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Abstract 

The aim of this study is to gain more knowledge about the preschool teachers own 

descriptions of how and why they are working with reading aloud and storytelling and if it is 

different depending on the age groups in the preschool. 

The study's methodology is qualitative and consists of four semi-structured interviews of 

preschool teachers at two different preschools. The result shows that the preschool teachers 

converses with the younger children, talking and asking questions about the pictures in the 

literature and lets them retell what was read for them with the help of for example story bags 

and with the older children also converses about the text in the literature. Reading aloud is 

something that all preschool teachers do for children in all ages and it occurs primarily 

spontaneously throughout the day. The preschool teachers say that they use reading aloud, 

storytelling and conversation because they believe it promotes children's language 

development and build a foundation for their future learning of reading and writing. The 

results also show that the literature is available to all children in the preschool regardless of 

age and that all preschool teachers, in some way, are working with literature together with the 

children in the different ages. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få mer kunskap runt vad förskollärarnas egna beskrivningar är om 

hur och varför de på förskolan arbetar med högläsning och berättande och om det ser 

annorlunda ut för olika åldersgrupper på förskolan. 

Studiens metod är kvalitativ och består av fyra semistrukturerade intervjuer av förskollärare 

på två olika förskolor. Resultatet visar att förskollärarna tillsammans med de yngre barnen 

samtalar och ställer frågor om bilderna i litteraturen och att de yngre barnen får återberätta det 

som lästs för dem med hjälp av till exempel sagopåsar och tillsammans med de äldre barnen 

samtalar de även om texten i litteraturen. Högläsning är något som alla förskollärarna gör för 

barnen oavsett ålder och den sker framförallt spontant under hela dagen. Förskollärarna anger 

att de har högläsning, berättande och samtal för att de anser att det gynnar barnens 

språkutveckling samt att barnen bygger en grund för deras senare läs- och skrivinlärning. 

Resultatet visar även att litteraturen finns tillgänglig för alla barn på förskolan oavsett ålder 

och att alla förskollärare på något sätt arbetar kring litteraturen tillsammans med barnen i de 

olika åldrarna. 

Nyckelord 

Berättande, samtal, högläsning, litteracitet, arbetet kring litteraturen, litteratur 
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1 Inledning 

Den här studien kommer att handla om högläsning och berättande i förskolan, om hur 

förskollärarna beskriver hur de arbetar med det och varför de gör det och om det ser 

annorlunda ut för olika åldersgrupper inom förskolan. Jag valde detta ämne dels för att det på 

min verksamhetsförlagda utbildning var flera barn som visade sig ha språksvårigheter, dels 

för att jag i mitt framtida yrke som förskollärare vill medverka till att barns språkutveckling 

gynnas. PISA-undersökningar visar att svenska 15-åringars läsförståelse fortsätter att 

försämras. Inte nog med att de försämras, de har i flera år försämrats mest i jämförelse med 

andra länder (Skolverket, 2014). PISA-undersökningar genomförs vart tredje år och utförs 

internationellt för att se hur 15-åriga elever är förberedda för att möta framtiden (Skolverket, 

2015). Ofta grundas barnens läsförmåga långt före det att de börjar skolan (Skolverket, 2016). 

Därför är det av stor vikt att man redan i förskolan lägger grunden för detta. 15-åringarna har 

ju en gång för inte så längesedan varit förskolebarn. 

Relevansen för valet av mitt ämne inför mitt framtida yrke som förskollärare ligger i det som 

Skolverket (2016) visar att det är viktigt att samtala brett och fördjupat tillsammans med 

barnen för deras språkutveckling. Att barnen tillsammans med förskollärarna får använda sitt 

språk är grundläggande.  Skolverket (2016) menar vidare att något som också påverkar barns 

språkutveckling är personalens attityder till läsning och skrivande. Att personalen tar tillvara 

på barnens erfarenheter och intresse för läsning och skrivande, även när det rör sig om till 

exempel dataspel, leksakskataloger och spel- och samlarkort har betydelse för läsförmågan. 

Även detta är en del av vårt skriftspråk. Förskolan behöver bygga sin pedagogik på barnens 

egna erfarenheter för att läs- och skrivutvecklingen ska fungera som allra bäst. Även den 

fysiska språkmiljön, till exempel tillgänglighet och hur böcker är arrangerade har betydelse 

(Skolverket, 2016). Det finns mycket tidigare forskning som visar på vikten av tidig 

språkutveckling. Björklund (2008), Fast (2007), Kleeck (2008), Svensson (2011) och 

Svensson (2009a, 2009b) visar samstämmigt på att högläsning, berättande och samtal är 

viktigt för barns språkutveckling och även för deras senare läs- och skrivinlärning. 

Till sist men inte minst anser jag att mitt val av ämne har relevans för förskolläraryrket då 

läroplanen för förskolan, som är det styrdokument man som verksam förskollärare har att 
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förhålla sig till i sitt yrkesutförande, fastställer att man ska försöka ha ett arbetssätt som 

gynnar barnens språkutveckling. Detta återkommer jag till längre fram. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få mer kunskap runt vad förskollärarnas egna beskrivningar är om 

hur och varför de på förskolan arbetar med högläsning och berättande och om det ser 

annorlunda ut för olika åldersgrupper på förskolan. Utifrån syftet är mina frågeställningar 

följande: 

 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med högläsning och berättande på förskolan 

med barn i åldrarna 1-3 år och med barn i åldrarna 4-5 år och vad är deras motivering 

för att göra så? 

 Vilken betydelse tycker förskollärarna att högläsning och berättande har för barnen? 

1.2 Upplägget av studien 

Studien är indelad i sex kapitel. I det första presenteras studiens bakgrund, syfte och 

frågeställningar. I kapitel två redovisas kunskapsöversikten samt mina teoretiska 

utgångspunkter. I kapitel tre beskriver jag vilken metod jag använde mig av för att samla in 

materialet. Detta kapitel innehåller även vilket urval som gjordes till studien samt hur studien 

genomfördes, hur materialet bearbetades och de etiska överväganden som gjordes. Studiens 

resultat och analysen av resultatet presenteras i kapitel fyra. Slutligen presenteras 

diskussionen av resultatet i kapitel fem. Detta kapitel innehåller även metoddiskussionen och 

förslag till vidare forskning. 
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2 Kunskapsöversikt 

2.1 Berättande och samtal 

Björklund (2008) menar att genom samspel med varandra i förskolans miljö, så utforskar och 

prövar barnen litteracitetens (se avsnitt 2.5.2 för ytterligare diskussion av begreppet) ramar 

och möjligheter. ”I litteracitetpraktik som berättande framträder barnens deltagande och 

kommunikation i berättarstunder med andra” (Björklund, 2008, s.92). På varierande sätt blir 

barnen engagerade i det berättande som förskollärarna initierar. Svensson (2009b) menar att 

man i förskolan har många bra tillfällen att utveckla barnens litteracitet som till exempel att 

barnen i grupp kan få arbeta med texter, dramatisera och samtala. Svensson (2011) menar 

däremot att det trots bra tillfällen inte är många förskollärare som tar tillfället i akt att prata 

om texter. Det blir i stället barnen själva som får ta initiativet till berättandet genom sina 

rollekar. Även Björklund (2008) anser att barnen skapar på egen hand berättande och startar 

samtal, både för sig själva men även tillsamman med andra. De startar på egen hand 

berättandet och bjuder in varandra och de tar själva på sig rollen att vara den som berättar 

inför andra. Det barnen berättar handlar oftast om de sagor som förskollärarna läst eller 

berättat för dem. Barnen bygger berättarkunskap utifrån det de fått läst för sig. Björklund 

menar vidare att barn på flera sätt är sina egna mästare. Det förskolemiljön erbjuder som till 

exempel material och vuxenresurser tar barnen för sig av och bildar nya sätt att agera på i sin 

litteracitet (Björklund, 2008). Barnen inspireras i sin lek av det förskollärarna läser eller 

berättar för dem (Svensson, 2011). Björklund (2008) framhäver att i samspel där berättande 

finns med får barnen många redskap till hur de på egen hand kan berätta, berättandet ger 

barnen ett viktigt redskap nämligen språket. 

När man har högläsning för barnen och när man pratar om texten tillsammans med barnen 

resulterar det i en kraftfullare utveckling av språket än om man inte alls pratar om den lästa 

texten (Svensson, 2009a). På ett liknade sätt beskriver Kleeck (2008) att flera tidigare forskare 

visar på värdet av att vuxna ställer frågor om texten och samtalar kring den tillsammans med 

barnen. Hon menar vidare att när man ökar mängden kommunikation genom att ställa frågor 
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om den lästa texten till barnen och de får svara och känna sig delaktiga så ökar det barnens 

språkutveckling. 

När man använder sig av en mer berättande form av läsning är det dessutom så att det kan 

engagera de allra yngsta barnen på ett starkare sätt. Det kan hjälpa dem att hålla intresset uppe 

eftersom en mer berättande form av läsning skapar en dialog mellan den som läser och dem 

som lyssnar (Svensson, 2009a). 

2.2 Högläsning 

När förskollärarna har högläsning för barnen i form av berättande eller läsande, lär sig barnen 

omedvetet mycket. När de lyssnar får de ökad kunskap om hur språket är uppbyggt och låter. 

När barnen får ta del av många olika slags berättelser, till exempel sagor, berättelser på rim 

och faktatexter, får de en kunskap om språket som de kommer ha nytta och användning av när 

de själva ska lära sig skriva, läsa och berätta (Fast, 2007). På ett liknade sätt beskriver Kleeck 

(2008) att när förskollärarna har högläsning för barnen så har det betydelse för att deras 

språkliga grund får utvecklas för att vara till hjälp senare i utvecklingen av deras läs- och 

skrivförståelse. Svensson (2009b) menar på ett liknade sätt som Fast (2007) och Kleeck 

(2008) att barn som får flera läsupplevelser, som till exempel högläsning, får en bättre 

kunskap om bokstäver och även en större medvetenhet om språkljud. 

Flertalet forskare menar att barns ordförråd utvecklas genom att man har återkommande 

läsupplevelser som till exempel högläsning (Fast, 2007; Kleeck, 2008; Svensson, 2009b; 

Svensson, 2011). Vilket är viktigt för barnens senare läsförståelse och även för deras 

skriftspråkliga utveckling (Kleeck, 2008; Svensson, 2011). Både Kleeck (2008) och Svensson 

(2011) menar att det är ett enkelt sätt att stärka barns språkutveckling då det inte kräver 

mycket tidsplanering eller material, det går att åstadkomma med en relativt låg kostnad och är 

ett moment som passar väl in i förskolemiljön. 

Svensson (2009a) menar att för vissa barn är det endast på förskolan som de får möta 

berättande och högläsning, och att de på förskolan får ta del av många olika lyssnar- och 

berättarupplevelser tillsammans med andra. Detta är viktigt för barnen på många olika sätt. 
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Hon menar vidare att det sociala samspelet har en viktig roll, de ord som barn får höra i olika 

situationer tillsammans med andra utvecklar de en starkare förståelse för. 

2.3 Litteraturen 

Björklund (2008) menar att en förutsättning för att barnen på egen hand använder sig av 

litteraturen och annat skrivet material är var den är placerad och hur man visar och skyltar 

den. Hon anser vidare att barnens handskande med litteratur och annat skrivet material 

innebär en viktig del i deras litteracitet. Hon visar att när skrivet material får en placering där 

barnen har enklare tillgång till det gör att det lockar mer till att barnen använder sig av det 

skrivna materialet. ”Med tillgång till litteracitetsmaterial och en välplanerad omgivning ges 

således goda möjligheter för barnens litteracitet att erövras och växa” (Björklund, 2008, 

s.231). 

Även Chambers (2014) poängterar att det inte räcker med att litteraturen finns, den behöver 

gå att komma åt för att vi ska ”läsa”. Vidare ger han ett exempel från sin egen barndom där 

det fanns böcker i klassrummet. Litteraturen var inlåst i ett skåp som enbart öppnades på 

fredagar då barnen valde en bok att ta med hem och läsa över helgen. När helgen var slut 

låstes böckerna åter in. Med detta menar Chambers att varje val av litteratur är beroende på 

tillgång till den, finns det ett mindre utbud av litteratur är chansen stor att vi inte hittar något 

vi vill ”läsa” än om det finns ett stort utbud av tillgänglig litteratur. Vidare menar han att det 

är skillnad på tillgång av litteratur och när litteratur är åtkomlig. Han poängterar vidare att hur 

vi väljer ut litteraturen inte enbart beror på om den är åtkomlig. Hur litteraturen visas upp för 

oss har också betydelse. Beroende på var och hur litteraturen visas upp för oss kan vi bli 

negativt eller positivt inställda till den. Chambers (2014) hävdar vidare att man bildar ett 

intresse genom att skylta med litteraturen. För att skapa en läsmiljö som fungerar bra är en 

grundläggande omständighet att man ställer fram litteraturen och skyltar med den. 
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2.4 Läroplanen 

Läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) är det styrdokument som verksamma inom förskolan har att 

utgå ifrån. Den uppger mål och riktlinjer som personal inom förskolan har att förhålla sig till i 

sitt arbete. 

I Läroplanen för förskolan står det att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra(Skolverket, 2010, s.10). 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras 

och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling(Skolverket, 2010, s.11). 

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och 

kommunikation ….(Skolverket,2010, s.11). 

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

och ta till vara barnens nyfikenhet och intressen för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 

2010,s. 7). 

Ett av förskolans olika uppdrag är att det barnen visar intresse för, det de är nyfikna på ska 

uppmuntras. Förskolans verksamhet ska baseras på bland annat barnens intressen (Skolverket, 

2010). Vidare tar Skolverket (2010) upp att barn bör ha inflytande i förskolans verksamhet, 

deras intressen ska få vara en del i hur förskollärarna utformar verksamheten, dess innehåll. 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

I mitt arbete tar jag stöd i den sociokulturella teorin samt det relaterade 

språkinlärningsbegreppet litteracitet, som utvecklats med avstamp i den sociokulturella teorin. 

Säljö (refererad till i Björklund, 2008) menar att litteracitet som till exempel att läsa och 

använda text är sociokulturella aktiviteter som betyder att man använder användbara och 

förståndsmässiga tekniker. Björklund (2008) menar på ett liknade sätt att litteracitet börjar i 

det vardagliga livet och de aktiviteter som det innehåller, litteracitet uppstår tillsammans med 

andra människor hon anser vidare att man bör ha ett socialt perspektiv på litteracitet. Jag har 

valt dessa utgångspunkter för att de båda belyser sociala situationer och funktioner som 
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avgörande komponenter i språkutvecklingen, vilket är något som är centralt också för 

högläsningens praktik i förskoleverksamheten. 

2.5.1 Den sociokulturella teorin 

Enligt Vygotskij (1999), som utvecklade den sociokulturella teorin, är barnet en social individ 

från att det föds. Han menar vidare att man lär genom andra. Det sker inte en utveckling av 

språket eller tänkandet utan en social förbindelse. Den grundläggande användningen av 

språket är dess kontaktskapande tillämpning, språket är ett redskap för den sociala 

gemenskapen. Barns utveckling av språket och tänkandet, dess samband, startar under deras 

utveckling. ”Ett ord utan betydelse är inte ett ord, utan ett tomt ljud. Ett ord som saknar 

betydelse tillhör inte längre språkets rike” (Vygotskij, 1999 s.37). 

Svensson (2009a) har tolkat Vygotskijs sociokulturella teori. Hon menar att denna teori visar 

att människors lärande och utveckling hör ihop med bland annat sociala och kulturella 

sammanhang. Även språkets utveckling är bundet till det sociala, så även det biologiska. För 

språkets utveckling är kommunikation i olika former väldigt viktig. Även vuxna har en 

betydelsefull roll för barns språkutveckling eftersom de kan visa på hur språket används. De 

kan även visa barn språkets sociala roll (Svensson, 2009a). 

Arnér (2009) har tolkat Vygotskijs begrepp proximal utvecklingszon. Begreppet handlar om 

att socialt samspel är en förutsättning för utveckling och lärande. Man lär i samspel med 

andra, jag lär mig när jag får hjälp av en person som kan mer än vad jag själv kan just nu. 

Språket blir en viktig del i det sociala samspelet. För att barns tänkande och handlade ska 

utvecklas behövs samarbete mellan vuxna och barn. Genom det sociala samspelet dem 

emellan skapas en dialog som förutsätter ett respekterande av barnet som en del i det 

pedagogiska skeendet. Arnér har tolkat begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” eller 

proximal utvecklingszon som att det handlar om den plats mellan den nivå som barnen redan 

uppnått och den nivå de är på väg emot. Samarbete och kommunikation mellan barnen och 

mellan barnen och vuxna är av yttersta vikt vid lärtillfällen. Tillsammans med vuxna eller 

vänner som kan mer än vad man själv kan klarar barnet av mer än vad det gör ensamt (Arnér, 

2009). 
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2.5.2 Litteracitet 

Björklund (2008) menar att litteracitet har en social grund och är kulturellt betingat, det är 

något som barn gör tillsammans med andra i sin omgivning. På ett liknade sätt belyser 

Svensson (2009b) att den sociala aspekten är av betydelse för barns litteracitetserfarenheter. 

Även Fast (2007) menar att det synsätt som betonas i litteracitet är att man lär sig om 

skrivandet och läsandet tillsammans med andra. 

Fast (2007) beskriver att litteracitet handlar om barns läs- och skrivinlärning. Redan från tidig 

ålder synliggörs på olika sätt skriftspråket för barn. I samspel med andra, både vuxna och 

barn, skaffar sig barnen successivt lärdom om läsandet och skrivandet. Kunskapsinhämtandet 

kan ske var som helst, till exempel i lekparken, i hemmet, i affären och så vidare (Fast, 2007). 

På ett liknade sätt beskriver Björklund (2008) att litteracitet har använts som ett generellt 

begrepp för aktiviteter som är förknippade med skrivande och läsande. Dock belyser både 

Björklund och Fast att litteracitet eller engelskans literacy idag inte bara handlar om ord som 

ska avkodas utan att det är en praktik som påverkas av olika sammanhang som till exempel 

sociala, religiösa och kulturella sammanhang. 

Björklund (2008) menar vidare att idag är forskare överens om att läsandet bara är en del av 

de många olika sätt som människor uppfattar världen på. Litteracitet har en social bas och 

startar när barn involveras i verkliga händelser som förekommer i vardagen och där det finns 

med text i någon form. Hon menar vidare att det är viktigt att skapa ökade kunskaper om 

litteracitet, att litteracitet även kan handla om till exempel bokbläddring och bokläsning. 

Björklund (2008) skriver att det finns studier idag som på ett viktigt sätt lyfter fram att 

litteracitet kan ses som mer än skriven och läst text.  På ett liknade sätt beskriver Svensson 

(2009b) litteracitet; att det kan vara saker som att samtala, dramatisera, leken och 

bildskapandet med utgångspunkt i den lästa texten. Hon menar vidare att litteracitet är ett 

uttryck som syftar till ett sätt att handla som inte enbart innebär skrivning och läsning utan 

även innehålla dialog om både språket och innehållet i litteraturen. Fast (2007) är inne på 

samma linje; med tiden har olika betydelser lagt in i begreppet litteracitet, det har utvidgats. 

Språkets verbala sida integrerades, det handlar inte enbart om läsande och skrivande. 

Litteracitet kan vara ljud av olika slag, bilder, text och rörliga bilder. 



 

9 

I studien kommer jag använda begreppet litteracitet på ett liknade sätt som Svensson (2009b). 

Litteracitetsfrämjande arbete sett ur det här perspektivet ses som ett samlingsbegrepp för hur 

man på olika sätt arbetar med högläsning, berättande och litteratur, där man utgår från den 

lästa texten i förskolan. Jag anser i enlighet med Björklund (2008) och Svensson (2009b) att 

litteracitet kan vara mer än den lästa och skrivna texten, till exempel bokbläddring, 

dramatisering och samtal.  
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3 Metodologisk ansats och val av metod 

I detta kapitel redogör jag för val av metod och vilka urval som gjorts. Därefter presenteras 

hur studien genomfördes och hur materialet bearbetades. Sist redogörs för reliabiliteten och 

validiteten i min studie och de forskningsetiska principerna. 

3.1 Val av metod 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ undersökning i mitt arbete i form av en 

semistrukturerad intervju. Bryman (2011) menar att kvantitativ och kvalitativ forskning till 

viss del skiljer sig åt. ”Kvantitativa forskare framställs ofta som att de är inriktade på en 

tillämpning av siffermässiga mätmetoder på det sociala livet, medan man säger att kvalitativa 

forskare använder sig av ord vid presentationen av sina analyser av samhället” (Bryman, 

2011, s.371). Bryman menar vidare att den troligtvis mest använda metoden i en kvalitativ 

forskning är intervju men att det även finns andra metoder som till exempel observation. Det 

finns olika kvalitativa intervju metoder. I en kvalitativ intervju fokuserar man på deltagarnas 

åsikter och vad de anser vara viktigt och av betydelse (Bryman, 2011). Jag valde denna metod 

då jag anser att jag genom den kunde få reda på förskollärarnas beskrivningar på när, hur och 

varför de använder sig av högläsning och berättande. 

Jag valde en semistrukturerad intervjuform med öppna frågeställningar då jag ville att de jag 

intervjuade skulle kunna ge så utförliga svar på mina frågor som möjligt. Men jag ville även 

formulera mina frågor på mitt eget sätt för att styra riktningen på intervjun och få svar på 

specifika frågeställningar. Jag valde att ha en mall (se bilaga 2 och 3) med intervjufrågor som 

jag utgick ifrån. Till största delen följdes mallen men vid vissa tillfällen frångicks den och 

vissa frågor hoppades över av olika anledningar, till exempel för att de redan besvarats eller 

att deltagaren önskade lämna ett liknade svar som vid en tidigare fråga. 

Bryman (2011) menar att processen är föränderlig vid en semistrukturerad intervju, man kan 

som forskare ha en intervjuguide att gå efter men man behöver inte följa den ordning som 

frågorna är skrivna i utan man kan frångå den. Som intervjuare i en semistrukturerad intervju 

använder man sig oftast av något som liknar en mall eller schema för hur intervjun ska gå till. 
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Personen som blir intervjuad har stor frihet att svara på frågorna utifrån sitt eget sätt. Bryman 

(2011) menar vidare att vid öppna frågor kan den som intervjuas besvara frågorna ganska fritt 

och använda sig av sina egna ord. 

3.2 Urval 

Studiens urval består av fyra förskollärare fördelat på två förskolor. En av förskolorna har 

åldersblandade barngrupper och den andra förskolan har åldersindelade barngrupper i yngre 

och äldre åldrar. 

Urvalet av förskolor är relaterad till min studie då jag använde mig av bekvämlighetsurval. 

Bryman (2011) menar att bekvämlighetsurval är när forskaren tar de respondenter som råkade 

finnas till hands för tillfället. Då jag i min studie ville få mer kunskap om hur just 

förskollärare arbetar med högläsning och berättande och om det ser olika ut för barn i olika 

åldrar valde jag ut förskollärare till min studie samt att jag valde ut förskoleavdelningar som 

hade barn i alla olika åldrar. Jag kände sen tidigare till de båda förskolorna som jag ringde 

eller mailade till och de som svarade och ville medverka blev de som jag intervjuade. 

3.3 Genomförande 

Jag kontaktade först de två förskolornas chefer via mail och frågade dem om de gav sitt 

medgivande till att jag hörde av mig till förskollärarna för att tillfråga dem om de ville och 

kunde medverka i min studie genom att delta i en intervju. Därefter kontaktade jag de fyra 

förskollärarna via telefon eller mail. Jag informerade dem om mitt ärende och frågade om de 

var intresserade av att medverka i min studie genom att delta i en intervju. Jag mailade dem 

mitt samtyckes- och informationsbrev (se mer under ”Etiska överväganden” nedan) och vi 

bokade in tider för intervjuerna. 

Tre av de fyra förskollärarna fick personligen eller via mail intervjufrågorna i förväg. Orsaken 

till att den som var först ut att intervjuas inte fick tillgång till frågorna i förväg var att det inte 

hanns med. Det var heller inte planerat på förhand att intervjufrågorna skulle skickas ut, utan 

det var något som skedde på förfrågan men som inte bedömdes ha någon påverkan på 

resultatet. 
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Vid intervjutillfällena bad jag förskollärarna att skriva under mitt samtyckesbrev innan 

intervjun startade. Jag frågade även samtliga deltagare om de gav sitt medgivande till att bli 

inspelade via min mobiltelefon och samtliga gav sitt medgivande. Jag spelade in intervjuerna 

via min mobiltelefon men antecknade även det som sades. Genom att man spelar in intervjun 

bidrar det till en grundlig analys av det som sägs under intervjutillfället, man kan lyssna på det 

som sagts fler gånger (Bryman, 2011). 

Vid tre av intervjutillfällena satt vi ostörda i rum på deras förskola. Vid ett av 

intervjutillfällena hade förskolläraren ansvar för ett mindre antal barn. Vi satte oss centralt på 

avdelningen och barnen höll till i rummen intill. Vi blev avbrutna i början av intervjun av en 

personal som behövde ha tillgång till rummet vi satt i, vi bytte till ett annat rum. Även där 

blev vi tvungna att avbryta intervjun vid ett tillfälle då ett av barnen blev ledset. Själva 

genomförandet av intervjuerna tog runt 30 minuter vardera. 

3.4 Bearbetning av material 

Det insamlade materialet av intervjuerna transkriberades i nära anslutning till att intervjuerna 

genomfördes. I regel satte jag mig med detta bara ett få antal timmar efter intervjuerna 

genomförts. Jag lyssnade noggrant på de inspelade intervjuerna och antecknade samtidigt det 

som sades på en dator. När jag lyssnade på de inspelade materialet använde jag mig av 

hörlurar för att minimera risken att någon utomstående kunde höra. Jag valde att skriva ut 

intervjuerna i pappersform för att få en bättre överblick av det insamlade materialet. Därefter 

delade jag in intervjufrågorna i områden som var relevanta för min studie. Jag färgkodade 

varje område med en egen färg. Sedan sökte jag igenom svaren utifrån de områden som jag 

sammanställt och använde mig av en märkpenna och strök över det som jag fann passade in i 

de olika områdena. Sedan samanställde jag det jag funnit. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas att resultatet från en studie blir oförändrat om studien utförs igen. Man 

kan likna pålitlighet med reliabilitet, med pålitlighet menas om man vid ett annat tillfälle 

kommer få ett liknade resultat (Bryman, 2011). 
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Reliabiliteten i min studie är förstås beroende av mig som intervjuare, om någon annan skulle 

intervjua mina deltagare skulle de kanske inte svara på samma sätt. Jag anser ändå att jag fått 

fram relevanta svar. De som deltog i min studie var med i ett högläsningsprojekt, i och med 

det var de väl insatta i vikten av högläsning och berättande för barns språkutveckling. 

”Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller ej” (Bryman, 2011, s.50). Bryman menar vidare att trovärdighet kan liknas 

med validitet. Med trovärdighet menas hur trovärdigt resultatet är (Bryman, 2011). 

Eftersom arbetets ramar nödvändiggjort en begränsning av underlaget är förstås validiteten 

likaledes begränsad. För att få en högre trovärdighet av min studie anser jag att studien 

behöver utföras med ett större antal förskollärare och på fler förskolor. Det som kan sägas är 

dock att slutsatserna är konsekventa med resultat och frågeställningar. 

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) menar att all forskning bör innehålla information och samtycke, 

oavsett om den enligt lag ska prövas eller inte. 

Bryman (2011) menar att informationskravet innebär att man ska informera de som ska 

medverkar i studien om vad syftet med studien är och att de när som helst har rätten att 

avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna på egen hand ska få avgöra om de vill medverka i 

studien eller inte. 

I enlighet med det som Bryman och Vetenskapsrådet anser har deltagarna fått information om 

min studie i form av ett informationsbrev, men även i muntlig form och de fick även 

information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Innan intervjuerna började 

fick de skriva sin namnteckning på ett samtyckesformulär. Alla deltagare var över 18 år. 

Jag informerade deltagarna om att det enbart var jag som skulle lyssna på det inspelade i 

enlighet med det som Bryman (2011) menar innefattar nyttjandekravet, att den information 

som samlas in under studiens gång enbart får användas i syfte för studien. 
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Jag informerade även deltagarna om att när studien är klar kommer allt material att förstöras 

och att under tiden studien framarbetas kommer det insamlade materialet att förvaras på ett 

säkert sätt. När jag transkriberade materialet använde jag fingerade namn. Detta ingår enligt 

Bryman (2011) i konfidentialitetskravet. Genom mitt informations- och samtyckesbrev 

informerade jag deltagarna om att jag i min studie inte skulle ge ut deras namn eller 

förskolans namn i min studie. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag redogöra för resultatet av min studie samt min analys av det 

studerade. Kapitlet är uppdelat i fyra områden. Dessa områden har jag sammanställt genom att 

jag utgått från mina intervjufrågor. Jag delar upp varje område i redogörelse för resultatet och 

därefter följer analysen av resultatet. Först presenteras området berättande och samtal på 

förskolan. Därefter behandlas högläsning på förskolan som följs av området litteraturen på 

förskolan. Slutligen behandlas området arbetet kring litteraturen på förskolan. 

Jag har gett förskollärarna och deras förskolor fingerade namn jag presenterar det här nedan. 

Anders arbetar på en avdelning för barn i åldrarna 1-3 år på förskolan Skogen. Han har arbetat 

som förskollärare i fyra år, dessförinnan har han arbetat som barnskötare i 10 år. 

Linda har arbetat som förskollärare i tre år, hon arbetar på en avdelning för barn i åldrarna 3-5 

år på förskolan Skogen. 

Maj har arbetat som förskollärare i 37 år. Hon arbetar på förskolan Gruvan på en avdelning 

för barn i åldrarna 1-5 år. 

Karin arbetar på förskolan Gruvan. Hon har arbetat som förskollärare i 29 år, hon arbetar på 

en avdelning där barnen är i åldrarna 1-5 år. 

4.1 Berättande och samtal på förskolan 

Karin, Maj och Anders berättar att de samtalar runt bilder i böcker med barnen i åldrarna 1-3 

år, de ställer frågor runt bilderna. Maj berättar att till de yngre barnen ställer man kanske mer 

slutna frågor som till exempel är det en pojke eller flicka, vad gör hon? 

Linda, Karin och Maj berättar att de samtalar med de äldre barnen om vad de ser på bilderna, 

vad de tror boken handlar om, sammanfattar tillsammans med barnen det de läst. Maj menar 

att till de äldre barnen ställer hon mer öppna frågor som till exempel hur skulle du ha gjort, 

varför tror du han gjorde såhär? 
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Alla förskollärarna menar att barnen får berätta på egen hand. Anders, Maj och Karin 

beskriver hur de har sagopåsar (en påse som innehåller rekvisita utifrån en bok eller saga) 

eller sagolådor (en låda som innehåller rekvisita utifrån en bok eller saga) där de yngre barnen 

återberättar sagor genom att de leker med sagopåsarna och sagolådorna. Anders menar även 

att man genom att använda sig av flanosagor kan skapa ett berättande tillsammans med barnen 

och att de får berätta fritt till bilderna i flanosagan. Karin berättar att de har låtit de äldre 

barnen ta med en bild hemifrån som de sedan har fått berätta utifrån och de har kunnat ställa 

frågor till barnen utifrån deras bild. Hon menar att det kan höra ihop med berättarteknik: 

Våra barn hade med sig en bild hemifrån och det hör ju ihop med högläsningen att prata 

utifrån en bild som de själva valt. Vid det tillfället sa vi att det spelar ingen roll om det är en 

bild från en bok eller ett foto eller från en tidning, mycket bara för att kunna prata utifrån 

bilden och att vi kunde ställa frågor, det hör ju också ihop med berättarteknik. Men det 

hade vi väl inte för de allra yngsta... 

Linda beskriver hur de har ”sagotärningar” med bilder på, barnen får slå tärningen och den 

bild det hamnar på berättar barnen fritt sagor utifrån. Ibland ber hon barnen välja en bok som 

de läser för henne. Maj berättar att de äldre barnen på egen hand spelar teater bakom en scen 

som de byggt själva och som finns på avdelningen: 

Vi har gjort en scen av bara kartong som de har gjort mycket sagor bakom. Men nu har vi 

gjort en lite större… Om vi gjort någon teater vill de gärna spela själva efteråt. 

Maj berättar vidare att de äldre barnen spelar teater dels utifrån de sagor de fått berättat för sig 

och dels utifrån när de hittat på något eget som intresserar dem. Ibland spelar de upp sin teater 

för de yngre barnen. 

Karin, Maj och Anders beskriver att de berättar sagor fritt för barnen. De använder sig ibland 

av till exempel flanosagor, sagopåsar eller annan rekvisita. Maj berättar att de även ibland 

spelar teater för barnen utifrån sagor. Linda berättar att de berättar sagor fritt för barnen men 

att de inte har börjat använda sig av rekvisita ännu. 

Alla förskollärarna tycker att berättande och samtal är mycket viktigt, dels för barnens 

språkutveckling men även för deras senare läs- och skrivutveckling. Anders menar att 

berättande och samtal även utökar barnens fantasier. Maj och Anders anser även att när det 

skapas en dialog mellan vuxna och barn gynnar det deras språkutveckling. 
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4.1.1 Analys av berättande och samtal på förskolan 

För de yngre barnen beskriver Karin, Maj och Anders att de tillsammans samtalar och ställer 

frågor kring bilderna i litteraturen. De yngre barnen återberättar det de fått läst för sig med 

hjälp av sagopåsar, sagolådor och flanosagor.  

Linda, Karin och Maj beskriver hur de tillsammans med de äldre barnen samtalar omkring 

böcker de läst. Vad tror barnen texten handlar om, de sammanfattar den lästa texten och de 

samtalar om vad de ser på bilderna i litteraturen. De beskriver vidare hur de äldre barnen på 

olika sätt berättar utifrån bilder de själva fått tagit med sig hemifrån, berätta sagor utifrån 

sagotärningar och berätta genom att spela teater. Linda berättar också att hon låter barnen 

berätta sagor för henne. 

Samtliga lyfter att berättande och samtal i förskolan är viktigt för barnens språkutveckling och 

utvecklingen av deras läs- och skrivinlärning. Kleeck (2008) och Svensson (2009a) lyfter i sin 

forskning att när man samtalar om texten tillsammans med barnen och när man ställer frågor 

om texten gynnar det barnens språkutveckling. Björklund (2008) framhäver att barnen själva 

skapar berättartillfällen, det de berättar handlar till stor del om det de fått läst eller berättat för 

sig av till exempel förskollärarna. Samtliga förskollärare berättar att de berättar sagor fritt för 

barnen och en del använder sig även av rekvisita. Maj berättar om hur de äldre barnen på egen 

hand spelar teater bland annat utifrån det förskollärarna läst, berättat fritt eller spelat teater för 

dem. Litteracitet kan vara att till exempel dramatisera, leka och samtala med utgångspunkt i 

den text man läst (Svensson, 2009b). 

Anders och Maj framhäver liksom Svensson (2009a) att det är viktigt med dialog i olika 

former för barnens språkutveckling. Detta är helt i enlighet med Vygostkijs sociokulturella 

teori. Med dialog och sociala sammanhang utvecklas språket och tänkandet på bästa sätt 

(Vygostkij, 1999). 

4.2 Högläsning på förskolan  

Högläsning är något som alla förskolorna i studien gör i den dagliga verksamheten. Alla 

förskollärarna svarar att högläsningen framförallt sker spontant under hela dagen, man 
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högläser när barnen själva visar intresse för det eller önskar det. Detta ser likadant ut oavsett 

vilken ålder barnen har. Maj berättar att de även högläser på vilan efter maten för de äldre 

barnen och för de yngre barnen när de vaknat efter sin vila. Linda nämner att för henne är ett 

av syftena med högläsning att ge barnen en lugn stund. Karin, Anders och Maj berättar att 

högläsning i syfte att vila inte alltid är så lätt. De anser att det är svårt att få till vilsamma 

lässtunder på grund av de stora barngrupperna. Det blir mer en fråga som handlar om ordning 

i stället för läsförståelse och ett spännande utvecklingssyfte. Karin berättar att de upptäckt att 

vissa barn som har svårt att sitta still och lyssna, lyssnar bättre när de får sitta och pyssla med 

något. Alla förskollärarna belyser att språkets utveckling är ett av syftena till varför man 

högläser. De nämner också att genom högläsning får barnen ett ökat ordförråd. Linda och Maj 

nämner även att det hjälper barnen att få upp läshastigheten. Linda, Anders och Maj lyfter 

även att ett syfte med högläsning är att utveckla barnens fantasi. Karin menar att ett syfte med 

högläsningen kan vara att utveckla barnens tankeverksamhet och att det man läst berikar 

leken. Linda och Karin poängterar att ett syfte med högläsningen kan vara att inte alla barn får 

det hemma. De högläser för att alla barn ska få ta del av högläsningen och att det ger barnen 

en otroligt viktig grund inför deras läs- och skrivutveckling. 

4.2.1 Analys av högläsning på förskolan 

En anledning till att förskollärarna högläser för barnen är att ge dem ett ökat ordförråd och att 

högläsningen berikar barnens språkutveckling vilket stämmer väl överens med vad Kleeck 

(2008) och Fast (2007) tar upp i sin forskning. I enlighet med vad Svensson (2009a) tar upp 

menar två av förskollärarna att för en del barn är det enbart på förskolan som de får ta del av 

högläsning. De får ta del av högläsning i olika former tillsammans med andra barn. Det är 

viktigt dels för att de ord som barn får höra när de är tillsammans med andra utvecklar de en 

starkare förståelse för (Svensson, 2009a). Vygotskij (1999) hävdar att man lär genom och 

tillsammans med andra, utvecklingen av språket och tänkandet uteblir utan en social 

förbindelse. Björklund (2008) menar att litteracitet kan vara bokläsning men att nu mera 

innefattar begreppen även fler saker. Hon menar vidare att litteracitet har en social bas och att 

det är en praktik som även påverkas av till exempel religiösa och kulturella sammanhang. 
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Linda, Karin och Maj nämner att ett syfte med högläsningen är att de vill hjälpa till att 

utveckla barnens skriv- och läsutveckling. Kleeck (2008) och Svensson (2011) framhäver att 

högläsning är viktig för barnen då den ger dem en kunskap om språket, en språklig grund och 

ett ökat ordförråd som de kommer ha nytta av och bli hjälpta av i sin läs- och skrivinlärning.  

4.3 Litteraturen på förskolan 

Alla förskollärarna berättar att alla barn på deras avdelningar har fri tillgång till all 

barnlitteratur. Anders och Maj berättar att de har barnlitteratur på tavellister och att de 

försöker sätta barnlitteraturen där de hör hemma som till exempel kokböcker i köksvrån eller 

byggböcker i byggrummet. Karin och Linda säger att just detta jobbar de med på sina 

avdelningar att få upp tavellister och att ställa barnlitteraturen på de ställen de hör hemma. 

Anders och Linda berättar att barnlitteraturen finns i väldigt många rum på deras avdelningar. 

Anders berättar att de har litteratur lite överallt: 

…alla rum finns det böcker i. Vi har böcker på toaletten, i hallen, vi har böcker vid 

matbordet… 

Maj berättar att de även har böcker i backar och att det finns en särskild back med böcker som 

är anpassade för de yngre barnen. Karin berättar att de har sin litteratur i en hylla på barnens 

nivå. 

Linda och Anders berättar att de på sin förskola har skapat ett litet bibliotek där barnen själva 

kan få gå och låna böcker, det är bra menar de då barnen får en känsla av att de själva får vara 

delaktiga i valet av litteraturen. De berättar att de har samarbete med kommunens bibliotek. 

De får bokpåsar med böcker som biblioteket plockat ihop. De har möjlighet att önska vilka 

böcker de vill att bibliotekarien plockar ihop. Maj och Karin åker till kommunens bibliotek 

själva men även de har ett samarbete med bibliotek och kan få bokpåsar. Alla förskollärarna 

berättar att de frågar barnen vad de är intresserade av och lånar litteratur utifrån deras 

intressen. Med de yngre barnen menar Anders och Karin får man mer se vad det är de visar 

intresse för och låna litteratur utifrån det. Anders och Maj berättar att de väljer ut 

barnlitteratur till viss del efter ålder medan Linda säger sig inte alls titta så mycket på ålder 

när hon väljer ut barnlitteratur. Alla förskollärarna berättar att de försöker välja ut ett varierat 
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utbud av barnlitteratur som faktaböcker, bilderböcker och kapitelböcker. Karin och Linda 

berättar att ett syfte till när barnlitteraturen väljs ut kan vara utifrån barnens intresse och för 

att utmana deras fantasi. Samtliga förskollärare uttrycker en önskan om att kunna ta med 

barnen till kommunens bibliotek för att låna med böcker till avdelningen. 

4.3.1 Analys av litteraturen på förskolan 

Samtliga förskollärare anger att de försöker välja ett varierat utbud av litteratur. Fast (2007) 

poängterar att när barn får tillgång till ett stort utbud av litteratur ökar det deras kunskap om 

språket som de kommer ha användning för vid deras läs- och skrivinlärning. Förskollärarna 

beskriver hur de till största del går efter vad barnen visar intresse för när de väljer ut 

litteraturen. Detta är i linje med Skolverkets (2010) uppmaningar att verksamheten delvis ska 

ta utgångspunkt i det barnen är intresserade av. Två av förskollärarna beskriver även hur deras 

förskola har skapat ett bibliotek där barnen får möjlighet att själva välja böcker. 

Chambers (2014) menar att för att vi ska ”läsa” bör litteraturen vara placerad så att vi kommer 

åt den. Han poängterar vidare att det även är viktigt hur litteraturen visas för oss. Var och hur 

litteraturen presenteras har påverkan på hur vår inställning till litteraturen blir, om den blir 

positiv eller negativ. Björklund (2008) menar på ett liknade sätt att när litteratur får en 

placering där barn har bra tillgång till den lockar mer till användningen av den. 

Förskollärarna beskriver att de alla har litteraturen så att både de yngre och äldre barnen kan 

nå dem. Två av dem beskriver att de har litteratur i många rum på förskolan. Anders och Maj 

beskriver att de försöker sätta litteraturen i de rum och miljöer där den hör hemma. Två av 

förskollärarna beskriver att de har litteraturen synlig för barnen genom att placera den på 

tavellister samtidigt som de två andra menar att detta är något de arbetar med nu och vill få 

det på det sättet. Fast (2007) menar att litteracitet handlar om barnens läs- och skrivinlärning 

att det redan från tidig ålder synliggörs skriftspråk på olika sätt för dem. Att barn i samspel 

med andra individer succesivt skaffar sig kunskap om läsandet och skrivandet och att detta 

sker på flera olika ställen som i hemmet, förskolan och affären. 
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Vygotskij (1999) menar att barn är sociala individer från det de föds. Genom det social 

samspelt mellan vuxna och barn skapas en dialog som förutsätter ett respekterande av barnet 

som en del i det pedagogiska skeendet (Arnér, 2009). 

 

4.4 Arbetet kring litteraturen på förskolan tillsammans 

med barnen 

Alla förskollärarna berättar att den kommun de arbetar i har ett högläsningsprojekt. De har 

bland annat fått gå på föreläsningar. Två av förskollärarna nämner att de genom 

högläsningsprojektet fått en ökad medvetenhet och att det troligtvis hade sett annorlunda ut 

om jag kommit till dem för ett år sedan: 

Vi har fått mycket hjälp, kommunen arbetar med ett högläsningsprojekt… Hade du varit 

här för ett år sen hade det sett mycket annorlunda ut… Det har skett väldigt mycket. 

Man blir mycket mer medveten, som nu när vi inom kommunen nu har fått det här 

högläsningsprojektet så gör ju det att man får en annan medvetenhet… 

Maj, Karin och Linda berättar att de genom högläsningsprojektet har ett material som heter 

Läsfixarna. Maj och Linda beskriver att de har använt sig av materialet med de äldre barnen. 

Materialet består av olika figurer i form av apor. En figur heter Cowboy-Jim och när bilden av 

honom visas ska barnen sammanfatta det som läst. En annan figur är spågumman, hon ställer 

frågor till barnen som till exempel vad tror du kommer, vad händer? 

Anders berättar att de att de skapat en värld utifrån en bok där de kan spela ut och dramatisera 

boken. Han beskriver vidare hur de på olika sätt synliggör bilderna i böckerna. Karin berättar 

att de jobbar utifrån böcker i teman. De läser, dramatiserar och berättar boken med hjälp av 

till exempel flano för barnen i alla åldrar. Linda berättar att barnen ibland får rita utifrån 

bilderna och texten i boken och även berätta. Även att de får berätta vad de ser på bilderna i 

boken. 

Maj beskriver att de har skapat en läshörna där de allra yngsta barnen ofta drar sig undan och 

tar en bok och läser den genom att bläddra och berättar på sitt vis för de andra barnen: 



 

22 

Då sitter dom oftast och tittar på bilderna och pratar till böckerna och vad de säger det vet 

vi inte men någonting säger de. Ibland är boken upp och ner men de är ändå vana att umgås 

med böcker. 

Hon menar att det är bra för barnens litteracitet att de får vanan med böcker. 

4.4.1 Analys av arbetet kring barnlitteraturen på förskolan 

tillsammans med barnen 

Maj beskriver liksom Björklund (2008) att de yngsta barnen skapar sina egna litteracitet 

händelser, att litteracitet även kan var att de yngre barnen sitter med en bok och bläddrar i 

den, tittar på bilder och berättar på sitt vis för andra barn. Barnen använder sig av det 

förskolan har att erbjuda i form av till exempel material och skapar sina egna sätt att agera på 

i sin litteracitet (Björklund, 2008).  Förskollärarna beskriver hur de på olika sätt arbetar med 

litteraturen tillsammans med barnen i alla åldrar, de dramatiserar, samtalar utifrån bilderna 

och texten i litteraturen, de äldre barnen kan få rita utifrån bilderna och den lästa texten. 

Vygotskij sociokulturella teori handlar bland annat om att utvecklingen av språket är bundet 

till det sociala (Svensson, 2009a). Kommunikation i olika former är viktig för utvecklingen av 

språket. Vuxna har en viktig roll för barns språkutveckling, de kan visa på hur språket 

används och dess sociala roll (Svensson, 2009a).  Björklund (2008) och Svensson (2009b) 

menar att idag kan litteracitet handla om annat än enbart läst och skriven text. Det kan handla 

om leken om att dramatisera och samtala med utgångspunkt i den lästa texten.  

Maj, Karin och Linda beskriver att de genom kommunens högläsningsprojekt har fått tillgång 

till ett material. Två av dem har arbetat med materialet. Man använder sig av olika figurer i 

form av apor. De olika figurerna har olika syften i att arbeta med den lästa texten och bilderna 

och stimulera till interaktion med text och andra människor genom att till exempel att ställa 

frågor, sammanfatta och så vidare. Kleeck (2008) poängterar att det för barnens 

språkutveckling är viktigt att barnen får samtala om den lästa texten, att barnen får känna sig 

delaktiga, svara på frågor som förskollärarna ställer om den lästa texten. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel redogör jag för resultatdiskussionen där jag utgår från den tidigare forskning 

som presenteras i inledningen av uppsatsen. Resultatdiskussionen utgår ifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter redovisar jag metoddiskussionen och slutligen redogör jag för 

förslag till fortsatt forskning inom mitt område. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Berättandet och samtalande 

I enlighet med det Björklund (2008) tar upp i sin forskning om att barn på olika sätt blir 

engagerade i det som berättas för dem framkommer det av resultatet att med de yngre barnen 

samtalar förskollärarna tillsammans runt bilderna i litteraturen samt ställer frågor, frågorna de 

ställer angående bilderna är mer slutna. Med de äldre barnen samtalar de tillsammans om vad 

de ser på bilderna i litteraturen, de får berätta vad de tror litteraturen handlar om samt att de 

sammanfattar texten de läst. Svensson (2011) menar att förskollärare inte alltid tar till vara på 

tillfället att tillsammans med barnen samtala om den text man läst. Resultatet av studien 

påvisar att förskollärarna med de äldre barnen tar vara på tillfällena men att med de yngre 

barnen blir det mer att man samtalar kring bilderna och inte texten man läser. Svensson 

(2009a) påvisar i sin studie att det är väldigt viktigt att barnen får samtala om den text man 

läst för deras språkutveckling. När barnen får samtala om den lästa texten, skapas en starkare 

språkutveckling än om de inte alls får samtala om den text man läst. Resultatet visar att det till 

viss del finns en skillnad på hur de yngre och äldre barnen får samtala och berätta utifrån den 

lästa litteraturen. Alla barn får i olika utsträckning på något vis samtala och berätta. Svensson 

(2009b) menar att litteracitets uttrycket som syftar till ett sätt att handla kan innehålla andra 

saker än läsning och skrivning som till exempel dialog om litteraturens språk och innehåll. I 

arbetet som förskollärare är det viktigt anser jag att man inte glömmer bort de allra yngsta 

barnen. Det är viktigt att även de får samtala och berätta om och utifrån just texten som man 

läser vilket forskning har visat har stor betydelse för deras språkutveckling. Berättandet och 

samtalandet på förskolan sker i en social gemenskap på förskolan. Förskollärarna och barnen 
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samtalar och berättar tillsammans för varandra men även på egen hand. Vygotskijs 

sociokulturella teori handlar om att lärande och utveckling hör ihop med exempelvis sociala 

och kulturella sammanhang och att det är viktigt med kommunikation av olika former för 

språkets utveckling (Svensson, 2009a). 

Björklund (2008) och Svensson (2011) menar att barn på egen hand skapar sina 

berättartillfällen, för sig själva men även tillsammans med andra, de tar själva initiativ till att 

samtala och berätta genom deras rollekar. Björklund (2008) menar även som resultatet påvisat 

att det barnen berättar om oftast handlar om det de fått läst eller berättat för sig av till exempel 

förskollärarna och utifrån det bygger de en berättarkunskap. Resultatet påvisar att 

förskollärarna berättar om hur de yngre barnen på egen hand använder sig av till exempel 

sagopåsar och sagolådor där de återberättar eller leker det de fått berättat eller läst för sig 

utifrån litteraturen. Genom att de yngre barnen har tillgång till sagopåsar och sagolådor får de 

stimulans att öva på sin berättarteknik. Jag anser vidare att det är viktigt att man som 

förskollärare vågar ge de yngre barnen möjlighet till att prova och vara med på saker som man 

kanske på förhand anser att de är för små för att klara av. Det framgick av studiens resultat att 

de yngre barnen ibland utmanades lite mindre i sitt berättande än de äldre barnen. Vygotskij 

(1999) påpekar att redan från det barnet föds är det en social individ och att man lär genom 

och tillsammans med andra. För att språket ska utvecklas krävs en social förbindelse. För den 

sociala gemenskapen är språket ett redskap. 

Av resultatet framkommer det att samtliga förskollärare, i enlighet med Kleeck (2008), 

Svensson (2009a) och Björklund (2008), anser att det är viktigt att barn får samtala och svara 

på frågor om den text man läser och att man även tillsammans med varandra får berätta har 

betydelse för deras språkutveckling. 

5.1.2 Högläsningen 

Det framkom av resultatet att de båda förskolorna har högläsning i stor utsträckning för alla 

barn oavsett ålder. Samtliga av de fyra förskollärarna redogör för att det yttersta syftet till att 

de högläser för barn i alla åldrar är för att stimulera deras språkutveckling vilket stämmer väl 

överens med vad Fast (2007), Kleeck (2008), Svensson (2009b) och Svensson (2011) tar upp i 

sina studier; Barns språkutveckling gynnas av högläsning. Högläsningen berikar deras 
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ordförråd och bygger en god språklig grund för dem som de kommer ha användning för vid 

deras senare läs- och skrivinlärning. Högläsningen på de båda förskolorna sker i en social sfär 

där lärande av framförallt språket kan ske. Vygotskij (1999) menar att det utan en social 

förbindelse inte sker någon utveckling av språket som är ett redskap för den sociala 

gemenskapen. 

Det är viktigt, anser jag, att man som förskollärare arbetar med att stärka barnens 

språkutveckling genom att använda sig av olika tillvägagångssätt så som till exempel 

högläsning, vilket forskning visat är bra för barns språkutveckling. 

Alla fyra förskollärarna lyfter att de framförallt högläser spontant under hela dagen för både 

de yngre och äldre barnen. Högläsningen sker framförallt när barnen oavsett ålder visar 

intresse för det. Det ovannämnda överensstämmer väl med det Skolverket (2010) påvisar att 

det barnen visar intresse för i förskolans verksamhet ska uppmuntras och att verksamheten 

delvis ska grundas på barnens intressen. 

Det framkommer i studiens resultat att några av förskollärarna anser att högläsning i syfte till 

vila kan vara svårt, högläsningstillfället blir en fråga som handlar mer om ordning än att syfta 

till barnens språkutveckling. En av orsakerna anser de vara de stora barngrupperna, barnen får 

svårt att lyssna. Här visar studiens resultat på att om, när förskollärarna använder sig av 

högläsning i syftet vila så kan den viktiga språkutvecklande delen i själva högläsningen 

försvinna. Kleeck (2008) och Svensson (2009a) påvisar i sina studier att det är viktigt att man 

tillsammans pratar om den lästa texten, att man ställer frågor och att barnen får känna sig 

delaktiga i högläsningstillfället då det resulterar i en bättre utveckling av deras språk. En 

förskollärare berättar att de vid vilan tillåter att de barn som vill får sitta och pyssla med något 

under tiden de högläser. Det har visat sig att de lyssnar bättre och känner sig mer delaktiga. 

Här låter man barnen ha ett inflytande i utformningen av verksamheten (Skolverket, 2010). 

Enligt mig har de gjort ett lyckat försök till att utveckla högläsningen vid tillfällena för vila. 

Fast (2007) och Svenson (2009b) menar att litteracitet kan vara att samtala med utgångspunkt 

i den lästa texten. De menar vidare att litteracitet behöver inte enbart handla om skrivning och 

läsning utan kan vara ett sätt att handla och då även innehålla dialog. Litteracitet kan vara ljud 

av olika slag, text och bilder (Fast, 2007). För att barnen ska utveckla sin litteracitet är det av 
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största vikt att förskollärarna högläser för barn i alla åldrar på förskolan vilket mitt resultat 

visar att de gör i stor utsträckning. Med hjälp av den text barnen får lyssna till genom 

högläsning kan de samtala om. De kan även samtala om de bilder som finns i den litteratur 

som de använder sig av. Genom detta skapas en dialog mellan de individer som deltar och 

barnens litteracitet utvecklas. 

5.1.3 Litteraturen 

Resultatet visar att de fyra förskollärarna strävar efter att välja ut ett brett och varierat utbud 

av barnlitteratur till deras avdelningar. De väljer även barnlitteratur utifrån vad barnen visar 

intresse för. Resultatet visar även att förskollärarna redogör för att de tycker det är viktigt med 

att man läser böcker för att både de yngre och äldre barnen ska få utveckla språket, 

ordförrådet och att det även gynnar dem senare i deras skriv- och läsinlärning. Fast (2007) 

styrker det som förskollärarna berättar, barn som får tillgång till flera olika sorters litteratur 

får lärdom om språket som kommer att gynna dem i deras skriv- och läsinlärning. Vygotskij 

(1999) anser att redan från det barnet föds är det en social individ. Barn och vuxna behöver 

samverka för barnens utveckling av tänkandet och handlandet. Genom den sociala samverkan 

mellan vuxna och barn skapas en dialog som förutsätter ett respekterande av barnet (Arnér, 

2009). Litteraturen som finns på förskolorna är placerad och vald utifrån en syn på barnen 

som egna individer. Förskollärarna respekterar barnen genom att till exempel välja böcker 

utifrån deras intressen och gör litteraturen åtkomlig och intressant för dem. 

Studiens resultat visar även på att förskollärarna har stor kännedom om förskolans 

styrdokument genom att barnen får ha stort inflytande i hur verksamhetens innehåll ser ut. De 

tar vara på det barnen visar intresse för vilket också förskolans läroplan tar upp att man som 

förskollärare bör göra (Skolverket, 2010). 

Björklund (2008) menar att en förutsättning för att barnen ska använda sig av litteraturen och 

annat skrivet material beror på var den är placerad och hur den visas. Hon anser vidare att det 

är viktigt för barnens litteracitet att de får handskas med litteratur och annat skrivet material. 

Som Björklund i sin forskning påvisar anser jag att det är viktig att barnen får ha tillgång till 

litteraturen och att den visas på ett bra sätt, det är viktigt för att barnen ska kunna utöka sin 

litteracitet och därigenom sin utveckling av språket.  Det är lika viktig för barnens utveckling 
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av litteracitet att de yngre barnen når litteraturen för att välja ut en bok och sätta sig att 

bläddra i den som att de äldre barnen kan välja en bok att berätta för andra barn. Chambers 

(2014) resonerar på ett liknade sätt: för att vi ska ”läsa” bör litteraturen vara placerad så att vi 

kommer åt den och det är även viktigt var den placeras. I resultatet framkommer det att 

förskollärarna är väl insatta i vikten av att litteraturen ska vara tillgänglig för alla barn oavsett 

ålder. De har även kunskap om att litteraturen blir mer intressant då den placeras där den hör 

hemma. Som när de beskriver att de ställer byggböcker i rummet där byggande förekommer. 

Två av förskollärarna beskriver hur de vill förbättra hur och var litteraturen är placerad. Med 

bakgrund i det Björklund och Chambers påvisar i sin forskning anser jag att det är viktigt som 

förskollärare att ha kunskap om vikten av litteraturens placering för att locka barnen att 

använda den. Det lockar mindre om litteraturen placeras i boklådor där man inte ser framsidan 

än om de står på boklister eller i bokhyllor där man kan se framsidan. 

5.1.4 Arbetet runt litteraturen 

I resultatet framkommer det att kommunen där förskolorna i studien är verksamma medverkar 

i ett högläsningsprojekt. Resultat visar att vissa av förskollärarna som medverkat i studien 

påvisar att det förmodligen sett annorlunda ut om jag genomfört min studie hos dem för ett år 

sedan. De menar att genom högläsningsprojektet har de fått en annan medvetenhet inom 

området. Jag kan själv tänka att det blivit andra svar på mina intervjufrågor om de jag 

intervjuat inte medverkade i ett högläsningsprojekt. Jag anser att genom högläsningsprojektet 

har de medverkande förskollärarna fått en ökad kunskap och en medvetenhet om att 

högläsning, berättande och samtal är viktigt för barns språkutveckling vilket stämmer väl 

överens med vad flertalet forskare lyfter i sina studier. Björklund (2008), Fast (2007), Kleeck 

(2008), Svensson (2011), Svensson (2009a) och Svensson (2009b) poängterar att genom att 

man högläser för barn, att man samtalar om den lästa texten tillsammans med barn samt att 

barn får tillfälle att berätta samt att lyssna till berättande gynnar deras språkutveckling och 

skriv- och läsutveckling. 

Vygotskijs begrepp proximal utvecklingszon handlar om att man lär tillsammans med andra 

och att man lär sig när man får hjälp av en person som kan mer än vad man kan själv just nu, 

ett socialt samspel är en förutsättning för utveckling och lärande (Arnér, 2009). Arbetet runt 
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litteraturen på de båda förskolorna sker tillsammans med varandra i ett socialt samspel. 

Förskollärarna med sin kunskap de har påvisar språkets viktiga betydelse för barnen på olika 

sätt. 

Resultatet av arbetet kring litteraturen visar även som Björklund (2008) och Svensson (2009b) 

hävdar att litteracitet kan vara många olika saker, litteracitet är inte bara läst och skriven text. 

Litteracitet kan vara det som resultatet visar att förskollärarna tillsammans med barnen arbetar 

med runt litteraturen. Som att dramatisera utifrån en läst bok, arbeta med böcker utifrån teman 

eller rita utifrån det man fått läst för sig. Björklund (2008) och Svensson (2009b) framhäver 

att litteracitet är något som startar när barn involveras i händelser där det finns med text i 

någon form, att händelserna, som till exempel att samtala, har utgångspunkt i den lästa texten. 

5.2 Metoddiskussion 

Jag använde mig av en kvalitativ metod i form av intervju när jag genomförde min studie. Jag 

valde att använda mig av semistrukturerad intervjuform då jag ville att de jag intervjuade 

skulle kunna svara så fritt som möjligt på mina frågor. Bryman (2011) menar att genom att 

man använder sig av en semistrukturerad intervju form ger det de som intervjuas stor 

möjlighet att svara fritt på frågorna som ställs. 

Jag ville med min studie undersöka hur och varför förskollärarna högläser och berättar och 

om det ser annorlunda ut för de olika åldersgrupperna. Detta för att få mer kunskap angående 

det jag nyss nämnt. I mina frågeställningar kopplat till syftet ville jag få svar på hur 

förskollärarna beskriver hur de arbetar med högläsning och berättande på förskolan, ser det 

olika ut för yngre och äldre barn och vilket betydelse tycker de att högläsning och berättande 

har. 

Jag anser att genom mitt val av metod har fått svar på mina frågor. 

Jag utförde min studie genom att intervjua fyra förskollärare fördelat på två förskolor. En av 

förskolorna hade åldersindelade barngrupper och den andra förskolan hade åldersblandade 

barngrupper. När jag genomförde mina intervjuer blev det på förskolan med åldersblandade 

grupper väldig upprepning av mina frågor. Jag hade delat in frågorna efter barnen i åldrarna 1-

3 år och 3-5 år. Om jag skulle göra om min studie hade jag nog formulerat frågorna på ett 
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annat sätt eller valt att inrikta mig enbart på förskolor med åldersindelade barngrupper. Jag 

skulle kunna fördjupa min studie genom att använda mig av fler förskollärare att intervjua och 

genomfört min studie på flera olika förskolor. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

När jag genomförde min studie väckte svaren frågor hos mig då de visade att de förskolor jag 

valt ut till att medverka är med i ett högläsningsprojekt. Förskollärarna var väl insatta i 

betydelsen av högläsning för barnens språkutveckling. Till följd av det hade alla förskollärare 

berättande och högläsning i stor utsträckning för barn i alla åldrar. Vidare skulle jag vilja 

undersöka förskolor som inte medverkar i högläsningsprojekt för att se om resultatet blir 

liknade eller inte. Hur stor betydelse har sådana här projekt för hur förskollärare använder sig 

av högläsning och berättande för barns språkutveckling är en fråga man skulle kunna ställa 

sig. 

Andra svar som väckte min nyfikenhet var de som handlade om att några av förskollärarna 

berättade om hur de dramatiserade runt litteraturen. Vidare skulle man kunna undersöka 

huruvida dramatisering av litteratur gynnar barnens språkutveckling. 

För den som vill undersöka mer inom mitt syfte och mina frågeställningar finns det en stor 

mängd tidigare forskning och annan litteratur att botanisera sig i. 
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Bilaga 1 

Hej  

Jag heter Anna-Karin Thorstensson och jag läser till förskollärare på Karlstad 

universitet. Denna termin gör jag mitt examensarbete. Jag har valt att arbeta med 

temat språk och berättande i förskolan. Mitt syfte med studien är att undersöka 

hur arbetet kring högläsning ser ut för de äldre barnen och för de yngre barnen 

under en dag på förskolan. 

Jag undrar om du vill/ kan medverka i min studie genom att delta i en intervju. 

Med ditt samtycke spelar jag gärna in intervjun. Det är bara jag som kommer 

lyssna på det inspelade. När arbetet är klart kommer ljudfilen att raderas. Jag 

kommer inte ge ut ditt namn eller förskolans namn i mitt arbete. 

Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 

Jag behöver ditt samtycke för att genomföra min studie. 

Mvh Anna Karin Thorstensson  

Samtyckesbrev 

Underskrift: 

Datum: 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 1-6 års avd 

 Under hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 Berätta hur du arbetar med högläsning för barnen 1-3 år?  

1. När högläser du? 

2. Var sker högläsningen? 

3. Hur ser högläsningen ut? 

 Berätta hur du arbetar med högläsning för barn 4-6 år? 

1. När högläser du? 

2. Var sker högläsningen? 

3. Hur ser högläsningen ut? 

 Beskriv hur ni samtalar kring barnlitteraturen tillsammans med barnen i åldrarna 1-3 

år. 

 Beskriv hur ni samtalar kring barnlitteraturen tillsammans med barnen i åldrarna 4-6 

år. 

 Berätta hur ni arbetar kring boken, bilderna och texten tillsammans med barnen 1-3år? 

 Berätta hur ni arbetar kring boken, bilderna och texten tillsammans med barnen 4-6 

år? 

 Beskriv hur miljön ser ut där barnlitteraturen är presenterad. 

 Har barnen i åldrarna 1-3 år fri tillgång till barnlitteraturen? 

 Har barnen i åldrarna 4-6 år fri tillgång till barnlitteraturen? 

 Varför anser du att man högläser för barnen 1-3 år? 

 Varför anser du att man högläser för barnen 4-6år? 

 Vad har du för syfte med högläsning för barnen 1-3 år? 

 Vad har du för syfte med högläsning för barnen 4-6år? 

 Hur väljer du ut barnlitteraturen till barnen 1-3 år? 

 Vad har du för syfte när du väljer ut barnlitteraturen till barnen 1-3år? 

 Vilken typ av barnlitteratur väljer du till barnen 1-3 år och varför? 

 Hur väljer du barnlitteraturen till barnen 4-6 år? 

 Vad har du för syfte när du väljer ut barnlitteraturen till barnen 4-6år? 

 Vilken typ av barnlitteratur väljer du till barnen 4-6 år och varför? 

 Får barnen 1-3 år ibland berätta på egen hand till exempel sagor, om bilder eller deras 

upplevelser? 

 Berättar ni sagor fritt för barnen1-3 år ibland? Hur gör ni då, rekvisita? 

 Får barnen 4-6 år ibland berätta på egen hand till exempel sagor, om bilder eller deras 

upplevelser? 

 Berättar ni sagor fritt för barnen 4-6 år ibland? Hur gör ni då, rekvisita? 

 Vad har du för tankar angående betydelsen av barns och pedagogers berättande för 

barns språkutveckling? 

 Berätta hur du skulle vilja att högläsning och berättande skulle kunna vidare utvecklas 

i din verksamhet. 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 1-3 års avdelning och 4-6 års avdelning 

 

 Under hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 Berätta hur du arbetar med högläsning för barnen?  

1. När högläser du? 

2. Var sker högläsningen? 

3. Hur ser högläsningen ut? 

 

 Beskriv hur ni samtalar kring barnlitteraturen tillsammans med barnen. 

 Berätta hur ni arbetar kring boken, bilderna och texten tillsammans med barnen? 

 Beskriv hur miljön ser ut där barnlitteraturen är presenterad. 

 Har barnen fri tillgång till barnlitteraturen? 

 Varför anser du att man högläser för barnen? 

 Vad har du för syfte med högläsning för barnen? 

 Hur väljer du ut barnlitteraturen? 

 Vilken typ av barnlitteratur väljer du och varför? 

 Vad har du för syfte när du väljer ut barnlitteraturen? 

 Får barnen berätta på egen hand till exempel sagor, om bilder eller deras upplevelser? 

 Berättar ni sagor fritt för barnen ibland? Hur gör ni då, rekvisita? 

 Vad har du för tankar angående betydelsen av barns och pedagogers berättande för 

barns språkutveckling? 

 Berätta hur du skulle vilja att högläsning och berättande skulle kunna vidare utvecklas 

i din verksamhet. 

 


