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Sammanfattning 
 

Syftet med det här examensarbetet är att ur ett förskollärarperspektiv undersöka vad 

högläsningen har för betydelse för barns utveckling av literacy. De teoretiska 

utgångspunkterna hämtas från forskningsfältet literacy som handlar om att kunna läsa 

och skriva samt förståelsen av symboler, språkliga verktyg och hur man kan använda 

dem i samspel med andra. I den här undersökningen har fem förskollärare medverkat i 

semistrukturerade intervjuer. Resultaten visar på utifrån förskollärarnas utsagor att de 

använder sig av högläsning i undervisningssyfte för att främja barns språkutveckling. 

Resultaten visar även på flera faktorer som är betydelsefulla för barns utveckling av 

literacy ur förskollärarnas perspektiv. En faktor är att barn ska få ett berikat ordförråd 

under högläsningen. Ytterligare en faktor är vikten av att barn får möjlighet att vara 

delaktiga i högläsningen och att förskollärare är lyhörda och tar del av de frågor som 

barnen väljer att lyfta fram. Delad högläsning bidrar till att barn utvecklar sitt verbala 

språk, utvecklar fantasin, det gynnar samspelet mellan barn/barn och vuxna/barn, 

förbereder barn att bli läsare och bidrar till innehåll i barns lek. Dessa faktorer är viktiga 

kunskaper för att barn ska kunna utveckla sin literacy.   
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Albin 2 år blir hämtad från förskolan av sin mamma, han 

springer fram till mamman och kramar om henne. Efter det 

springer han fram till soffan i rummet och klättrar upp på 

den. Han sträcker sig efter en bok på hyllan ovanför soffan 

och tar ner boken om rödluvan och vargen. Han öppnar 

boken och säger ”kolla mamma” och hon tittar på sidorna i 

boken som han visar. Efter att han har bläddrat några sidor 

får han upp en sida med en bild på den stora stygga vargen 

och utbrister med en hög röst ”Neeej, neeeej, neeeej (och 

slänger igen boken)”, han visar att vargen är farlig!  

 

Inledning 
 

I exemplet ovan visar pojken sin förståelse av en berättelse som förskollärarna har läst 

och dramatiserat tillsammans med barnen på förskolan tidigare under dagen. Han har 

deltagit i en aktivitet som bidrar till utveckling av literacy. Det här examensarbetet riktar 

fokus på förskollärares syn på vad högläsningen har för betydelse för barns utveckling 

av literacy. Både Fast (2007) och Björklund (2008) lyfter fram att begreppet 

literacy/litteracitet handlar om bilder, musik, symboler, verbala språket, teckenspråk, 

kroppsspråk som gestik och ansiktsuttryck, och idag innefattar det även 

medialitteracitet, visuell litteracitet och datorlitteracitet. Förskollärare har som 

strävansmål att utveckla barns literacy och i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för 

skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.  

 

Granberg (1996) betonar att sagor ska vara en självklarhet i förskolan, inte bara genom 

högläsning utan också som fri läsning. En faktor som diskuteras av Granberg är att allt 

för många som verkar inom förskolan använder sig av högläsning för att lugna 

barngruppen eller ett sätt att söva barnen. På det viset blir högläsningen en 

envägskommunikation där förskolläraren är sändaren och barnen mottagarna som inte 

får chansen att reflektera över berättelserna. Högläsningen får på så sätt en annan 

funktion än vad som anges i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) där det 

förtydligas att barn ska erbjudas en stimulerande miljö i förskolan där de får 

förutsättningar att utveckla språket. Genom att lyssna till högläsning får barn 

förutsättningar till att samtala om litteratur och andra texter. Granberg (1996) beskriver 

förskollärares syfte med högläsningen. Granberg förtydligar att förskollärares syfte med 

sagostunden bör vara underhållande, att sagan som väljs ska vara lockande och roa 

barnen. Sagostunden bidrar på så sätt till ett lustfyllt lärande. Vidare menar Granberg att 

sagostunden bör genomföras i gruppstärkande syfte, att det ska ge barnen en gemensam 

och positiv upplevelse som stärker dem. Hon förtydligar även att sagostunden ska vara 

språkutvecklande. Förskollärare som läser sagorna blir en språklig förebild för barnen 

när det gäller meningsuppbyggnad, uttal, nya ord samt begrepp. Ännu ett syfte med 

sagostunden är att den ska vara jagstärkande då det ska uppmuntra barn till att ta 

initiativ och vilja berätta själva. Andra syften med sagostunden är att det ska vara 
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empatigrundande. Det ska ge barnen tillfälle att identifiera och känna sympati för 

sagornas figurer vilket kan leda till att barnen får förståelse för känslor och upplevelser. 

Slutligen menar Granberg att sagostunden finns för att skapa förutsättningar för barn att 

utvecklas till fantasifulla samt harmoniska barn med självförtroende, utvecklat språk 

och bra begreppsuppfattningar.   

 

Anledningen till fördjupningen av frågor som behandlar högläsningens betydelse för 

barns literacy beror på mina egna erfarenheter i samband med att jag blev förälder. Jag 

har följt hur mitt barn har utvecklats genom att ta del av litteratur från början av sitt liv. 

Det är intressant att se hur barn lär sig att kommunicera genom att delta i högläsning 

och hur de utvecklas som personer. Internationella studier visar att barns 

språkutveckling har förändrats genom åren. Brink (2016) refererar till resultat som 

framkom i PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2011. PIRLS är 

den mest omfattande undersökningen av barns läsförmåga som någonsin gjorts. Under 

2001 visade det att det genomsnittliga resultatet för de svenska barnen var högre än de 

övriga 49 EU- och OECD- länderna i genomsnitt. Sedan 2001 har barns läsförståelse i 

Sverige försämrats. Under 2001 låg Sverige på första plats och under 2011 hamnade de 

på 15e plats. Här blir det tydligt att barns språkutveckling har försämrats under åren. 

Idag finns en tendens till mer positiva resultat, för under 2016 genomfördes ytterligare 

en PIRLS undersökning där 50 länder deltog och då hamnade Sverige på åttonde plats 

enligt Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Brink (2016) poängterar att barns 

språkutveckling förbättras om förskollärare tillsammans med barn arbetar intensivt med 

barns förståelse, tolkning och skapande av texter.  

 

Det här examensarbetet utgår från ett förskollärarperspektiv då de didaktiska frågorna 

vad och hur undersöks. Det kommer undersökas vad högläsningen har för betydelse för 

barns utveckling av literacy och hur förskollärare ser på arbetet med högläsning för att 

bidra till barns utveckling av literacy. I nästa kapitel presenteras tre centrala begrepp 

som är betydelsefulla för det här examensarbete. De centrala begreppen är literacy, 

emergent literacy och delad högläsning.  
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Literacy 
 

I det här kapitlet presenteras tre centrala begrepp som har betydelse för det här 

examensarbetet. De tre begreppen är literacy, emergent literacy och delad högläsning. 

Björklund (2008) poängterar att litteracitet är ett begrepp som är under utveckling och 

utvidgning eftersom det inte bara handlar om att kunna läsa och skriva längre som det 

gjordes förr i tiden innan begreppet utvidgades. Pihlgren (2017) belyser också att det 

handlar om att kunna läsa och skriva. Förutom att kunna läsa och skriva menar Pihlgren 

att det handlar om förståelsen av symboler, språkliga verktyg och hur dessa används och 

hur man kan använda dem i samspel med andra. Pihlgren betonar att det är i det 

vardagliga språket som literacy utvecklas. Björklund (2008) har översatt begreppet 

literacy till litteracitet vilket har anammats av vissa nationella forskare medan andra 

använder den internationella benämningen literacy. I det här examensarbetet kommer 

både literacy och litteracitet användas enligt författarnas begreppsanvändning.  

 

Literacy som social aktivitet  

 

Literacy är en social aktivitet och det är främst sådant som människor gör på egen hand 

eller tillsammans med andra belyser Fast (2007) som refererar till Barton (1994). Vidare 

menar Fast att det finns olika typer av literacy som är kopplade till olika sammanhang 

av våra liv, som i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen, i kyrkan och liknande. Fast 

belyser att barn lär sig literacy i hemmet då de ser när vårdnadshavarna läser, skriver, 

pratar i telefonen och skriver på datorerna och barnen gör likadant. Exempelvis om 

vårdnadshavarna läser en bok för barnen tar de efter hur vårdnadshavarna sitter, håller i 

boken, bläddrar och hur de använder sin röst när de läser. Även Björklund (2008) 

betonar att litteracitet är en social aktivitet då det är en lång och komplex process som 

börjar genom kommunikation med omgivningen. Denna typ av kommunikation börjar 

med ansikte till ansikte kommunikation i sampel med andra och här lär sig barn 

benämna objekt och företeelser i omgivningen samt att integrera med andra genom tal. 

Literacy som social aktivitet utvecklas vidare av Bergöö (2016) som menar att 

begreppet literacy också handlar om förmågan att utnyttja olika resurser som stöd, som 

att exempelvis vända sig till sina vårdnadshavare, syskon, kamrater eller förskollärare 

för att få hjälp. Idag ses begreppet literacy som något en individ använder i sin 

omgivning tillsammans med andra. Det kan handla om att exempelvis kunna utnyttja 

kartor, kataloger, böcker och datorer som stöd när man ritar, skriver eller läser. Även 

Jönsson (2016) poängterar för att barn ska kunna utveckla sin literacy behöver de få ta 

del av praktiker och delta i processer tillsammans med vuxna och barn där de kan göra 

upptäckter, både på egen hand och tillsammans med andra. Bradley och Donovan 

(2012) belyser att vuxna bör läsa högt för barn och de menar att om vuxna läser samma 

böcker och berättelser om och om igen kan det ge många fördelar för barns språk och 

utveckling av literacy. Även Gardner-Neblett, Holochwost, Cranley Gallagher, Iruka, 

Odom och Pungello Bruno (2017) belyser att delad högläsning, det vill säga att vuxna 

läser för barn eller barn till barn, är ett effektivt sätt att utveckla yngre barns literacy. 

Pihlgren (2017) argumenterar också för betydelsen av att barn deltar i delad högläsning 



 

4 

 

tillsammans med vuxna och andra barn. Att få lyssna till högläsning och samtala med 

vuxna och andra barn om texterna och bilderna i böckerna hör till grundläggande 

faktorer för att barn ska kunna utveckla sin literacy. 

 

Emergent Literacy  

 

Det andra centrala begreppet som är betydelsefullt för det här examensarbetet är 

emergent literacy. Perioden från att barn föds tills de är 5 år kallas för ”emergent 

literacy stage”. En forskare som har haft betydelse för förståelsen av begreppet 

emergent literacy är den Nyazeeländska forskaren Marie Clay. Både Venticinque (2005) 

och Björklund (2008) refererar till Clay när de definierar vad begreppet emergent 

literacy kan innebära. Clay introducerade termen emergent literacy år 1966 när hon 

beskrev de yngre barns strategiska beteende när de använde böcker och skrivmaterial 

för att imitera läs- och skrivaktiviteter när de egentligen inte kan läsa eller skriva. 

Björklund (2008) belyser att begreppet emergent literacy som term för de yngre barns 

läs- och skriverövranden inte var ett överraskande begrepp då resultatet från flera olika 

studier visar att rötterna till läs- och skrivprocessen syns tidigt i livet.  

 

Venticinque (2005) lyfter fram att vuxnas läsning för barn under barnets emergent 

literacyperiod bidrar till barnets förmåga att börja läsa själv. Det är under denna period 

som barn utvecklar sina läs- och skrivegenskaper och det är den mest avgörande 

perioden för dem. Det är under denna tid som barn får kunskaper om läsning och 

skrivning, inte bara genom formella instruktioner utan även genom de enklaste 

handlingarna, att observera och delta i informella literacyhändelser som äger rum i 

barns vardag. Genom att observera andra som är engagerade i literacy kan barn få 

viktiga förutsättningar när det gäller literacy såsom fonologisk medvetenhet, alfabetiska 

kunskaper, vokabulärkunskaper och metalingvistik medvetenhet. Med fonologisk 

medvetenhet menas det att barn förstår språkets olika ljud och hur det förhåller sig till 

varandra och bildar ett ord, barn som är fonologiskt medvetna kan höra olika 

bokstavsljud i ett ord. Med metalingvistik medvetenhet menas att barn har förmågan att 

kunna resonera och leka med språket. Vokabulärkunskaper innebär att barn har ett 

utvecklat ordförråd och alfabetiska kunskaper betyder att barn förstår hur alfabetet är 

uppbyggt. Venticinque refererar också till Goodman (1986) som betonar att när barn 

engagerar sig i läsning kommer de underfund med att sidor från ord och ord till sidor 

har en mening som bildar en berättelse. Det vill säga att barn lär sig att förstå att texten 

på en sida har ett samband med illustrationerna och att det finns ett specifikt budskap att 

läsas i en viss ordning. Christenson (2016) belyser att när vuxna läser högt för barn blir 

det ett effektivt verktyg för att utveckla barns emergent literacy som barn behöver för att 

bli kompetenta läsare. Ett sätt att göra det på är att använda sig av litteratur som 

intresserar barn och som kan användas för att diskutera tillsammans med barnen. Även 

Gardner-Neblett et al. (2017) poängterar att det finns mycket forskning som stödjer att 

delad högläsning är viktigt för yngre barns språkutveckling och emergent literacy. 

Denna term blir betydelsefullt i det här examensarbetet då intervjuer kommer 
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genomföras med förskollärare som arbetar på förskolor där emergent literacy är som 

mest betydelsefullt och synligt. 

 

Delad högläsning  

 

Det tredje centrala begreppet som har betydelse för det här examensarbetet är delad 

högläsning. Att berättande har stor betydelse för barns utveckling av literacy bekräftas 

enligt Fast (2007) av ett flertal forskare inom forskningsfältet. Fast belyser att barn 

utvecklar sin literacy när de lyssnar till en berättelse och vid högläsning lär sig barn 

saker omedvetet, exempelvis hur språket är uppbyggt och hur det låter samt att de lär sig 

nya ord. Genom att delta i högläsning tar barn del av kunskaper om språket som 

kommer att vara till stor användning när de själva ska berätta eller lära sig att skriva och 

läsa. Fast förtydligar att när små barn lämnar över en bok till en vuxen och vill få den 

läst för sig har barnet förstått något betydande. Barnet har då förstått att krumelurerna 

på papperet kan förmedla något som är intressant och roligt att höra på. Här börjar barns 

läsprocess och efter det börjar barnen ofta agera som läsare. De sitter med en bok, håller 

den som de sett att andra håller i den och börjar efter det att bläddra i boken. Barnen 

börjar därefter läsa högt även om de inte kan läsa. Fast menar att högläsning har stor 

betydelse för barns början av läsandet och förståelsen för böcker. 

  

Likväl som Fast (2007) betonar Björklund (2008) att barn tar efter vuxna och andra barn 

när det gäller läsning av böcker och erfarenheterna av det omsätter barnen till sin egen 

litteracitet praktik. Högläsning är ett tillfälle där barn iakttar vuxna hur de läser, vilka 

ansiktsuttryck de använder sig utav och hur de sitter med böckerna. Björklund menar att 

barn inte bara tar efter att vuxna läser böcker utan barnen ser även hur de använder sig 

av munnen med en läsande mimik när de läser högt för dem. Vid högläsning använder 

sig vuxna även sig av nickningar och huvudskakningar vilket ger bokens innehåll 

dramatik. Vuxnas förkroppsligande vid högläsning visar sig vara betydelsefullt för 

barns läspraktik då de ser och härmar hur de läser. Barn läser böcker genom att öppna 

och stänga böckerna, bläddra samt läsa högt och upprepa innehållet flera gånger vilket 

är betydelsefullt för deras litteracitet. Björklund belyser även att yngre barn som sätter 

sig bredvid varandra med varsin bok inte säger någonting till varandra men de bläddrar i 

sina böcker eller betraktar sidorna i andras böcker. Efter en stund kan barnen börja peka 

och läsa ur varandras böcker och till varandra. Vid högläsning är det viktigt att vuxna 

utvidgar det som de har läst genom att ställa frågor till barnen eller att prata om deras 

egna erfarenheter som kan knytas an till bokens innehåll för att barnen ska få vara 

delaktiga.  

 

Pihlgren (2017) poängterar att läsa böcker för att lugna barn inte är ett bra syfte om 

syftet är att främja deras språkutveckling. Läsandet kan ha en lugnande effekt men att 

använda läsningen som ett lugnande medel är en felaktig utgångspunkt. Högläsningen 

ska vara ett stöd för barns språkutveckling, men det ska också vara en social samvaro 

där barn får gemensamma upplevelser och det ska vara en stimulans för tänkande och 

fantasi vilket Pihlgren belyser. Det är genom högläsningen och samtal kring texterna 
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och bilderna som barnen utvecklar sina gemensamma referenser och upplevelser oavsett 

om de har olika bakgrunder, språkutveckling eller läserfarenheter. Pihlgren menar också 

att högläsning bidrar till att nya ord i barngruppen används och att nya berättelser 

berättas samt att nya lekar leks. När barn deltar i delad högläsning lär de sig nya saker 

om andra människor och livet men även om språket och läsandet, de upptäcker att 

samma saker som finns i böckerna kan dyka upp i den verkliga världen. Det finns en 

gemensam argumentation som såväl Fast (2007), Björklund (2008) och Pihlgren (2017) 

lyfter fram vad gäller barns agerande i relation till andras ageranden i samband med 

högläsning. De tre forskarna betonar att barn härmar vuxna eller andra barn när de läser 

böcker, de håller boken som vuxna gör, de vänder blad och de ”läser” med en speciell 

röst. Det är i högläsningen som barns process påbörjas till att bli läsande individer, de 

förstår efter hand att krumelurerna på papperet kan förmedla något och att det kan läsas 

upp om och om igen. De lär sig hur språket låter och är uppbyggt och genom att höra 

berättelser kan barnen efterhand urskilja sätten som berättelser är uppbyggda på och att 

det går som en röd tråd igenom hela berättelsen. Det här är viktiga kunskaper för att 

barnen sedan ska kunna berätta, lära sig att läsa och skriva.   

 

Litteraturgenomgång  
 

Utöver litteraturen som har presenterats ovan har fem vetenskapliga artiklar valts fram 

som kommer presenteras i det här avsnittet. De artiklar som har valts är internationella 

studier medan böckerna och avhandlingarna är nationella. För att söka fram artiklarna 

användes databasen ERIC och de sökord som användes var följande: Play, Learning, 

Literacy, Emergent Literacy. I nästa steg användes kombinerade sökord och dessa var: 

Reading Aloud to Others som exempelvis innefattar reading, oral interpreration, reading 

attitudes, story reading och story telling. Samt Preschool Education som exempelvis 

innefattar early childhood education, child care center, child development centers, 

kindergarten, preschool children och preschool teachers. Genom att använda 

kombinerade sökord blev det en bredare sökning vilket ledde till att det blev lättare att 

finna relevanta artiklar till examensarbetet. Till en början användes 14 artiklar men 

slutligen valdes endast fem artiklar fram som var relevanta för det här examensarbetet. 

Här nedan kommer artiklarna delas in i rubriker så att det blir lätt att skilja dem åt och 

även se likheter mellan vissa artiklar.    

 

Interaktiv läsning  

 

I två artiklar belyser forskarna vikten av att använda sig av interaktiv läsning som stöd 

under högläsningstillfällen. Forskarna betonar vikten av att använda sig av interaktiv 

läsning för att göra barnen delaktiga under högläsningen.  

 

Venticinque (2005) observerade åtta högläsningstillfällen på en öppen förskola för att 

besvara forskningsfrågorna ”Vad händer under berättelsens gång?”, ”Hur kan 

vårdnadshavare och vuxna intressera barn till att läsa böcker?” och ”kan litteratur och 

lek kombineras för att barnen ska intressera sig i litteraturen?”. I undersökningen 



 

7 

 

medverkade åtta barn och deras vårdnadshavare samt en förskollärare som genomförde 

högläsningstillfällena. Venticinque samlade in materialet genom observationer och 

reflektioner under högläsningstillfällena. Resultaten visar att det är viktigt att vuxna 

involverar barnen i högläsning och att de får vara delaktiga under hela läsprocessen. Ett 

exempel på det är att under ett av högläsningstillfällena använde förskolläraren sig av 

interaktiv läsning som involverade barnen i läsandet. Venticinque kunde då se att när 

barnen fick vara med under läsningen dramatiserade de sagan och gick in ett rollspel då 

barnen gjorde rörelser och ljud som var specifika för en viss sida i boken. Det är i den 

interaktiva läsningen som barn motiveras till att vilja lära samt att deras literacy 

utvecklas. Ett annat resultat som lyfts fram var att vissa böcker som användes under 

högläsningstillfällena inte intresserade barnen då de var för svårförstådda/svårlästa. Som 

resultat av det blev inte barnen motiverade utan blev istället ombedda att sitta och 

lyssna vilket medförde att barns literacy inte stimulerades. Det är när barn får vara 

delaktiga och tycker att det är lustfyllt som de utvecklar sin literacy vilket Venticinque 

betonar i denna artikel.  

 

Bradley och Donovan (2012) skapade en workshop som de presenterade på ett familje-

literacyprogram som kallas för ASPIRE (A Student-Parent Initiative Revitalizing 

Education). Det här programmet fanns på det lokala biblioteket i samhället under ett år 

för att bidra till att förbereda barn inför starten i förskolan. Syftet med deras workshop 

är att engagera barn och deras vårdnadshavare till att vilja läsa och bidra till att utveckla 

barns literacy. Observationerna som de använde sig av för att skapa programmet är 

utifrån Donovans dotter Sloanes första levnadsår. Det var under det sista ASPIRE mötet 

som Bradley (Bradley är en literacy facualty member på Georgia College i USA) 

presenterade deras workshop som kallas för ”Read it! Tell it! Do it! Play it!” för barnen 

och vårdnadshavarna som medverkade i programmet. Workshopen innefattar att vuxna 

ska läsa böcker för barnen, återberätta berättelserna när de åker bil eller liknande, 

använda sig av olika material för att återberätta en berättelse och leka berättelsen 

tillsamman med barnen. De skapade denna Workshop för att barn och deras 

vårdnadshavare ska njuta av berättelser och uppmuntra och främja barns literacy. De 

resultat som Bradley och Donovan presenterar är att högläsning och berättande 

tillsammans med vuxna har stor betydelse för barns utveckling av literacy. De belyser 

att interaktiv läsning har en positiv inverkan på barn då de lär sig genom leken. För det 

är i den interaktiva läsningen som barn uppmuntras och stimuleras att använda sig av 

literacy då de får vara lika delaktiga i läsningen som den som läser.   

 

Fonologisk medvetenhet 

 

I en artikel belyser forskarna vikten av att barn är fonologisk medvetna för att de ska 

kunna utveckla sin literacy. Det är under högläsningen som barn utvecklar sin 

fonologiska medvetenhet då de får ett berikat ordförråd.  
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Callaghan och Madelaine (2012) syfte var att undersöka och överväga vikten av att 

ingripa med tidig literacy i förskolan. I deras undersökning har de använt sig av tidigare 

forskning kring fonologisk medvetenhet och vilken betydelse det har för barns 

utveckling. De har även använt sig av tidigare forskning kring högläsningens betydelse 

för barns utveckling av literacy. Under högläsningen poängterar de att barn som har en 

rik språkmiljö på förskolan och i hemmet får ett bättre ordförråd. Ett bra muntligt 

ordförråd är bra för övergången till förståelsen för ordförråd och det får barn genom 

delad läsning i förskolan och hemmet. I resultatet belyser de att barn som inte har ett 

utvecklat språk eller ordförråd under förskoleåldern har bland de lägst utvecklade 

språket och literacy även sju år senare. När det gäller fonologisk medvetenhet belyser de 

att barn som har god fonologisk medvetenhet i förskolan har lättare för sig att utveckla 

läsandet medan de som inte har god utvecklad fonologisk medvetenhet kommer troligen 

ha det svårare att utveckla läsandet i skolåldern. Resultaten som lyfts fram är att både 

delad högläsning och fonologisk medvetenhet är nödvändiga kompetenser för yngre 

barns tidiga utveckling av literacy. Det är viktiga förutsättningar för avkodning 

(avkodning menas att klara av att se vad det är som står i texten), läsförståelse och 

stavning. 

 

Förskollärares arbetssätt och relation till barnen   

 

I två artiklar undersöker forskarna vilken betydelse förskollärares arbetssätt och relation 

till barnen under högläsningen har för betydelse för att få barnen att vilja delta i 

högläsning. Med det menas hur förskollärarna läser böckerna för barnen och hur de 

involverar dem i högläsningen.  

 

Christensons (2016) syfte var att undersöka litteraturens betydelse, lärarundervisning 

samt barns aktivitet under högläsningstillfällen. Det gjordes genom observationer och 

intervjuer av fyra förskollärare under 16 högläsningstillfällen under fyra månader. 

Barnen som medverkade i denna studie var 5–6 år. De resultat som lyfts fram var att i 

lärarundervisningen uppmärksammades barn frågor och funderingar, de fick chansen att 

reflektera över bokens innehåll eller om det var något de inte förstod tillsammans med 

lärarna vilket är betydelsefullt för barns utveckling av literacy. När lärarna läste 

böckerna för barnen ändrade de sina röster, tonlägen och tempo för att utföra de olika 

karaktärerna, deras röster ändrades efter vad texten förmedlade, exempelvis rädsla, sorg, 

glädje. Det gjorde att läsupplevelsen blev bättre för barnen samt då lärarna även 

uppmärksammade bilderna och illustrationerna i böckerna vilket resulterade i att barnen 

lärde sig att relatera materialet i böckerna till författarna. Ett annat resultat som lyfts 

fram utifrån litteraturens betydelse var att lärarna valde litteratur med berättande 

textstrukturer. Christersson belyser vikten av att barn får stöta på flera olika typer av 

textgenrer och strukturer för att de ska utveckla sin literacy. Ytterligare ett resultat som 

lyfts fram utifrån barns aktivitet var att majoriteten av barnen lyssnade på eller tittade på 

läraren, ett annat barn eller annan typ av information kring literacy. I resultatet belyser 

Christensson att litteraturen, lärarundervisning och barns aktivitet är alla tre viktiga 

komponenter för att skapa möjligheter för barn att utveckla literacy.  
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Gardner-Neblett et al. (2017) syfte var att undersöka yngre och äldre barns engagemang 

till böcker. Det gjorde de genom att observera barns engagemang under ett interaktivt 

högläsningstillfälle tillsammans med en förskollärare, ett icke-interaktivt 

högläsningstillfälle tillsammans med en förskollärare och under barns självständiga 

läsande av böcker. I denna studie medverkade fyra lärare och sex barn, barnen var i 

åldrarna 13–24 månader och 25–36 månader. Under tre dagar observerade de barnen 

med videokamera under tre separata sessioner. Den första sessionen bestod av en 

interaktiv lärar-barn läsning, den andra sessionen bestod av en icke-interaktiv lärar-barn 

läsning och den sista sessionen bestod av att barn utforskade böcker själva. Under den 

interaktiva läsningstillgället blev förskollärarna ombedda att ställa öppna frågor och 

lyssna till barns verbala och icke verbala signaler. Under den icke-interaktiva sessionen 

ombads förskollärarna att ge barnen minimal respons om barnen undrade något. 

Resultaten visade att de äldre barnen engagerade sig mer i läsning av böcker själva än 

vad de yngre barnen gjorde. Ett annat resultat de lyfte fram var att både de äldre och de 

yngre barnen var mer intresserade av läsning tillsammans med förskollärare än 

självständigt. Både de äldre och de yngre barnen var mer intresserade och engagerade i 

den interaktiva läsningen, det vill säga när förskollärarna involverade barnen i läsnings 

processen, än under den icke-interaktiva läsningen. I resultatet lyfter de även fram att 

barnen engagerade sig i läsandet när förskollärarna gjorde till sina röster och levde sig 

in i berättelserna för då blev läsupplevelsen bättre för barnen vilket lockade dem till att 

vilja läsa mera. Barnen blev delaktiga i läsprocesserna då förskolläraren ställde öppna 

frågor till barnen samt lyssnade till och var lyhörda för deras verbala och icke verbala 

signaler.  

  

Sammanfattning litteraturgenomgång  

 

Sammanfattningsvis blir det synligt att forskarna belyser vikten av att barn får vara 

delaktiga under högläsningen. När barn får vara delaktiga utvecklas deras literacy och 

det är en början på deras livslånga lärande och utveckling. Högläsning är ett 

betydelsefullt verktyg att använda sig av i förskolan betonar forskarna då barnen 

utvecklar sin literacy. I samband med högläsningen får barnen ett berikat ordförråd 

vilket också bidrar till deras utveckling av literacy samt att de får chansen att skapa 

gemenskap i barngruppen. Flera forskare belyser vikten av att förskollärarna använder 

sig av interaktiv läsning för att involvera barnen i läsningen. Det är förskollärarnas 

arbetssätt och relation till barnen under högläsningen som lockar och får barnen att 

intressera sig till att vilja läsa och delta i literacyevents. Studierna som har presenterats 

lyfter frågor som behandlar barns utveckling av literacy i samband med högläsning och 

vilken betydelse fonologisk medvetenhet har. Det verkar som att frågan om hur 

förskollärare ser på arbetet med högläsning för att bidra till barns utveckling av literacy 

i högläsningen behöver fördjupas ytterligare. Det leder till följande syfte och 

frågeställningar för det här examensarbetet.   
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Syfte  
 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka förskollärares syn på vad 

högläsningen har för betydelse för barns utveckling av literacy.   

 

Frågeställningar 

 

• Vilka faktorer anser förskollärare vara betydelsefulla i samband med 

högläsning? 

 

• Vad säger förskollärare om högläsningens betydelse för barns utveckling av 

literacy? 
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Metod 
 

I det här kapitlet presenteras undersökningens genomförande. Till en början redogörs 

val av metod och därefter följer en redogörelse för urval av förskolor och 

intervjupersoner. Därefter presenteras undersökningsgruppen följt av redogörelse för 

genomförande av intervjuerna. Avslutningsvis redovisas arbetet med bearbetning av 

empiri samt en redogörelse för undersökningens trovärdighet.  

 

Metodval 

 

I det här examensarbetet har en kvalitativ forskningsansats använts som enligt Bryman 

(2008) betyder att metoden består av lågt strukturerade data. Bryman menar att i en 

kvalitativ studie läggs oftast vikten på ord än på hur materialet har samlats in och 

analysen av data. Fördelen med en kvalitativ metod är att det finns utrymme för stor 

flexibilitet och Bryman förtydligar det här då han menar att i en kvalitativ 

forskningsansats blir det lättare att ändra inriktning och fokus. I det här examensarbetet 

genomfördes fältintervjuer för att samla in material. Det valdes att använda 

semistrukturerade intervjuer som innebär att öppna intervjufrågor ställs med möjlighet 

till följdfrågor och fördjupning kring det respondenten sagt. Fördelen med en 

semistrukturerad intervju är enligt Bryman att intervjuerna består av öppna frågor vilket 

bidrar till mer utrymme för djupare svar. Valet av att använda en semistrukturerad 

intervjumetod var en strävan efter att få så utförliga svar som möjligt med möjlighet till 

fördjupning kring ämnet. Om en strukturerad intervju hade använts hade det inte blivit 

samma möjlighet att ställa följdfrågor för att få fördjupad förståelse för förskollärarnas 

uttalande erfarenheter. Enligt Bryman innebär en strukturerad intervju att intervjun 

innehåller ett större antal frågor som är bestämda i förväg som informanten ska besvara. 

För att få med allt som sades under intervjuernas gång användes ljudupptagningen via 

en mobiltelefon. Fördelen med ljudupptagning är att det blir möjligt att lyssna på 

intervjuerna flera gånger och få med sådant som inte uppfattats tidigare. Denscombe 

(2017) belyser att med ljudupptagning erbjuds ett fullständigt och permanent dokument 

med det som sagts under intervjuns gång.  

 

Urval av förskolor och intervjupersoner 

 

I den här undersökningen medverkar fem förskollärare från två olika förskoleområden i 

en kommun. Den inledande kontakten påbörjades genom att kontakta tre biträdande 

förskolechefer från tre olika förskoleområden. Anledningen till valet av tre 

förskoleområden utgjordes av en strävan att undersökningsgruppen skulle representeras 

av förskollärare som har olika arbetssätt då förskolor har skilda lokala arbetsplaner för 

verksamheten och för att få en bredare syn på hur förskollärare ser på högläsning i 

förskolan. Urvalet förbereddes genom att söka information om de tre förskoleområdena 

i kommunen. Informationen som ges för ett förskoleområden visar att förskollärarna 

arbetar med högläsning som ett verktyg för att utveckla barns språk under längre tid. 
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Projektet som de använder sig av heter X-5000, som betyder att det behövs 5000 

timmars läsning för att ett barn ska bli en fullgod läsare. I de två andra 

förskoleområdena framkommer inte sådan information. Den inledande kontakten med 

de biträdande förskolecheferna togs via telefon. Då jag endast fick telefonkontakt med 

en av de biträdande förskolecheferna skickades ett informationsmail (bilaga 1) till de 

övriga biträdande förskolecheferna. Det vara bara en biträdande förskolechef som 

besvarade mailet och som kontaktade mig via telefon. Då jag enbart fick kontakt med 

två biträdande förskolechefer blev det endast två områden som medverkade i 

undersökningen. Strävan blev fortfarande densamma då dessa förskoleområden arbetar 

olika med högläsningen i förskolan med tanke på att bara det ena förskoleområdet 

arbetar med projektet X-5000. Det var de biträdande förskolecheferna som gav förslag 

på förskollärare som ville medverka i intervjun, som jag sedan kontaktade på egen hand. 

Två förskollärare medverkade från ett förskoleområde och tre förskollärare medverkade 

från ett annat förskoleområde. Totalt medverkade fem förskollärare i undersökningen.  

 

Undersökningsgrupp 

 

De medverkande förskollärarna i det här examensarbetet har givits fingerade namn 

utifrån etiska skäl då ingen ska kunna identifiera de personer som medverkat i 

intervjuerna vilket poängteras i Vetenskapsrådet (2017) när det gäller anonymitet. Efter 

samtalen med de biträdande förskolecheferna kontaktades förskollärarna via telefon och 

tid för intervjuerna bestämdes. Genomförandet av intervjuerna skedde på 

förskollärarnas arbetsplatser och innan intervjuerna genomfördes samtalade jag med 

förskollärarna och gav dem information och samtyckesblanketten (Bilaga 2) som de fick 

läsa igenom och skriva under. I information- och samtyckesblanketten förtydligades det 

att om de ville avbryta sin medverkan kunde de det. Med stöd i Vetenskapsrådet (2017) 

och Löfdahl (2014) förtydligades det muntligt, i mötet med förskollärarna, att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan om de vill och att de kan göra det när som helst 

under processens gång. Förskollärarna informerades även om att när examensarbetet är 

klart och godkänt kommer ljudfilerna att föras över till ett USB för att tillsammans med 

det utskriva materialet lämnas till Högskolan i Gävle för arkivering i ett år. 

Förskollärarna informerades även om att det material som finns på min dator och 

telefon kommer att förstöras vilket poängteras av Löfdahl.  

  

Tabell 1. Översikt av undersökningsgruppen 

 

Namn Förskola Avdelning och åldersgrupp Samtalstid 

Hanna Skogens förskola Blåbär 4–5 år 20 min 

Elsa Skogens förskola Smultron 1–2 år 20 min 

Lina Vädrets förskola Solen 3–5 år 27 min 

Lara Vädrets förskola Solen 3–5 år 35 min 

Anna Havets förskola Korall 1–2 år 20 min 
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Genomförande av intervjuer  

 

I det här examensarbetet användes fältintervjuer vilket innebär att intervjuerna 

genomfördes på förskollärarnas arbetsplats. Det ska vara en lugn, ostörd och trygg 

intervjumiljö förtydligar Stukát (2011). Samtalet med förskollärarna inleddes med att 

förskollärarnas informerades om intervjuprocessen. Det förtydligades att följdfrågor 

skulle ställas i anslutning till intervjuguiden för att få så djupgående svar som möjligt. 

Intervjuguiden (Bilaga 3) bestod av fyra frågor som handlade om förskollärares syn på 

vad högläsningen har för betydelse för barns utveckling av literacy och hur de ser på 

arbetet med högläsning. En fråga i taget ställdes utifrån intervjuguiden, men under 

samtalen uppstod dock nya frågor i anslutning till de svar som förskollärarna utgav. 

Följdfrågor ställdes där förskollärarna ombedes att utveckla eller att ge ett exempel på 

det som de sagt. Att använda sig av en semistrukturerad intervju enligt Bryman (2008) 

och Stukát (2011) bidrar till att det blir möjligt att nå djupare i intervjuerna då 

följdfrågor kan ställas för att få mer utvecklade och fördjupade svar i anslutning till det 

som förskollärarna har sagt, vilket jag upplevde att jag fick.  

 

Bearbetning av empiri  

 

Bearbetningen av materialet börjades med att lyssna igenom intervjuerna upprepande 

gånger tills jag så gott som kunde innehållet i ljudupptagningen i sin helhet och efter det 

skrevs intervjuerna ut. I arbetet med att skriva ut intervjuerna inspirerades jag av 

Löfdahl (2014) som poängterar fördelen med att ha studiens syfte i åtanke under tiden 

som arbetet med utskriften pågår. Det innebar att det blev möjligt att börja urskilja vissa 

likheter i förskollärarnas utsagor i samband med arbetet att skriva ut intervjuerna. Vissa 

delar i samtalen valdes bort eftersom innehållet i utsagan inte var relevant för 

examensarbetets syfte och frågor. Det hände att samtalet ibland ”svävade iväg” och 

kunde för en kort stund handla om något annat eftersom det ställdes öppna frågor samt 

följdfrågor. I de utskrivna intervjuerna valdes det att skriva upp styckena som hoppats 

över med minutantal och en kort förklaring vad det handlade om ifall att jag skulle 

behöva gå tillbaka till ljudfilen och använda utsagan ändå. Efter att intervjuerna skrivits 

ut valdes det att lyssna igenom dem en gång till. På det viset blev det möjligt att 

kontrollera om något väsentligt hade missats eller om något skrivits dit som inte stämde 

överens med vad förskolläraren hade uttalat. Jag hade då det utskrivna materialet 

framför mig och följde samtalet genom att läsa det som skrivits ner. Under om 

lyssningen av intervjuerna insåg jag att ord skrivits dit som inte sagts, missat ord och 

ibland hela meningar. Att skriva ut intervjuerna tog ungefär två och en halv timme per 

samtal och kontrollen av det utskrivna materialet tog ungefär 45 minuter per samtal. Det 

utskrivna materialet omfattar ca 8–10 sidor per intervju.  

 

Med en kvalitativ analys menas enligt Bryman (2008) att man går från en helhet och 

delar upp materialet i teman eller kategorier. I det fortsatta arbetet av bearbetningen av 

materialet inspirerades jag av Denscombe (2017) som beskriver fem steg i arbetet med 

att bearbeta materialet. De fem stegen innebär att utforska data, det vill säga att läsa och 
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återigen läsa materialet tills man kan det utantill. Vidare ska minnesanteckningar skrivas 

och med det menas det att anteckna de idéer som framkommer under läsningen av 

materialet. Därefter ska data kodas, det vill säga att markera det i materialet som är 

relevant med exempelvis siffror eller färger. Slutligen skapas kategorier eller teman av 

koderna. Skapandet av temana börjades genom att läsa det utskrivna materialet ett 

flertal gånger med utgångspunkt i de centrala begreppen literacy, emergent literacy och 

delad högläsning. Det gjordes att under läsningen kunde innebörden i förskollärarnas 

utsagor tolkas. Det ledde till att utsagorna kodades med överstrykningspennor i olika 

färger för att synliggöra nyanserna i materialet. Utsagorna som handlade om liknande 

innehåll fick samma färg. Därefter grupperades utsagorna och arbetet med att komma 

fram till de tematiska benämningarna. Bearbetningen av temana har även pågått under 

resultatdelen då det upptäcktes att vissa delar överlappade varandra. De övergripande 

temana som jag slutligen kom fram till är följande:  

 

• Högläsning i undervisningssyfte  

• Högläsning som social aktivitet 

• Barns behov av högläsning   

 

Trovärdighet 

 

I en kvalitativ undersökning är det viktigt för studiens trovärdighet att materialet samlas 

in på ett pålitligt sätt belyser Bryman (2008). Med hjälp av ljudupptagning via en 

mobiltelefon blev det möjligt att skriva ut intervjuerna så ordagrant som möjligt. Det 

gjorde det möjligt att plocka ut citat som styrker temana i resultaten vilket bidrar till 

studiens trovärdighet. Trovärdigheten i den här undersökningen stärks genom att jag så 

noga som möjligt redogjort för hur jag har gått tillväga. Jag har försökt att beskriva så 

konkret som möjligt de olika faserna i undersökningen. Det redogörs även för de val 

som gjorts och hur intervjuerna har skrivits ut. Det redovisas även för hur de utskrivna 

intervjuerna har bearbetats och vilka val som har gjorts i samband med bearbetningen.  
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Resultat  
 

I det här kapitlet presenteras undersökningens resultat. Redovisningen baseras på 

resultatetens tre övergripande teman vilket presenteras enligt följande: 

 

• Högläsning i undervisningssyfte  

• Högläsning som social aktivitet  

• Barns behov av högläsning 

 

Högläsning i undervisningssyfte 

 

Samtliga förskollärare poängterar att de använder sig av högläsning på förskolan i 

undervisningssyfte för att utveckla barns literacy och emergent literacy. Förskollärarna 

betonar att syftet med högläsningen i förskolan är för att främja barns språkutveckling. 

De läser för barnen för att de ska få ett berikat ordförråd samt för att de ska få 

möjligheten att lära sig att återberätta och berätta. Flera av förskollärarna betonar att de 

använder sig av högläsningen som ett verktyg i förskolan för att utveckla barns literacy 

vilket blir synligt i följande intervjucitat:  tydligt 

 

Högläsningen är den viktigaste bidraget, alltså viktigaste verktyget för pedagogen 

att jobba med barns språkinlärning, språkutveckling… När barn fick vara med i 

högläsningen redan under 1 års tiden då vet man att barnen, språket byggs 

mycket lättare, barnets ordförråd utvecklas mycket snabba åh även tankar och 

barn kan vara med redan tidigare ålder i berättelser. (Lara) 

 

Inne på våran avdelning så har vi delat upp barnen i små läsgrupper för att det, 

för att alla barn ska få komma till tals och för att alla ska kunna uttrycka sig och 

för att man ska få ta plats och prata och tala. För vi använder högläsning med 

reflekterande frågor… Språket utvecklas i interaktion och den social samvaron. 

(Anna)  

 

Vidare blir det tydligt i förskollärarnas utsagor att de använder sig av högläsningen i 

förskolan för att utveckla språket hos de barn som har språkförseningar. De kan vara 

arrangerade högläsningstillfällen för dessa barn. En förskollärare arbetade intensivt med 

högläsning på en förskola och skapade och klev in i en sagovärld för att locka barnen 

till att vilja intressera sig och utveckla literacy.  

 

Här kanske vi inte arbetar lika aktivt med språket som jag gjorde på (namn på en 

annan förskola), där var.. där blev det så synligt i verksamheten. Så där klev jag 

in i en hel sagovärld. Asså vi byggde upp stationer där.. ja asså jag kunde bygga 

upp.. vända på borden och göra kojor och där skulle vi krypa in och sitta och läsa 

tillsammans. Och så vart det en helt annan värld och då blir det ett större intresse 

hos barnen och då blir ju också jag mer.. framåt i mitt berättande och skapar olika 

karaktärer med olika röster. (Elsa)  
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Men sen har vi ju lässtunder under dan som kan vara spontant, barnen kommer 

och vill läsa. Eh vi kan också ha arrangerade lässtunder med barn som har 

språkförseningar, man sitter åh åh arbetar, valt ut böcker som passar just för dom 

barnen. (Lina) 

 

Ännu ett resultat som blir synligt utifrån intervjuerna är att förskollärarna läser olika 

litteratur med syfte för att barnen ska få ett mer berikat ordförråd. Förskollärarna lyfter 

fram vikten av att de är lyhörda när de läser för barnen då de kanske inte förstår det som 

lästs eller ett visst ord. Att barn får ett mer berikat ordförråd genom att få ta del av olika 

sorters litteratur blir synligt i följande intervjucitat:  

 

Jaa och mycket mera ord kan man eftersom man får höra ord som man kanske 

inte, eeh när man pratar med ett barn kanske inte använder. Nej och då är det ju 

viktigt att den som sitter och läser om det kommer ett ord och barnen funderar. 

Jag tänker som i Pelle svanslös det är ju gammalt, det är ju kanske skrivet på 40–

50 talet. Lika många av Astrid Lindgrens böcker som vi läser dom är också 

skrivna för länge sen att det är ett annat språk och att man förklarar för barnen 

eller frågar vet ni vad… vad som helst betyder liksom. För det är inget som vi 

använder i våra tal nu för tiden kanske, och jag menar det är ju bara berikande, 

sen behöver dom ju inte gå omkring och prata på dom där orden på 40 tals språk. 

Jag menar kunskap kan man aldrig få för mycket av. (Hanna)  

 

Vidare belyser en annan förskollärare också att högläsning har betydelse för barns 

ordförråd. Hon poängterar att de brukar spara vissa ord som de kommer i kontakt med 

under deras temaarbete och sen emellanåt går de tillsammans med barnen igenom vad 

det betyder.  

 

Och sen så vad läsning har för betydelse. Det är ju att det är så mycket, det är ju 

ordförrådet om byggs på. Nya ord som vi kommer i kontakt med i vårat 

temaarbete och i bokläsningen. Vi spar vissa av dom orden åh lägger i ordlådor 

och tar fram dom i emellanåt och gå igenom vad de betyder. Ja som för två år 

sedan kom vi in på ordet skallgångskedja och då var det en liten fyraåring som sa 

till sin mamma och pappa när dom gick hit ”ska vi göra skallgångskedja?” och 

dom blev ju jätteförvånade. (Lina)  

 

Att återberättandet och berättande har betydelse för barns utveckling av literacy är det 

flera förskollärare som betonar. Syftet med högläsningen enligt dessa förskollärare är att 

barnen ska utveckla språket. Faktorer som betonas av en förskollärare är att barnen ska 

kunna berätta själva, återberätta innehållet i boken och utveckling av språket. Dessa 

egenskaper är betydelsefulla för barns utveckling av literacy vilket blir synligt i följande 

intervjucitat:   

 

Ehm och vi läser väl för… asså för att språket ska utvecklas det är väl de främsta 

varför man läser för barn. Ehm och för att barnen själva ska få tänka och få dom 

här egenskaperna att själva kunna berätta själva och återberätta åh.. ehm.. aah, 
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men det är ju för språkets skull åh för stundens skull liksom man vill ge barnen 

en upplevelse av boken. (Elsa) 

 

Förskollärarna lyfter fram att de använder sig av högläsning i undervisningssyfte för att 

främja barns språkutveckling. De förtydligar att högläsningen främjar och utvecklar 

barns ordförråd. Förskollärarna poängterar också att det är när barnen får vara delaktiga 

i högläsningen som de lär sig att återberätta, berätta och skapa nya berättelser. 

Förskollärarnas syfte med högläsningen är att aktiviteten ska bidra till barns delaktighet, 

att barn ska få uppleva bokens innehåll och utveckla det egna språket. Om 

förskollärarna inte har något speciellt syfte med läsningen och inte låter barnen vara 

delaktiga förmedlar de inte något till dem och då få de inte ut något av högläsningen.   

 

Högläsning som en social aktivitet 

 

Resultaten visar att förskollärarna menar att högläsningen är en social aktivitet. Det 

finns flera faktorer som förskollärarna poängterar som betydelsefulla. En aspekt är barns 

lek där de tar med sig berättelsen in i leken och gestaltar berättelsens innehåll. Barnen 

omsätter böckernas innehåll i rollspel och teater. Teater kan iscensättas i barns spontana 

rollekar i samband med aktiviteter både i inomhusmiljön och utomhusmiljön vilket blir 

synligt i följande intervjucitat:  

 

Det var en gång, det var en som hade en liten randig katt, gosedjurskatt med sig i 

fickan när vi var på utflykt och då blev det vargen också det ena gav det andra. 

(Lina) 

 

Barn återskapar inte bara berättelser som de har läst utan de kommer även på helt nya 

lekar vilket förskollärarna lyfter fram i intervjuerna. En förskollärare lyfte fram ett 

exempel utifrån förra terminen när de läste en kapitelbok om lillebror och nalle. I ett 

kapitel klämde pojken sitt finger i en dörr och började blöda. Då började barnen berätta 

om tillfällen när de hade gjort illa sig och kopplade det till bokens innehåll och skapade 

en helt ny lek utifrån det.  

 

Där är det ett kapitel där lillebror klämmer handen i en dörr så blodet rinner och 

du vet då då berättar ju alla. Då kommer man in på allting och det kan ju sen då 

leda vidare till doktorslek. Så var det hos oss förra året. Då ville barnen ha en 

hälsocentral och då gjorde vi om ett litet rum till hälsocentral. (Lina) 

 

Resultaten visar på att barn ser hur förskollärare läser böcker för dem och hur de 

hanterar böckerna på för vis. Barn omsätter sådant som de sett i högläsningen och 

skapar egna lekar och aktiviteter utifrån det vilket blir synligt i följande intervjucitat: 

   

Ja jag vet inte om dom leker förskola men det är en som läser för de andra. Då är 

det ju så att dom har hört dom där böckerna ganska många gånger så dom kan ju 

innehållet. Men då sitter en i mitten och så har hon eller han några kompisar på 

sidan sådär och så sitter dom och läser för varann, det är lite roligt. (Hanna) 
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Resultaten visar också att barnen får möjlighet att själva lära sig att hantera böcker och 

utforska dem på egen hand på förskolan.   

 

Vi har också kopierat…kopierat vad heter det så att vi har böcker till alla barnen. 

Så jag har en bok och sen kanske… då sitter kanske en eller två vid varje bok så. 

Så att dom kan titta själva samtidigt. Det är också ett sätt som vi tycker att, som 

uppskattas av barnen. Sen får barnen också hantera böcker litegrann och det är 

också ett sätt att få vara med. Inkluderade i läsningen så att de faktiskt vet hur 

man gör med en bok. (Anna) 

 

Vidare visar resultaten att de förskollärare som arbetar på en yngre barnavdelning 

betonar att det kan vara svårt att se om barnen handlar utifrån det som de har läst. De 

tycker sig inte se att barnen uttrycker det som de har läst i lekar eller andra aktiviteter. 

En anledning kan vara att de inte haft ett sådant fokus när de har följt barns lek, vilket 

blir synligt i följande intervjucitat:  

 

Vi har inte sett det, direkt så, det har vi inte. Men det är något vi har funderat på 

för vi vet ju att vi läser forskning att det kan komma uttryck i leken från det man 

läser. Antingen så har vi inte tittat med rätt glasögon eller så har vi inte kommit 

dit. Det vet vi inte. Men i dagsläget ser vi ingenting av det. (Anna) 

 

Däremot visar resultaten att det inte bara är leken som är en social aktivitet. Resultaten 

visar på att förskollärarna på både äldre barnavdelningen och yngre barnavdelningen 

lyfter fram att barn utvecklar sin literacy när de får vara delaktiga under högläsningen. 

Det är den sociala samvaron som gör att det blir en social aktivitet, alltså när barn i 

samspel med andra får möjligheten att delta i högläsning. Förskollärarna poängterar att 

det är interaktionen mellan förskollärare/barn samt barn/barn som är betydelsefull för 

barns literacy, vilket blir tydligt i följande intervjucitat.  

 

Utan då hellre att kanske barnen då själva får berätta eller peka och säga vad det 

är på bilderna eller någonting sånt istället för att man kanske läser texten. För att 

vi har ju vissa barn som kanske inte alltid orkar med att man sitter och läser för 

dem. (Elsa) 

 

Vi har samma bok i varje läsgrupp för att barnen också ska få gemensamma 

upplevelser som de kan prata om utanför högläsningen. Det är vårat MÅL i alla 

fall, nu har vi 1–3 (åringar) inne hos oss så man ser inte jättemycket tycker vi. 

Men vi försöker i alla fall. Sen så brukar vi tolka bilderna. Så ibland läser vi 

böckerna utan att läsa dem. Vi tittar på bilderna och tolkar dem och säger, 

kommer du ihåg, har du gjort det här någon gång, så det är mycket reflektion för 

att kunna använda sina egna arbetsteorier och sin egen erfarenhet. (Anna) 

 

Ännu ett resultat som blir synligt i förskollärarnas utsagor är att de använder sig av 

högläsningen för att skapa gemenskap i barngruppen. Två förskollärare lyfter fram att 

de använder sig av en kompis bok (t.ex. ”Vems kompis”) för att bidra till gemenskap i 

barngruppen och få en sammanbunden grupp vilket de anser är ett bra arbetssätt. Att 
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barn deltar i högläsning tillsammans med andra bidrar till att det blir en social aktivitet 

vilket styrks i följande intervjucitat:  

 

Tillexempel nu när den här terminen har börjat jobbar vi mycket att skapa en 

gruppkänsla hos barnen eftersom det är sjutton barn i gruppen…. 14 barn, eller 

nej 13 barn som kom från yngre sidan från tre olika grupper, för att alla dessa 

barn ska känna sig trygga åh känna att vi är en grupp så gör vi mycket, läser 

mycket såna böcker. Och även har vi dramatiserat ”Vems kompis” av Stina 

Wirsen. Alltså mycket kompis böcker läser vi, För att barnen ska känna att vi har 

en bra grupp, känna den gruppkänslan. (Lara)   

 

Att barn lär sig literacy genom att delta i högläsning blir tydligt i det här temat. Allt 

barn gör tillsammans med andra under högläsningen gör att det blir en social aktivitet. 

Det blir en social aktivitet när barnen tillsammans med varandra härmar de vuxnas 

beteenden samt skapar nya och egna lekar. Högläsning bidrar till gemenskap i 

barngruppen vilket leder till att barnen utvecklar sin literacy i de sociala aktiviteterna 

genom exempelvis lek, rollspel och teater. Det är när de vuxna läser för barnen som de 

blir delaktiga och utvecklar sin förståelse för hur en bok ska läsas vilket dessa 

förskollärare lyfter fram.  

 

Barns behov av högläsning  

 

Resultaten visar tecken på att barns språkutveckling har försämrats vilket fyra 

förskollärare lyfter fram i sina intervjuer. Förskollärarna har olika syn och tolkningar på 

varför de anser att språket har försämrats vilket presenteras här nedan.  

 

En förskollärare lyfter fram att högläsning är viktigt för barns språkutveckling. Hon 

poängterar att barns språkutveckling har försämrats och att det är ett utvidgat 

samhällsproblem. Det kan tolkas som att barns literacy har försämrats då de inte blir läst 

för utan de sitter med telefoner eller Ipads vilket styrks i följande intervjucitat:  

 

ja jag kan väl aldrig nog… påpeka hur viktigt det är och jag har alltid tyckt det 

och liksom eftersom man läser forskning också och hör liksom och ser sig 

omkring i samhället var man rör sig ute. Små barn sitter ju med dom här (pekar 

på telefonen) det blir ju ingen dialog utan en envägs kommunikation och det 

märker man ju. Det har vi inte pratat om men språket har försämrats alltså. Det är 

jätte många barn idag som har problem med språket och då kan man ju undra vad 

det betyder? Eller vad det beror på kanske jag ska säga. (Hanna) 

 

Ett annat resultat som lyfts fram av en annan förskollärare är att hon har tagit del av 

forskning om att barns språkutveckling har försämrats. Hon menar att vårdnadshavare 

inte läser för barnen idag men lyfter fram betydelsen av att förskollärare ska erbjuda 

barnen högläsning i förskolan för att stärka språket. 
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Ungefär hälften av alla föräldrar har slutat läst för sina barn visar forskning ehm 

så att.. åh då tycker jag att man måste ge.. ehm, alltså här på förskolan, att dom 

får det här när dom inte får det hemma. (Elsa) 

 

Ännu ett resultat som lyfts fram i intervjuerna är om litteraturens uppbyggnad och 

utformning. Språkbruket i äldre böcker anges ha mer fylligt innehåll och mer kompletta 

meningar. Enligt förskolläraren blir det betydelsefullt för barns utveckling av literacy att 

barn får ta del av flera olika typer av litteratur vilket blir synligt i följande intervjucitat:  

 

Om man tänker böcker idag, många nya moderna böcker har ju inte det fylliga 

språket som böckerna hade tidigare. Det är kortare meningar, det är mer liksom 

uttryck, coola uttryck och sådär. Många böcker förut, inte för att tycka att gamla 

är bättre och det nya är sämre. Men många böcker som skrevs tidigare var 

heltäckande, längre meningar och åh sådär.. Jag brukar ta med mig böcker som 

jag har hemifrån sen mina barn var små och läsa och verkligen vilja lära dom att 

kunna sitta ner och höra på en längre. (Lina) 

 

Vidare visar resultaten att vårdnadshavarna inte utnyttjar de resurser som samhället 

erbjuder. En förskollärare belyser att vårdnadshavare inte går med barnen till biblioteket 

på samma sätt som förut. Att utnyttja de resurser som samhället erbjuder har betydelse 

för barns språkutveckling vilket blir synligt i följande intervjucitat. 

  

Det skulle bli mycket mycket bättre när barnen även får högläsning hemma. Men 

nu för tiden det är många barn som kommer, det är mest som sitter hemma med 

Ipad med dataspel såhär playstation och såna spelar. Jag sa flera gånger till mina 

kollegor på måndagar när vi börjar på, jag får fråga barnen ”vad har ni gjort 

under helgen? har ni lekt? har ni gjort denhär?” Och tyvärr det är ganska få barn 

som säger att vi har varit i biblioteket, vi har köpt mång böcker, dom har lånat 

fast dom säger att vi har köpt. Tyvärr säger jag det är ganska få barn som säger 

att dom har varit i biblioteket och lånat. Så här var det inte förut för många år 

sen. (Lara)    

 

I resultaten av intervjuerna blir det synligt att förskollärarna lyfter fram att barns 

språkutveckling har försämrats och att det är ett samhällsproblem. De poängterar att 

barn bör få ta del av högläsning då det har betydelse för deras utveckling av literacy. 

Det är betydande för barns literacy att de får möta olika typer av litteratur. Vikten av att 

barn får ta del av högläsning i hemmet och i förskolan betonas också i förskollärarnas 

intervjuer.  
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Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer examensarbetets resultat att diskuteras. Till en början 

redogörs det för metoddiskussion och därefter kommer en redogörelse av 

resultatdiskussion. Avslutningsvis diskuteras slutsatser och didaktiska implikationer 

samt fortsatt forskning.   

 

Metoddiskussion  

 

Att använda en kvalitativ intervjumetod för att genomföra undersökningen i det här 

examensarbetet anser jag vara en bra metod då intervjuerna bestod av relativt öppna 

frågor. Det gjorde det möjligt att ställa följdfrågor vilket ledde till mer utförliga svar av 

förskollärarna. Svårigheten med att använda en kvalitativ intervjumetod är att samtalen 

ibland kunde ”sväva iväg”. Då jag inte är van att genomföra intervjuer var det till en 

början svårt att ställa följdfrågor. Inför den andra intervjun lyssnade jag på hur 

följdfrågorna ställdes under det första intervjutillfället. Det innebar att jag tänkte efter 

hur följdfrågor kunde ställas i anslutning till respondentens svar vilket bidrog till att jag 

blev mer förberedd inför och under de andra intervjuerna som genomfördes.  

 

För att spela in intervjuerna användes en mobiltelefon och fördelen med ljudupptagning 

är att det är möjligt att lyssna på inspelningarna flera gånger. Intervjuerna skrevs ut för 

att underlätta sökandet efter teman. Valet att använda ljudupptagning under intervjuerna 

gjorde att det blev tillräckligt med material till det här examensarbetet. Problemet med 

ljudupptagning är att det inte alltid är lätt att höra vad som sägs av respondenten under 

intervjun samt att respondenten inte alltid talar i fullständiga meningar. Det här 

upplevdes vara ett problem med ljudupptagning då det inte alltid hördes vad som sades 

och när meningar avslutades av respondenten vilket även framkommer av Denscombe 

(2017). Att skapa teman utifrån de utskrivna intervjuerna blev även svårt då vissa delar 

som förskollärarna argumenterade för överlappade varandra. Det fick till följd att 

temana förändrades under analysprocessen då nya faktorer sågs för varje gång det 

utskrivna materialet lästes igenom. Det kan också ses som en viktig del i lärandet då det 

innebar att varje tema prövades flera gånger innan det slutliga resultatet kunde 

sammanställas.  

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka förskollärarnas syn på vad 

högläsningen har för betydelse för barns utveckling av literacy. Utifrån resultaten blir 

det tydligt att förskollärarna argumenterar för att högläsning har en positiv inverkan på 

barns utveckling av literacy och att det är i samspel med andra som barnen får möjlighet 

att utvecklas. I förskollärarnas utsagor klargörs det att högläsning bidrar till barns 

delaktighet, utvecklar barns fantasi, skapandet av nya lekar, bidrar till gemenskap i 

barngruppen samt utvecklar barns språk. 
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Utifrån den första frågan i frågeställningen; ”vilka faktorer anser förskollärare vara 

betydelsefulla i samband med högläsning?” blir det tydligt att de faktorer som 

förskollärarna anser vara betydelsefulla under högläsning är att barnen ska få vara lika 

delaktiga under hela läsprocessen som den som läser. Det är även något som Pihlgren 

(2017) betonar, då hon menar att när barn får delta i delad högläsning tillsammans med 

en vuxen och samtala om texterna och bilderna i böckerna, hör till grundläggande 

faktorer för att barn ska kunna utveckla sin literacy. Det är under delad högläsning som 

barnen får möjlighet att delta aktivt, att utvecklas och att berätta själva. Det framgår i 

resultaten att det är när barnen får vara delaktiga och tycker att det är lustfyllt som de 

utvecklar sin emergent literacy och literacy. Det här stärks av Venticinque (2005), 

Bradley och Donovan (2012) som lyfter fram i sina resultat att det är när barn får vara 

delaktiga som de utvecklar sin literacy och speciellt när de tycker att det är intressant 

och lustfyllt. Vidare menar Björklund (2008) att det är när barn får vara delaktiga som 

de lär sig att kommunicera eftersom de börjar i sin omgivning med andra genom att 

namnge olika objekt och föremål i sin närhet. Det är något som flera förskollärare 

menar att barn gör när de får vara delaktiga, då de får vara med och visa och berätta vad 

innehållet i boken representerar.   

 

Utifrån den andra frågan i frågeställningen; ”vad säger förskollärare om högläsningens 

betydelse för barns utveckling av literacy?” framgår det att förskollärarna anser att delad 

högläsning har stor betydelse för barns utveckling av literacy. Det är också något som 

Gardner-Neblett et al. (2017) lyfter fram då de menar att delad högläsning är ett 

effektivt sätt att utveckla yngre barns emergent literacy och literacy. Vidare menar de att 

det finns mycket forskning som stödjer att delad högläsning har betydelse för barns 

utveckling av literacy. Det är under högläsningen som barnen får möjlighet att samspela 

med andra, skapa nya lekar, får ett berikat ordförråd, lär sig att kommunicera samt att 

berätta och återberätta. Dessa kunskaper har betydelse för att barnen ska kunna utveckla 

sin literacy. Examensarbetets resultat kan kopplas till Granbergs (1996) syn på vad 

förskollärares syfte med högläsning bör vara. Granberg menar att högläsning ska 

användas i förskolan för att utveckla barns fantasi och för att de ska känna gemenskap. 

Hon betonar även vikten av att barn ska få ta del av nya ord, utveckla språket samt att 

barnen ska vilja ta initiativet till att vilja berätta själv. Sammanfattningsvis blir det 

tydligt att det förskollärarna gör tillsammans med barnen under högläsning bidrar till att 

de utvecklar sin literacy så länge barnen får vara delaktiga.    

 

Högläsningens betydelse för barns utveckling av literacy    

 

Resultaten visar att förskollärarna använder sig av högläsning i undervisningssyfte för 

att utveckla barns literacy. Bradley och Donovan (2012) menar att om vuxna läser 

samma böcker om och om igen bara har en positiv inverkan på barns utveckling av 

literacy. Barnen lär sig då böckernas innehåll utantill och kommer till slut att lära sig att 

återberätta och berätta nya sagor. Att det är under de tidiga åren som barn utvecklar 

emergent literacy är synligt i förskollärarnas utsagor då de belyser att det är under denna 

tid som barn får kunskaper om läsning genom att de får delta aktivt i högläsningen. 
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Venticinque (2005) belyser att högläsning under barns emergent literacyperiod har 

positiv inverkan på barns vokabulärkunskaper vilket även förskollärarna lyfter fram då 

de anser att barn utvecklar sitt ordförråd när de får delta i högläsning. I resultaten blir 

det även synligt att förskollärarna använder sig av planerade högläsningstillfällen för att 

utveckla barns literacy vilket är i linje med Christensons (2016) argumentation som 

betonar vikten av att vuxna läser högt för barn då det är ett effektivt verktyg för att 

utveckla barns literacy och emergent literacy som barn behöver för att bli läsare.  

 

Vidare kan det tolkas som att förskollärarna menar att om läsaren använder sig av en 

interaktiv läsning tillsammans med barnen intresseras barnen till att vilja diskutera och 

delta aktivt. Utifrån förskollärarnas utsagor kan det även tolkas som att det är när barnen 

får vara med och styra bokens innehåll, peka och berätta som barnen tycker att det blir 

lustfyllt. Högläsningen blir lustfylld när förskollärarna lever sig in i berättelsen och 

skapar en sagovärld där barnen får ta del av uttryck, känslor, olika karaktärer samt 

själva får vara med och berätta vilket även Christensson betonar vara viktiga inslag i 

aktiviteten. Även Pihlgren (2017) betonar vikten av att barn får lyssna till högläsning 

och samtala med andra om bilderna och texterna i böckerna vilket hör till de 

grundläggande faktorerna för att utveckla barns literacy. I utsagorna lyfter 

förskollärarna fram att barn lär sig hur språket är uppbyggt samt att de lär sig nya ord 

under högläsningstillfällen. Resultaten visar på liknande slutsatser som Fast (2007) samt 

Callaghan och Madelaine (2012) lyfter fram i frågan om barn har en rik språkmiljö i 

förskolan och i hemmet får de ett mer berikat ordförråd. Förskollärarna som medverkar i 

undersökningen i det här examensarbetet argumenterar för att de använder sig av 

högläsning i förskolan för att barnen ska få ta del av nya begreppsuppfattningar samt att 

få ett berikat ordförråd, det är för barns språkutveckling som de läser böcker för barnen. 

Callaghan och Madelaine (2012) menar att om barn har ett bra muntligt ordförråd har 

det en positiv inverkan på barns framtida läsförståelse. 

 

Samspelets betydelse för barns utveckling av literacy i delad högläsning 

 

Björklund (2008) lyfter fram att litteracitet är en lång och komplex process som börjar 

genom ansikte till ansikte kommunikation i samspel med andra. Det här är något som 

framkommer i resultaten då förskollärarna som arbetar på yngre barns avdelningarna 

lyfter fram att de kan se att barnen kommunicerar med förskollärarna i högläsningen 

genom att peka och berätta vad de ser. Förskollärarna argumenterar för att högläsning är 

en social aktivitet som innebär att barn får möjlighet att delta och samspela med 

varandra. Venticinque (2005) och Björklund (2008) menar att barn utvecklar sin 

emergent literacy och litteracitet/literacy i samspel med andra. Vidare menar 

Venticinque (2005) att det är när barn härmar vuxnas beteenden när de läser en bok, när 

barnen inte kan läsa som de utvecklar sin emergent literacy. Det är även något som Fast 

(2007), Björklund (2008), Pihlgren (2017) argumenterar för då de kan se att barn 

utvecklar sin emergent literacy när de härmar vuxna eller andra barn när de läser 

böcker. De kan se att barnen läser böckerna som de ska, de håller i boken som de ska 

göra, de vänder blad och de ”läser” böckerna. Resultatet i det här examensarbetet är i 
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linje med tidigare forskningsresultat och visar på att förskollärarna är lyhörda för att 

barn tar efter vuxnas beteenden och skapar nya lekar i samspel med andra utifrån de 

erfarenheter de får av högläsningen. Det är det barn skapar utifrån högläsningen som 

blir en social aktivitet och det är då barn lär sig att samspela med andra. Vidare framgår 

det att förskollärarna belyser i sina utsagor att det är när barnen får vara delaktiga under 

läsprocesserna som barnen tycker att högläsningen blir betydelsefull. Det är när barnen 

får komma till tals som de knyter an böckernas innehåll till sina egna erfarenheter och 

skapar nya lekar i samspel med andra. Det här kan kopplas till Björklund (2008) som 

menar att det är viktigt att förskollärare gör barnen delaktiga i högläsningen genom att 

ställa frågor vilket kan leda till att barnen knyter an deras egna erfarenheter till bokens 

innehåll.   

 

Vidare blir det synligt i resultaten att högläsning bidrar till att nya ord i barngruppen 

används, nya berättelser berättas och att nya lekar leks vilket även Pihlgren (2017) lyfter 

fram. Venticinque (2005), Bradley och Donovan (2012) poängterar att barn lär sig att 

dramatisera sagorna och går in i rollspel när de får delta i högläsningen och att det är i 

den interaktiva läsningen som barn utvecklar sin literacy vilket blir synligt i 

förskollärarnas utsagor. Det här styrks också av Gardner-Neblett et al. (2017) som 

belyser att barn intresserar och engagerar sig mer i den interaktiva läsningen. För att det 

ska bli en interaktiv läsning behöver förskollärare involvera barnen i högläsningen 

vilket det kan tolkas att dessa förskollärare menar att de gör. Att högläsning är en social 

aktivitet som bidrar till samspel blir synligt då förskollärarna argumenterar för att 

barnen leker och rollspelar utifrån det förskollärarna har läst. Barnen härmar de vuxnas 

beteenden när de läser en bok och det är när barnen får vara delaktiga som samspelet 

och utveckling av emergent literacy och literacy börjar. Det är något som Bergöö (2016) 

och Jönsson (2016) också argumenterar för då de kan se att det är när barnen får 

möjlighet att samspela, delta och utnyttja de resurser som de har genom att exempelvis 

läsa för varandra eller skapa lekar tillsammans som de utvecklar sin literacy.  

 

Fördelen med delad högläsning både i hemmet och på förskolan 

 

Brink (2016) betonar att barns språkutveckling i Sverige har försämrats under de 

senaste 17 åren och i resultaten blir det tydligt att förskollärarna argumenterar för att 

barns språkutveckling har försämrats idag. En anledning till det är då vårdnadshavare 

inte läser för barnen på samma vis idag som förr. Det leder till att barns literacy 

försämras och att de hamnar efter i utvecklingen av literacy. Förskollärarna betonar 

vikten av att barn ska bli lästa för, både i hemmet och på förskolan vilket stämmer 

överens med argumentationen som förs av refererande litteratur. Callaghan och 

Madelaine (2012) betonar att om barn inte får ett väl utvecklat ordförråd under 

förskoleåldern kommer de hamna efter i språkutveckling och ha lägre språkutveckling 

även flera år senare. En sådan faktor saknas i de resultat som kommer fram i det här 

examensarbetet.  
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En annan faktor som resultaten påvisar är vikten av förskollärares kunskap om 

litteraturens utformning. Flera förskollärare betonade att dagens bokpublikationer inte 

har samma fylliga språk som äldre böcker presenterar. I resultaten blir det synligt att 

flera förskollärare använder sig av både nya och äldre böcker för att främja barns 

språkutveckling. Det här är något som Venticinque (2005) tar upp då hon kom fram till 

att vissa böcker som används under högläsning antingen är för svårförstådda/svårlästa 

eller inte intresserar barnen. Ett resultat av det gör att barn inte blir motiverade till att 

vilja delta utan de blir istället ombedda att sitta och lyssna vilket inte har en positiv 

inverkan på barns utveckling av literacy. Resultatet i det här examensarbetet visar att 

förskollärare kompletterar befintlig litteratur i verksamheten med egen litteratur för att 

barn ska få möta ett större urval av böcker, vilket har en positiv inverkan på barns 

utveckling av literacy. Det är något som Christensson (2016) poängterar i sin artikel då 

hon menar att barn ska få möta på olika litteratur med olika textgenrer och strukturer för 

att barn ska kunna utveckla sin literacy. Det är betydelsefullt för barns emergent literacy 

att vuxna läser böcker för dem då det är början för att barn ska bli kompetenta läsare. 

Vidare menar Christensson att om barn får lyssna till litteratur som de intresserar sig av 

bidrar det till att barn utvecklar sin emergent literacy.    

 

Förskollärarna poängterar i sina utsagor att de arbetar med högläsning i förskolan för att 

barn ska få möjlighet att utveckla sin literacy då de upplever att barn inte blir läsa för i 

hemmet. Utifrån den avgränsande tidigare forskning som har redogjorts för i 

examensarbetet är det en fråga som inte behandlas. Utan de lyfter fram vad 

högläsningen har för betydelse för barns literacy och hur vuxna kan intressera barnen 

till att vilja delta i högläsning. Det här är intressant då majoriteten av förskollärarna som 

medverkar i undersökningen lyfter fram att barn inte blir lästa för i hemmen på samma 

vis som förr.  

 

Slutsatser och didaktiska implikationer   
 

Utifrån syftet ställdes den didaktiska frågan Vad. Frågan som ställdes var; 

”förskollärares syn på vad högläsningen har för betydelse för barns utveckling av 

literacy”. En slutsats som blir tydlig är att förskollärarna anser att högläsningen har stor 

betydelse för barns utveckling av literacy. För att styrka det här påståendet blir det 

synligt i resultaten att förskollärarna betonar att det är när barn får ta del av högläsning 

och vara delaktiga som de får ett berikat ordförråd, de utvecklar fantasin, det leks nya 

lekar i barngruppen och de lär sig att samspela vilket alla är viktiga faktorer för att barn 

ska kunna utveckla sin literacy. Vidare blir det även synligt att förskollärarnas 

medvetenhet av att det är när barn får ta del av olika litteratur och själva undersöka 

böcker som de lär sig hur böcker ska läsas vilket är början till att de ska bli berättare 

själva. Ytterligare en slutsats som blir synlig är att det är betydande för barns utveckling 

av literacy att barn får vara delaktiga under högläsningen och styra samtalet om bokens 

innehåll. En didaktisk implikation som blir synligt i det här examensarbetet och som är 

viktigt för yrkeskåren är att förskollärare bör involvera barnen i högläsning genom att 

vara lyhörda till barns frågor och funderingar. Det som inte framkommer tydligt i det 
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här examensarbetet är att förskollärarna använder sig av en interaktiv läsning för att 

involvera barnen i högläsningen. De belyser att de involverar barnen i läsningen och det 

kan tolkas som interaktiv läsning även fast det inte riktigt är det enligt de refererande 

forskarna som använts i det här examensarbetet. Det blir tydligt i det här examensarbetet 

att förskollärare bör få större kunskap om vad en interaktiv läsning är och kan innebära. 

Interaktiv läsning är när förskollärare tillsammans med barnen läser sagor, återberättar 

sagorna tillsammans med barnen, använder sig av olika material för att återberätta 

sagorna och leker sagorna tillsammans med barnen.  

 

Utifrån problemformuleringen ställdes den didaktiska frågan Hur. Frågan som ställdes 

var; ”Hur förskollärare ser på arbetet med högläsning för att bidra till barns utveckling 

av literacy”. Det blir synligt i det här examensarbetet att förskollärarna använder sig av 

högläsningen på olika sätt men att syftet för dem är gemensamt, att utveckla barns 

språk. De beskriver i sina utsagor att de läser böcker för barnen för att de ska få ett 

berikat ordförråd, att de ska få ta del av olika typer av litteratur, att de ska få lära sig att 

berätta och återberätta sagorna. Flera förskollärare lyfter fram att de tar med sig 

litteratur hemifrån för att barnen ska få stöta på flera olika typer av litteratur i syfte för 

att främja barns språkutveckling. Ytterligare en didaktisk implikation som blir viktigt i 

sammanhanget är att samarbete mellan bibliotekarier, läspiloter och förskollärare bör 

öka. Här bör samtalet kring urval av böcker, litteraturens textstruktur och innehåll 

fördjupas. Vidare blir det även betydelsefullt att personalen i arbetslaget samtalar med 

varandra om i vilket syfte de läser för barnen. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Ett förslag på vidare forskning är att genomföra observationer i samband med aktiviteter 

när delad högläsning är i fokus. Genom observationer möjliggörs det att se vad och hur 

förskollärarna gör för att utveckla barns literacy och hur barns delaktighet kommer till 

uttryck. Genom att observera högläsningstillfällen blir det även möjligt att undersöka 

hur barnen förhåller sig till den vuxne, om de sitter och lyssnar, om de leker samtidigt 

eller om de deltar aktivt genom att ställa frågor. Vidare blir det då synligt om barnen 

uttrycker sådant som de har läst tillsammans med förskolläraren i leken eller i samspel 

med andra.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Informationsmail  
 

Detta mail var bara ett informationsmail från mig till de biträdande förskolecheferna 

eftersom de inte svarade när jag ringde. Den övriga informationen om examensarbetet 

och samtycke som jag gav till förskollärarna när vi träffades finns på nästkommande 

sida.  

  

Hej!  

 

Johanna Hällström heter jag och studerar till förskollärare på högskolan i Gävle. Under 

höstterminen 2018 kommer jag skriva mitt examensarbete som kommer handlar om 

högläsning i förskolan. Jag är intresserad av att intervjua 2 förskollärare från någon av 

de förskolor som du är biträdande förskolechef på. 

 

Jag kan personligen vända mig till förskolorna och ta kontakt med förskollärare eller om 

du vill kontakta dem och de sedan kontaktar mig. Om sist nämnda skickar jag över 

tillståndsblanketten av att de ger mig deras medgivande att intervjua dem till dig. I så 

fall skulle jag vilja ha svar från förskollärarna senast den 2/10–2018.  

 

Tacksam för svar! 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Johanna Hällström 

Xxxxxxxx@student.hig.se  

Xxx-Xxx xx xx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 - Information och samtyckesblankett till anställda 
 

Jag heter Johanna Hällström och studerar vid förskollärarprogrammet, Högskolan i 

Gävle. Under HT 2018 skriver jag mitt examensarbete i didaktik. 

 

Syftet med min undersökning är att undersöka hur du ser på högläsning i förskolan och 

vad det har för betydelse för barn, mer om det kommer jag nämna när vi ses. För att jag 

ska kunna närma mig detta kommer jag att genomföra en intervju tillsammans med dig.  

 

Jag kommer utifrån ditt önskemål planera in tid för en intervju som förläggs på din 

förskola.   

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så att 

ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer det 

sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen om högläsning, är helt frivillig och du kan när som helst 

avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande mig som student 

tillstånd att med ljudupptagning intervjua dig. Jag står till förfogande för att svara på 

frågor under hela min tid på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är min handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar 

emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

 

Jag är tacksam för svar senast 2/10–18 

 

 

Med vänlig hälsning 

Johanna Hällström  

E-post: Xxxxxxxx@student.hig.se  

Tel: Xxx-Xxxxxxx 

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Annika Elm  

E-post: Xxxxxxxx@hig.se 

Tel: Xxx-Xxxxxx 

 



 

 

 

Samtycke  

 

Medverkan i undersökningen om högläsning, är helt frivillig och du kan när som helst 

avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande mig som student 

tillstånd att med ljudupptagning intervjua dig. Jag står till förfogande för att svara på 

frågor under hela min tid på förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen…. 

 

 

 

 

 

Datum och plats:………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 - Intervjufrågor  
 

När använder ni er av högläsning och i vilket syfte?  

 

Inkluderar ni barnen under högläsningen och i så fall hur?  

 

Hur ser ni det ni läst gestalta sig i barns leken?  

 

Vad har högläsningen för betydelse för barns språk- och skrivutveckling?  
 

Det mörkmarkerade ställdes endast till de två första 

förskollärarna. Sedan insågs det att förskollärarna inte 

riktigt kunde svara på vad högläsningen har för 

betydelse för barns skrivutveckling och därför valdes det 

att inte fråga det till de övriga förskollärarna.  

 


