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Abstract 

The purpose of this study is to understand teachers' view of what function the reading-aloud of 

fiction serves in preschool. A recent event motivating such a focus is the Government's stated 

aim of promoting reading in preschools and a general emphasis on reading as a teaching tool, 

which has been clarified in the 2018 revision of the preschool curriculum. 

 

The result of my survey shows that more than half of the 368 participants are aware of or have 

heard about the Government's approach to reading, while just over a quarter of the participants 

do not know about it. However, most of them are positive about the school's clarification of 

reading as a teaching tool, regardless of whether they know about the initiative or not. 

According to the result, reading aloud is prioritized by the teachers themselves and just under 

half of the teachers make their choices based on the students' wishes. In those cases, it is most 

common that the teacher selects books recommended by teacher colleagues or other teachers 

on social media. 

 

The results also reveal that the stated purpose of reading aloud is to awaken the reading desire 

and gain a common language experience as well as to make the students interested in books. 

Here, the Swedish National Agency for Education emphasizes primarily the teachers' fourth 

option, namely reading as a pedagogical tool. Teachers also point out that the daily fruit session 

is well suited for taking time to read. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra till en förbättrad förståelse av lärares syn på vad högläsning av 

skönlitteratur fyller för funktion i förskoleklass. Bakgrunden är regeringens tydliga satsning på 

högläsning i förskolor samt skolverkets betoning på högläsning som pedagogiskt redskap, 

vilket förtydligats i 2018 års revidering av läroplanen för förskolan.  

Resultatet av min enkätstudie visar att mer än hälften av de 368 deltagarna känner till eller har 

hört talats om riksdagens satsning på högläsning, medan drygt en fjärdedel av deltagarna inte 

känner till den. Däremot ställer sig en övervägande del av deltagarna positiv till skolverkets 

förtydligande av högläsning som pedagogiskt verktyg, oavsett om de känner till satsningen eller 

ej.  

Enligt resultatet prioriteras högläsningsböcker som läraren har läst själv och knappt hälften av 

lärarna gör sina val utifrån elevernas önskemål. Därefter är det vanligast att läraren går på 

rekommendationer från lärarkollegor och lärare på sociala medier. 

Resultatet visar även att lärarnas främsta motiv till högläsning av skönlitteratur är att väcka 

elevers läslust och att skapa en gemensam språkupplevelse samt väcka elevens intresse för 

böcker. Här betonar Skolverket främst lärarnas fjärde alternativ, nämligen högläsning som 

pedagogiskt verktyg. Lärare påtalar även att den dagliga fruktstunden lämpar sig väl för att ta 

tid till högläsningen. 

 

Nyckelord 

Högläsning, högläsningsstund, skönlitteratur, läsförståelse, läslust, språkutveckling, 

språkupplevelse, fruktstund 
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1. Inledning 

Under en kurs i svenska på lärarutbildningen, väcktes min uppmärksamhet och nyfikenhet för 

valet av skönlitteratur vid högläsning för elever i låga åldrar. Jag blev medveten om vikten av 

att bekanta sig med litteraturen och välja litteratur till eleverna med omsorg, så att högläsning 

inte sker som slentrianmässig underhållning. Jag insåg att det kräver både tid, engagemang, 

kunnande och insikt för att göra lämpliga val, som gagnar eleverna och att valet av 

skönlitteratur behöver planeras in, både i den ordinarie lektionsplaneringen såväl som i den 

lokala kursplaneringen. 

Genom diskussioner med lärarstudenter, lärarkollegor samt under mina VFU-perioder har jag 

blivit uppmärksammad på att högläsning av skönlitteratur förekommer i olika hög 

utsträckning och med olika syften. Jag har ibland uppfattat det som att valet av skönlitteratur 

sker tämligen slumpartat och med olika grader av engagemang samt att det varierar markant 

mellan lärare hur mycket tid som tas i anspråk vid högläsning. Jag har upplevt att lärare i 

förskoleklass ägnar tid till högläsning dagligen, men att en stor del av läsmaterialet då består 

av läromedel som blandar högläsning med pedagogisk bearbetning av texten. När det gäller 

högläsning av skönlitteratur har jag upplevt att lärare i olika grad ansett det som en 

obligatoriskt förekommande aktivitet, som sker vid flertalet tillfällen varje vecka men då sker 

av mer underhållande karaktär, utan pedagogisk uppföljning. Vissa litteraturval har varit 

årligen återkommande, medan många val har skett på rekommendation från andra 

lärarkollegor eller genom rekommendationer på sociala medier. I dessa fall har läraren oftast 

inte bekantat sig mer med boken än genom vad de fått återberättat vid rekommendationen. 

Alternativt har de läst bokens baksidestext. 

Jag har även blivit uppmärksammad på den viktiga roll högläsning är tänkt att spela i skolan, 

genom bland annat vetenskapliga artiklar och rapporter, men framför allt genom regeringens 

ställningstagande och agerande på senare tid. Exempelvis har statens kulturråd genom 

regeringsuppdrag blivit ålagd att under år 2019 genomföra en satsning på litteratur och 

högläsning, där alla förskolor i Sverige kommer få beställa kostnadsfria böcker samt material 

om högläsning, i syfte att stärka läsfrämjande arbete i förskolan (Kulturrådet, 2018). 

Ytterligare exempel på regeringens agerande är införandet av obligatorisk förskoleklass från 
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och med 2018 samt reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 18) som träder i kraft 1 juli 2019 

(Skolverket, 2019; Skolverket, 2018b). Skolverket arbetar utifrån regeringsinstruktioner och 

den reviderade upplagan ska bidra till en mer strukturerad plan för högläsning. Frågan uppstår 

om lärarna är tillräckligt medvetna, aktiva och strukturerade ändå, till skillnad från vad jag 

har fått erfara? Kan det tänkas vara så att skolverket inte verkar anse att den befintliga 

läskultur som redan finns på förskolor räcker till, då högläsning har ett långt vidare syfte än 

rekreation och underhållning? Anser förskolelärarna själva att det är nödvändigt att ålägga 

förskolan en mer tydlig strategi för högläsning, eller tillgodoses barnens behov ändå genom 

den högläsningskultur som finns.  

1.1 Syfte 

För att kunna besvara frågan om relevansen av en ny förordning angående högläsning, med 

visionen att lyfta fram förskolans och dess lärares möjligheter att effektivt och 

kunskapsförankrat förbättra elevernas språkutveckling, är syftet med den här undersökningen 

att rikta blicken mot förskolelärarna själva och deras egen syn på vad högläsning av 

skönlitteratur spelar för roll i förskoleklass. Jag vill detta, med anledning av regeringens och 

skolverkets senaste satsningar på högläsning som pedagogiskt redskap. 

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Är lärare i förskoleklass omedvetna eller till och med likgiltiga inför skolverkets 

revision av läroplanen, gällande högläsning, eller ställer de sig positiva till en 

förändring? 

 Vilka faktorer styr lärarens val av skönlitteratur vid högläsning i förskoleklass? 

 Vilka är lärarens främsta syften med högläsning av skönlitteratur? 

 Vilken syn har lärare i förskoleklass på högläsning av skönlitteratur som pedagogiskt 

verktyg? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta kapitel redovisas betydelsen av högläsning i allmänhet och högläsning av skönlitteratur 

i synnerhet i klassrummet, lärares syn på högläsning samt faktorer som styr val av skönlitteratur. 

Diskussionen förankras i populärvetenskaplig litteratur och forskningsartiklar. 

2.1 Läroplan för förskoleklass 

I syftestexten för läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) 

poängteras att undervisningen bland annat ska tillvarata elevernas nyfikenhet och ge dem 

möjligheter att läsa, lyssna på och samtala om skönlitteratur (Skolverket, 2018c, s. 19).  

Eftersom förskoleklass tidigare varit en frivillig skolform saknades tydliga styrdokument 

vilket skapade en otydlighet för både huvudmän och personal och i och med detta har 

undervisningen skiftat avsevärt i landet. Regeringen beslutade att från och med hösten 2018 

skulle förskoleklass bli obligatorisk i landet och enligt pedagogen Helena Ackesjö (2018) är 

införandet en del i ledet, från utbildningspolitiskt håll, att öka ambitionerna för att eleverna i 

grundskolan ska höja sina kunskapsnivåer och lämna grundskolan med godkända betyg. För 

att kunna genomföra detta börjar kunskapsresan redan i förskolan och det är viktigt att lärare 

i förskoleklass kommunicerar med både förskola och grundskola för att detta ska lyckas. 

I juli 2019 träder dessutom den reviderade läroplanen för förskolan i kraft och då är 

högläsning mer specificerat, under centralt innehåll. Då språk, lärande och 

identitetsutveckling hänger nära samman, ska förskolan lägga stor vikt vid att stimulera 

barnens språkutveckling i svenska på ett uppmuntrande sätt samt ta tillvara på deras 

nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Det blir nu förtydligat att barnen 

ska få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om 

litteratur och andra texter i en stimulerande miljö (Skolverket, 2018b, s. 9). 

I läroplanens syftestext för förskoleklass påtalas att undervisningen ska tillvarata elevernas 

nyfikenhet och möjliggöra en utveckling av deras intresse, samt förmåga att kommunicera i 

tal- och skriftspråk. Detta ska skolan möjliggöra genom att ge elever möjlighet att läsa, lyssna 

på samt skriva och samtala om skönlitteratur. Detta som en del i att ge eleverna förutsättningar 

att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. 

Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och 
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kulturer samt främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra 

(Skolverket, 2018c, s. 18–19).  

I och med att det i revideringen av läroplanen finns mål, syfte och centralt innehåll 

formulerade har lärarna nu ett viktigt och tydligt formulerat uppdrag och ansvar för vilka 

förmågor eleverna ska arbeta med och utveckla under året. Förskoleklasser blir nu mer 

nationellt likvärdiga i jämförelse mot tidigare och får en tydligare struktur ur både elevers och 

lärares perspektiv (Ackesjö, 2018).  

Enligt stycket med rubriken ”Språk och kommunikation”  i det centrala innehållet för 

förskoleklass ska eleverna i undervisningen samtala om innehåll och budskap i olika typer av 

texter, såsom berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud 

(Skolverket, 2018c, s. 20). 

Vid en kvalitetsgranskning av skolinspektionen (2015) påvisades att verksamheten inte var 

tillräckligt målstyrd, bland annat för att lärare i förskoleklass själva har fått tolka nuvarande 

läroplan och omsätta denna till sin verksamhet (Skolverket, 2018d, s. 6–7).  

I och med denna reformförändring kommer grundförutsättningarna jämnas ut för 

sexåringarna, vilket innebär att det blir lättare för skolor och lärare att arbeta efter den 

grundläggande principen om alla elevers rätt till en likvärdig utbildning (Ackesjö, 2018). 

2.2 Högläsning – ett regeringsuppdrag 

I den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2019 lyfter regeringen fram 

barns förutsättningar att utveckla sitt språk genom högläsning och genom samtal om olika 

texter, så kallade boksamtal. Detta är ett led i regeringens prioritering av läsfrämjande och 

språkutvecklande arbete i förskolan, vilket även kan knytas samman med regeringens satsning 

under 2019 på bokinvesteringar till varje förskola i landet. Förändringarna har kommit till stånd 

tack vare Skolverkets översyn av läroplanen. Processen har skett i samarbete med bland annat 

forskare, huvudmän, förskollärare och förskolechefer (Regeringskansliet, 2018).  

Skolverket har även skapat en modul för förskola, ”Läsa och berätta”, i syfte att genom 

högläsning, berättande och strukturerade samtal skapa förutsättningar för att hjälpa barn att bli 

aktiva läsare. Modulen ger, genom bland annat rekommendationer i en text av Pihlgren (2018), 

exempelvis pedagoger metoder för barn att upptäcka skriftspråket, målmedvetet planera 
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läsmiljön och vara läsande förebilder. Pihlgren uppmanar till ett interaktivt arbetssätt med 

intresserade och aktiva barn, vilket har starkt samband med framgångsrikt lärande. Genom att 

använda sig av eftertänksam dialog och dialogisk högläsning kommer barnen lära sig hur de 

ska förhålla sig till olika texter och deras innehåll. Det förhållningssätt barnen lär sig i dialogen 

kommer senare hjälpa dem att på egen hand göra analyser och val i komplexa situationer och 

dialogen blir då till ett stöd i deras tankeutveckling. Pihlgren stödjer sig på ett sociokulturellt 

perspektiv, där lärande ses som en interaktiv process där eleven ska uppnå sin optimala 

utvecklingsnivå (proximal utvecklingszon) genom samspel med andra (Pihlgren, 2018, s. 1). 

2.3 Kulturrådet 

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet, vars uppgift är att verka för landets 

kulturutveckling och tillgänglighet. Som en komplettering till läroplansrevisioner har 

Kulturrådet fått i uppdrag från regeringen att stärka förskolornas läsfrämjande arbete genom att 

helt kostnadsfritt dela ut utvald litteratur i olika genrer till landets förskolor. På så sätt ska 

förskolorna skapa intresse för läsning, då det är viktigt att tidigt uppmuntra barns nyfikenhet 

och läsintresse. Satsningen ska ses som ett komplement till redan befintliga läsfrämjande 

insatser, som exempelvis Skolverkets ”Läslyftet” och Kulturrådets nationella satsning 

”Bokstart” (Kulturrådet, 2018). 

2.4 Högläsningens betydelse i klassrummet 

I en utgåva från Skolverket presenterar Pihlgren (2017) forskning relaterat till högläsning. 

Utgåvan bearbetar bland annat högläsning av skönlitteratur för barn, där forskningsslutsatser 

i ett flertal studier omsätts till praktiska arbetssätt på förskolan (Pihlgren, 2017, s. 1–19).  

2.4.1 Högläsning som pedagogiskt verktyg 

Förskolan har ett viktigt uppdrag att utveckla barnens läskunnighet, vilken främjas av 

högläsning. Enligt Pihlgren (2017, s. 1–3) är det av stor vikt med tidiga läsinsatser för barnets 

kunskapsutveckling, då forskning inom högläsning påvisar att barn som tidigt ingår i 

språkgemenskaper med högläsning och boksamtal, erhåller bättre språk-, läs-, och 

skrivutveckling senare i livet. Om barnen får en tidig kontakt med böcker ger det även en 

känsla för vad som är viktigt när man läser och processen mot att bli läsande individer 

påbörjas, där de omedvetet lär sig hur språket låter och är uppbyggt. Efter hand lär de sig 
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urskilja sättet berättelser är uppbyggda på och kan urskilja den röda tråden som löper igenom 

berättelsen, vilket är av stor vikt när de senare själva ska berätta eller lära sig läsa och skriva. 

Studier talar emot högläsning som avkoppling. Bland annat Wedin (2011) påtalar att även om 

läsandet kan ha en lugnande effekt, skapar förskolelärarens idé om läsning som avslappning 

en felaktig utgångspunkt och är inget bra syfte om språkutvecklingen ska främjas (Pihlgren, 

2017, s. 3). Trots detta påvisar en dansk litteraturpedagogisk undersökning (2007), som var 

en del av läslustprojektet ”Den levende bog”, att för de förskolor som ingick i projektet hade 

högläsningen främst en rekreativ och socialiserande funktion. Högläsningen var till för att 

skapa lugn och ro men även för att få en trevlig stund tillsammans. Liknande motiv har enligt 

Kåreland framgått även i svenska studier (Axelsson & Jönsson, 2009, s. 76–77). Även 

Pramling m.fl. anser att högläsning av skönlitteratur är en källa till avkoppling och rekreation, 

vilket är lika viktigt som att använda litteraturen till att förmedla kunskap (Pramling, Klerfelt, 

& Asplund Carlsson, 1993, s. 109). 

Enligt Winther (2011) bör högläsningen istället fylla andra funktioner, till exempel stimulera 

fantasi och tänkande, vara språkutvecklande, utöka ordförrådet och vara stöd för social 

gemenskap samt för gemensamma upplevelser. Barnen utökar på så sätt sina gemensamma 

referenser, även om de har olika bakgrund, läserfarenheter och språkutveckling (Pihlgren, 2017, 

s. 3). Läsforskaren Barbro Westerlund påtalar vikten av att detta kräver en genomtänkt och 

strukturerad pedagogik i samband med högläsningen, där barn riskerar en sämre läsutveckling 

i skolan om de inte får erfara detta (Pihlgren, 2017, s. 3).  

I en analys av 29 australiska studier (Merga, 2017, s. 329) påvisas samma fördelar som nämns 

i Skolverkets utgåva. Vid fokusering på barns språk genom högläsning noteras signifikant 

positiva effekter på språket, med bland annat ökad fonologisk medvetenhet, förståelse och 

ordförråd. Högläsning bidrar inte enbart till en positiv inställning till läsning hos yngre barn 

utan kan även kopplas till främjandet av positiva attityder till läsning hos äldre barn. Resultat 

har påvisat att barn fortsätter att uppskatta högläsning även i högre åldrar. Dessutom är 

högläsning en social aktivitet och socialt interaktiva barn kan vara mer benägna att vara 

engagerade läsare. Fokusering på högläsning visar sig även vara särskilt fördelaktig att använda 

på barn med risk för lägre läsförståelse.  
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I Pihlgrens (2018) text ”Samtala om texter” framkommer att barnen i förskolan kan utveckla 

ett särskilt lyssnande, inriktat på textförståelse och analys snarare än att se högläsning som 

avkoppling. Denna typ av engagerad läsning kallas för identifikatorisk läsning, vilket är ett sätt 

att läsa eller lyssna som bidrar till ökad självinsikt och omvärldsuppfattning. Denna typ av 

läsning möjliggör för barnen att sätta sig in i olika handlingar och motiv. De kommer ta till sig 

texterna på ett mer personligt och känslomässigt plan, genom att granska och analysera texten 

och jämföra med sina egna erfarenheter. När barnen tillägnar sig en identifikatorisk läsart 

kommer de således vara bättre rustade för framtidens utmaningar. Pedagogen behöver noggrant 

välja ut texter som lämpar sig för denna typ av högläsning. Texterna behöver vara komplexa 

och ge utrymme för öppet tolkande, som kan vidareutvecklas genom dialog i gruppen. Genom 

tolknings- samt värderingsfrågor får barnen träna sin förståelse och sitt tänkande (Pihlgren, 

2018, s. 3). 

2.4.2 Högläsning som social upplevelse 

Gemensam högläsningsstund i skolan är nära associerad med motivation, engagemang och 

ökad inlärning och tillfredsställelse. Däremot finns det endast begränsat med forskning utförd 

ur barnens perspektiv, som djupgående studerar deras sociala utbyten och känslomässiga 

påverkan vid högläsning. I resultaten av en australiensk studie, WASCBR (2016), framkom att 

de sociala och känslomässiga effekterna av högläsning visade på en glädje och stämningshöjare 

hos barnen att dela läsupplevelsen. Vissa barn i studien kunde kategoriseras som sociala läsare, 

där högläsning uppmuntras och ett verktyg att stärka vänskapsrelationer. Detta skiljer sig till 

viss del mot en tidigare studie (2010) som påvisade att effekterna inte var begränsade till enbart 

vänskapsband, utan även stärkte föräldra-barnrelationer. Båda studierna erkänner sociala 

relationer och delade erfarenheter som en viktig drivkraft för läslust där högläsningen uppfyller 

ett värdefullt socialt syfte (Merga, 2017, s. 335). 

2.5 Betydelsen av valet av högläsningsbok 

Simonsson (2004) anser att oavsett om läraren väljer att exempelvis läsa sakprosa eller 

skönlitteratur för högläsning bör läraren ha klart för sig vilken dialog och fortsatta 

samtalsämnen man vill att boken ska ge upphov till, vilket är betydligt viktigare än att fundera 

på vad barnen ska lära sig av läsningen. Förskolelärare verkar ofta välja högläsningsbok utifrån 

pedagogiska skäl och utifrån barnets ålder och utveckling eller bok som ska passa in i aktuellt 
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tema. Då faller valet lätt på böcker som anses ”nyttiga” och utvecklande, medan läraren avstår 

från böcker som kan oroa eller utmana (Pihlgren, 2017, s. 10). 

Enligt Kåreland har förskolan och skolan en tradition av att välja högläsningsbok utifrån 

innehåll med goda exempel och föredömen, som de förväntas efterlikna eller inspireras av. Det 

förekom även böcker som användes i avskräckande syfte, om hur illa det kunde gå för barn som 

var olydiga (Axelsson & Jönsson, 2009, s. 76). 

Om barnen själva får välja vill de lyssna till texter som utmanar dem till att tänka, känna och 

bearbeta. Enligt en kartläggning (2005) behöver läraren hitta litteratur som intresserar barnen 

och skapa en utforskande atmosfär, fylld av glädje och lust. Detta för att högläsningen ska få 

positiva effekter på språk och identitet (Pihlgren, 2017, s. 10). 

Chambers råder lärare att ta reda på lite om elevgruppens bakgrund som lyssnare, det vill säga 

vad elevgruppen lyssnat på tidigare, om läraren inte känner till det sedan tidigare. Att som lärare 

veta vilka berättelser eleverna redan hört är av stor hjälp när läraren ska välja högläsningsbok, 

då de kommer ha lättare att ta till sig sådant som är tillräckligt välbekant för att känna till det, 

men samtidigt lagom nytt för att skapa spänning. Därför är det lämpligt att välja en 

högläsningsbok som liknar berättelserna de redan hört men tillräckligt avvikande för att vara 

intressant (Chambers & Kuick, 2011, s. 58–59). 

Däremot är det viktigt att variera läsutbudet och läsa olika slags böcker, som exempelvis 

faktaböcker och fantasibetonade sagoböcker. En studie (1994) resulterade i en genreuppdelning 

av böcker som påvisar olika slags samtalsstrategier beroende på genre. Forskarna anser att 

folksagor och fabler kan användas för att ställa förutsägande frågor. Till faktaböcker kan läraren 

skapa frågor av informativt slag medan fantasy-böcker tack vare sitt ofta oförutsedda innehåll 

genererar helt nya frågor. Familjeberättelser ger upphov till frågor och relaterar innehåll till 

barnens egen erfarenheter (Dominković, Eriksson, & Fellenius, 2006, s. 142–143). 

2.5.1 Skönlitterär högläsning  

Jönssons avhandling fokuserar på läsning av skönlitteratur i årskurs f-3 och lyfter fram hur 

undervisningen fungerar med hjälp av litteraturpedagogiska redskap, lässtrategier och hur 

elevernas läslek fungerar som stödstrukturer för det meningsskapande arbetet. I studien som 

ligger till grund för avhandlingen beskrivs, analyseras och diskuteras litteraturarbete i 

undervisning med yngre elever, genom bland annat läsning om och samtal om skönlitterära 
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texter. Studien behandlar även vad yngre elever gör med litteraturen i klassrummet (Jönsson, 

2007, s. 6). 

Jönsson (2007, s. 26) lyfter i sin avhandling fram skönlitteraturen som en kunskapskälla i ett 

kunskapssökande sammanhang, där självändamålet varken kan vara att förstå texten eller 

uppleva den emotionellt, utan istället fungera både som en lampa och spegel riktad ut mot 

verkligheten. Jönsson redogör för direkta erfarenheter vid litteraturläsning, vilket står för 

språkutveckling och kunskapsutveckling i sammanhanget, samt indirekta erfarenheter, vilka 

speglar ”våra egna erfarenheter i det främmande”. I samtliga fall är skönlitteraturen en viktig 

källa.  

Även Ewald lyfter fram skönlitteratur på liknande sätt, då huvudsyftet i Ewalds avhandling 

(2007) är att påvisa den betydelse som läsning av skönlitteratur ger i skolans mellanår och 

hur lärare förhåller sig till den. Ewald påtalar hur lärarna både ser och tidigare har sett på 

skönlitteraturens betydelse vid läsning, där några huvudtraditioner kunnat urskiljas; 

kulturkonservativ tradition, bildningsinriktad tradition, en textanalytisk tradition och en 

liberal tradition av fri upplevelseläsning (Ewald, 2007, s. 26).  

Chambers (2011, s. 21) belyser också, skönlitteraturens påverkan på oss människor och 

beskriver reaktioner såsom exempelvis spänning, fascination, intresse, glädje och lust. Dessa 

reaktioner ska bidraga till att barnet efter att ha upplevt en bok, vill vara med om samma 

positiva upplevelse igen. Det kan innebära att barnet önskar att boken ska läsas igen, eller en 

liknande bok eller en annan bok av samma författare.  

2.5.2 Högläsning av faktatext 

I en studie om högläsning (1999) påvisas att typen av högläsningsbok påverkar boksamtalet 

och de frågor som ställs till barnen och därmed även påverkar barnens tänkande. Studien visade 

att faktaböcker, till skillnad från skönlitterära texter, uppmuntrar och stöttar barnen i deras 

konstruktion av ny kunskap och även till nya tankemönster. Berättelseböcker innehållande 

faktainslag gav även ren kunskap. Barnens förmåga att tänka och tala om saker som inte fanns 

i deras direkta närhet skiljdes också åt efter högläsningen (Dominković m.fl., 2006, s. 15). 
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Även Pihlgren (2017, s. 3) påtalar den positiva effekt som högläsning av faktaböcker kan ge 

och lyfter fram att läslusten ofta väcks genom faktaböcker av olika slag. En annan positiv effekt 

är möjligheten för barnen att utforska utifrån sina egna intressen och erfarenheter.  

Ytterligare en fallstudie (1997) tar upp berättelseböcker med faktainslag, i det här fallet 

matematik. Studien påvisar ett positivt resultat hos elever, genom matematisk utveckling som 

effekt av högläsningen (Dominković m.fl., 2006, s. 15).  

Pihlgren (2017, s. 5) framför att forskning (2007) påvisar att barn behöver förstå cirka 75 

procent av innehållsorden för att begripa innebörden i texten. Därför är det av stor vikt att 

faktatexternas innehåll förbereds, med fokus på ämnesspecifika begrepp, kategorisering och 

kunskapsinnehåll, för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig texten. 

Under 2000-talet har dock många svenska författare och konstnärer gett ut barnanpassade 

faktaböcker, vilka ofta har en personlig ton i utförandet (Kåreland, 2001, s. 58).  

2.5.3 Lärarens betydelse  

I en vetenskaplig artikel av Gnjatovic (2014) redovisas resultaten av en studie baserat på 

uppfattningar lärare har om användandet av berättelser i undervisningen. Syftet med studien är 

att få insikt i hur lärare i svensk förskola uppfattar och samtalar om berättelser och vilken roll 

olika metoder spelar in vid användandet i praktiska sammanhang. Gnjatjovic har analyserat 

lärares syn på berättelser och hur de kan användas i undervisningen för att bli mer meningsfulla 

och förhindra att eleverna blir passiva lyssnare (Gnjatovic, 2014, s. 75).  

Precis som Gnjatovic, vill Jönsson (2007, s. 137–138) lyfta fram lärarens roll i sammanhanget 

och belyser att läsare samt lärares så kallade litteratursyn spelar in vid högläsning och vid valet 

av högläsningsbok. 

Även Kåreland (2009, s. 33) bearbetar lärarens litteratursyn. Hennes studie (2009) påvisar att 

det inte är givet att blivande svensklärare identifierar sig som litteraturläsare. Endast hälften 

av dessa har en klart positiv hållning, medan den andra halvan inte har vare sig en tydlig 

hållning till litteratur och läsning eller rent av är likgiltig. Bland svensklärarna är det sju 

procent som aldrig läser skönlitterära texter. Däremot anser sig hälften av svensklärarna vara 

regelbundna läsare av skönlitteratur. 
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En rapport från amerikanska utbildningsdepartementet (2012) betonar även den lärarens 

påverkan på elevresultaten. Här lyfts effekterna av barns återberättande fram av berättelser vid 

tidig läsning och språkutveckling. Detta undersöks i en metaanalys av 11 studier, inkluderande 

687 barn. Resultaten påvisar att lärare som tillåter  återberättande av berättelser bland annat 

ökar barns förståelse för berättelsen såväl som främjar utvecklingen av ett uttrycksfullt 

ordförråd (Dunst, Simkus, & Hamby, 2012, s. 1).   

Rapporten framhäver vikten av lärarens bearbetning av texten, med exempelvis återberättande 

utförd av eleven, vilket medför ett flertal påvisbara effekter såsom exempelvis utveckling av 

språkstrategier och läskunnighet. Rapporten fastställer att kombinationen av olika 

textbearbetningar medför den största effekten (Dunst m.fl., 2012, s. 4).  

2.6 Högläsningsfrekvens 

Det har även påvisats att fördelarna med högläsning står i nära relation med läsfrekvensen. 

Regelbunden läsning har visat sig ge högre resultat än genomsnittet vid en rad bedömningar 

och standardiserade tester. Fördelarna med högläsning gäller inte enbart vid läskunnighet utan 

även områden som räkneförståelse och räknekunnighet, det vill säga numeracy (Merga, 2017, 

s. 329). 

I ett konferensbidrag till NERA i Trondheim (2009), presenterar professor Svensson en 

pilotstudie med fokus på hur mycket högläsning som genomförs med förskolebarn. Det 

framgår av resultatet att det är högst varierande och att det inte verkar relaterat till varken 

gruppstorlek, barn med särskilda behov, barnens sociala bakgrund, eller lärarens utbildning. 

Däremot kan läsfrekvensen vara relaterad till lärarens kunskaper, attityder och intresse för 

läsning. Det framgår att läraren är den viktiga faktorn huruvida högläsning kommer få ett 

betydande utrymme under lektionerna och hur högläsningen kommer användas samt hur 

mycket (Svensson, 2009, s. 2, 8).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I mitt arbete har jag utgått ifrån två perspektiv, pragmatiskt perspektiv samt sociokulturellt 

perspektiv. Jag vill med texten visa vilken relevans dessa två perspektiv har i min enkätstudie. 

Jag för ett resonemang kring perspektiven och exemplifierar hur en lärare utifrån de två 

perspektiven kan tänka och handla, gentemot mina egna forskningsintressen. 

3.1 Pragmatiskt perspektiv 

När det gäller min syn på lärarens roll i skolan utgår jag från det pragmatiska perspektivet i min 

studie, där varje individ anses vara en del av samhället och därför är det viktigt att skolan 

betonar vikten av relationen mellan elev, samhälle och kultur. Den störste förespråkaren av 

pragmatismen, John Dewey, framställer att det är av stor vikt att undervisningen följer 

samhällets utveckling (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014, s. 287–292). Relationen till kulturen 

talar för vikten av skönlitteraturens roll vid högläsning, vilken även är starkt förankrad i vårt 

samhälle. 

Genom ett pragmatiskt synsätt följer att läraren i förskoleklass bör vara insatt i regeringens 

prioritering av läsfrämjande och språkutvecklande arbete i förskolan, med bland annat 

revidering av läroplaner. Med ett vidare samhällsperspektiv i åtanke och kopplingen till varje 

enskild elev känner läraren även till regeringens satsning under 2019, genom bokinvesteringar 

till Sveriges förskolor. I processen som lett fram till förändringarna har, som tidigare nämnts, 

lärare varit delaktiga.  

Pragmatismen skiljer sig från andra kunskapsteorier med en grundtes att kunskap är sådant som 

människor kan använda sig av, vilket ska hjälpa dem att hantera uppkomna situationer och 

problem. Man avvisar helt enkelt den klassiska filosofins idé om att kunskap kan definieras på 

ett abstrakt och tidlöst sätt och tar avstånd från föreställningen att det går att skilja teori och 

praktik. Intressant och värdefull kunskap är den som fungerar i människors dagliga liv där 

kunskaperna kopplas till deras konkreta erfarenheter. Lärarens främsta uppgift är här att 

organisera undervisningen så att eleven har möjlighet att bygga vidare på sina erfarenheter. Det 

kan genomföras genom att bland annat ställa frågor, läsa, förklara, diskutera, argumentera och 

analysera  (Lundgren m.fl., 2014, s. 289).  Därför är det exempelvis viktigt med lärarens val av 

högläsningsbok, som kan koppla an till elevens erfarenheter och underlätta till social 

delaktighet i exempelvis bokdiskussioner. 
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Med ett pragmatiskt förhållningssätt ska läraren även utgå från att all inlärning ska ha ett 

innehåll och att detta sker i ett samspel med omgivningen, där kunskapens värde värderas 

utifrån den uppfattade människonyttan såväl som samhällsnyttan (Lundgren m.fl., 2014, s. 189–

190). Då är det viktigt att läraren har ett eller flera syften med val av högläsningsbok samt 

planera för hur högläsningen ska tjäna sitt eller sina syften och på vilket sätt det ska genomföras. 

Dewey betonar att språket är det främsta redskapet och medium för undervisning, där språket 

hjälper oss att förstå och analysera världen och därför måste det få spela en viktig roll i 

undervisningen och även vår kommunikation med andra (Lundgren m.fl., 2014, s. 293). 

Kopplar man samman högläsning som pedagogiskt verktyg till detta förhållningssätt är 

aktiviteten en social företeelse, där läraren som ska ha ett tydligt kunskaps- och lärandeinnehåll, 

vilket ska främja elevens framtida lärande, exempelvis skapar läs- och skrivlust. Eftersom språk 

och kommunikation är viktigt behöver läraren föra olika slags samtal med eleverna vid 

högläsning. Några exempel kan vara att samtala om bilder, innehåll eller innebörd. 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 

När det gäller synen på lärande intar jag ett sociokulturellt perspektiv, där upphovsmannen 

Vygotskijs teorier bottnar i en pedagogik där lärande sker i sociala sammanhang, genom att 

elever och lärare interagerar med varandra genom olika aktiviteter och det bidrar i sin tur till 

elevens inre utveckling. Det är tillsammans med andra eleven först skaffar sig kunskaper och 

erfarenheter, för att sedan kunna utföra den nya kunskapen på egen hand. De aktiviteter som 

främjar lärande och utveckling kan identifieras på tre sätt, nämligen att elever lär sig genom 

sociala aktiviteter, någon form av artefakt används och/eller att aktiviteten sker i olika 

situationer vilket även kan innebära olika platser (Strandberg, 2017, s. 10-12).  

I ett sociokulturellt perspektiv ses lärande som en interaktiv process då individen, förutom sin 

faktiska utvecklingsnivå, har tillgång till flertalet utvecklingsnivåer. Detta sker genom en 

proximal (möjlig) utvecklingszon, vilken nås genom samspel med andra och genom samspel 

och tolkning av omgivningen (Pihlgren, 2013, s. 4). När barnen sedan kan använda de inlärda 

färdigheterna på egen hand har de skapat möjlighet att analysera och lösa problem utan någon 

annans stöd. En sådan utveckling hos barnen förutsätter att läraren planerar kontext och 

samspel, som ett stöd för det avsedda lärandet (Pihlgren, 2018, s. 3). 
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Precis som även pragmatismen förespråkar, är språket och språkets utveckling centralt 

framträdande inom den sociokulturella traditionen och blir en nyckel till elevens utveckling, då 

språket behövs för kommunikation och är grunden till lärande från unga år. Genom artefakter, 

som exempelvis högläsningsböcker, kan eleven lära sig att uttrycka sig med hjälp av bilder och 

kommunicera om dem och på så sätt erövra språket (Lundgren m.fl., 2014, s. 301–303). 

Den sociokulturella traditionen ligger mycket nära pragmatismen, i sin syn på lärande och 

kunskap, det vill säga, att kunskaper och färdigheter alltid är både teoretiska och praktiska som 

kräver såväl reflektion och kunskaper som fysisk handling. De språkliga redskapen ska 

utvecklas inom en kulturell gemenskap och formas genom traditioner. Till hjälp finns 

exempelvis kulturella redskap, vilka kan vara i form av böcker. De kulturella redskapen bygger 

på att det finns både intellektuella redskap (ett alfabet eller annan form av skrift) och ett fysiskt 

material att fästa symbolerna på (Lundgren m.fl., 2014, s. 300–301).  

Således borde det vara nödvändigt för en lärare influerad av sociokulturellt perspektiv att bevara 

högläsning av skönlitterära verk som tradition i skolan och kan därför ses välja mer traditionella 

böcker.  

Lundgren m.fl. (2014, s. 300–301) presenterar böcker som artefakter och kulturella redskap. 

Därför är det viktigt för den sociokulturella läraren att val av böcker för högläsning genomförs 

med omsorg för att tjäna sitt syfte. 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 

Vid inledning av mitt arbete gjorde jag som Dimenäs m. fl. anmodar, ställde olika frågor för att 

komma fram till vad jag ville undersöka gällande högläsning av skönlitteratur i förskoleklass. 

Detta mynnade ut i klargörande av syfte och frågeställningar i arbetet. Därefter valde jag med 

vilken metod som studien skulle genomföras och ifall olika metoder behövde kombineras 

(Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 15, 49–50) 

Precis som Patel och Davidsson (1994, s. 67) anger, byggde valet av metod på min uppfattning 

av hur väl den kunde besvara mitt syfte i relation till de medel och tid jag hade till mitt 

förfogande.  

4.1 Enkätstudie 

Jag valde att använda mig av den kvantitativa insamlingsmetoden enkätstudie som 

forskningsdesign, med vilken jag vände mig till lärare i förskoleklass. Flera av frågorna i 

enkäten var av kvalitativ karaktär, då jag bland annat ville undersöka lärarnas attityder, åsikter 

och uppfattningar gällande synen på högläsning av skönlitteratur och hur väl den 

överensstämde med Skolverkets förtydligande av vikten av högläsning, bland annat genom 

den reviderade läroplanen för förskolan (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 49). Vid 

insamlingen av data kvantifierades svaren på både de kvantitativa såväl som de kvalitativa 

frågorna och sammanställdes i tabeller och diagram. 

Enkäten besvarades anonymt och var konfidentiell, vilket innebar att jag inte visste vem som 

svarade och ingen annan fick tillgång till uppgifterna, vilket var viktigt att deltagarna i 

undersökningen fick vetskap om (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 74). Detta påtalade 

jag i inledningen av enkätformuläret. 

Valet föll på användandet av digitalt enkätformulär, vilken jag skapade med hjälp av Google 

Formulär.  Det var viktigt att koppla samman undersökningens syfte med frågeformuläret, för 

att det skulle vara intressant och motiverat för lärarna att besvara frågorna och syftet med 

studien fanns med i inledningen av enkätformuläret (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 

84).  

Precis som Patel och Davidsson (1994, s. 77–79) förespråkar inleddes enkäten med neutrala 

frågor, genom att jag vid inledningen började med bakgrundsvariabler som jag behövde 
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information om, såsom exempelvis kön, ålder och lärarbehörighet. Däremot lämnades inget 

utrymme för kommentarer kring frågornas innehåll vid enkätavslut. Däremellan återfanns de 

egentliga frågorna som rörde själva syftet och frågeställningarna. Vid fastställandet av 

ordningen frågorna ställdes var det viktigt att jag arbetade systematiskt, för att täcka upp alla 

aspekter av syftet och frågeställningarna, genom att jag konstruerade frågor kring varje 

delområde och kontrollerade att frågorna var relevanta, vilket Patel och Davidsson påtalar 

vikten av. Frågorna var standardiserade frågor med fasta svarsalternativ, förutom att 

deltagarna på flera frågor kunde lägga till ett eget svarsalternativ, ”Övrigt”. Detta kunde av 

deltagarna tolkas som att de tilläts lägga till ett eget svarsalternativ eller att de kunde 

kommentera sina svar. De fasta svarsalternativen behövde även varieras, så respondenten behöll 

motivationen och tenderade inte heller att fastna i ett visst svarsmönster, vilket var svårare att 

genomföra på vissa frågor.  

Jag valde bort frågor med öppna svarsalternativ av anledningar som Dimenäs m. fl. (2007, s. 

91–92) framhåller, nämligen svårigheten att sammanställa resultatet av dessa, då svaren blir 

av varierad omfattning. Frågor som tar för lång tid att besvara riskerar dessutom att hoppas 

över och därför valde jag det författarna kallar en kompromiss, att använda som tidigare 

nämnts det egna svarsalternativet ”Övrigt” för eventuella kommentarer vid komplexa frågor. 

En svårighet med att jag inte använde öppna enkätfrågor var att verkligen komma åt det jag 

ville ha svar på för att bearbeta mitt syfte och frågeställningar.  

Vissa frågor hade mycket text och kunde upplevas som ”tyngre” men frågorna var inställda 

på så sätt att ingen fråga gick att hoppa över obesvarad. I inledningen av enkätformuläret blev 

deltagarna dessutom informerade om att de när som helst kunde avbryta undersökningen om 

de så skulle vilja. 

Ytterligare en svårighet var att få sanningsenliga svar. Då enkäter bygger på frågor, är man 

hänvisad till individens villighet att svara (Patel & Davidson, 1994, s. 73–74). 

En fördel med användandet av enkät som metod var att det kunde vara lättare för lärarna att 

besvara frågor som berörde känsliga områden, till exempel frågor som handlade om lärarnas 

attityder, då de kunde känna sig mer anonyma till skillnad från exempelvis intervju som 

metod. Med hjälp av en enkätstudie kunde jag jämföra ett större antal individer och nådde ut 
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med enkätformuläret till många lärare samtidigt och på relativt kort tid, till skillnad från 

exempelvis användandet av intervjustudie.  

En annan fördel med användande av en enkätstudie i jämförelse med en kvalitativ 

intervjustudie var att enkätstudien i de flesta fall kunde vara mindre tids- och arbetskrävande, 

särskilt med tanke på att jag valde bort frågor av öppen karaktär.  

4.2 Urval och genomförande av studie 

Då enkätformuläret var färdigt tog jag hjälp av två erfarna grundskollärare som granskade 

formuläret och kom med förslag på förändringar och förbättringar. Detta stämde väl överens 

med vad Dimenäs m fl. (2007, s. 231) förespråkar, nämligen att låta någon kunnig och 

vetenskapligt skolad person gå igenom enkätfrågorna innan genomförandet av 

undersökningen och komma med eventuella förbättringsförslag. 

Efter att ha verkställt föreslagna förändringar genomförde jag en pilotstudie, där sex lärare 

samt tre lärarkandidater, med erfarenhet av undervisning i förskoleklass, besvarade enkäten. 

Jag mailade dem länken till studien och svaren kunde jag sedan läsa av i Google Drive, där 

de lagrades anonymt. På så sätt hade jag inte tillgång till sådan information som kunde avslöja 

deras identiteter, såsom exempelvis mailadresser. 

Efter genomförd pilotstudie fick jag både muntlig och skriftlig feedback tillbaka, på förslag 

som kunde förbättra innehållet i enkätformuläret och efter gjorda förändringar sände jag ut 

det reviderade enkätformuläret åter igen och denna gång besvarades formuläret av fem av de 

tidigare deltagarna i pilotstudien. Åter igen erhölls muntlig och skriftlig feedback och några 

smärre korrigeringar genomfördes innan jag valde att, vid ett och samma tillfälle, lägga ut 

länken till enkätformuläret på de till antalet tre största pedagoggrupperna på Facebook. 

Förfarandet tog cirka fem minuter totalt sett.  

Dagarna innan hade jag först mailat administratörerna i respektive grupp och fått klartecken 

att lägga ut länken och en uppmaning att besvara enkäten. De Facebookgrupper jag valde att 

vända mig till är ”Pedagog i förskoleklass”, med 13 900 medlemmar, ”Årskurs F-3 Tips och 

idéer”, med 31 350 medlemmar och slutligen ”Mitt lilla klassrum på nätet”, med 33 234 

medlemmar.  
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Detta var ett subjektivt urval, där grupperna avsiktligt valdes ut utifrån relevans för vad som 

skulle undersökas (Denscombe, 2016, s. 67–68). Det var även en strävan efter ett 

representativt urval, som utgjorde ett tvärsnitt av populationen, det vill säga landets lärare i 

förskoleklass (Denscombe, 2016, s. 57). 

Under en veckas tid pågick enkätstudien och efter sju dagar hade det inkommit 368 svar, 

vilket i detta sammanhang kunde anses som ett gott resultat för en enkätstudie i ett 

examensarbete. Google Formulär konstruerade automatiskt resultaten av varje frågeställning 

i olika typer av diagram, men de innehöll så pass många brister att jag fick gå igenom varje 

diagram och deltagarnas olika svarsalternativ och jag skapade helt nya diagram, vilket 

genomfördes direkt i Word-dokumentet. 

4.3 Värdering av metod 

Användandet av enkät som metod är enligt Dimenäs m.fl. (2007, s. 85) lämplig när man 

efterfrågar någonting kvantitativt, det vill säga hur vanligt förekommande ett fenomen är. 

Några fördelar med användandet av enkäten är att jag nådde ut till en större mängd människor 

och undersökte fenomen som kunde uppfattas känsliga. Då kan besvararen av enkäten känna 

en viss form av anonymitet och det kan medföra att sanningshalten i svaren blir högre än vid 

exempelvis en intervjustudie. Detta sammantaget medförde en högre grad av validitet samt 

reliabilitet. Enkätstudien användes här för att undersöka och besvara syftet med detta arbete. 

Genom frågeställningarnas karaktär, talade det än mer för att enkätstudie var en lämplig 

forskningsdesign att använda sig av i arbetet.  

Svensson, professor i pedagogik, påtalar problemet med att använda sig av statistiska metoder, 

vid exempelvis enkätstudier, där det är vad man sätter siffror på som ska ifrågasättas menar 

han. Vetenskapligheten ligger inte i tolkningar och beräkningar utan i relationen till det som 

studeras. Svensson belyser att samma variabelvärde förutsätts ha samma innebörd, i form av 

samma svar på enskild enkätfråga. Problematiken bottnar i att både kvaliteten och innebörden 

bakom dessa variabelvärden kan variera från fall till fall och ändå antas ha samma innebörd 

vilket riskerar en feltolkning och övergeneralisering av data, vilket är svårare att genomskåda 

vid större statistiska beräkningar (Svensson, 2012). Trots att aktuell enkätstudie inte handlade 

om några omfattande statistiska beräkningar var problematiken densamma som Svensson 

påtalar. Samtliga deltagare i denna studie tolkade säkerligen inte enkätfrågorna på samma sätt 
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och lade inte samma innebörd i sina enkätsvar. På så sätt fanns en risk för både feltolkning av 

data samt övergeneralisering. 

Den utformade enkäten i arbetet bedömdes hålla god reliabilitet och validitet utifrån följande 

kriterier: Frågorna i enkäten var standardiserade frågor med fasta svarsalternativ som täckte 

alla delområden. Frågorna var således utformade så de behandlade syftet som arbetet vilket 

Dimenäs m.fl.  (2007, s. 91) framställer som en grundläggande faktor för en god validitet. För 

att nå hög reliabilitet var frågorna ställda på så vis att de skulle vara uppenbara. De skulle 

förstås och uppfattas så lika som möjligt, oberoende av vilken person som läste dem. Eftersom 

deltagarna kunde lägga till kommentarer genom svarsalternativet ”Övrigt”, kunde det bli 

lättare att få förståelse och förklaring till svaren och det kunde öka validiteten ytterligare. 

Utformningen av enkäten gjorde att den kan tänkas utföras igen, genom att läggas ut på sociala 

medier eller exempelvis mailas ut, med liknande resultat vilket höjde reliabiliteten. 

Validiteten kan tänkas sjunka något av att det fanns risk för att lärarna inte svarade 

sanningsenligt utan svarade det som förväntades att de skulle svara. Det är inte alltid att man 

lever som man lär. 

När jag redovisade enkätresultaten var det viktigt att jag inte gjorde svepande 

generaliseringar, utan påvisade resultatet av lärarna i min undersökning och inte lärare överlag 

eftersom urvalet inte var utfört efter de regler om slumpmässighet som gäller för statistiska 

beräkningar. Resultatet kunde ändå användas som ett intressant exempel, även om 

generalisering inte var möjlig (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 87). 

Eftersom risken fanns att svaren inte blev tillräckligt djupgående med vald enkätstudie och 

därmed validiteten blev för låg, hade det kunnat användas någon ytterligare forskningsdesign, 

som höjde validiteten. Det hade då behövts mer tid till förfogande än vad detta arbete tillät.  

För ytterligare ökad reliabilitet har jag efter utformandet av enkäten använt mig av 

vetenskapligt skolade personer, som både var objektiva och väl insatta, för att och gå igenom 

enkätfrågorna innan användning. Två mindre pilotstudier genomfördes och de korrigeringar 

och förbättringar jag kom fram till, genom kunniga personers förslag förbättrade enkätens 

validitet. Validiteten ökadr ytterligare något, eftersom även mina förberedelser diskuterades 

med min handledare. Undersökningens validitet hade kunnat öka ytterligare genom 

triangulering, vilket innebar att jag kunde ha utfört undersökningen med två olika 
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undersökningsmetoder, exempelvis intervju och enkät, men ur ett tidsmässigt perspektiv var 

det ej genomförbart (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 231). 

Dimenäs m. fl. (2007, s. 164) påtalar att det även går att generalisera arbetet, om resultaten 

från min studie stämmer överens med andra studiers forskningsresultat. Stämmer resultaten 

överens ökar dessutom reliabiliteten. 
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5. Forskningsetiska aspekter 

Här redogör jag för forskningsetiska aspekter, vilka jag behöver beakta vid utförandet av 

min enkätstudie och vid insamling av data. 

5.1 Individskydd 

År 1990 antog humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet forskningsetiska principer, 

vilka har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdelta-

gare/uppgiftslämnare. Principerna utgör riktlinjer för granskning av forskningsprojekt samt av-

ser även att fungera vägledande för forskare vid projektplanering. 

Det fastställdes fyra allmänna huvudkrav på forskningen gällande individskyddet, som tar hän-

syn till vid genomförandet av mitt arbete: 

- Informationskravet;  

Forskaren informerar berörda om forskningsuppgiftens syfte. 

- Samtyckeskravet;  

Undersökningsdeltagare bestämmer själva över sin medverkan. 

- Konfidentialitetskravet;  

Undersökningspersoner ges största möjliga konfidentialitet där eventuella personupp-

gifter förvaras så ingen obehörig kan få tillgång till dem. 

- Nyttjandekravet;  

Insamlade uppgifter om enskilda personer används endast till forskningsändamål (Ve-

tenskapsrådet, 2002, s. 5–14). 

Vid genomförandet av enkätstudien är det viktigt att koppla samman undersökningens syfte 

med frågeformuläret, för att det ska vara intressant och motiverat för lärarna att besvara frå-

gorna i enkäten (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 84).  

Vid beaktandet av de etiska aspekterna och vilka etiska krav som behöver uppfyllas i denna 

studie, uppfylls informationskravet genom att deltagarna informeras skriftligt vid inledning av 

frågeformuläret angående syftet med studien och kan därefter ta ställning till om de vill deltaga 

eller inte. De har då även blivit skriftligt informerade om att de när som helst vid besvarandet 

av enkäten kan välja att avbryta sitt deltagande. Detta ska ske utan att det får några negativa 

följder för dem. På så sätt har även samtyckeskravet uppnåtts (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–10).  
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Detta samstämmer med Dimenäs & Björkdahl Odrell (2007, s. 49–50), vilka påtalar att vid 

inledning av en studie som berör andra människor som i det här fallet, är frågan om samtycke 

en viktig aspekt att tänka på, det vill säga kravet på deltagande är frivilligt. De personer som 

deltar i studien behöver upplysas om rättigheten att välja att deltaga eller inte.  

Vid enkätstudie är konfidentialitetskravet viktigt och här kan jag enligt Dimenäs & Björkdahl 

Ordell (2007, s. 50), tänka på att inte upprätta undergrupper som medför att lärare blir identifi-

erbara. Även om det är enbart ett fåtal män som besvarar enkäten är de fortfarande anonyma i 

studien, då enkätformuläret besvaras och sänds in helt anonymt. Jag har även valt att göra mail-

data anonym, även för mig, vilket innebär att jag inte kan spåra avsändaren till svarsformuläret. 

Deltagarna i undersökningen får vetskap om detta, genom att läsa inledningstexten till enkät-

formuläret. Kravet om vem som får nyttja insamlad information uppfylls genom att det är ett 

studentarbete, där informationen enbart kommer användas i undersökningssyfte i mitt arbete. 

5.2 Hantering av forskningsmaterial 

I Vetenskapsrådets omarbetade version (2017, s. 39–41)  formuleras fyra viktiga begrepp, vid 

hantering av forskningsmaterial, som jag behöver beakta vid genomförandet av min enkätstu-

die; 

- Sekretess; uppgifter som omfattas av sekretess finns angivna i lagtext. 

- Tystnadsplikt; uppgifter belagda med sekretess innefattar även tystnadsplikt. 

- Anonymisering eller avidentifiering; identiteterna på studiedeltagarna kan inte styrkas 

- Konfidentialitet; förpliktelse att förhindra spridning av uppgifter till obehöriga, som er-

hållits i förtroende.  

Uppgifter som hanteras i denna enkätstudie omfattas ej av vare sig sekretess- eller tystnadsplikt, 

däremot är enkäten till lärarna både anonymiserade samt avidentifierade, vilket innebär att stu-

dien uppfyller Vetenskapsrådets (2017, s. 40) krav på att ingen kan kombinera en viss uppgift 

med en bestämd individs identitet. Detta har möjliggjorts genom att, som tidigare nämnts, in-

samlingen av enkätsvar genomförts utan att en bestämd individs identitet blir känd och doku-

menteras.  
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6. Resultat och analys av enkätstudie 

Deltagarna i enkätundersökningen är sammanlagt 368 personer. Deltagarna har besvarat 

samtliga frågor. Först redovisas resultat av enkätfrågorna och därefter redovisas analys av 

resultatet. 

6.1 Resultat av enkätstudie 

Resultatet av enkätundersökningen redovisas med hjälp av figurer och tabeller, där antalet 

deltagare i de olika svarsalternativen redovisas i procent eller antal och i flera fall med både 

och. Resultatet kommenteras med text efter varje figur och tabell. 

6.1.1 Kön och ålder 

 

 

Könsfördelningen mellan personer som besvarat enkäten är 359 kvinnor och nio män, vilket 

motsvarar 97,6 procent respektive 2,4 procent. 

 

 

Deltagarnas ålder i enkätundersökningen visar upp en normalfördelningskurva, inom 

åldersspannet från 20 till 25 år upp till 60 år och äldre. Största andelen svar, 35,6 procent, är 

från deltagare i åldern 40 till 50 år. 
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6.1.2 Lärarbehörighet, sysselsättning och yrkeserfarenhet 

 

Av samtliga deltagare i enkäten är 92,7 procent behöriga lärare, inom de olika kategorier som 

anges i diagrammet. Övriga deltagare, 7,3 procent, är obehöriga lärare alternativt fritids- och 

specialpedagoger. 

 

 
 

Av samtliga deltagare undervisar 84 procent aktivt i förskoleklass, 4,3 procent undervisar ibland 

och 11,7 procent har tidigare undervisat i förskoleklass. 
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Den största gruppen, 42,4 procent av deltagarna, är lärare som varit verksamma kortast tid,  

noll till tre år. Därefter minskar gruppstorlekarna i takt med stigande ålder, för att i högsta 

ålderskategorin, 30 år och äldre minska till 1,9 procent av deltagarna verksamma som lärare. 

6.1.3 Lärares förhållningssätt till skolverket revision 

 

 

Mer än hälften av deltagarna känner till eller har hört talats om riksdagens satsning på 

högläsning, medan drygt en fjärdedel av deltagarna inte känner till det. Knappt 16 procent är 

osäkra på om de hört talas om den. 
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Övervägande del, 85,3 procent av deltagarna är positiva till skolverkets förtydligande av 

högläsning som pedagogiskt verktyg. Ingen är uttalat negativ däremot är 2,7 procent neutrala 

inför förtydligandet medan 11,1 procent har ej reflekterat över det. Under ”övrigt” fyllde en 

deltagare i att den inte visste om revisionen, vilket innebär att deltagaren ej haft möjlighet att 

reflektera över det och därför placerades svaret i den kolumnen. 

6.1.4 Val av högläsningsbok 

 
 

 

Det är deltagarna själva som väljer högläsningsbok, 73,7 procent närmare bestämt. Nästan lika 

vanligt, med 69,3 procent, är att läraren tillsammans med eleverna väljer ut litteratur. 

Kollegorna spelar inte ens hälften så stor roll som de två förstnämnda, med 32,3 procent och 

detsamma gäller elevernas egna valmöjligheter, med 28,8 procent. Få deltagare tar hjälp av 

kommunens bibliotekarie alternativt skolbibliotekarie, nämligen 2,3 procent.   
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Flera deltagare har valt att lägga till annat svarsalternativ och de alternativ som framkommer 

är; 1) Läraren tar hjälp av recensioner på internet/tips i Facebookgrupper samt utbud på 

Utbildningsradion (UR). Detta kan tolkas som att det ändå är läraren som tar beslutet och därför 

är de svaren inräknade i diagrammet under ”Läraren”. 2) Lokala satsningar har angetts av tre 

deltagare, vilket anges vara dels lokal satsning i skolan eller kommunen. Dessa svar återfinns i 

separat stapel i diagrammet. Två deltagare har angett; 3) Läraren tillsammans med kollegor och 

elever. Dessa svar är inräknade under ”Lärarkollegiet” samt ”Läraren + eleverna”. 

 

 

De 368 deltagarna har lämnat totalt 704 svar, då två svarsalternativ är tillåtet. Enligt resultatet 

är det vanligast att använda sig av högläsningsböcker som läraren har läst själv, vilket drygt 

hälften av deltagarna angett. Nästan lika vanligt är det att läraren väljer högläsningsbok önskad 

av eleverna, enligt knappt hälften av deltagarna. Därefter är det vanligast att läraren går på 

rekommendationer, först och främst från lärarkollegor och därefter rekommendationer på 

sociala medier, vilket i de flesta fall även där är rekommendationer av andra lärare.    

Flera deltagare har valt att lägga till annat svarsalternativ och detta har utmynnat i stapeln 

”Rekommenderad av bibliotekarie” samt ”Böcker att relatera till/aktuella problem”. Övriga 

självvalda svarsalternativ har antingen kunnat placerats i de förvalda svarsalternativen eller 

placerats under stapeln ”Övriga faktorer”. Under stapeln ”Övriga faktorer” finns de självvalda 

svarsalternativen; 1) I lärarens intresse, 2) Normbrytande böcker, 3) Lockande innehåll/bilder, 
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4) Kända, svenska författare, 5) Utifrån grupp och läsutveckling, 6) Böcker lästa innan av 

läraren, 7) Böcker som fångat lärarens intresse, 8) Bokval utifrån syfte med läsningen. 8) Alla 

nämnda faktorer. 

6.1.5 Lärares syfte med högläsning av skönlitteratur 

 

 

Tre svarsalternativ är tillåtna och deltagarna har angett sammanlagt 997 svarsalternativ, vilka 

redovisas i diagrammet. Vissa deltagare har kommenterat att det är svårt att välja endast tre 

alternativ. Några deltagare har valt att lägga till annat svarsalternativ, vilket har utmynnat i 

stapeln ”Utveckla ordförråd och språk”, då de inte kunnat hänföras till befintliga alternativ. 

Lärarnas främsta syften med högläsning av skönlitteratur anser 62,5 till 66,3 procent är den 

gemensamma språkupplevelsen och för att väcka läslusten hos eleverna. Därefter vill lärarna 

väcka intresset för böcker hos eleverna. Att se högläsningen som ett pedagogiskt verktyg anser 

en dryg tredjedel av deltagarna. Det fastställda svarsalternativet ”Möjlighet till fruktstund” har 

lägst svarsfrekvens, med 4,6 procent. Tolv procent av deltagare har dock kommenterat att de 

använder sig av fruktstunden för att uppnå sina syften med högläsningen. 
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Några deltagare har kommenterat att det är svårt att välja endast ett syfte, men det visar sig vara 

samma fyra alternativ som ligger i topp här som i föregående diagram, samt i samma 

rangordning. Det innebär att det alternativ som framträder som lärarnas främsta syfte vid 

högläsning av skönlitteratur är att väcka elevers läslust, med 36,7 procent. Därefter anser lärarna 

att en gemensam språkupplevelse ska prioriteras, med 22,6 procent.  

Lärarens syfte att väcka elevens intresse för böcker, med 13,6 procent, samt användandet av 

högläsningsstunden som pedagogiskt verktyg, med 10,9 procent, placerar sig på tredje 

respektive fjärdeplats. Därefter är det ett stort steg ner till övriga svarsalternativ och i botten, 

tillsammans med lärarens syfte att tillvarata elevers intressen, med 0,3 procent, placerar sig åter 

igen svarsalternativet ”Möjlighet till fruktstund”, med 0,5 procent. Även här har samma 

deltagare som i föregående fråga kommenterat att de använder sig av fruktstunden för att uppnå 

sina syften med högläsningen. 
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6.1.6 Högläsning som pedagogiskt verktyg 

 

 

Två svarsalternativ är tillåtna och deltagarna har angett sammanlagt 716 svarsalternativ, vilket 

innebär att nästan samtliga angett två alternativ. Drygt hälften, 56 procent, anser att högläsning 

av skönlitteratur främst ska utveckla elevens ordförråd. Därefter är det förhållandevis jämt 

mellan elevens utveckling av språk/talspråk och dess fantasi- och föreställningsförmåga. Drygt 

en fjärdedel av deltagarna anser att intresse för bild/text ska utvecklas och därefter förmågan 

att uttrycka tankar. Sist av de fastställda alternativen hamnar elevens förmåga att förstå skillnad 

mellan faktatexter och skönlitteratur. Under eget alternativ, som 2,2 procent angett återfinns 

”Berättelseuppbyggnad och röd tråd”, ”Hörförståelse”, ”Egna bilder”. Några har valt att här 

kommentera att det är omöjligt att välja enbart två alternativ eller kommenterat att allt upplistat 

ska utvecklas hos eleven vid högläsning. 

6.2 Analys av enkätstudie 

Med utgångspunkt från mina frågeställningar följer här en analys av det empiriska materialet 

från de 368 enkätsvaren. Dessa presenteras i relation till det pragmatistiska perspektivet, när 

det gäller min syn på lärarens roll i skolan, medan när det gäller synen på lärande intar jag även 

ett sociokulturellt perspektiv. Anledningen att jag valt båda perspektiven är pragmatismens 

anknytning till samhällssynen vid lärande samt att de två perspektiven ligger väldigt nära 
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varandra i sin syn på lärande och kunskap. I båda perspektiven är språket, språkets utveckling 

och kommunikation centrala delar, samt användandet av artefakter, i det här fallet 

högläsningsböcker (Lundgren m.fl., 2014, s. 301–303).  

6.2.1 Urval 

Jag har valt att använda mig av ett representativt urval, genom de 368 svarsdeltagarna, vilket 

är vanligt vid användning av kvantitativa data och utgör ett tvärsnitt av populationen som 

stämmer överens med proportionerna i hela populationen. I och med detta kan jag dra giltiga 

slutsatser om hur det förhåller sig i hela populationen (Denscombe, 2016, s. 57–58). 

Dimenäs & Björkdahl (2007, s. 87) menar att de flesta undersökningar inte går att generalisera 

överhuvudtaget då urvalet är för litet och mycket slumpmässigt. 

Genom att göra rätt deltagarurval och få tillräckligt många enkätsvar som visar en enhetlig bild 

kan jag generalisera resultatet till landets alla lärare i förskoleklass (Dimenäs & Björkdahl 

Ordell, 2007, s. 86). Detta styrks av Kihlström (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 231) 

(2017, s. 164), som anser att generalisering är applicerbar då den konstaterade variationen kan 

generaliseras till en liknande kultur som den där undersökningen genomfördes.  

Deltagarurvalet till enkätundersökningen är ett subjektivt urval, där syftet är att få lärare i 

förskoleklass att deltaga i undersökningen tack vare deras privilegierade kunskap och 

erfarenhet av högläsning i förskoleklass. Det kan liknas vid ett representativt urval utav 

landets lärare i förskoleklass och möjliggör att jag kommer erhålla den bästa informationen 

genom att få svar från lärare som med störst sannolikhet har den erfarenhet eller expertis som 

kommer ge kvalitativ information och insikter i ämnet (Denscombe, 2016, s. 67–68). 

Det går endast att spekulera hur många av Facebookgruppernas medlemmar som är eller har 

varit lärare i förskoleklass men det kan antagas att av de 13 900 medlemmarna i gruppen 

”Pedagog i förskoleklass”, är minst 10 000 medlemmar lärare i förskoleklass.  

Enligt Denscombe (2016, s. 72–75) är beräkningen av en lämplig urvalsstorlek beroende av 

undersökningspopulationens storlek. Vid ett statistiskt tillvägagångssätt är det viktigt att förstå 

att förändringar i populationens storlek har inget större inflytande på urvalets storlek när 

populationen överstiger 5 000. Vid ett antal i populationen på 10 000 deltagare, som jag tidigare 

antagit, är den nödvändiga storleken på urvalet 370 deltagare. I det här fallet är det 368 

enkätdeltagare, vilket i så fall kan anses som uppnått. Precisionen av deltagarantalet ger i 
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enkätundersökningen en felmarginal på fem procent, vilket anses acceptabelt för ett 

forskningsprojekt. Det vill säga, konfidensintervallen är uppnådd. Det behöver även finnas tillit 

till att urvalet kommer att ge resultat som är representativa för populationen, det vill säga landets 

alla lärare i förskoleklass. Detta kallas konfidensnivån och forskare anser att den ska ligga på 

nittiofem procent, vilket den gör i det här fallet. 

6.2.2 Enkätfrågor 

Analysen av enkätfrågorna är grupperade efter deltagarna i undersökningen samt mina 

frågeställningar. 

6.2.2.1 Deltagarna i enkätundersökningen 

Könsfördelning mellan deltagarna är 97,6 procent kvinnor respektive 2,4 procent män. Enligt 

skolverkets statistik gällande andel lärare i förskoleklass läsåret 2018 - 2019 finns totalt 9845 

anställda lärare, fördelat på 9202 (93,47%) kvinnor och 643 (6,53%) män (Skolverket, 2018d). 

Detta innebär att fler kvinnor och färre män representeras i enkätundersökningen jämfört med 

andelen verksamma män och kvinnor i Sverige. Då det inte går att utläsa några skillnader mellan 

svar från män och kvinnor, har detta ingen betydelse för undersökningen. 

6.2.2.2 Lärares inställning till skolverkets revision av läroplanen 

Mer än hälften av deltagarna i enkätstudien känner till eller har hört talats om riksdagens 

satsning på högläsning som pedagogiskt verktyg, medan drygt en fjärdedel av deltagarna inte 

känner till det. Enligt ett pragmatiskt perspektiv är det av stor vikt att undervisningen följer 

samhällets utveckling, där varje individ anses vara en del av samhället och därför är det viktigt 

att skolan betonar vikten av relationen mellan elev, samhälle och kultur (Lundgren m.fl., 2014, 

s. 287–292). I samhällets utveckling ingår utveckling och revisioner av läroplaner.  

6.2.2.3 Lärares val av skönlitteratur vid högläsning 

Övervägande del av deltagarna väljer själva högläsningsbok och nästan lika vanligt är att 

läraren tillsammans med eleverna väljer ut litteratur. Mindre än en tredjedel av deltagarna låter 

eleverna ha egna valmöjligheter, utan att själva vara med och bestämma litteratur. Chambers 

(2011, s. 94) uppmanar till att läraren ska inbjuda till diskussioner kring förtjänster och 

svagheter hos olika typer av böcker. Detta stämmer väl med det sociokulturella perspektivet, 

där högläsning och boksamtal sker i sociala sammanhang och eleven lär sig av interaktionen 
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med andra, i en social gemenskap. De språkliga redskapen ska utvecklas inom en kulturell 

gemenskap och formas genom traditioner, vilket även pragmatismen förespråkar. Till hjälp 

finns exempelvis kulturella redskap, vilka kan vara i form av böcker och som även är exempel 

på artefakter (Lundgren m.fl., 2014, s. 301–303). 

Därefter är det vanligast att läraren går på rekommendationer, först och främst från lärarkollegor 

och därefter rekommendationer på sociala medier, vilket i de flesta fall även där är 

rekommendationer av andra lärare. Det finns flertalet Facebookgrupper bland annat, 

exempelvis de jag grupper jag använde mig av vid min enkätundersökning, med tusentals 

medlemmar att ta hjälp av. 

6.2.2.4 Lärares främsta syften med högläsning av skönlitteratur 

Lärarnas främsta syften med högläsning av skönlitteratur är att väcka elevernas läslust samt den 

gemensamma språkupplevelsen. Mycket av innehållet i läroplanen för förskola utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv och i skolverkets modul för högläsning framställer Pihlgren (2018, s. 

1) högläsningen som en interaktiv process där eleven lär sig och utvecklas i samspel med andra. 

Även Chambers (2011, s. 100–101) framställer läsning som en social aktivitet där elever ska 

uppmuntras till litteratursamtal, vilket kräver att läraren för strukturerade samtal där innehållet 

ska utveckla eleverna att sammanfatta, ifrågasätta, jämföra och kritiskt granska litteraturen. 

Detta i fokus för att hjälpa eleverna att kunna bli tänkande läsare. Dominković m.fl. (2006, s. 

8) påtalar att även de delar den sociokulturella teorin och anser att högläsningen kan ge barnen 

den nära kontakt de behöver med vuxna, för att utveckla språket i såväl tal som skrift. 

I tredje hand vill lärarna väcka intresset för böcker hos eleverna. Högläsningsboken betydelse 

för att skapa framtida läsare är framträdande inom litteraturen och lyfts fram i både pragmatiskt 

såväl som sociokulturellt perspektiv, där den fungerar som en artefakt, att hjälpa elever erövra 

språket (Lundgren m.fl., 2014, s. 301–303). Dominković m.fl. (2006, s. 154) tar även upp en 

annan aspekt av högläsningsboken som redskap för överföring av kultur och att böckernas 

innehåll skapar gemenskap mellan generationerna. Detta stämmer väl överens med ett 

pragmatiskt perspektiv, där varje individ anses vara en del av samhället och skolan ska betona 

vikten av relationen mellan elev, samhälle och kultur. (Lundgren m.fl., 2014, s. 287–292).   

I botten, tillsammans med lärarens syfte att tillvarata elevers intressen, placerar sig 

svarsalternativet ”Möjlighet till fruktstund”, med en låg svarsfrekvens. Även om lärarna inte 
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verkar se högläsningen som en möjlighet till fruktstund påtalar tolv procent av deltagare att de 

använder sig av fruktstunden för att uppnå sina syften med högläsningen. Med facit i handen 

borde jag för ett tydligare svar, ha formulerat en specifik fråga angående fruktstund och 

tillfrågat samtliga deltagare specifikt om de använder fruktstunden till hjälp att uppnå sina mål 

och inte som självändamål.  

6.2.2.5 Lärares syn på högläsning av skönlitteratur som 

pedagogiskt verktyg 

Drygt hälften av lärarna anser att högläsning av skönlitteratur främst ska utveckla elevens 

ordförråd. Detta stöds av Pihlgren, (2017, s. 3) vars text utgiven av Skolverket, framför att 

högläsning bland annat ska vara språkutvecklande och utöka ordförrådet.  

Därefter anser lärarna att utveckling av elevens fantasi- och föreställningsförmåga ska 

prioriteras, vilket även det nämns i samma text, som en av de funktioner högläsningen bör 

uppfylla (Pihlgren, 2017, s. 3). 

Förutom ordförråd, fantasi- och föreställningsförmåga anser lärarna att att elevens utveckling 

av språk/talspråk är av stor vikt. Samtliga av dessa förmågor ska utvecklas i en sociokulturell 

anda, då det poängteras att högläsningen ska vara stöd för social gemenskap samt för 

gemensamma upplevelser (Pihlgren, 2017, s. 3). Just det sociokulturella perspektivet 

genomsyrar Skolverkets syftestext i läroplanen för förskoleklass, som påtalar att 

undervisningen ska tillvarata elevernas nyfikenhet och möjliggöra en utveckling av deras 

intresse, samt förmåga att kommunicera i tal- och skriftspråk, genom att ge elever möjlighet att 

läsa, lyssna på samt skriva och samtala om skönlitteratur. Detta som en del i att ge eleverna 

förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda 

syften. Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser 

och kulturer samt främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med 

andra (Skolverket, 2018c, s. 18–19).  
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7. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras studiens metodval samt alternativa metodval. Därefter kopplas 

enkätresultatet från studien och studiens frågeställningar, till tidigare forskning och presenteras 

samt diskuteras ur ett pragmatiskt såväl som ur ett sociokulturellt perspektiv. Avslutningsvis 

ges en sammanfattning samt förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte föll valet av metod på genomförandet av en digital enkätstudie, 

konstruerad i Google Formulär. Programmet var bra på så sätt att det var relativt enkelt att 

konstruera frågorna och svarsalternativen, men hade även sina begränsningar i bland annat 

bristen på flexibilitet gällande hur svarsalternativen kunde se ut. Dessutom saknade jag 

möjligheten att ändra ordet ”Övrigt” efter enkätfrågorna till ”Kommentar”, vilket hade 

tydliggjort för deltagarna mer än vad det nu gjorde, att de hade möjlighet att kommentera sina 

svar. 

Trots att jag, som Dimenäs m. fl. (2007, s. 231) förespråkar, tog hjälp av kunniga, 

vetenskapligt skolade personer att gå igenom enkätfrågorna innan genomförandet av 

undersökningen och dessutom genomförde inte bara en utan två pilotundersökningar 

framkom svagheter i frågeformuläret, där jag i efterhand exempelvis enbart hade använt mig 

av fastställda svarsalternativ. Öppna svarsalternativ medförde att på vissa frågor angavs en 

mängd individuella svar gjorda av enskilda deltagare, vilket var svårt att utläsa i diagrammen 

och tabellerna. Detta medförde att jag var tvingad att egenhändigt konstruera nya diagram och 

tabeller, där jag sorterade in alla ”Övrigt-alternativ” i olika grupper.  

Dessutom visades resultatet i Google Formulär inte med procentsatser, utan enbart 

deltagarantal, vilket jag själv fick räkna ut till de redovisade svaren i varje fråga, vilket var 

oerhört tidskrävande. 

Positivt var att jag med hjälp av programmet samt tillgång till olika Facebookgrupper väldigt 

enkelt och oerhört snabbt nådde ut till en mängd förskolelärare. Jag behövde dessutom inte 

tillgång till några mailadresser samt fick tillgång till de anonyma deltagarnas svar, utan att 

deras identitet avslöjades, då programmet hanterade och lagrade alla inkomna svar i Google 
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Drive helt anonymt. På så sätt behövde jag aldrig hantera sådan information som kunde 

avslöja deras identiteter.  

Enkät som metod gör det lättare för lärarna att besvara frågor som berör känsliga områden, 

då de kan känna sig mer anonyma (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 84). Det kan enligt 

Patel och Davidsson (1994, s. 73–74) finnas en osäkerhet i om deltagarna, trots sin 

anonymitet, har svarat sanningsenligt och här var jag hänvisad till deltagarnas villighet att 

svara. 

Det gick inte bara snabbt att nå ut till många lärare samtidigt, samtliga enkätsvar erhölls på 

en vecka, vilket gick mycket fortare än jag hade antagit. Just tidsaspekten var viktig i mitt val 

av metod, då avsatt tid till arbetet inte tillät några större utsvävningar gällande metodval. Jag 

upplever dock att den metod jag har använt mig av har fungerat väl, med tanke på syftet med 

min studie. Det var däremot inte självklart i ett inledningsskede att använda mig av enkät som 

metod, utan jag satte mig även in i andra metoder för att kunna ta ett väl övervägt beslut. 

7.1.1 Alternativa metodval 

Ett annat lämpligt metodval för denna typ av studie skulle kunna vara att genomföra en 

kvalitativ dokumentstudie, av Dimenäs m. fl. (2007, s. 98) även kallad litteraturstudie. 

Vid användning av litteraturen som studiemetod väcks många frågor som Dimenäs m. fl. (2007, 

s. 97–98) påtalar, exempelvis frågeställningar om vad syftet är med litteraturen i en studie och 

hur litteraturen ska användas i studien. Det är även viktigt att ha frågeställningen klar innan 

faktaletandet och skrivandet påbörjas. Behandling av litteratur behöver fokuseras mot att utreda 

och behandla frågeställningarna istället för att tendera bli en beskrivning av litteraturinnehåll. 

Under arbetets gång har jag tagit del av en avsevärd mängd litteratur, vetenskapliga artiklar, 

studier, rapporter och doktorsavhandlingar gällande högläsning, där jag endast använt mig av 

en bråkdel till detta arbete. Jag har blivit medveten om att det finns en hel uppsjö av studier 

och rapporter som behandlar stora delar av arbetets syfte och det hade funnits fullt tillräckligt 

med lämpligt material att arbeta med. 

Vid en dokumentstudie är det dock viktigt att vara selektiv och det kan därför även vara 

lämpligt att använda sig av omvänd kronologisk ordning och börja med senast publicerade 

studie. Det är av stor vikt att vara källkritisk av den befintliga dokumentation som finns att 
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tillgå, bibehålla ett objektivt synsätt och uppmärksamma alla aspekter av dokumentationen, 

dels för att bilda sig en grunduppfattning men även för att sedan kunna fördjupa sig i materialet 

(Denscombe, 2016, s. 299–304). 

Att iaktta källkritik vid granskning av dokumentation är av stor vikt, bland annat för att bedöma 

om innehållet ter sig sannolikt och varför det uppkommit. Patel och Davidsson (1994, s. 68–

69) anger en rad ställningstaganden som behöver utföras, samt vikten av att fastställa äktheten 

i olika dokument. 

En fördel med användandet av dokumentstudie som metod för att besvara mitt syfte är att jag 

själv inte behöver planera, utföra, dokumentera, analysera egna datainsamlingsmetoder utan 

kan ta del av andras forskningsresultat. Ytterligare en fördel är att mycket av sökandet kan 

ske över internet vilket innebär att jag inte är bunden till en undersökningsplats och tillfälle. 

Litteratursökning över internet kan genomföras närhelst det passar. En nackdel är att det kan 

vara svårt att täcka upp alla frågeställningar med enbart en dokumentstudie och därför hade 

den med fördel kunnat användas i kombination med min valda metod. Dessutom kan det vara 

problematiskt att ställa olika studier och resultat mot varandra då de oftast inte har utförts 

exempelvis under samma förhållanden. Risken finns att man bara staplar information, likt en 

litteraturöversikt.  

Dessutom är den tidskrävande att bearbeta stora mängder publicerat material och risken finns 

att man inte har ett kritiskt synsätt på källorna och dess innehåll eller inte är tillräckligt 

noggrann och exempelvis missar viktig information, värderar källorna felaktigt, vilket sänker 

både validiteten såväl som reliabiliteten (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 233-234). 

Dimenäs m.fl. (2007, s. 100–101) menar att en dokumentstudie, där olika källor undersöks, 

gör det möjligt att belysa en problembeskrivning utifrån olika synsätt och aspekter, samt 

urskilja skillnader och likheter. Det underlättar när jag ska besvara syftet med arbetet och 

höjer validiteten. 

Det är svårt att säga att någon metod är bättre än någon annan då det finns för och nackdelar 

med båda metoderna, av varierad karaktär. Precis som Patel och Davidsson anger (1994, s. 

67) kom valet av metod att bygga på min uppfattning av hur väl den kunde besvara mitt syfte 

i relation till de medel och tid jag hade till mitt förfogande och då föll valet på 
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enkätundersökning som metod. Enkätstudien blev säkerligen mindre tids- och arbetskrävande 

än om jag hade valt litteraturstudie som metod. 

Min uppfattning är att även om jag vid användandet av enbart litteraturstudie alternativt enkät 

som metod kan knyta an till syftet och få mina frågeställningar besvarade fanns inte tillräckligt 

med tid för att motivera att använda sig av båda. Undersökningens validitet hade dock ökat 

genom triangulering, det vill säga, användandet av två olika undersökningsmetoder  (Dimenäs 

& Björkdahl Ordell, 2007, s. 231). 

7.2 Resultatdiskussion 

Avsnittet är indelat i olika kategorier, baserat på diskussionen angående deltagarna i 

enkätundersökningen samt studiens frågeställningar. 

7.2.1 Deltagarna i enkätundersökningen 

Åldersmässigt representeras samtliga ålderskategorier i enkätundersökningen, det vill säga, från 

tjugo till tjugofem år upp till sextio år och äldre, vilket kan tänkas vara en representativ bild av 

hur det ser ut i den totala lärarpopulationen i landet. 

Av samtliga deltagare i enkätundersökningen undervisar samtliga i förskoleklass, eller har gjort 

tidigare. Närmare nittiotre procent är behöriga lärare. I en svensk studie (2009) om påverkan av 

formell lärarkompetens på läsförmågan hos elever påvisas en positiv effekt på elevernas 

resultat. Personer med adekvat lärarutbildning bidrog relativt starkt till elevernas läsutveckling, 

medan personer med annan eller ingen lärarutbildning inte bidrog lika starkt. Det är däremot 

utifrån forskningen inom området oklart i vilken grad den prestationsrelaterade 

lärarkompetensen påverkas av formell utbildning och erfarenhet. Däremot finns det flertalet 

studier av specificeringar av olika karaktäristika för framgångsrika lärare (Håkansson & 

Sundberg, 2012, s. 167, 179). 

Den största gruppen med drygt fyrtiotvå procent av deltagarna, är lärare som varit verksamma 

kortast tid, noll till tre år. Mindre än en tredjedel av deltagarna har varit yrkesverksamma i tio 

år eller mer, medan drygt en tiondel arbetat i tjugo år eller mer. Detta sammantaget visar på en 

större andel deltagare med mindre yrkeskompetens. vilket inte nödvändigtvis behöver innebära 

att gruppen har sämre kompetens men av vad jag själv fått erfara så vågar jag påstå det. Mitt 

påstående stöds även av forskning (2006) om vad som bidrar till framgångsrika skolor har 

kunnat spårats till skillnader mellan lärare. Internationell forskning (2004) påvisar att 
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nybörjarlärare håller sig främst till förutbestämda strukturer och uppvisar begränsad förmåga i 

förhållande till dessa. Lärare med gedigen yrkeskompetens, så kallade expertlärare, handlar mer 

intuitivt, utan begränsningar och med en analytisk problemlösningskompetens (Håkansson & 

Sundberg, 2012, s. 181–182).  

Det stämmer överens med min egen erfarenhet av att oerfarna lärare håller sig till de bestämda 

ramar som finns på skolan och ofta följer de rutiner som finns där sedan innan och ofta 

begränsar högläsningen att gälla något pedagogiskt område i taget, om det inte ses som 

nöjesläsning. De äldre och mer erfarna lärarna, med många år i yrket, begränsar inte 

högläsningen till ett område i taget eller använder den som pausunderhållning, utan arbetar mer 

utan begränsningar och för sig ofta problemfritt mellan pedagogiska områden. Det är svårt att 

uttala sig om den stora gruppen med få yrkesverksamma år i förskoleklass har ett annorlunda 

synsätt på enkätfrågorna och på så sätt påverkat slutresultatet jämfört med om exempelvis den 

största gruppen istället hade varit personer sextio år och äldre, med gedigen yrkeserfarenhet. 

Då hade det behövts mer tid, för att ingående läsa av alla enkätsvar utifrån ålder och se om det 

gick att se några kopplingar mellan yrkeserfarenhet och svar. Effektstudier (2008) visar att 

lärare som kombinerar goda ämneskunskaper såväl som undervisningskvaliteter i hög 

genomsträckning genomför samtal på en högre abstraktionsnivå och är mer kognitivt 

utmanande för sina elever. Med goda ämneskunskaper medföljer även större förståelse för 

ämnesinnehåll och kan på så sätt anpassa elevernas progression av yt- och djuplärande 

(Håkansson & Sundberg, 2012, s. 167–168).  

7.2.2 Lärares inställning till skolverkets revision av läroplanen 

Genom min enkätundersökning får jag svar på min fråga om lärarna är medvetna eller ej om 

skolverkets uppstrukturering och dess förtydligande av högläsningens roll i läroplanen och hur 

de i så fall ställer sig till detta. Mer än hälften av deltagarna känner till eller har hört talats om 

det, medan drygt en fjärdedel av deltagarna inte känner till det. Som jag nämnt tidigare, är det 

viktigt att undervisningen följer samhällets utveckling, vilket även innebär utveckling och 

revisioner av läroplaner. Eftersom undervisningen ska följa samhällets utveckling är detta något 

lärarna bör ha kännedom om. Därför är det oroväckande anser jag att en fjärdedel inte känner 

till detta. Även om läroplanen inte träder i kraft förrän 1 juli 2019 fastställdes den 2018 och har 

funnits på Skolverkets hemsida sedan dess, tillsammans med texter och artiklar som belyser 

förändringarna gällande högläsningens roll i undervisningen (Skolverket, 2018a). Med tanke 
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på att satsningen är resultatet av en process som pågått i flertalet år bör flertalet, om inte 

samtliga, deltagare känna till detta.  

Jag ifrågasätter även de som svarat att de känner till eller har hört talas om revisionen. Även 

om det kan underlätta att svara sanningsenligt på anonyma enkäter, kan det finnas de som inte 

vill erkänna att de inte hört talas om revisionen gällande högläsning som pedagogiskt verktyg. 

Detta med tanke på det jag nämnde tidigare, nämligen lärarens skyldighet att följa med i 

samhällets utveckling. Det skulle nämligen innebära att de inte skött sina åtaganden och vem 

vill erkänna det? 

Det är samtidigt inte förvånande att ingen deltagare är negativt inställd till revisionen, utan 

övervägande del av deltagarna ställer sig positiva. Det vore anser jag, nämligen som att ställa 

sig kritisk mot de riktlinjer lärarna arbetar utifrån, vilket kan vara känsligt att kritisera. Det 

skulle vara som att ifrågasätta de mål och syften lärare arbetar utifrån. 

7.2.3 Lärares val av skönlitteratur vid högläsning 

Genom svaren från min enkätundersökning framgår det tydligt vad som påverkar lärares val av 

skönlitteratur vid högläsning. Det är oftast lärarna själva som väljer högläsningsbok eller 

läraren tillsammans med eleverna. Mindre än en tredjedel av lärarna låter eleverna välja bok 

istället. Jag har positiv erfarenhet av att eleverna får påverka valet, vilket även Chambers (2011, 

s. 94) anser som något positivt. Han uppmanar till att eleverna så ofta som möjligt får vara med 

och välja böcker och att det hör till lärarens jobb att lyfta fram dem så de blir tydliga och 

begripliga, genom att inbjuda till diskussioner kring förtjänster och svagheter hos olika typer 

av böcker. Genom att låta elever, oavsett ålder, medverka i skolans bokhantering brukar deras 

intresse öka och elevernas entusiasm sprider sig och påverkar andras inställning. Chambers 

menar att det största problemet inte är att få igång elevinflytande utan att finna tid och resurser 

för läraren att tillfredsställa den lust och krav som väcks på ännu fler böcker och mer tid till 

förfogande. 

Läraren går även på rekommendationer, först och främst från lärarkollegor och därefter 

rekommendationer på sociala medier. Jag ser dagligen lärare som rådfrågar varandra i 

lärargrupper på Facebook. Det är något som Chambers (2011, s. 120) uppmuntrar till, att lärare 

tar hjälp av sina lärarkollegor. Han ger även rådet att minst en gång per termin bör skolor ha 

personalmöten där skolans läsmiljö ska belysas samt diskussion av nya böcker, där det 
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huvudsakliga syftet ska vara att lärare delar med sig av läsupplevelser och läsentusiasm. Jag 

kan ana att lärarna i min enkätundersökning i enlighet med mig, intar ett sociokulturellt 

alternativt pragmatiskt perspektiv och ser på högläsningsböcker som artefakter och/eller 

kulturella verktyg i strävan att som lärare använda högläsningen som ett pedagogiskt 

hjälpmedel. Högläsningsboken hjälper eleven att lära sig uttrycka sig med hjälp av bilder och 

kommunicera om dem och på så sätt erövra språket. De språkliga redskapen ska utvecklas inom 

en kulturell gemenskap och formas genom traditioner. (Lundgren m.fl., 2014, s. 300–301).  

På min arbetsplats har jag precis påbörjat ett nytt arbetsområde i Samhällsorienterade ämnen i 

årskurs 2. Temat är ”Livet förr och nu” och här har den återkommande högläsningsboken om 

Emil i Lönneberga sin givna plats. Denna pragmatiska kulturöverföring är något Dominković 

m.fl. (2006, s. 154) uppmärksammar, då de påtalar högläsningsboken som redskap för 

överföring av kultur samt att böckernas innehåll skapar gemenskap mellan generationerna. 

Folkkära böcker av Astrid Lindgren är exempel på detta såväl som gamla folksagor, vilka ger 

barnen kontakt med tidigare generationers kultur och erfarenheter. Högläsning är på många sätt 

ett sociokulturellt fenomen som kan sägas ”gå i ”arv”, från generation till generation och 

berättelser ger tillhörighet i historien. 

Även Kåreland (2005, s. 95–96) lyfter fram de kulturella aspekterna vid val av högläsningsbok. 

I sin studie (2003) intervjuar Kåreland förskolpedagoger vilka framhäver ett kulturellt syfte vid 

val av högläsningsbok, där få anknyter till språkliga och narrativa aspekter. Även här anser 

pedagogerna det är viktigt att föra vidare det svenska kulturarvet, med exempelvis Astrid 

Lindgrensböckerna, genom att förmedla språk, kunskaper, värden, traditioner och historia från 

generation till generation.   

Många deltagare i enkätstudien anger att de först läst den bok de använder vid högläsning och 

det tror jag stämmer till viss del men inte helt. Många gånger är lärare traditionella, helt i 

pragmatisk anda, och återkommer kontinuerligt till samma böcker de läst tidigare och då särskilt 

till det svenska kulturarvet gällande barnboksförfattarna. Däremot när det gäller nyare och mer 

okända böcker har jag svårt att tro att mer än enstaka lärare tar sig tiden att läsa igenom boken 

först, innan den används under högläsningsstunden. Min erfarenhet är att lärare istället går mer 

på rekommendationer och recensioner.  Här poängterar Chambers (2011, s. 198) att det är just 

boken som innehåller själva förutsättningarna för lärarens samtal med eleverna och då är ju 

förutsättningen att läraren själv har läst den för att kunna samtala om den. Därför är det av 
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största vikt att som lärare välja rätt bok att högläsa, då all litteratur läraren läser kommer ha 

någon slags påverkan på eleverna.  

Jag håller med Chambers om att bokvalet i sig är väldigt viktigt utifrån vad jag som lärare har 

för syfte och vill uppnå. Det överensstämmer även med Lundgren m. fl. (2014, s. 301–303), 

som poängterar att är högläsningsboken en viktig artefakt, i ett sociokulturellt perspektiv, som 

ska väljas utifrån vad läraren har för syfte att och hjälpa eleven att utvecklas. 

Chambers (2011, s. 115–116) uppmanar lärare att gå igenom sin egen läshistoria och fundera 

på hur den ser ut och dess betydelse för lärarens roll som stöd för andra läsare. Det är viktigt av 

den anledningen att det är en grundläggande sanning att läsare skapar läsare. Lärare försöker 

omedvetet forma andra till samma sorts läsare de själva är och intressera dem för samma sorts 

böcker de själva tycker om. Genom sitt uppträdande visar lärare vilken roll som läsning spelar 

i deras egna liv och påverkar eleverna till att tänka och tala om böcker på samma sätt som de 

själva. Det låter logiskt men inget jag reflekterat över innan men jag ska ta Chambers på orden 

och se över min egen läshistoria innan jag tar mig an en årskurs 1 till hösten, i min 

sociokulturella ambition att bli en läsande förebild för mina kommande elever. 

Jag anser att det är ett måste att jag som lärare är insatt i den skönlitteratur jag använder som 

högläsning och det går inte att kringgå att jag behöver lägga tid på egen läsning för att kunna 

uppnå det målet. Chambers (2011, s. 121–122) rekommenderar lärare att läsa många 

barnböcker, för deras egen skull, där de sätter upp mål för hur många de kan läsa under 

förslagsvis en månad i taget. Genom att föra läsdagbok stimuleras lärare till vidare läsning, samt 

märker direkt om man lagt av sig. 

Rådet Chambers (2011, s. 118) vill ge till alla blivande lärare är ”Läs så mycket ni kan.” Lärare 

har ett yrkesansvar att hjälpa unga människor att bli läsare. Om nyblivna lärare börjar sin 

yrkeskarriär med en bred kunskap om barnlitteratur och hur de ska förmedla litteraturen till 

eleverna blir läsundervisningen mycket effektivare. 

När jag vet vilket syfte jag har med mitt bokval, vill jag påstå att det ändå kan vara svårt att 

välja bok. Kåreland (2009, s. 75–76) hjälper här till och påtalar vikten av att lärare behöver bli 

mer uppmärksamma på att använda sig av mer texter i undervisningen som möjliggör för 

eleverna att möta litteratur där de inte behöver ha sig själva som referenspunkt. Hon hänvisar 

till en studie (2008) som ger stöd till att barn fascineras av det avvikande där udda berättelser 
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som bryter mot det vardagliga kan vara en stimulerande utmaning och inte nödvändigtvis 

behöver ha någon karaktär barnen behöver identifiera sig med. 

Körling (2018, s. 96–99) däremot påtalar det positiva med att många sagor och berättelser börjar 

med att läsaren och lyssnaren får identifiera sig med en gestalt i boken. Genom att möta och 

identifiera sig med någon kan barnet genom denna dras in i berättelsen och tänka ”som om”, 

vilket innebär att de får saker att tänka på och som de sedan kan leka med. Att vara en viss 

gestalt betyder att man leker att man är en sådan, inte att man är en.  

Rådet Chambers (2011, s. 118) vill ge till alla blivande lärare är ”Läs så mycket ni kan.” Lärare 

har ett yrkesansvar att hjälpa unga människor att bli läsare. Om nyblivna lärare börjar sin 

yrkeskarriär med en bred kunskap om barnlitteratur och hur de ska förmedla litteraturen till 

eleverna blir läsundervisningen mycket effektivare. 

Jag har förstått att det är väldigt stora skillnader på olika skolor vilka förutsättningar det finns 

till erfarenhetsutbyte, gällande information och val av högläsningsböcker. Särskilt lärare med 

mindre yrkeserfarenhet förstår jag skulle behöva mer stöd och stöttning av likasinnade. Cham-

bers (2011, s. 120) menar att förutom stöd från lärarkollegor och vänner kan stödet även finnas 

i exempelvis bokcirklar. Han uppmanar till att gå med eller starta en bokgrupp intresserad av 

barnlitteratur, som träffas regelbundet för att dela med sig av läsupplevelser. Läsgrupper behö-

ver inte enbart bestå av lärare, utan kan vara både föräldrar, lärare och bibliotekspersonal, vilket 

ger fler infallsvinklar under bokdiskussionerna. 

Enligt Dahlgren är biblioteket en viktig miljö där eleverna, med hjälp av läraren, kan få inblick 

i vilken litteratur som finns att erbjuda (Dahlgren, 2006, s. 147).  

Då kan jag tycka att det är anmärkningsvärt att endast några få deltagare tar hjälp av 

kommunens bibliotekarie alternativt skolbibliotekarie. Chambers uppmanar (2011, s. 119)  

lärare att ta hjälp av bibliotekarier och de skolor som tar elevernas läsning på allvar ska även se 

till att en eller flera av lärarna besöker något ställe som presenterar ett större utbud nya böcker, 

minst en gång per termin. I förra veckan hade jag klassrumsbesök av kommunens bibliotekarie, 

som kommer en gång per termin till ”mina” åttaåringar. Då byts klassens lånade boklåda ut och 

bibliotekarien berättar kort om några av de nya böckerna hon tagit med. Det enda (och väldigt 

höga) hejaropet från klassen kom i slutet på presentationen, när bibliotekarien meddelade att 

hon hade tio nya faktaböcker med sig. Jag blev minst sagt förvånad över att det var just 
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faktaböckerna och inte skönlitteraturen som väckte sådan entusiasm, ända tills jag drog mig till 

minnes att Pihlgren (2017, s. 3) lyfter fram den positiva effekt faktaböcker kan ge och att 

elevens läslust ofta väcks genom faktaböcker av olika slag. Eleven får dessutom en möjlighet 

att utforska utifrån sina egna intressen och erfarenheter.  

7.2.4 Lärares främsta syften med högläsning av skönlitteratur 

Genom svaren från min enkätundersökning framgår även här tydligt vad lärarna anser är deras 

främsta syften med högläsning av skönlitteratur. Fastän deltagarna fick svara på samma fråga 

två gånger varav första gången med tresvarsalternativ och andra gången enbart med ett 

alternativ, blev svaren desamma. Ett av lärarnas främsta syften med högläsning av skönlitteratur 

är att väcka elevernas läslust. Då tänker jag direkt att det är väldigt varierat bland lärare om man 

är en högläsare eller en uppläsare. För mig är högläsaren någon som gör texten och boken 

levande och trollbinder lyssnarna, medan uppläsaren läser upp texten utan att lägga in någon 

känsla i berättandet och kommer heller inte bjuda in eleverna i gemenskapen. I en förskolstudie 

(2006) framkommer att det är pedagogernas uppgift att förmedla en inställning till 

högläsningsboken som värdefull och förmedla idéer om dess potential (Simonsson, 2006, s. 

61). Körling är ännu mer detaljerad när hon uppmanar högläsaren till att ladda varje stund av 

högläsning med nyfikenhet, glädje och inbjudan till gemenskap (Körling, 2018, s. 46).  

Jag inser att det inte är en självklarhet att väcka barnets läslust enbart genom högläsning. 

Pramling m.fl. (1993, s. 108) uttrycker det väl genom att medge att det inte räcker med att läsa 

sagor för att barn ska förstå, även om de har förmågan att lyssna. Läraren måste även ha 

förmågan att fånga barnens uppmärksamhet. De kommer lyssna mer uppmärksamt och 

intresserat om läraren dramatiserar sitt läsande genom att exempelvis använda olika tonlägen.  

Det andra av lärarnas främsta syften med högläsning av skönlitteratur är den gemensamma 

språkupplevelsen. Här är jag inte bara enig med lärarna i studien utan även med innehållet i 

läroplanen, flertalet forskare och författare vilka samtliga utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv som framställer högläsning som en social aktivitet, där eleven utvecklas i samspel 

med andra (Pihlgren, 2018, s. 1; Chambers, 2011, s. 100; Dominković m.fl., 2006, s. 8).  

Dominković m.fl. (2006, s. 8) lyfter åter fram det sociokulturella perspektivet och anser att 

högläsningen kan ge barnen den nära kontakt de behöver med vuxna, för att utveckla språket i 

såväl tal som skrift. 
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Jag har dock av egen erfarenhet vid högläsning märkt skillnad när jag sitter på klassrumsmattan 

i en ring, med en grupp 6- eller 7-åringar tätt intill, jämfört med när jag sitter på en stol framför 

klassen med åttaåringar. I den sistnämnda går intimiteten och förtroligheten lätt förlorad och 

jag riskerar att tappa några elevers intresse, när känslan av att vi delar en upplevelse suddas ut. 

En förklaring till detta kan finnas i de resultat från flera äldre studier (1994) i förskole- och 

skolmiljöer, vilka påtalar att i för stora högläsningsgrupper riskerar barnen att passiviseras och 

det utvecklande samtalet för att fördjupa barnens förståelse och utmana deras tänkande uteblir. 

Det framkommer att det är viktigt att barnen får tid att lyssna till läsning i mindre grupper, då 

interaktionen mellan lärare och barn och barnen sinsemellan gynnar olika aspekter i 

utvecklingen av läsförståelsen (Dominković m.fl., 2006, s. 141–142). Detta är tänkvärt med 

tanke på att högläsning, enligt min egen erfarenhet, är ofta vanligt förekommande i helklass. 

Frågan är om de studieresultaten är inaktuella på grund av ålder eller om de står sig än, i 

förhållande till nutida forskning.  

I aktuell forskning framkommer snarare att när barnen får dela upplevelsen av högläsning i 

grupp höjs stämningen och blir till en viktig drivkraft (Merga, 2017, s. 335). 

Gibbons (2009, s. 27) instämmer i att högläsning skall ses som en målinriktad aktivitet, där 

elever, såväl som lärare, samarbetar med varandra i olika former och resultatet blir elevens 

kognitiva utveckling. Chambers (2011, s. 62) uttrycker sig på liknande sätt genom att påtala att 

elever lär sig läsa genom att härma läraren som redan kan och steg för steg lär sig eleven av 

läraren, som ”lånar ut sitt kunnande”. Detta är förutsättningen för att vad sociokulturismen kal-

lar den proximala utvecklingszonen ska uppstå, vilket jag som lärare ska försöka att sträva efter 

att uppnå.  

Just den socialt sammansvetsade funktionen lyfter Chambers (2011, s. 71) som en av de viktig-

aste aspekterna av högläsning. Eleverna blir en del av en social gemenskap, där banden stärks 

genom en gemensam upplevelse. Medan eleverna sitter och lyssnar känner de trygghet och 

tillhörighet och på så sätt skapas en kulturell tillhörighet och identitet. Detta kan jag känna 

framför allt när jag dagligen sitter i ring med mina sex- och sjuåringar. Om högläsningen blir 

inställd av någon orsak, är det just denna skolaktivitet eleverna blir mest upprörda att gå miste 

om. 
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Jag anser att Körling (2018, s. 76) uttrycker detta väldigt bra, när hon menar på att tar man bort 

högläsningen för barnet, tar man också bort den speciella kontakten som den medför; skratten, 

frågorna, värmen från de som sitter intill, tonfallen som ger liv åt berättelsen, och gemenskapen. 

Hon understryker att högläsning inte behöver styras av ålder, det är för alla.  

I tredje hand vill lärarna väcka intresset för böcker hos eleverna. Kåreland (2009, s. 74) menar 

att det som fängslar och gör att barnet vill läsa en viss bok framför en annan har lika många 

orsaker som det finns läsare. Hon konstaterar att vi skulle behöva veta mer om hur läsare 

identifierar sig med bokens gestalter. Vidare ifrågasätter Kåreland om barnet verkligen måste 

kunna identifiera sig med en eller flera gestalter för att kunna ta till sig och ha glädje av en 

skönlitterär text, som det ofta framhålls. Det skulle lika gärna kunna vara så att barnet lockas 

av det annorlunda och fantasifulla, som bryter av mot det vardagliga. 

Högläsningsboken betydelse för att skapa framtida läsare är framträdande inom litteraturen och 

lyfts fram inom sociokulturellt perspektiv, där den fungerar som en artefakt. (Lundgren m.fl., 

2014, s. 303). Dominković m.fl. (2006, s. 154) tar även upp den pragmatiska synen på 

högläsningsboken som redskap för överföring av kultur och att böckernas innehåll skapar 

gemenskap mellan generationerna. 

Som jag tidigare nämnt, har jag till viss del uppfattat det som att valet av skönlitteratur sker 

tämligen slumpartat av läraren och med olika grader av engagemang, där läraren många 

gånger inte läst boken själv innan. Syftet har då upplevts vara av en mer underhållande 

karaktär, utan pedagogisk uppföljning, under tiden barnen har fruktstund. Med tanke på 

lärarnas enkätsvar verkar så inte vara fallet, då svarsalternativet ”Möjlighet till fruktstund”, 

placerar sig nära nog sist med en låg svarsfrekvens. Även om lärarna inte verkar se 

högläsningen som en möjlighet till fruktstund påtalar tolv procent av deltagare att de använder 

sig av fruktstunden för att uppnå sina syften med högläsningen. Om jag hade tillfrågat 

samtliga deltagare specifikt om de använder fruktstunden till hjälp att uppnå sina mål och inte 

som självändamål, hade säkerligen övervägande del av deltagarna instämt i detta, då 

fruktstund under högläsning är en vanligt förekommande aktivitet på skolor.  

Jag blir smått förvånad att lärarna inte placerar högläsningen som pedagogiskt verktyg, förrän 

på fjärde plats. Jag är benägen att tro att det beror på att så pass stor del av deltagarna inte 

känner till regeringens och således skolverkets satsning på högläsningen som pedagogiskt 
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verktyg. Jag anser att det inte går att misstolka Skolverket fokus på högläsning, då det blivit 

förtydligat att barnen i och med detta ska få förutsättningar att utveckla sitt språk (Skolverket, 

2018b, s. 9). 

Jag har till viss del ändrat uppfattning om min syn på fruktstunden efter att ha analyserat 

enkätsvaren. Lärare använder nog i större grad än jag trodde fruktstunden till hjälp att uppnå 

sina mål. Däremot är jag fortfarande skeptisk till att lärare verkligen tar sig tid att läsa 

högläsningsböcker i förväg och planerar ett pedagogiskt upplägg runt högläsningsstunderna, 

som får någon eller lika mycket fokus vid planering som en lektionsplanering i något helt 

annat ämne eller tema. 

7.2.5 Lärares syn på högläsning av skönlitteratur som pedagogiskt 

verktyg 

Genom min enkätundersökning besvaras min fråga hur lärares syn på högläsning av 

skönlitteratur ser ut. Drygt hälften av lärarna anser att högläsning av skönlitteratur främst ska 

utveckla elevens ordförråd och därefter elevens fantasi- och föreställningsförmåga, vilka båda 

stödjs av Pihlgren (2017, s. 3) som lyfter fram språkutveckling och ordförråd samt fantasin och 

tänkandet som viktiga funktioner högläsningen bör uppfylla. Att undervisningen i förskoleklass 

ska främja elevens fantasi och inlevelse finns även med i läroplanens syftestext för 

förskoleklass (Skolverket, 2018c, s. 19). Detta ska ske i en sociokulturell anda, då det 

poängteras att högläsningen ska vara stöd för social gemenskap samt för gemensamma 

upplevelser (Pihlgren, 2017, s. 3).  

Om läraren låter barnen få släppa loss sin fantasi i gemensamt läsande kommer de även bli 

inspirerade att göra det när de skriver (Axelsson & Jönsson, 2009, s. 45). Med fantasi kommer 

man ofta långt och med det vill jag passa på att säga att läraren också kan behöva utveckla sin 

fantasiförmåga, för att bland annat skapa intresse och fånga eleverna i sagoberättandet. 

I den reviderade läroplanen för förskolan ska förskolan lägga stor vikt vid att stimulera barnens 

språkutveckling i svenska samt ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera 

på olika sätt, genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter 

(Skolverket, 2018b, s. 9).  Det stämmer väl överens med lärarnas enkätsvar, där förutom 

ordförråd, fantasi- och föreställningsförmåga anser de även att elevens utveckling av 

språk/talspråk är av stor vikt. Samtliga av dessa förmågor ska utvecklas i en sociokulturell anda, 
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då det poängteras att högläsningen ska vara stöd för social gemenskap samt för gemensamma 

upplevelser (Pihlgren, 2017, s. 3).  

Pihlgrens (2017, s. 1) framförande angående språkets betydelse, där barnet omedvetet lär sig 

hur språket låter och är uppbyggt vid en tidig kontakt med böcker. Detta är högaktuellt i och 

med revisionen av förskolans läroplan där det förtydligas att barnen ska få förutsättningar att 

utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter 

(Skolverket, 2018b, s. 9). Även internationella studier (Merga, 2017, s. 329) stödjer detta, då 

resultatet påvisar signifikant positiva effekter på språket, med bland annat ökad fonologisk 

medvetenhet, förståelse och ordförråd vid högläsning.   

Chambers (2011, s. 65, 68) betonar att en av högläsningens fördelar, till skillnad från enskild 

läsning, är att eleverna är ”mer jämställda som lyssnare” än vad de är som läsare. Positivt är 

även att elever under avslappnade och kravlösa former bland annat får lära sig hur text fungerar, 

hur den är uppbyggd och vad de kan förvänta sig av den. På så vis förbereds de för den svårare 

uppgiften, att läsa på egen hand. Jag vill påstå att det oftast inte är det kortsiktiga planerandet 

som är utmaningen alltid, utan att arbeta mot långsiktiga mål. 

Pihlgren  (2013, s. 4) siktar också in sig på att eleven ska förberedas för framtiden. Hon menar 

att det förhållningssätt till text och tolkning barnen lär sig vid boksamtal kan hjälpa dem att 

längre fram när de på egen hand ska göra analyser och val i komplexa situationer. Där blir 

dialogen vid högläsning ett stöd i barnens tankeutveckling. Detta är förenligt med 

sociokulturella perspektivets interaktiva process, där individen kan uppnå den proximala 

utvecklingszonen genom samspel med andra och med omgivningen.  

Slutligen är det flera deltagare som kommenterat svårigheten att endast få välja två svarsalter-

nativ, vilket jag medvetet gjort för att tvinga dem att ta ställning. Detta kan dock ge en något 

skev bild av verkligheten, då läraren många gången kan ha fler syften än exempelvis två åt 

gången vid högläsning. Däremot är det intressant att se vad lärarna prioriterar, då det ofta be-

hövs prioriteras även i klassrummet. 

Thorson (2005, s. 62–63) menar att boken bidrar till så mycket mer än att utveckla barnens 

språk. Högläsningen gör dem till läsare långt innan de själva kan läsa och skriva, då de lär sig 

att använda och förstå text. Vidare framställer Thorson högläsning som något som ger barnen 

litterära upplevelser innan de själva kan läsa, där de får ta del av en stundtals nästan magisk 
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koncentrerad gemenskap. Som så många andra framställer han en sociokulturell syn på högläs-

ningen, där lyssnare och högläsare förenas genom berättelsen i en omedelbar gemenskap. 

7.3 Framtida forskning 

Då högläsning är aktualiserat från utbildningspolitiskt håll finns det ett samhällsintresse att 

fortsätta med vidare forskning i ämnet. Skolan ska sträva efter att elever får en nationellt sett 

likvärdig utbildning. Även om det från politiskt håll nu sker satsningar på högläsning och att 

den får utökat utrymme som pedagogiskt verktyg, i och med revisionen av läroplanen för 

förskolan, behövs studier som leder fram till hur även det pedagogiska arbetet med högläsning 

och dess syfte bli mer likställt och nationellt likvärdigt. Det vore även intressant att genomföra 

kvalitativa studier i klassrum och se om lärare lever som de lär. Lägger lärare planeringstid på 

högläsning, precis som i andra ämnen eller teman? Planeras högläsningen på så sätt att läraren 

bearbetar skönlitteraturen så att alla syften som angetts i enkätresultatet uppnås?  
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8. Slutsats 

Uppsatsen baseras på resultatet av en enkätstudie med 368 deltagande lärare i förskoleklass. 

Syftet med studien var att bidra till en förbättrad förståelse av lärares syn på vad högläsning av 

skönlitteratur fyller för funktion i förskoleklass. Bakgrunden är regeringens satsning på 

högläsning som pedagogiskt redskap, vilket förtydligats i och med 2018 års revidering av 

läroplanen för förskola. 

En av slutsatserna jag kommit fram till är att skolverkets läroplaner styr lärares pedagogiska 

verksamhet och de bör därför vara uppdaterade på förändringar i styrdokumenten. Trots detta 

var drygt en tredjedel av lärarna inte medvetna om detta men övervägande del av deltagarna 

ställde sig ändå positiva till riksdagens satsning på högläsning.  

En annan slutsats jag dragit är att lärarna var relativt eniga om att högläsning sker i social 

samverkan, genom den gemensamma språkupplevelsen och för att väcka läslusten hos eleverna 

som främsta syften. Att lära i sociala sammanhang under sociokulturell påverkan stärks av 

forskning, och Skolverkets rekommendationer gällande högläsning följer samma linje. 

Därefter vill lärarna väcka intresset för böcker hos eleverna. Även detta stöds av forskning samt 

Skolverkets direktiv och här finns även forskning som påvisar att lärare som använder sig av 

högläsning behöver tänka på sin egen roll som läsande förebild, då den kommer färga eleverna.  

Därefter prioriteras högläsning som pedagogiskt verktyg, vilket Skolverkets satsning lyfter 

fram i och med 2018 års revision.  

Sista slutsatsen som jag kommit fram till är att lärare inte använder högläsningen som en 

möjlighet till fruktstund, utan istället använder de sig av fruktstunden för att uppnå sina syften 

med högläsningen.  
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