  ena  ansvarade  för  intervjuguiden  och  den  andra  för  inspelningstekniken  och  förde 

anteckningarna. Detta för att få med ett rikt material till vårt resultat då den som antecknade 

kunde  anteckna  det  respondenten  uttryckte  med  kroppsspråk  och  blickar.  Inspelningarna 

transkriberades på dator med hjälp av hörlurar för att inte utelämna viktiga detaljer. Vi gjorde 

ett medvetet val att ta bort ord, så som mm, hmm, aa och andra läten som var irrelevanta för 

studien. Efter att transkriberingarna blev färdiga påbörjades analysen av empirin. 
 
 
 
 
4.4. Materialanalys 

 
Med hjälp av våra transkriberingar har vi kunnat analysera materialet för att se om vi fått svar 

på våra frågeställningar. Vi har använt tematisk analys för att analyserna materialet och för att 

hitta de olika teman som har framgått i intervjuerna. Tematisk analys innebär att leta efter 

gemensamma teman, dessa teman ska synliggöra den informationen som svarar an studiens 

syfte- och frågeställningarna. Enligt Bryman (2018) är tematisk analys ett av de vanligaste 

tillvägagångssätten när det sker en bearbetning av kvalitativa data. Tematisk analys innebär 

kortfattat att sortera kvalitativa data i olika teman för att därefter kunna hitta underteman. Detta
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har hjälpt studien att svara på frågeställningarna. Rennstam & Wästerfors (2015) benämner 

vilka faser vi kan analysera vårt material. De skriver om tre grundläggande faserna för att skapa 

en  bra  analys:  att  sortera,  reducera  och  argumentera.  Dessa  tre  faser  har  vårt  material 

genomgått under analysen. Sortera innebär att vi sorterar ut det relevanta materialet för vår 

studie. Reducera innebär att gå igenom vårt insamlande material ytterligare några gånger till, 

detta för att få fatt i de svar som stämmer in på våra frågeställningar. En argumentation enligt 

Rennstam och Wästerfors (2015) innebär att vi med det insamlade materialet jämför det med 

tidigare forskning för att se om det stämmer överens. Transkriberingarna analyserades även 

utifrån  studiens  teoretiska  utgångspunkt,  sociokulturellt  perspektiv  med  begreppen  den 

proximala utvecklingszonen och mediering. 
 
Transkriberingarna utfördes samma dag som intervjun ägde rum för att inte viktiga intryck 

skulle glömmas bort. Vi har använt oss av en transkriberingsnyckel för att underlätta för läsaren 

i våra citat (se bilaga 4). Vårt material lästes igenom ett flertal gånger för att vi skulle bekanta 

oss med empirin, transkriberingarna skrevs sedan ut i pappersformat för att underlätta sökandet 

av nyckelord som innebär att hitta ord och begrepp som är lika i de olika transkriberingarna, 

och teman. Efter funna nyckelord och teman skapades ett nytt dokument som vi samlade ihop 

vår insamlade empiri i. Detta för att kunna hitta kopplingar mellan de olika transkriberingarna. 

Under analysen av transkriberingarna hittades kopplingar mellan empirin och begreppen den 

proximala utvecklingszonen och mediering. 
 
 
 
 
4.5. Etiska ställningstaganden 

 
Studien utgår från de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2002) gett ut. 
 

Informationskravet  innebär  att  vi  studenter  skickade  ut  ett  mail  (se  bilaga  1)  till  alla 

respondenter.  I  mailet  förklarade  vi  studiens  syfte,  hur  intervjuerna  skulle  gå  till  och  

vad resultatet skulle användas till. I informationskravet framgick det även att studien är frivillig 

och att respondenten får avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Samtyckeskravet  innebär  att  i  muntlig  form  eller  skriftlig  form  kommer  överens  om 

respondenternas     deltagande     och     villkor     kring     den     kommande     undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta samtyckeskrav gjorde vi först i muntlig form där vi beskrev
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deras rättigheter i den här studien för att sedan slutliggöra det med ett kort kontrakt i skriftlig 

form (se bilaga 2). 
 
Konfidentialitetskravet  innebär  att  respondenterna  och  deras  arbetsplats  som  medverkar  i 

undersökningen  avidentifieras.  Respondenternas  personuppgifter,  exempelvis  namn,  ålder, 

vilken förskola de arbetar på blir avidentifierade där vi använder oss av med en bokstav eller 

ett alias istället (Vetenskapsrådet, 2002). Denna information förvaras av oss studenter på en 

säker plats. 
 
Nyttjandekravet innebär att vi ger information till respondenterna att deras personuppgifter ej 

ska   doneras   eller   utlånas   till   andra   forskare,   utan   bara   användas   i   denna   studie 

(Vetenskapsrådet,   2002).   Allt   material   kommer   att   makuleras   efter   godkännandet   av 

examensarbetet. 
 
 
 
 
4.6. Trovärdighet och generaliserbarhet 

 
Ahrne och Svensson (2015) beskriver innebörden av trovärdighet, vi har studerat det som är 

relevant för studiens syfte och frågeställningar. I och med att vi har valt respondenter ur ett 

snöbollsurval har det gett oss trovärdighet. På grund av att intervjuerna var inspelade kunde vi 

lyssna  ett  obegränsat  antal  gånger  på  varje  intervju  och  kunde  där  med  säkerhetsställa 

trovärdigheten i vad de sa. Författarna fortsätter beskriva att det finns regler att förhålla sig till 

för  att  skapa  en  trovärdighet,  så  som  att  vara  transparant  under  insamlingarna  av  empirin 

(Ahrne & Svensson, 2015). Genom att studiens tillvägagångssätt är noga beskrivet kan andra 

forskare  genomföra  denna  studie  och  få  ut  likartat  resultat.  Detta  benämner  Ahrne  och 

Svensson som generaliserbarhet (Ahrne & Svensson, 2015).
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5. RESULTAT 
 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet kommer att svara på studiens 

frågeställningar: 
 

A.  Hur beskriver förskollärarna sina erfarenheter om högläsning? 
 

B.  Hur beskriver förskollärarna sina erfarenheter och synpunkter om digitalisering? 
 

C.  Hur beskriver förskollärarna sina erfarenheter av att använda digitala verktyg i 

samband med högläsning? 
 
 
 
Nedan följer rubrikerna i kronologisk ordning i en röd tråd utifrån frågeställningarnas följd. 

Dessa rubriker är följande: Förskollärares erfarenheter av högläsning, Positiva erfarenheter av 

högläsning   i   förskolan,   Kritiska   synpunkter   på   högläsning   i   förskolan,   Förskollärares 

erfarenheter  av  digitalisering,  Tidsbrist  för  högläsning,  Oro  för  digitaliseringens  framväxt, 

Högläsning med hjälp av digitalisering, Bilderna genom digitala verktyg, Ett ökat intresse för 

barnen, Högläsning och digitalisering som komplement till varandra, Förskollärares kritiska 

synpunkter. 

Respondenterna i studien har avidentifierats och fått fiktiva namn: Anna, Betty, Cecilia, Doris, 

Emma och Frida. Vi har valt att lägga till skiljetecken och förtydligande ord inom parantes i 

våra citat för att göra det enklare för läsaren att läsa och förstå. 
 
 
 
5.1. Förskollärares erfarenheter av högläsning 

 
I denna del av resultatet kommer de teman som analyserats fram i materialanalysen: Positiva 

erfarenheter av högläsning i förskolan och Kritiska synpunkter på högläsning i förskolan. 
 
 
 
 
5.1.1. Positiva erfarenheter av högläsning i förskolan 

 

Anna beskriver och förespråkar högläsning utan digitala verktyg. För att genom bilder i böcker 

kan hjälpa att skapa ett intresse och en nyfikenhet hos barnen, detta för att barnen ska vilja se 

vad som händer i bokens slut och även få reda på vad boken handlar om. Anna beskriver att 

genom appen Polyglutt kan boken lätt bli en film för barnen. Anna menar här att det bästa sättet 

att  fånga  barnens  intresse  är  genom  den  traditionella  boken  och  inte  med  hjälp  av  

digitala verktyg. Betty berättar att hon aktivt lyssnar på vad barnen säger och hjälper barnen 

med ord och begrepp när barnen pratar. Hon beskriver det som att hon bejakar vad barnen säger 

och
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sedan utökar detta. Doris förespråkar värdet av den traditionella boken i tryckt form och betonar 

vikten av hur stor effekt den har på barnen och deras språkutveckling. Hon menar att känslan 

av den traditionella pappersboken inte går att ersätta med de digitala böckerna på lärplattan. 

Doris berättar: 
 

läs, glöm aldrig bort att läsa vanliga böcker för barn. Likadant att man känner att 
den känslan av pappersbok är ju faktiskt ganska häftig. Sen ska man inte utesluta 
de ena eller det andra. Men man får inte tappa bort någonting tycker jag. (Doris) 

 
 
 
Doris och Frida beskriver bokläsning i soffan som barnen i deras verksamheter ofta ägnar tid 

åt, då barnen tycker väldigt mycket om att sitta i soffan och bläddra i böcker. De beskriver även 

att  detta  sker  kontinuerligt  under  dagen  men  speciellt  efter  lunchen  under  eller  efter  

vilan. Barnens språkkunskaper utvecklas även om det inte är en planerad aktivitet. Dessa 

stunder ger barnen positiva erfarenheter av böcker och berättelser. De beskriver även att detta 

stärker deras relation  med  barnen  när  de  kurar  ihop  sig  i  ett  soffhörn  och  läser  en  bok.  

Betty  beskriver följande “men en bra bokläsningsstund, det kräver ju något av barnet. Barnet 

ska bli aktivt”. I boklässtunden menar Betty att barnen är aktiva inom läsningen med hjälp av 

frågor. Dock behöver det inte betyda att barnen sitter stilla på en plats under hela boklässtunden, 

utan att barnen  fortfarande  kan  röra  på  sig  men  ändå  höra  och  ta  in  allt  som  lästs  ur  

boken.  Frida benämner att barnen ska lära sig med ett pedagogiskt syfte. Frida menar att ett 

aktivt arbete hos förskollärarna  kring  böcker  med  ett  medvetet  syfte  hjälper  barnen  att  

utveckla  deras språkutveckling.  Även  att  deras  kreativa  sinne  får  utvecklas  med  hjälp  av  

den  traditionella bokens bilder. 
 
 
 
5.1.2. Kritiska synpunkter på högläsning i förskolan 

 

Doris påstår att om barnen i verksamheten är intresserade av läsning och högläsning, prioriteras 

det lågt hos förskollärarna i hennes verksamhet. Detta för att de känner att det är många andra 

teman och projekt som kräver ett stort engagemang. Dessa teman och projekt tar upp all den tid  

som  skulle  kunna  läggas  på  högläsning.  Hon  beskriver  att  om  förskollärarna  i  hennes 

verksamhet kommer överens om att de ska arbeta mer med högläsning som barnen tycker om 

skulle det prioriteras och läggas mer tid och fokus på det. Doris beskriver: 
 

jag tänker att vi också kan bli bättre på att läsa, men det är så många saker som 
man ska göra, då får någonting annat sticka åt sidan i stället. Våra barn tycker om 
att läsa böcker. (Doris)
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5.2. Förskollärares erfarenheter av digitalisering 

 
I  denna  del  av  resultatet  kommer  följande  teman:  Tidsbrist  för  högläsning  och  Oro  för 

digitaliseringens framväxt. 
 
 
 
 
5.2.1. Tidsbrist för högläsning 

 

Anna beskriver att det digitala arbetet inte går att arbeta impulsivt med som det går att göra med 

den traditionella boken. Hon beskriver att det alltid måste planeras väl och vara förberett innan 

aktiviteten kan genomföras. Hon menar då att förskollärarna behöver kompetens och kunskap  

kring  digitalisering  för  att  kunna  arbeta  med  det  tillsammans  med  barnen.  Anna benämner 

också att det uppstår tidsbrist med att arbeta med det digitala i förskolan, då hon anser att det är 

mycket att förbereda innan det går att använda, dock tycker hon att det digitala har många 

fördelar. Anna beskriver en bidragande faktor till varför det kan vara svårt att arbeta med 

digitala verktyg: 
 

man ska jobba kring det digitala och så men det finns ju även en baksida. Till 
exempel kommunen tar beslut om att förskolorna själva enskilt inte får ladda ner 
appar utan man måste kontakta någon i kommunen som gör det åt en. (Anna) 

 
 
 
Betty följer samma spår som Anna när Betty beskriver att hon tycker att inläsningstjänsten 

Polyglutt läser böckerna alldeles för fort så att barnen inte får en möjlighet att hänga med i 

berättelsen. Doris fortsätter med lärplattan i fokus att de i hennes verksamhet försöker arbeta 

bort  att  lärplattan  är  en  spelportal  för  barnen,  istället  att  det  är  ett  verktyg  för  exempelvis 

bokläsning. Även Frida benämner att det är svårt att arbeta med digitalisering med de yngre 

barnen mellan ett till tre år, då hon känner att hon inte har tillräckligt med kompetens kring 

digitala verktyg och hur de används. Anna, Betty, Doris och Frida uttrycker alla fyra att det 

finns olika svårigheter och hinder med digitala verktyg inom förskolans verksamhet. 
 
 
 
 
5.2.2. Oro för digitaliseringens framväxt 

 

Betty berättar att de digitala verktygen är bra och ser dess möjligheter men de får inte utesluta 

den  traditionella  boken.  Båda  verktygen  är  ett  bra  komplement  för  varandra  dock  bör 

förskollärare vara kritiska till vilka verktyg som används bäst vid ett visst lär tillfälle. Detta för 

att det digitala inte ska användas på fel sätt, exempelvis som en barnpassning. Anna förklarar
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att  det  finns  en  stor  förväntan  på  oss  förskollärare  från  både  ledning,  styrdokument  och 

vårdnadshavare. Förskollärare måste kunna mycket kring exempelvis högläsning och digitala 

verktyg.  De  känner  ett  hot  från  digitaliseringen  gentemot  den  traditionella  boken,  att  den 

kommer försvinna helt och att allt kommer vara digitaliserat i slutändan. Frida beskriver att det 

bör  ges  fortbildning  om  digitala  verktyg  och  hur  förskollärare  kan  använda  det  i  deras 

verksamhet som stöd i förmedlingen av verksamhetens olika pedagogiska syften. Hon berättar 

även att: 
 

det har ju blivit en större del nu i den nya läroplanen […] (det digitala har) blivit 
mycket större än vad jag personligen tycker att den behöver vara för jag tycker 
att man får ofta sånt hemma men det ska vara mycket i förskolan också. Men 
samtidigt så vet man att tekniken utvecklas ju hela tiden. Och vi måste hänga på 
[…] man kan ju inte klara sig utan det idag när man är vuxen. (Frida) 

 
 
 
 
5.3. Högläsning med hjälp av digitalisering 

 
I denna del av resultatet kommer temana: Bilderna genom digitala verktyg, Ett ökat intresse för 

barnen, Högläsning och digitalisering som komplement till varandra och Förskollärares kritiska 

synpunkter att redovisas. 
 
 
 
 
5.3.1. Bilderna genom digitala verktyg 

 

Respondenterna beskriver olika uppfattningar och erfarenheter kring digitala verktyg. Anna 

beskriver att elmokameran fungerar som ett bra komplement för den traditionella boken. Då 

elmokameran förstorar upp boken genom projektorn så att fler barn ser hela boken samtidigt 

utan onödiga konflikter som kan uppstå när barnen ska se bilderna. Respondenterna redogör att 

inläsningstjänsten Polyglutt kan fungera på likartat sätt som elmokameran. Cecilia berättar om 

inläsningstjänsten Polyglutt och dess positiva möjligheter i förskolan: 
 

de som har svårigheter så är det här att ljudböcker, […] vissa behöver läsa och 
vissa behöver se och höra det här att dom får höra ordet rätt (,) också att de blir 
fel, läser fel och då blir det ju svårare liksom […] (för att) få ett intresse för böcker 
som dom gillar. (Cecilia) 

 
 
 
Cecilia menar här att det digitala verktyget Polyglutt fungerar som ett hjälpmedel för barn i 

svårigheter med att läsa eller barn som helt enkelt inte finner ett intresse för läsning av olika 

slag. Polyglutt fungerar som en traditionell bok fast digitalt, barnen både ser och hör det skrivna 

ordet samtidigt. Medan Cecilia berättar följande om hur positivt det är att använda digitala 

verktyg vid högläsning:



20  

jag ser bara fördelar med det. Du får med hela gruppen. Läser en vanlig bok så är 
det svårt för dom å se […] Man kan stanna och se på bilderna, de kan man 
självklart i en vanlig bok med men det tar längre tid och just de här att du kan få 
den uppläst. (Cecilia) 

 
 
 
 
5.3.2. Ett ökat intresse för barnen 

 

Respondenterna har delat med sig av hur det ser ut i deras verksamhet. Betty förklarar då att 

förskollärare på alla förskolor bör göra ett medvetet val där det finns ett tydligt syfte. Boken 

som  valts  eller  finns  i  verksamheten  bör  vara  rolig,  utmanande  eller  väcka  tankar.  Även 

användningen av digitala verktyg skall genomföras med ett tydligt syfte. Det ska finnas en 

tydlig förklaring till varför och hur de använder sig av böcker i verksamheten. Det är viktigt att 

högläsningsstunden blir meningsfull för barnen, så att det skapas ett intresse och en nyfikenhet 

hos barnen. Förskolläraren skapar en lugn miljö bland barnen, där förskolläraren ser till att 

barnen kommit ner i varv och har koncentration innan förskolläraren börjar läsa boken. Det kan 

enligt Betty bidra till att barnen får ett ökat intresse för böcker. Betty beskriver att: 
 

man måste veta varför man tar fram det, vad är syftet och vad är målet med 
att ta fram just det (den traditionella boken och de digitala hjälpmedlen). […] 
att man liksom lite bäddar inför den här stunden (Betty). 

 
 
 
Betty fortsätter att förklara att hon har arbetat mycket med digitala verktyg så som datorer och 

lärplattor, detta tycker hon är ett verktyg som ska vara ett lika naturligt verktyg i verksamheten 

som en penna. Cecilia berättar att det är spännande och utforskande att arbeta med digitalisering 

med barnen och att det är roligt och spännande att det kommer in mer och mer i förskolans 

verksamhet. Cecilia beskriver även att förskollärarens roll och engagemang är viktigt för att 

nya metoder och verktyg ska tillämpas på rätt sätt hos barnen. Genom att förskollärarna är 

engagerade och får tillgång till kompetensutveckling om digitala verktyg för att både kunna 

lära ut och lära tillsammans med barnen. 
 
 
 
 
5.3.3. Högläsning och digitalisering som komplement till varandra 

 

Frida berättar när förskolläraren läst samma bok för sjuttonde gången kan det digitala verktyget 

Polyglutt vara en hjälpande hand. För både förskollärarna och barnen, då det kan vara svårt för 

förskolläraren att läsa med liknande inlevelse och tonläge igenom hela boken så många gånger 

på rad. Frida beskriver ett scenario som kan uppstå för henne som förskollärare vid högläsning:
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man känner ju själv att är man trött och läser så hör man ju själv när man läser 
om man är enformig, för det är där det är bra att det finns ett digitalt verktyg, när 
man känner att det är sjuttonde gången man läser den här boken. Fast det är nya 
barn som vill läsa, då kanske man själv känner att nu gör jag inte det här till en 
bra stund, om jag ska läsa den en gång till. (Frida) 

 
 
 
Doris menar att tjänsten Polyglutt är ett program som bland annat avlastar förskollärarna vid 

högläsning  för  barn  med  ett  annat  modersmål.  Cecilia  menar  istället  att  Polyglutt  är  en 

avlastning och ett hjälpmedel vid högläsning. Cecilia beskrev att det skapas en dialog mellan 

förskollärare och barn i användningen av Polyglutt. Detta för att det går att pausa uppläsningen 

och även zooma in på bilderna i boken för att skapa en dialog med barnen. Doris berättade att: 
 

det jag kan fascineras av är att den är så bred både via att man läser liksom, man 
kan ju välja både ha bilderna digitalt på väggen och läsa med vanlig röst men man 
kan också ha den som läser och på olika språk. (Doris) 

 
 
 
Anna, Cecilia, Doris och Frida har liknande tankar kring hur digitala verktyg kan komplettera 

den  traditionella  högläsningen  som  ett  hjälpmedel  eller  avlastning.  Betty  beskriver  att  

den positiva effekten med de digitala verktygen är att barnen vid högläsningsstunder inte 

behöver skapa   onödiga   konflikter   i   gruppen   kring   bilderna   i   boken,   om   den   inte   

syns   på storbildsskärmen. 
 
 
 
 
5.3.4. Förskollärares kritiska erfarenheter av högläsning och digitala verktyg 
Anna beskriver ett mönster som finns kring högläsning och film i hennes verksamhet, barnen 

har för vana att en bok är kopplad till en film efter lunchen. Filmen blir en belöning för att 

barnen har lyssnat på en bok, på så sätt hamnar inte böckerna i centrum. Anna beskriver hur 

deras läge ser ut: 
 

asså barnen här hyser inte ett jättestort intresse för högläsning, jag känner inte det. 
Utan dom vet att vi lyssnar på två böcker sen får vi kolla på film. Det är någonting 
de blivit vana vid för att det är deras mönster. Så de liksom är filmen som är det 
viktigaste i det hela. Så man måste ju verkligen jobba medvetet som pedagog att 
det egentligen (är) högläsningen som är det viktigaste och inte filmen som 
kommer efter. (Anna) 

 
 
 
Anna berättar att hon inte tror att de digitala verktygen kan skapa en större nyfikenhet hos 

barnen till böcker. Anna, Betty och Frida berättar att förskollärarna och barnen lär tillsammans 

och att förskollärarna bör ha intresse och grundläggande kunskaper om digitala verktyg för att 

kunna driva arbetet framåt. Betty rekommenderade att förskollärare emellan inte ska släppa
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högläsningen till de som inte har intresset för det, det blir då ingen kraft i bokläsningen. Betty 

förklarar varför det är viktigt: 
 

det är inte det viktigaste men det är otroligt viktigt. Otroligt viktigt alltså. Det är 
det (att) man får så många saker gratis, inte bara att de blir duktiga utan att de får 
fler ord, dom blir duktigare skrivare längre upp. (Betty) 

 
 
 
Anna, Betty och Frida menar att bokläsningen skall ske med förskollärare som är intresserade 

av högläsning och böcker för att ge vidare den magiska kraften till barnen, så att de får ett 

intresse kring böcker. Doris förklarar en annan synpunkt där hon beskriver närheten mellan 

förskollärare,  barn  och  den  traditionella  boken  ger  en  närhet  i  soffan  som  inte  de  digitala 

böckerna gör. Anna belyser en ingång till den magiska världen som finns i den traditionella 

boken. Emma förespråkar då att det är viktigt att hitta roliga böcker som barnen är intresserade 

av och att läsa dessa böcker med inlevelse, ändra tonläge för att få boken spännande.
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6. DISKUSSION 
 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter kring högläsning och digitala 

verktyg. Samt hur förskollärare kan arbeta med dessa aspekter i förskolans verksamhet. Det här 

kapitlet innefattar: Resultatdiskussion, Slutord, Metoddiskussion samt Förslag på vidare 

forskning. I resultatdiskussion diskuteras de teman som analyserats fram. 
 
 
 
6.1. Resultatdiskussion 

 
De digitala verktygen tolkar vi som ett medierande redskap, ett redskap som kan hjälpa barnen 

med kunskap om bland annat språk. Flertalet av respondenterna uttryckte att det digitala inte 

kan förmedla samma känsla som den traditionella boken. Trots att de digitala verktygen kan 

hjälpa förskollärarna i verksamheten då det idag är stora barngrupper med få förskollärare. 

Appen Polyglutt har gett förskollärarna möjlighet till att låta barnen själva sitta och lyssna på 

en bok utan att behöva be en förskollärare att läsa. Dock trodde vi att respondenterna skulle 

varit mer påläsa och mer aktiva i sitt arbete kring digitalisering. Detta i och med den reviderade 

läroplanen för förskolan som träder i kraft den 1 juli 2019. Digitaliseringen har fått ett stort 

utrymme i förskolans reviderade läroplan men tyvärr hade flertalet av respondenterna fått dålig 

kompetensutveckling  kring  digitaliseringens  möjligheter  i  deras  verksamheter.  Eckeskog 

(2019) beskriver i sin studie att verksamma förskollärare tycker att teknik är något som inte ska 

arbetas med, då det inte styrker deras arbetsroll. Då förskollärarna i Eckeskogs studie tycker att  

barnen  ska  arbeta  och  utforska  materiella  ting  med  händerna  (Eckeskog,  2019).  Lpfö18 

belyser dock i revideringen att digitalisering är något förskolläraren ska arbeta med. 
 
Anna berättade att hon inte tror att de digitala verktygen kan bidra till en ökad nyfikenhet hos 

barnen. Detta säger emot majoriteten av de övriga respondenterna. Majoriteten har beskrivit att 

de digitala verktygen kan hjälpa barnen med att fokusera på berättelser och böcker. Neuman, 

Wong och Kaefer (2017) menar att digitala verktyg kan skapa en nyfikenhet hos barnen till att 

utforska böcker och texter. Men det är upptill förskolläraren att ta tillvara på denna nyfikenhet 

och göra något meningsfullt. Inte låta det digitala enbart ge barnen högläsningsstunder utan att 

det kan vara till hjälp med att starta upp en nyfikenhet och ett intresse för böcker och texter hos 

barnen. Det är i sin tur viktigt att förskollärarna har kompetens kring varför högläsning är så 

viktigt för barnen. Anna berättade även att det är svårt att arbeta spontant med digitalisering då 

förskollärarna i hennes kommun inte får ladda ner appar och spel själva utan att en IT- tekniker 

måste utföra det. Detta skapar en fördröjning i hennes arbete kring digitalisering, då hon inte



24  

kan vara lika spontan med det digitala när barnen i hennes verksamhet vill spela ett spela med 

exempelvis ormar. Det är då svårt att snabbt använda sig av digitala verktyg, då förskollärarna 

inte har förfogande till att utföra nedladdningar. En av respondenterna uttalade även svårigheter 

med att använda digitala verktyg med de yngsta barnen, hon kände att hon inte hade tillräckligt 

med kunskap om vad de digitala verktygen kan hjälpa henne med sitt arbete. Hon uttryckte 

även att de yngsta barnen inte behöver tillbringa någon större tid med de digitala verktygen då 

det är något barnen kommer att bekanta sig med i äldre ålder. 
 
Två  av  förskollärarna  uttryckte  att  digitaliseringen  tar  upp  för  stor  plats  i  förskolans 

verksamhet, då de tyckte att barnen får med sig mycket av det hemifrån. Samtidigt beskrivs det 

i  Lpfö18  (Skolverket,  2018)  att  förskollärare  ska  arbeta  med  digitala  verktyg  i  förskolan. 

Respondenternas personliga åsikter kring digitalisering överensstämmer inte med läroplanen, 

något som de båda uttryckte under intervjun. De berättade även att vissa personliga åsikter får 

stanna hemma. När de kommer till arbetsplatsen får de ta på sig “arbetskläderna” och arbeta 

utefter förskolan läroplan. 
 
Respondenterna  poängterade  även  fördelar  med  användningen  av  de  digitala  verktygen. 

Exempelvis en högläsningsstund kan förskollärarna använda sig av appen Polyglutt som kan 

hjälpa förskolläraren med att läsa böcker för barnen, då det idag är stora barngrupper med få 

personal. Appen Polyglutt har även andra möjligheter så som att den enbart kan visa boken och 

förskolläraren kan då både bläddra och läsa själv men appen kan även läsa och bläddra boken 

automatiskt.  Ehriander  (2017)  benämner  motsatsen  till  studiens  resultat,  som  ger  svar  på 

frågeställningarna att de digitala verktygen kan fungera som ett hjälpmedel i förskolan för att 

väcka barnens intresse för böcker och högläsning. Författaren nämner även att det ges mindre 

tid för högläsning på förskolorna på grund av stora barngrupper. I vårt resultat framgår det att 

digitalisering kan vara ett hjälpmedel i dessa situationer. Även när förskollärarna skall läsa en 

fysisk bok så kan de använda sig av en elmokamera när det är stora barngrupper. Elmokameran 

förstorar upp boken på väggen som i sin tur gör att fler barn kan se samtidigt utan att skapa 

diskussioner om att de inte ser bilderna i boken. Kjällander och Johnsson Frankenberg (2018) 

benämner   att   de   digitala   verktygen   är   ett   stöd   för   både   förskollärarna   och   barnen   

i verksamheten. Även Brodin och Renblad (2019) beskriver vikten av att barn lär sig mer i ett 

sociokulturellt  sammanhang,  att  barnen  ges  möjligheter  att  utvecklas  under  de  sociala 

aktiviteterna  med  andra  barn  och  förskollärare.  Då  är  elmokameran  ett  bra  alternativ  att 

använda  om  det  är  stora  barngrupper  och  förskollärare  vill  att  alla  ska  se  och  vara  med  

i diskussionen  kring  boken  samtidigt.  Säljö  (2015)  benämner  att  inom  det  sociokulturella
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perspektivet används begreppet mediering. Ett begrepp som kan kopplas till studiens resultat 

då de digitala verktygen blir ett sätt för barnen att förstå sin omvärld. Precis som respondenterna 

belyser att de digitala verktygen kan hjälpa dem med en roligare högläsningsstund, där alla 

barnen i barngruppen kan vara med samtidigt. 
 
Utifrån studiens resultat har ett flertal respondenter uttalat sig om att de kunde blir bättre på att 

ge barnen tillfällen till att lyssna på böcker. Men tyvärr fanns det andra saker exempelvis teman 

och projekt som då skulle behövas lämnas åt sidan, på grund av tidsbrist och personalbrist. 

Även om alla respondenterna uttryckte sig om att barnen i deras verksamhet gillade att läsa och 

lyssna på böcker. Studiens resultat visar på att förskollärarna har mycket att göra och att deras 

prioriteringar för just högläsning prioriteras bort i stor utsträckning. Vi som studenter tycker 

inte det känns bra att förskollärarna väljer att prioritera bort aktiviteter som barnen tycker om 

och gillar. Enligt Lpfö18 (Skolverket, 2018) skall förskolan bidra till att barnen utvecklar en 

livslång lust att lära, då förskolan ska ta tillvara på barnens intressen och arbeta utifrån det. 

Samtidigt skriver Erhiander (2017) fram att det finns mycket tid att lägga på just högläsning, 

att förskollärare faktiskt har tid till att planera högläsningstillfällen i verksamhetens vardag. 

Därav tolkas det som att respondenterna väljer att lägga tid på andra teman och projekt istället 

för högläsning som stödjer språkutvecklingen. Därför anser vi att det är viktigt att veta syftet 

med högläsning och vad det kan bidra och utveckla hos barnen. Varför väljer då flertalet av 

respondenterna att plocka bort en aktivitet som barnen i deras verksamheter gillar och som 

gynnar barnen i deras språkutveckling? Även Chao et al. (2015) benämner att det är viktigt att 

skapa en nyfikenhet till böcker hos barn i tidig ålder, detta för att öka språkutvecklingen. I och 

med att det uppstår mindre konflikter med hjälp av de digitala verktygen kan barnen få upp en 

större nyfikenhet och intresse för böcker i olika former. Då texter och böcker är något som 

förskolans verksamhet använder sig av varje dag, är det extra viktigt att förskollärare börjar 

med att väcka ett intresse för språket i en tidig ålder hos barnen. 
 
Anna  förklarade  att  det  i  hennes  verksamhet  fanns  ett  mönster  vid  högläsning.  Barnen  

i verksamheten hade som vana att lyssna på två böcker sedan titta på film. Det spelade ingen 

roll om boken var i fysisk form eller digital. Detta kan skapa en negativ effekt till användningen 

av digitala verktyg. Genom att lyssna på böcker digitalt kan barnen uppfatta det som en film 

och detta blir en negativ effekt av de möjligheter de digitala verktygen kan ge oss. Vi anser att 

förskollärarna  i  verksamheten  behöver  arbeta  mer  aktivt  med  böcker  och  högläsning  så  

att barnen får med sig att böcker har ett stort värde. Böcker ska vara något kul och intressant att 

lyssna till, för att barn i senare år ska tycka det är roligt att lära sig läsa och skriva. Säljö (2015)
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beskriver begreppet den proximala utvecklingszonen som är att ge barnen utmaningar ovanför 

deras befintliga kunskapsnivå för vidare utveckling. Något som respondenterna borde ta till sig,  

är  den  proximala  utvecklingszonen.  Förskollärarna  behöver  börja  om  på  nytt  med 

högläsningsstunder  för  att  ge  barnen  möjligheter  till  att  skapa  nyfikenhet  kring  böcker. 

Förskollärarna behöver tänka utifrån den proximala utvecklingszonen då för att kunna utmana 

barnen  på  ett  utvecklande  sätt,  genom  att  ge  barnen  kunskap  som  är  strax  över  barnens 

befintliga kunskapsnivå. Detta för att kunna hålla kvar barnens intresse då de tycker att det är 

kul  och  intressant  att  lyssna  och  läsa  böcker.  Anna  och  Betty  förklarade  att  de  digitala 

verktygen kan ge en fel bild för barnen, exempelvis att lärplattorna enbart är till för film eller 

spel av olika slag, detta för att många av barnen har tillgång till digitala verktyg hemma. Anna 

berättade att om förskollärarna i hennes verksamhet väljer att visa böcker på lärplattan och via 

projektor och att det för de yngsta barnen blir som en film och att de därmed inte får upptäcka 

hur en bok ser ut. Barnen får då inte chansen att utforska boken som ett materiellt ting. Vi anser 

att nyfikenheten och intresset för böcker ökar då inte för de yngre barnen utan det kan medföra 

att det digitala inte används på ett meningsfullt sätt, eftersom barnen enbart är ute efter att se 

en  film.  I  Emmas  verksamhet  har  de  gjort  ett  medvetet  val  att  använda  högläsningen  

före lunchen för att skapa en lugnare matsituation. Även Lpfö18 (Skolverket, 2018) skriver fram 

att det skall erbjudas en stimulerande miljö för att barnen skall få möjlighet till att utveckla sitt 

språk. Emma och hennes kollegor har haft ett konsekvenstänk och testat sig fram till när de 

väljer att ha högläsning. Detta för att få till en så bra högläsningsstund som möjligt tillsammans 

med barnen. 
 
 
 
 
6.2. Slutord 

 

Med  resultatet  av  denna  studie  har  vi  fått  bekräftelse  på  att  digitala  verktyg  kan  vara  

ett hjälpmedel för förskollärare och barn i samband med högläsning. Läroplanen för förskolan 

Lpfö18  (Skolverket,  2018)  skriver  fram  att  digitalisering  är  något  som  förskollärarna  

skall arbeta med. Lpfö18 skriver även att högläsning är något som barnen ska få ta del av under 

sin tid på förskolan. I denna studie har ni fått ta del av olika arbetssätt för att kunna koppla 

samman högläsning och digitala verktyg. Förskollärare kan med hjälp av denna studie se 

möjligheter till att använda högläsning med hjälp av digitala verktyg och studien har påvisat att 

de digitala kan hjälpa barnen med nyfikenhet till böcker och andra texter.
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6.3. Metoddiskussion 
 
Utifrån denna studie lämpades en kvalitativ metod, då vi ville få tillgång till förskollärares 

erfarenheter och beskrivningar om på vilka sätt de använder digitala verktyg vid högläsning. Vi 

valde att genomföra intervjuerna tillsammans för att båda skulle få möjlighet till samma 

information.  Vi  har  även  diskuterat  hur  materialet  kunnat  påverkas  om  vi  hade  skickat  

ut frågeformuläret i förväg. Det kan göra att respondenten tagit tid till att reflektera över 

frågorna och hur de skulle svara, vilket i sin tur skulle kunnat ge ett djupare svar än vad vi fick. 

Dock hade svaret kunnat bli en försköning av sanningen. Vi kände att den avsatta tidsangivelsen 

för intervjuerna var rimliga, då detta undvek stress eller tidsbrist hos både oss och 

förskollärarna. 
 
När vi valt metod har vi funderat på vilka sätt över vilken analysmetod som kommer att gynna 

oss i analysen och efterarbetet av alla intervjuer. Vid ett tidigt skede kände vi att vi bör använda 

en metod som hjälper oss att komma framåt. Vi valde metoden tematisk analys, då denna metod 

hjälpte oss att få fram nyckelord och teman bland transkriberingarna som var betydelsefulla för 

vår studie. Efter informationssökningen kring metoden panelintervju, bestämde vi oss för att ta 

inspiration av denna metod. Inom panelintervju kan vi båda två vara med på alla intervjuer men 

ha  olika  ansvarsområden.  Detta  för  att  både  skulle  ha  lika  mycket  ansvar  vid  intervjuerna 

(Kylén, 2004). Vi har även delat upp transkriberingarna mellan oss så att båda tar lika stort 

ansvar, vi transkriberade hälften av intervjuerna var. Vid genomförandet av en intervju blev vi 

störda av att en annan kollega till förskolläraren som kom in i rummet och pratade. Detta krävde 

att vi pausade intervjun för att materialet inte skulle förstöras. Högläsning med hjälp av digitala 

verktyg är något alla förskolor i denna studie arbetar med, därför krävdes inget särskilt urval av 

förskollärare. Detta är säkerställt då det är tidigare VFU-platser.  Det enda urvalet vi gjorde var 

att välja arbetande förskollärare i olika kommuner och även kommunala och fristående 

förskolor.  Med  hjälp  av  OneDrive  kunde  vi  spara  tid  för  analysen,  vilket  vi  genomförde 

tillsammans. Detta kunde vi göra för att allt material fanns på OneDrive där alla ändringar 

sparas, oavsett om vi satt vid olika datorer på olika tidpunkter var för sig. Det enda enskilda 

arbetet vi gjort var när vi transkriberade intervjuerna. 
 
 
 
 
6.4. Förslag på vidare forskning 

 

Under  arbetet  med  denna  studie  har  flera  tankar  och  funderingar  uppkommit  kring  hur 

förskollärarnas erfarenheter kring högläsning och digitala verktyg ser ut. Vad hade hänt om en 

liknande undersökning utförs om fem år, när den reviderade läroplanen varit aktiv under en
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längre tid? Det vore intressant att undersöka om resultatet blir detsamma som resultatet i 

denna studie.
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: informationsmail 
 

Hej! 
 

 
Vi är två stycken tjejer som går sitt sista år på förskollärarutbildningen i Jönköping! 

Vi heter Jonna Balinovic och Linnéa Sandberg. 

Det är nu dags för att börja skriva vårt examensarbete och vårt kommer handla om 

högläsning i förskolan med hjälp av digitala verktyg. 
 
 

Då undrar vi ifall just du eller någon annan förskollärare på din verksamhet skulle vara 

intresserade på att vara med på en intervju kring detta ämne? 

Intervjuerna kommer ske under veckorna 16 och 17. 
 

Dessa intervjuer räknar vi med att uppehålla er i ungefär 30-40min. 
 

Vi skulle önska svar så fort som möjligt med datum och tid som passar er bäst av dessa 

nedanför! 
 

v.16                                                                    v.17 
 

Mån 15/4:      09:00-10:30 eller 13:00-14:30      Tis 23/4:       09:00-10:30 eller 13:00-14:30 
 

Tis 16/4:        09:00-10:30 eller 13:00-14:30      Ons 24/4:      09:00-10:30 eller 13:00-14:30 
 

Ons 17/4:      09:00-10:30 eller 13:00-14:30      Tors 25/4:     09:00-10:30 
 

Tors 18/4:      09:00-10:30 eller 13:00-14:30      Fre 26/4:       09:00-10:30 eller 13:00-14:30 
 
 
 

Ert svar kan ni skicka till antigen 

bajo1697@student.ju.se eller 

sali16to@student.ju.se 
 

Med vänlig hälsning, Jonna Balinovic & Linnéa Sandberg 🙂



2  

 
 
Bilaga 2: Samtyckeskravet 

 
 

Samtyckeskrav 
 
 
 
 

•   Du som respondent får närsomhelst avbryta intervjun. 
 

• Intervjun kommer att spelas in för transkribering och kommer att makuleras efter att 

examensarbetet är godkänt. 

•   Du och förskolan kommer att avidentifieras i vårt arbete. 
 
 
 
 
Datum:   

 
 
 
 
Respondent:   

 
 
 
 
Student:   

 
 
 
 
Student:  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 
 

1.   Vilket år studerade du till förskollärare? 
 

2.   Vilka åldersgrupper på barn har du erfarenheter av att arbeta med? 
 

3.   Vilken åldersgrupp arbetar du med nu? 
 

4.   Kan du berätta lite om förskolan du arbetar på nu, eventuell inriktning/tema/projekt? 
 

5.   Hur uppfattar du digitalisering? 
 

a.   Förklara, ge exempel 
 

6.   Vilka digitala hjälpmedel har ni tillgång till i er verksamhet? 
 

a.   Vilka av dessa använder ni regelbundet? 
 

b.   På vilket sätt använder ni dem? Ge exempel. 
 

7.   Vilka digitala hjälpmedel använder ni vid högläsning? 
 

a.   Om Ja, vilka? 
 

b.   Om Nej, varför inte? 
 

8.   Hur använder ni dessa verktyg vid högläsning? 
 

a.   Använder ni det vid varje tillfälle eller utvalda tillfällen? 
 

b.   Om ja, vilka? 
 

c.    Om nej, varför inte? 
 

9.   Finns det enligt dig några svårigheter med att använda sig av digitala verktyg i 

samband med högläsningen? 

a.   Om ja, vilka? 
 

b.   Om nej, varför inte? 
 

c.    Motivera, ge exempel på en bra/ dålig situation. 
 

10. Den nya läroplanen (Skolverket, 2018) beskriver att utbildningen ska ge barnen 

förutsättningar att utveckla digital kompetens, kring digitala medier som barnen 

stöter på i deras vardag, hur arbetar ni med detta på er förskola? 

a.   Ge exempel, förklara. 
 

11. I vilka sammanhang använder ni högläsning? 
 

a.   Ge exempel, förklara. 
 

12. Hur viktigt anser du att högläsning är för barn? 
 

a.   Vilka följder kan högläsning ge barnen?
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b.   Ge exempel 
 

13. På vilka sätt kan du öka intresset för högläsning hos barnen? 
 

a.   Ge exempel, förklara 
 

14. Hur tänker du kring Lpfö18’s nya föreskrift kring högläsning. “Barnen ska erbjudas 

en stimulerade miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att 

lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter”. 

a.   Bedriver du ett sådant arbetssätt?
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Bilaga 4: Transkriberingsnyckel 
 
 
Transkriberingsnyckel 

 
 
[…] = paus i yttrande 

 

 
( ) = förtydligande ord, bokstäver och skiljetecken 


