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Definition av literacy 

• Literacy innebär läsning, skrivning och språk i 
olika former, som förvärvas, utvecklas och 
används av barn och ungdomar i olika 
sammanhang, både inom och utanför skolan. 
I begreppet innefattas färdigheter som behövs 
för att avkoda, förstå och använda tecken 
och symboler för att ta till sig och kritiskt 
granska budskapet, men också läs- och 
skrivkunnighet i sociala och kulturella 
sammanhang. 
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Skriftspråklig kompetens definieras utifrån 

två forskningsparadigm (Street, 1984, 2013) 

  

 

• Kognitiv teori: färdigheter som utvecklas oberoende 

av kontext, den autonoma modellen  

• Sociokulturell teori: sker i kulturellt betingade sociala 

kontexter, den ideologiska modellen 
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Skriftspråklighet ses som en dynamisk praktik i en 

social kontext (Freebody & Luke, 1990, 2003)  

 

• Det tidiga läslärandet ses som ett utvecklande av olika 
roller: kodknäckarens, textdeltagarens, textanvändarens 
och den kritiska läsarens roll 

• Förskolans lekbaserade pedagogiska verksamhet med 
möjligheter till social interaktion ses som en gynnsam 
jordmån för dessa roller att utvecklas i 

• För att pedagoger i förskolan ska kunna planera och 
utvärdera sin verksamhet behöver de ha kunskap om 
både kognitiv och sociokulturell forskning om barns 
skriftspråkliga lärande 
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Förskolans högläsning stärker 

den framtida läsförmågan 

• Rik språklig miljö som stärker ordförrådet 

• Läraren bör förklara ord aktivt 

• Läraren bör förklara och agera modell för hur 
man kan göra inferenser  

• Muntlig träning av strategier för att förstå 
textinnehåll i samband med högläsning 

• Särskilt viktigt för barn med låg SES-bakgrund 
och barn med annat modersmål 
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Förskolans uppdrag 
 

• I förskolans läroplan anges som en betydelsefull 

del i uppdraget att stimulera varje barns 

språkutveckling och att uppmuntra och ta 
tillvara barnets nyfikenhet och intresse för 

skriftspråket.  

• Det är förskolläraren som ansvarar för att 
barnen får utmaningar som stimulerar lusten att 

lära och även förmåga att tala om sitt lärande.  
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Tidigare svenska resultat 
 

• Damber (2015) kom fram till att pedagoger oftare läste för 
barnen än med dem. Planerade lässtunder utifrån tema 
förekom inte särskilt frekvent, medan högläsning för att få 
barnen att varva ner var ofta förekommande. Spontana läs- 
och skrivaktiviteter i samband med högläsning förekom nästan 
inte alls. (observationsstudie) 

 

• Svensson (2009) fann att det var mycket lite högläsning för 
hela barngruppen, medan det var något vanligare att 
pedagoger läste för mindre grupper av barn. Inte ovanligt att 
det inte förekom någon läsning alls under den tid som 
observationerna genomfördes. 

• Den här studiens bidrag är att undersöka pedagogernas 
uppfattningar och förhållningssätt. 
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Metod och urval 
• Filmning av högläsning i förskolan (berättelse och 

faktabok), kort intervju med filmade pedagoger 

 --------------------------------------------------------- 

• 3 fokusgrupper med 5 förskollärare från olika 
verksamheter i 3 kommuner (15 informanter) 

• Intresseurval 

• 3 fokusgruppsamtal 

• Syftet var att komma åt uppfattningar och 
erfarenheter från aktiviteter som är gemensamma 
och kulturellt förankrade 

• Fokus på videosekvenser och utsagor från de 
filmade samt vad-, hur- och varför-frågor omkring 
högläsning 
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Studiens syfte och 

frågeställningar 
 

• Syftet i den här studien är att undersöka förskollärares 

uppfattningar om hur högläsning används som verktyg 

för att stötta barnens språkliga utveckling och vad man 

grundar sina uppfattningar på. Följande forskningsfrågor 

har formulerats: 

• Hur beskriver förskollärare högläsningspraktiken i 

förskolan?  

• Hur beskriver förskollärare sitt förhållningssätt till 

högläsning i förskolan? 
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Resultat 
• Högläsning sker i förskolan men pedagogerna ser inte 

aktiviteten i första hand som ett verktyg för språkutveckling 
utan ett i raden av verktyg i verksamheten, en del i förskolans 
pedagogik. 

• Språkutvecklingen framstår inte som en överordnad orsak till 
högläsning, utan nämns mer som något som uppkommer i 
samband med andra syften till högläsningen. 

• Syften för högläsning som framkommer är att ha en mysig 
stund, få närhet till varandra, frigöra personal till annan 
verksamhet eller till rast, bearbeta ett aktuellt tema som 
förskolan arbetar med eller utifrån något som har hänt, till att 
lugna ner en stökig grupp 

• Det fanns också pedagoger som uttryckte vikten av att 
högläsning genomförs dagligen med syftet att utveckla 
barnens språk.  
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Begreppet ”läsvila” 
 

• ”När barnet är yngre så är det att sova på madrass. 

Och sen byttes det där ut till en lässtund för 

läsandet är ju viktigt och då stoppade vi in det i en 

situation där vi hade hela gruppen”.  
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Utsaga om läsvila 
 

• ”Men dom är som tröttast då. Dom har ätit och 

några barn sover och dom andra barnen är uppe 

och då läser man för dom. Vi har ju trott hela tiden 

och jag också som har jobbat sen 1985, trott att 

’Det är klart att dom ska lyssna då’. Ååh dom kan 

ligga, men dom kan absolut inte ligga still och lyssna 

utan dom har ju svårt att koncentrera sig just då, 

när dom är som tröttast. Så det blir ju ingen vila, 

läsvila, för dom har fullt upp att hålla sig stilla och 

koncentrera sig på det”.  
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Utsaga om att stävja oro 
• ”Och förra året hade jag en pojke som var väldigt 

explosiv och då satt jag ofta med honom i knät och 

läste och läste och läste och det var bra för honom, 

för att få honom att lugna ner sig och sitta still och 

då läste jag otroligt mycket. Men då var det ju det 

syftet med läsningen som gällde. Så han inte skulle 

springa runt och slå ner sina kompisar. Så då läste 

jag jättemycket för honom och han älskade att 

lyssna på sagor”.  
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Spontanläsning har 
minskat 

• Informanterna var i hög grad överens om att 

spontanläsningen, dvs. enskilda barn som kommer 

och vill att man ska läsa, har minskat. Stora 

barngrupper och lite personal beskrevs vara en 

orsak till det. Om ett barn vill att pedagogen ska 

läsa en bok, blir den stunden splittrad för att något 

annat barn behöver hjälp på toaletten, några barn 

slåss eller för att telefonen ringer, och då kanske det 

inte finns någon annan personal att tillgå.  

 
• FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic Literacy Conference August 2016  



Helst inte läsning av 
faktabok  

 

• ”Det är ju inte så att jag tar fram en faktabok och 

säger kom så sätter vi oss och tittar på det här! utan 

det är barnen som säger att jag vill att vi läser den 

här eller tittar i den här … ” 
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Utsaga om samtal vid 
läsning 

• ”Många barn är ju så att de vill prata hela tiden. 

Och det är väl en anledning till att jag säger ibland 

att nej nu måste du vara tyst för nu läser jag och nu 

läser jag en saga. Det är ju också skillnad om man 

har sex barn eller två barn. Är det två barn är det ju 

mer naturligt att man kanske pratar mer. Men om 

det är 6-8 barn och alla vill prata hela tiden och 

speciellt om det är såna där böcker när jag är där 

och jag är där …” 
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Ordförrådsarbete 
 

• Det framgick att pedagogerna i samtliga fokusgrupper 

förklarade ord och begrepp som var nya för barnen.  

• Barn med svenska som modersmål ansågs inte behöva 

stärka ordförrådet och språket i lika hög grad som barn 

med annat modersmål. 

• En informant sa att barn med annat modersmål har ett 

större behov att utveckla sitt språk, medan barn med 

svenska som modersmål i högre grad behöver träna på 

att lyssna och koncentrera sig.  
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Slumpen avgör 
högläsning 

• Överlag framkom det att högläsning för stora 
grupper är organiserad men att det i övrigt är 
slumpen som avgör om det blir någon läsning i 
övrigt.  

• ”Det känns som att man ska få in tusen saker liksom 
under en dag att det är så svårt att prioritera för att 
allt får inte plats hela tiden på nåt sätt sådär så att 
lite tyvärr kan det vara slumpen som avgör om det 
har blivit en boost för boken eller … under en period 
eller … då är det nåt annat som pressas ut”. 
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Arbete med tema med 
hjälp av högläsning 

• Arbete utifrån olika teman togs upp i samtliga 
fokusgrupper. Teman som Barnkonventionen, allas 
lika värde och demokrati är exempel på teman 
som framkom.  

• Högläsning sågs genomgående som ett 
fungerande redskap för arbete med exempelvis 
värdegrunden. 

• Särskilt barn med annan kulturbakgrund än det 
svenska, kan genom litteraturen få möta ett annat 
samhälle och det svenska kulturarvet.  
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