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Abstract 

The purpose of this study was to highlight educators' view of the Government's 

reading-promoting efforts to make visible if the efforts facilitate the difficulties 

that the teachers experience when it comes to reading aloud for children in 

preschool, and whether educators who work with children in preschool believe 

that investments should be made in other areas rather than reading aloud to 

achieve the government's goals with the reading-promoting efforts. 

 

The survey was conducted in the form of a websurvey aimed at educators who 

work with children in preschool. 100 people responded to the questionnaire and 

thereby participated in the survey. 

 

The study uses Bronfenbrenner's developmental ecological system theory to 

explain and analyse the results that emerged from the study. The result shows that 

educators who work with children in preschool experience large groups of 

children and lack of time as the biggest challenges when it comes to reading aloud 

in preschool. It shows that the majority of respondents believe that the 

Government's reading-promoting efforts to a certain extent have helped to create 

better conditions for reading aloud in preschool, but also that a large part of the 

respondents believe that investments should be made in other areas than just 

reading to achieve the government's purpose of the current investments. It appears 

on several occasions that reduced children's groups would facilitate the work with 

reading aloud at the preschool. 

 

The result also shows that the respondents do not feel that they have great 

potential for influence in political decisions concerning preschool and that almost 

all participants wish that they had greater influence than what they have today. 

 

Keywords: 

Reading promotion efforts, reading aloud, preschool 
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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att lyfta pedagogers syn på regeringens 

läsfrämjande insatser för att synliggöra ifall insatserna faktiskt underlättar de 

svårigheter som pedagogerna upplever i förskoleverksamheten när det kommer till 

att få till högläsning, samt om pedagoger som arbetar i barngrupp anser att 

satsningar börs göras inom andra områden än just högläsning för att uppnå 

regeringens mål med de läsfrämjande insatserna.  

 

Undersökningen gjordes i form av en webbenkät riktad till personer som jobbar i 

barngrupp i förskoleverksamheten. 100 personer svarade på enkäten och deltog 

därmed i undersökningen.  

 

Studien använder sig av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori för 

att förklara och analysera resultatet som framkom av undersökningen. Resultatet 

visar på att pedagoger som jobbar i barngrupp på förskola upplever stora 

barngrupper och brist på tid som de största utmaningarna när det kommer till 

högläsning i förskolan. Den visar att majoriteten av respondenterna anser att 

regeringens läsfrämjande insatser till en viss grad har hjälpt till att skapa bättre 

förutsättningar för högläsning i förskolan men även att en stor del av 

respondenterna anser att det bör göras satsningar inom andra områden än just 

högläsning för att uppnå regeringens syfte med de nuvarande satsningarna. Det 

framkommer vid flera tillfällen att minskade barngrupper skulle underlätta arbetet 

med högläsning på förskolan.  

 

Resultatet visar även att respondenterna inte upplever sig ha vidare stor möjlighet 

till inflytande i politiska beslut som rör förskolan och att nästan alla deltagare 

önskar att de hade större inflytande.  

 

Nyckelord 

Läsfrämjande insatser, högläsning, förskola 
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1 INLEDNING  

För tjugo år sedan, när jag själv gick på förskola, var högläsning min absoluta 

favoritstund på dagen. Det första jag gjorde varje morgon när jag anlände till min 

avdelning var att gå till bokhyllan och leta fram någon av mina favoritböcker för 

att sedan sätta mig i soffan och vänta in en vuxen som kunde läsa för mig. Oftast 

började jag bläddra genom bokens bilder och texter själv om jag tyckte att det tog 

lite för lång tid. Jag kunde ju ändå de flesta utantill tillslut.  

 

Idag när jag själv håller på att utbilda mig till förskollärare, är det minnen som 

dessa som gör högläsning till en hjärtefråga för mig. Jag vet att jag när jag 

kommer ut och ska arbeta som förskollärare kommer vilja skapa förutsättningar 

för att dagens förskolebarn ska kunna uppleva samma känsla för böcker och 

läsning som jag. Att det idag dessutom finns ofantligt mycket forskning som 

menar att högläsning främjar vår utveckling när det kommer till språk, skriv- och 

läsförståelse gör att det känns ännu mer värdefullt i dagens förskoleverksamhet.  

Tyvärr har högläsning för barn minskat drastiskt från när jag gick i förskolan, 

något som skulle kunna förklara de sjunkande skolresultaten hos dagens barn och 

ungdomar när det kommer till språk, läs- och skrivförståelse. För att vända den 

negativa trenden har Sveriges regering genom statens kulturråd införlivat ett 

flertal läsfrämjande insatser i förskolan. Frågan jag ställer i denna kvantitativa 

studie är om det är rätt insatser som gjorts, eller om det egentligen krävs mer än 

kostnadsfria böcker och annat material för att kunna arbeta med högläsning i 

förskolan på ett värdefullt sätt. 

1.1 Bakgrund 

Att högläsning främjar barns läs, språk- och skrivutveckling har flera forskare vid 

flera tillfällen redan konstaterat. Mats Myhrberg (2017), professor i 

specialpedagogik, menar att en ungdom som har blivit läst för och sedan fortsätter 

läsa själv har ett ordförråd på ca 50 000–70 000 ord vid 17 års ålder. Det är en stor 
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skillnad från en ungdom som inte blivit läst för eller fortsatt läsa själv som istället 

har ett ordförråd på ca 15 000–17 000 ord vid 17 års ålder. Myhrberg (2017) säger 

att man absolut behöver minst 50 000 ord för att klara sig i dagens samhälle. Trots 

att man idag är medveten om högläsningens positiva effekter på barns 

språkutveckling visar en undersökning genomförd av Läsrörelsen och Junibacken 

att läsandet för barn har sjunkit drastiskt det senaste decenniet (Junibacken, 2016).  

1.1.1 Begreppsförklaring 

 

Läsfrämjande insatser  

Amira Sofie Sandin (2011, s. 22) tar upp komplexiteten bakom begreppet 

läsfrämjande. Hon menar att begreppet inte alltid är så enkelt som det kanske kan 

se ut. Den direkta tolkningen av ordet som de flesta gör är förmodligen att 

läsfrämjande avser att stimulera och främja läsning. Sandin (2011, s. 22) menar att 

svårigheten i begreppet uppkommer när man ställer frågor som vad det är som ska 

läsas, i vilka medier samt vilka handlingar som förknippas med läsning. I denna 

studie riktar sig begreppet läsfrämjande insatser till de material och hjälpmedel 

som regeringen införlivat i Sveriges förskolor för att underlätta arbetet med 

högläsning i förskolan. De läsfrämjande insatserna som studien lägger speciellt 

fokus vid är Läslyftet, kostnadsfri litteratur till alla förskolor samt begreppet 

högläsnings inträde i förskolans läroplan.  

 

Högläsning 

Nationalencyklopedin (2013) ger en definition av högläsning som avser att någon 

läser en text högt för andra lyssnare. Körling (2012) specificerar begreppet vidare 

och menar att högläsning skiljer sig från annat talat språk då högläsning sker när 

någon artikulerar en redan skriven text och talar skriftlikt. I denna studie avser 

högläsning när en text läses högt för andra lyssnare.  
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1.1.2 Regeringens läsfrämjande insatser  

 

Läslyftet 

År 2015 införlivades en läsfrämjande insats i skola och förskola som kallas 

Läslyftet. Syftet med denna satsning är att ta till vara på barns intresse för bilder, 

texter och skriftspråk, samt att utmana och stimulera barns språk, läs- och 

skrivutveckling genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen 

(Skolverket, 2019). Skolverket (2019) förklarar att läslyftet i förskolan är baserad 

på aktuell forskning och innefattar kompetensutveckling i språk, läs- och 

skrivdidaktik, riktad främst till förskollärare. På Skolverkets hemsida kan man 

hitta diskussionsunderlag, olika arbetsmoduler, presentationer som man kan 

använda sig av när man initierar Läslyftet i sin verksamhet, och annat material och 

information om hur man kan organisera arbetet med Läslyftet i förskolan. 

Läslyftet bygger på ett kollegialt lärande som sker i grupper ledda av en 

handledare och att kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan i samband med 

den vardagliga verksamheten (Skolverket, 2019).  

     År 2017 inleddes utvärderingsarbetet av Läslyftet i förskolan, presenterat i ett 

antal delrapporter utförda av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs 

universitet, Karlstad och Oslo universitet (Skolverket, 2019). En slutgiltig rapport 

planeras att publiceras under 2019, under tiden har de två tidigare delrapporterna 

visat att Läslyftet i förskolan huvudsakligen upplevts som positiv och att 

satsningens mål att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen, samt utveckla 

kompetens om barns språkutveckling har uppfyllts.  

 

Kostnadsfri litteratur 

Sveriges regering ger 2018 statens kulturråd i uppdrag att göra ännu en satsning 

på läsfrämjande insatser i förskolan. Syftet med satsningen är att läsförmågan ska 

bli bättre än vad den är idag, att fack- och skönlitteratur regelbundet ska nå fler 

och att läsningens betydelse i samhällslivet ska öka (Regeringskansliet, 2018). 

Den nya lässatsningen innebär ett brett urval av kostnadsfri litteratur för alla 

förskolor med syfte att stärka det läsfrämjande arbetet i förskolorna och skapa 

intresse för läsning hos föräldrar och barn, samt handledning om hur man kan 
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arbeta med högläsning i förskolan (Kulturrådet, 2018). 50 miljoner kronor har 

satsats för att alla Sveriges förskolor ska få möjlighet att kostnadsfritt beställa 

böcker och det är LäroMedia Bokhandel som har fått i uppdrag att distribuera 

förskolornas beställningar (Kulturrådet, 2018).  

 

Förskolans läroplan 

Förskollärare i förskolan arbetar utifrån vissa riktlinjer och strävandemål som står 

uttryckta i förskolans läroplan. Tidigare har inte begreppet högläsning funnits med 

bland dessa strävandemål. Det har dock i läroplanen för förskolan bland annat 

uttryckts att förskolan ska stimulera barns språkutveckling och ta vara på barns 

intresse för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 2016), något som man skulle 

kunna koppla till högläsning. I den senast reviderade versionen av förskolans 

läroplan som träder i kraft den 1 juli 2019 har begreppet högläsning fått större 

plats:  

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla 

sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra 

texter. (Skolverket, 2018. s. 8).  

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att lyfta pedagogers syn på regeringens 

läsfrämjande insatser för att synliggöra ifall insatserna underlättar de svårigheter 

som pedagogerna upplever i förskoleverksamheten när det kommer till 

högläsning. 

1.3 Frågeställningar 

Vad anser de deltagande pedagogerna vara de största utmaningarna när det 

kommer till högläsning i förskolan?  

 

Anser de deltagande pedagogerna att de gjorda insatserna är tillräckliga för att 

uppnå de resultat som önskas?  
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Finns det enligt de deltagande pedagogerna något annat än just högläsning som 

bör prioriteras för att uppnå regeringens syfte med de läsfrämjande insatserna? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie, vars 

syfte är att lyfta pedagogers syn på regeringens läsfrämjande insatser för att 

synliggöra ifall insatserna faktiskt underlättar de svårigheter som pedagogerna 

upplever i förskoleverksamheten när det kommer till att få till högläsning. 

Regeringens tanke med de läsfrämjande insatserna är bland annat att barns och 

ungdomars läsförmåga ska förbättras (Regeringskansliet, 2018), därför vill jag 

börja med att lyfta forskning som framhäver högläsningens inverkan på barns läs, 

språk- och skrivutveckling.   

 

Jag har tidigare nämnt hur barn och ungdomar som läses för och sedan fortsätter 

läsa själva utvecklar ett betydligt större ordförråd än barn och ungdomar som inte 

gör det (Myhrberg, 2017). Svensson (2012) lyfter just ordförrådets betydelse för 

förmågan att lära sig läsa och menar att barn med ett större ordförråd kommer ha 

det lättare vid skolstart då det blir lättare för dem att vidareutveckla ordförrådet, 

samt att erövra det skriftliga språket. Svensson (2012) tar, likt Myhrberg (2017), 

även upp högläsningens betydelse för utvecklingen av ordförrådet men menar att 

barnets språkutveckling kan både hämmas och stimuleras av högläsning. 

Svensson (2012) lyfter förskollärarnas förhållningssätt, samspel med barnen och 

förmåga att anpassa bokinnehåll efter barngrupp som väsentligt för hur barnen 

uppfattar högläsningssituationerna och menar att det även påverkar vad de lär sig. 

Ett tillåtande samtalsklimat där man har möjlighet att stanna upp i läsandet, ställa 

frågor och diskutera innehållet, samt där allas åsikter och tankar har samma värde 

menar Svensson (2012) vara ovärderligt för barns språkutveckling. När det 

kommer till högläsning i förhållande till barns språkutveckling är det alltså inte 

antalet böcker man läser som är väsentligt, utan det är samtal och samspel som 

uppstår i samband med läsning (Svensson, 2012).  

 

Skolverket (2017a) skriver att barn genom högläsning kliver in i en helt ny 

språkvärld, i vad de väljer att kalla för litteracitet, och påbörjar sin process mot att 
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bli läsande individer. Litteracitet utvecklas i den vardagliga användningen av 

språket, till exempel när barnen blir lästa för, och avser att i förlängningen kunna 

läsa och skriva men också om förståelse av symboler och språkliga uttryck 

(Skolverket, 2017a).  

 

Tidigare forskning visar att förskoleverksamheten påverkas starkt av 

barngruppsstorlek och personaltäthet. Jag har valt att lyfta en del av denna 

forskning då den även visar hur barngruppsstorlek och personaltäthet kan påverka 

förutsättningar för högläsning i förskolan. Detta är intressant i relation till min 

studie då det kan bidra till diskussionen vidare regeringens läsfrämjande insatser 

faktiskt speglar de behov som upplevs i förskolan för att kunna arbeta mot 

läroplanens intentioner, i detta fall högläsning i förskolan.  

 

Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan (2015) har genomfört en 

undersökning som behandlar stora barngrupper i förskolan relaterat till 

läroplanens intentioner. Studien problematiserar förskollärares uttryck kring det 

ökade antalet barn i Sveriges förskolor i samband med de höga krav som 

förskolans läroplan ställer på förskolans pedagogiska verksamhet. Genomgående 

genom hela studien är tidsaspekten, framförallt brist på tid, som de deltagande 

förskollärarna lyfter som ett problem. De menar att ju större antal barn det är i 

gruppen, desto mindre tid finns det att möta varje individ i kommunikation och 

samspel och det upplevs mycket stress när det kommer till gruppstorlekarna. 

Förskollärarna ger även uttryck för att allt tar längre tid när det är många barn och 

att man då inte kan engagera aktiviteter som kräver mycket vuxenstöd. De menar 

att man då lättare fokuserar på värdegrundsdelarna av läroplanen än de mer 

ämnesdidaktiska. Även Rosenqvist (2014) redovisar i sin studie hur förskollärare 

upplever att ett stort antal barn gör det till en större utmaning att anpassa, arbeta 

och planera en förskoleverksamhet som utgår ifrån de aktuella styrdokumenten, 

alltså förskolans läroplan. Pramling Samuelsson et.al. (2015), liksom Rosenqvist 

(2014), lyfter förskollärares uppfattningar om att stora barngrupper påverkar 

prioriteringar i den dagliga förskoleverksamheten och det framkommer att 
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högläsning är ett av ämnena som lätt prioriteras bort på grund av tidsbrist i effekt 

av stora barngrupper.  

 

Utbildningsdepartementet lyfter barngruppsstorlekar i relation till den 

pedagogiska verksamheten. Den fjärde upplagan av Förskolan i politiken - om 

intentioner och beslut bakom den svenska förskolans framväxt framtagen av 

Utbildningsdepartementet (2015) förklarar varför regeringen investerar i den 

svenska förskolan. Deras intention är att alla barn i förskolan får ta del av 

pedagogiken, och att förskolan blir tillgänglig för alla barn, bland annat eftersom 

att PISA-proven, som elever gör som 15 åringar, visar bättre resultat hos barn som 

haft tillgång till bra förskola. Det visar att förskolepedagogiken är ger tydliga 

effekter långt upp i barns ålder. Utbildningsdepartementet (2015) tar upp 

barngruppernas storlek och dess inverkan på det pedagogiska innehållet i 

förskoleverksamheten och menar, i samklang med Pramling Samuelsson et.al. 

(2015), att en för stor barngrupp kan leda till att förskollärarna tvingas välja bort 

vissa teman och arbetssätt (Utbildningsdepartementet, 2015).  

 

Lärarförbundet (2017) har genomfört en enkätundersökning som besvarats av över 

2500 förskollärare, förskolechefer och specialpedagoger i förskolan. En av 

frågorna som besvarats var vilka som är de största problem de möter i sin 

förskollärarroll. Det som framkom vara det största problemet enligt de deltagande 

respondenterna var just stora barngrupper (Lärarförbundet, 2017). De fick även 

svara på hur stor barngrupp de huvudsakligen jobbar med. 43 procent svarade 

mellan 16–20 barn, 23 procent svarade 21–25 barn och åtta procent svarade 26 

barn eller fler (Lärarförbundet, 2017). Detta är intressant då riktmärket 

förbarngruppers storlek är 6–12 barn för barn som är 1–3 år och 9–15 barn för 

barn som är 4–5 år (Skolverket, 2017b).  
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3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  

3.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori 

 
Denna studie har en teoretisk förankring i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

systemteori (1979, 1986). Teorin syftar till helheten i samspelet mellan individen 

och de omgivande sociala systemen, samt samspelet mellan individen och mer 

avlägsna samhällsnivåer och miljöstrukturer (Rosenqvist, 2014). I den här studien 

kan denna teori hjälpa till att redogöra och förklara hur politiska frågor, 

pedagogiska mål, materiella resurser samt organisation av förskoleverksamheten 

tillsammans samverkar för att skapa villkor för barn och pedagoger utifrån de 

läsfrämjande insatser som denna studie behandlar.   

 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori består av interagerande 

system definierade som mikro- meso-, exo-, makro-, och kronosystem, och 

fokuserar både på relationer mellan individer och på hur de olika systemen 

påverkar varandra och individers liv (Rosenqvist, 2014). Hur min studie relaterar 

till Bronfenbrenners systemnivåer framgår nedan.  

 

Mikrosystemet 

I denna studie representerar mikrosystemet individen och dess relationer i sin 

närmiljö. Med individ menar jag i detta fall pedagogen och närmiljön utgörs den 

närmsta familjen, förskolan, kollegor och kamrater. Närmiljö avser alltså den 

miljö som individen är mest välbekant med och i denna studie är den förskolan 

som tar fokus när det kommer till närmiljö. I mikrosystemet ingår pedagoger 

liksom barn i olika nätverk som skapar förutsättningar och villkor för pedagogers 

arbetssituation.  

 

Mesosystemet 

Avser relationer mellan olika närmiljöer, alltså relationer mellan individen och en 

eller flera närmiljöer (Rosenqvist, 2014). Det kan till exempel vara mellan 

arbetsplats och hem.  
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Exosystemet 

Detta system hänsyftar till miljöer som individen ofta inte har någon direktkontakt 

med, men som den ändå kan påverka och påverkas av (Rosenqvist, 2014). I denna 

studie utgörs exosystemet av till exempel materiella tillgångar såsom de 

kostnadsfria böckerna som regeringen erbjudit Sveriges förskolor, storlek på 

barngrupper och personaltillgångar, som allt är med och påverkar pedagogers 

förutsättningar att arbeta med högläsning i förskolan.  

 

Makrosystemet 

Avser mer övergripande, ideologiska ekonomiska och politiska beslut och 

värderingar som rör individen, vilket i denna studie översätts till styrdokument, 

förskolans läroplan och de politiska insatser som gjorts för att främja högläsning i 

förskolan som man har att förhålla sig till i dagens förskoleverksamhet. 

Rosenqvist (2014) menar att ramar som bestäms inom makrosystemet direkt eller 

indirekt påverkar underliggande system och vad som kan ske där. I relevans till 

denna studie är till exempel ändringarna i läroplanen som har med högläsning att 

göra något som direkt påverkar förskola och pedagog.  

 

Kronosystem  

Beskriver hur de olika systemen förändras över tid (Rosenqvist, 2014). Dessa 

förändringar är av stor vikt för vår förståelse för hur individens förutsättningar och 

utveckling påverkas inom och av de olika systemen (Bronfenbrenner, 1986). I den 

föreliggande studien avser detta förändringar som skett relaterat till pedagogers 

förutsättningar att arbeta med högläsning i förskolan. 

3.2 Tre nivåer i läroplansarbetet 

Evans (1982) beskriver tre olika nivåer i läroplansarbetet i förskolan och 

benämner dem som filosofiska/teoretiska, administrativ policy samt läroplanens 

målområden. Detta är nivåer som återger intentioner från samhället i arbetet med 

barn i förskolans praktik. I relation till denna studie är det nivån som Evans 

(1982) beskriver som läroplanens målområden som blir mest relevant. Alltså det 
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praktiska genomförandet av verksamheten som i denna studie främst avser arbetet 

med högläsning och tillämpandet av de läsfrämjande insatserna. Gundem (1997) 

varnar dock för att det kan ses som komplicerat att urskilja gränser mellan 

läroplanens beslutsnivåer och menar att man teoretiskt kan utskilja en samhällelig, 

en institutionell, en undervisningsmässig och en personlig beslutsnivå. Gundem 

(1997) menar att dessa områden i praktiken går in i varandra och kan te sig som 

både samstämmiga och motstridiga och kan därmed göra att ansvarsfrågan, alltså 

det som förskollärarna uttrycker sker i praktiken, bli svårbedömd då praktiken 

influeras av alla system. Denna tankegång blir en diskussionspunkt i denna studie 

då även förskolans arbete med regeringens läsfrämjande insatser varierar och 

påverkas av de olika systemen och ansvarsfrågan om vem, vart och hur man ska 

jobba för att uppnå regeringens mål med satsningarna kan variera från person till 

person. Bronfenbrenners kronosystem visar som ovan nämnt hur villkor kan 

förändras över tid eftersom att alla system är beroende och påverkas av varandra. 

Det visar även hur de olika systemen tillsammans bildar en kontext där barn och 

förskollärare lär, utvecklas, påverkar och påverkas.  

 

Sammanfattningsvis så visar Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori 

hur många olika faktorer påverkar varandra och har betydelse för vilka 

möjligheter och hinder som skapas i förskolan för barns lärande och utveckling 

och för de möjligheter förskollärare har att bedriva kvalitativ verksamhet utifrån 

regeringens läsfrämjande insatser.  
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4 METOD 

4.1 Metodval 

I valet av metod när man genomför en undersökning är det viktigt att utgå ifrån 

det aktuella syftet och frågeställningar så att det slutgiltiga valet blir relevant för 

den underökning som ska genomföras (Christoffersen & Johannessen, 2015). Det 

är alltså det valda syftet som blir avgörande för vilken metod som är lämpligast 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Eftersom att jag genom min undersökning 

ville få mer kunskap om pedagogers syn på regeringens läsfrämjande insatser och 

även kartlägga ifall det fanns ett gemensamt mönster i attityden gentemot dessa 

insatser hos förskollärare valdes den kvantitativa enkätmetoden. Den ansågs 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar bäst. Eliasson (2011) menar att 

en kvantitativ metod är gynnsam när man vill undersöka en stor grupp och lyfter 

även fördelar med metoden som att det till exempel blir lättare att jämföra svar då 

alla respondenter får samma frågor utan risk för personliga värderingar eller 

följdfrågor från frågeställaren.  

 

En enkät kan innehålla både öppna och slutna frågor och i denna undersökning har 

beslutet tagits att ha med en kombination av båda. Öppna frågor innebär att 

respondenten har möjlighet att besvara frågan med egna ord (Bjererld m. fl., 

2009), och ger möjlighet till mer uttömmande svar på de frågor som kan bidra till 

djupare kunskap i studiens frågeställningar. Christoffersen & Johannessen (2015) 

menar att kvalitativa inslag i en kvantitativ studie kan erbjuda mer frihet och ge de 

deltagande personerna möjlighet att ge mer detaljerade svar.  

4.2 Urval  

En avgränsning som gjordes i genomförandet av denna undersökning var att rikta 

den till anställd personal som jobbar i barngrupp på förskolor. Detta val gjordes 

eftersom att det är främst dessa personer som arbetar, kommer att arbeta eller blir 

påverkade av regeringens läsfrämjande insatser när det kommer till att införliva 

dem i förskoleverksamheten. Trost och Hultåker (2007) menar att urvalet blir som 
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en miniatyr av populationen. Enkäten skickades till en början ut till förskollärare i 

Karlstads kommun via mejl. Då det blev svårt att få in tillräckligt med enkätsvar 

från endast denna urvalsgrupp tog jag beslutet att även dela enkäten i en grupp 

inriktad till förskollärare på webbsidan Facebook. Valet gjordes med vetskapen att 

det skulle kunna påverka studiens validitet. Det blev tillslut 100 stycken personer 

som deltog i studien.  

4.3 Genomförande 

Vid utformningen av enkäten blev det inledningsvis kritiskt att arbeta fram ett 

tydligt och välformulerat syfte med tillhörande frågeställningar. Christoffersen och 

Johannessen (2015) understryker vikten i detta då det hjälper till att klargöra vilka 

och vad som ska undersökas och menar även att undersökningens syfte och 

frågeställningar förutom val av metod även påverkar datainsamling, dataanalys och 

tolkning. Det har även en tydlig påverkan på vilka frågor som ställs i enkäten. Att 

det finns en relevans mellan frågor som ställs i enkäten och undersökningens syfte 

och frågeställningar är av största vikt och Bryman (2011) menar att specificering 

av dessa frågor minimerar risken av tappad fokus och därmed även irrelevans i 

undersökningen. Frågor som inte gynnar undersökningens syfte bör alltså inte 

ställas. 

Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter fördelar med en pilotenkät, en enkät 

som en studiekamrat eller någon annan person i som passar in i studiens urval kan 

testa innan den slutgiltiga enkäten skickas ut till urvalsgruppen. Därav lät jag en 

studiekamrat besvara enkäten och komma med kommentarer för att försäkra att den 

fungerade som den ska och att det var passande frågor. Svaren från pilotenkäten 

raderades sedan och påverkar därav inte resultaten i den aktuella enkäten.  

Den färdigställda enkäten skickades sedan dels via mejl och dels via 

Facebookgrupp på Internet ut till studiens urvalsgrupp, alltså personer som jobbar 

i barngrupp på förskola. I de fall där enkäten skickade ut via mejl kontaktades först 

förskolechef som fick ta del av skriftlig information och syfte med undersökningen 
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samt en förfrågan om samtycke att skicka enkäten vidare till dess anställda 

pedagoger. Vid samtycke kontaktades sedan berörda pedagoger som även de fick 

ta del av ett informationsbrev där all nödvändig information om studie, förfrågan 

om att delta samt en länk till enkäten. De respondenter som deltog i studien via 

webbsidan Facebook fick ta del av samma information i det tillhörande inlägget där 

även länken till enkäten delades. För att besvara enkätfrågorna var respondenterna 

först tvungna att ge sitt samtycke att delta. Om samtycke nekades var det inte 

möjligt att gå vidare i enkäten.  

 4.3.1        Datainsamlingsinstrument 

Undersökningen gjordes i form av en webbenkät och skapades i enkätverktyget 

”Survey&Report” som är en molntjänst utanför Karlstads universitet. Trost och 

Hultåker (2007) lyfter fördelar med webbenkäten, till exempel att det gör 

analyseringsarbetet enklare då det inte blir nödvändigt att manuellt registrera svar 

i ett statistiskt analysprogram. Webbenkäten inleddes med en förfrågan om 

samtycke som man var tvungen att godkänna för att gå vidare i enkäten. Vid 

lämnat samtycke inleddes sedan enkäten med en inledningstext där respondenten 

fick ta del av information som var nödvändig för att kunna svara på de kommande 

frågorna. Enkäten bestod av 10 frågor, en del öppna men främst slutna frågor. Det 

var ett medvetet beslut att skapa en enkät som inte tog för lång tid att svara då jag 

ville minimera anledningar för möjliga respondenten att tacka nej till att delta. En 

annan fördel med slutna frågor, förutom att dom inte är så tidskrävande, är att man 

med dem på ett enklare sätt kan jämföra och bearbeta svaren (Bryman, 2011). 

Även att använda sig av frågor med svarsalternativ underlättar databearbetningen 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Jag ville undvika svaret ”Vet ej”, som 

Trost och Hultåker (2007) menar lätt kan bli en enkel utväg för deltagande 

respondenter att undvika att ta ställning till frågan, och angav därför istället 

alternativet ”Annat” på några av de öppna frågorna där respondenten fick skriva 

ett eget svar.  

 

Stor vikt lades vid att enkäten skulle utformas på ett noggrant och medvetet sätt 

för att undvika otydligheter och missförstånd hos de deltagande respondenterna. 
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Eliasson (2011) lyfter just risken för missförstånd och misstolkningar när man 

jobbar med enkäter och enkäten utformades därav på ett sätt som skulle göra det 

så tydligt och enkelt för respondenten som möjligt. Trost och Hultåker (2007) 

menar att för långdragna frågor kan upplevas besvärliga, bland annat på grund av 

att det kan vara svårt att komma ihåg frågan, därför togs ett medvetet beslut att 

låta enkäten bestå av korta och lättförstådda frågor. Även Bryman (2011) 

understryker vikten i tydlighet och menar att man bör formulera frågor som är 

enkla för deltagaren att förstå och svara på, då feltolkningar av svåra ord eller 

begrepp kan skapa konsekvenser för undersökningens validitet. Ännu ett sätt att 

undvika missförstånd är att utforma frågorna där man inte söker mer än ett svar i 

samma fråga samt att använda sig utav ett tydligt och begripligt språk (Trost & 

Hultåker, 2007), något som har tagits i åtanke i skapandet av denna webbenkät.  

 

Den aktuella enkäten innehöll förutom frågor aktuella till syfte och 

frågeställningar även bakgrundsfrågor där respondenterna fick svara på vad de har 

för utbildning och hur länge de har arbetat i förskoleverksamheten. 

Bakgrundsfrågor kan bidra till att synliggöra samband mellan den efterfrågade 

informationen och det område som undersöks (Johansson & Svedner, 2010).  

4.4 Etiska överväganden  

Vid genomförande av en vetenskaplig undersökning finns det en hel del etiska 

aspekter att ta hänsyn till. Vetenskapsrådet (2017) trycker på att etiska 

överväganden har en avgörande påverkan på forskningens kvalitet vid 

genomförandet av vetenskapliga undersökningar. Nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet är de fyra kraven 

denna undersökning har utgått ifrån och tagit hänsyn till.  

 

Löfdahl (2013) förklarar att man uppnår informationskravet genom att delge 

deltagarna den information som behövs om undersökningen för att denne ska 

kunna ge sitt samtycke till att delta. I denna studie skickades ett informationsbrev 

till alla deltagande respondenter där de informerades om undersökningens 
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övergripande syften och frågeställningar. Informationsbrevet klargjorde även att 

deltagande i studien var helt frivilligt och att det var helt okej att avbryta 

närsomhelst utan förklaring varför, vilket ingår i samtyckeskravet (Löfdahl, 

2013). Efter att deltagaren tagit del av informationen som krävs behöver den 

lämna sitt frivilliga samtycke vilket man i studien gjorde för att komma vidare i 

webbenkäten. Löfdahl (2013) menar att det är när deltagarna har lämnat sitt 

frivilliga samtycke att delta i studien som samtyckeskravet är uppnått. I denna 

studie fick även ta del av informationsbrevet och förfrågan om samtycke innan 

förskollärare kontaktades.  

I informationsbrevet informerades de deltagande om att alla insamlade uppgifter 

och data endast används för studien och att det kommer att förstöras efter att 

uppsatsarbetet är färdigt och godkänt samt att undersökningen var anonym. 

Därmed förklarades nyttjandekravet. Detta behöver man utgå från för att uppfylla 

nyttjandekravet (Löfdahl, 2013).  

Konfidentialitet innebär avidentifiering av personer och det är just detta som 

konfidentialitetskravet syftar till. Det innebär alltså att personuppgifter skyddas 

och inte sprids till obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017). Löfdahl (2013) menar att 

detta exempelvis kan uppnås genom att använda andra namn på respondenter, 

men i denna studie väljer jag istället att inte nämn några namn överhuvudtaget. 

Studiens deltagare informerades om konfidentialitetskravet via det tidigare 

nämnda informationsbrevet där det tydliggjordes att undersökningen var anonym, 

att de insamlade uppgifterna ej kan nås av obehöriga samt att det ej kommer vara 

möjligt att identifiera varken person eller förskola i studien.  

4.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet kan översättas till studiens giltighet. Det avser att 

undersökningen mäter det som är meningen att den ska mäta. Eliasson (2011) 

menar att validiteten kan stärkas bland annat genom en fastställd frågeställning 

och begrepp som tydligt stämmer överens med undersökningens syfte, för att 

minska risk för olika tolkningar hos respondenterna. Även Trost och Hultåker 
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(2007) menar att en undersöknings grad av reliabilitet och validitet kan höjas 

genom att frågor utformas på ett sätt som minimerar misstolkningar. Därav 

utformades denna enkät av frågor som på ett noggrant och tydligt sätt återkopplar 

till studiens syfte.  

 

Johansson och Svedner (2010) lyfter hur det vid enkätundersökningar är viktigt 

med ett omfattande dataunderlag för att kunna arbeta fram den dataanalys som 

enkäter är till för. Med detta i åtanke gjordes valet att dela enkäten i en 

Facebookgrupp på Internet när svarsfrekvensen på de mejlutskickade enkäterna 

ansågs vara för låga för att göra en välgjord analys. Detta resulterade i en högre 

svarsfrekvens, något som Eliasson (2011) menar kan leda till ett mer rättvist 

resultat av studien. Dock innebär denna lösning även en risk för att studiens 

reliabilitet påverkas negativt. Eliasson (2011) förklarar att reliabilitet avser 

studiens tillförlitlighet och vidare hur studien skulle kunna ge samma resultat om 

den upprepas. Sannolikheten att denna enkätundersökning skulle ge samma 

resultat vid en upprepning blir mindre då den består av svar från både en specifikt 

utvald plats, alltså Karlstads kommun, och från hela Sverige. Därmed blir det är 

lägre nivå av tillförlitlighet. Samtidigt är enkäten i samband med studiens syfte 

riktad endast till förskollärare med förskollärarexamen och kan därför ändå anses 

som en studie med relativt hög validitet.  

 

Ännu en risk med att dela enkäten på Internet, i detta fall i en Facebookgrupp, är 

att den blir tillgänglig för personer som den inte är avsedd för. Alltså personer 

som inte har arbetar i barngrupp på förskola. Detta kan påverka undersökningens 

validitet negativt då individer som ej passar urvalet kan svara på enkäten 

(Bryman, 2011). För att minska risken för detta såg jag till att enkäten delades i en 

Facebookgrupp som var riktad till förskollärare, att tydlig information om vem 

enkäten var riktad till ingick i informationsbrevet som alla respondenter fick ta del 

av, samt efterfrågade en av de inledande frågorna i enkäten vad respondenten har 

för utbildning.  
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Slutsatsen jag drar efter att ha gjort de ovan beskrivna åtgärderna är att studien har 

en relativt hög grad av validitet och reliabilitet. Jag anser att enkäten mäter det den 

avses mäta och att den har konstruerats på ett sätt som minimerar risk för 

otydligheter, misstolkningar, flertolkningar och alla respondenter har dessutom 

fått svara på samma enkät med samma villkor.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultat från enkätundersökningen. De frågor som 

redovisas är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Enkäten bestod av 

10 frågor och sammanlagt deltog 100 personer i undersökningen. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av resultatet.  

5.1 Bakgrundsfrågor 

Enkäten inleddes av ett par bakgrundsfrågor varav den första efterfrågade vilken 

utbildning respondenten hade. Frågan besvarades av 100 personer varav 92 

svarade förskollärare, 5 barnskötare, 1 ingen och 2 annan. Uppföljningsfrågan till 

detta var ”Hur länge har du arbetat i förskoleverksamheten?” som besvarades av 

100 personer. 28 respondenter svarade 0–5 år, 42 stycken 6–15 år, 22 stycken 16–

30 år och 8 stycken svarade 31 år och uppåt.  

 

Jag valde även att ställa frågan ”Medverkar din förskola i Läslyftet?” som en 

bakgrundsfråga då Läslyftet är en insats gjord av regeringen som det inte är säkert 

att alla respondenter har erfarenhet av. 100 personer svarade på frågan varav 63 

stycken svarade ja. De övriga 37 svarade nej och hade även möjlighet att skriva 

varför man valde att inte medverka i Läslyftet. 20 stycken valde att svara på den 

öppna frågan varför de inte medverkar varav 13 stycken skriver att de inte vet 

varför de inte är med, att det helt enkelt inte har varit aktuellt eller att de ska 

medverka framöver. Tre respondenter förklarar att de arbetar med modulerna 

inom Läslyftet som finns tillgängligt på Skolverkets hemsida utan att aktivt vara 

med i Läslyftet och tre svarar att de inte vet vad Läslyftet är för något. En 

respondent skriver att ”Det är väldigt tidskrävande och tar all gemensam tid i 

anspråk. Vi tror inte att man hinner jobb med så mycket annat om man är med i 

Läslyftet.”  
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5.2 De största utmaningarna med högläsning  

Här redovisas resultat som berör en av studiens huvudsakliga frågeställningar som 

var vilka utmaningar förskollärare ser när det kommer till högläsning i förskolan, 

samt vad respondenterna, förutom de läsfrämjande insatser som redan gjorts, 

anser behöver göras för att förbättra förutsättningarna för högläsning i förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Vilka utmaningar ser du när det kommer till högläsning i förskolan? Välj ett eller flera 
alternativ. 

 

Flervalsfrågan ”Vilka utmaningar ser du när det kommer till högläsning i 

förskolan? Välj ett eller flera alternativ.” fick sammanlagt 172 svar. På denna 

fråga kunde man välja flera alternativ och man hade även möjlighet att 

komplettera med ett eget svar. Resultatet visar (se figur 1) att stora barngrupper 

med 79 svar och tidsbrist med 46 svar är de två största utmaningarna med 

högläsning enligt studiens deltagare. Nio personer svarade dåligt urval av 

litteratur, sju stycken osäkerhet i hur man kan arbeta med högläsning i förskolan, 

4 stycken svarade brist på intresse och 13 stycken svarade det finns inga 

utmaningar med högläsning. Genom den öppna frågan som fanns i anslutning till 

denna har respondenter bland annat skrivit: ”Dåligt anpassade lokaler för spontan 

högläsning. Ljudnivån blir för hög. Två rum delat på 24 barn.” och ”Många barn 
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på liten yta skapar oro och ingen läs ro. Plus att om jag som pedagog går iväg och 

läser för några barn blir kollega ensam.” Även svaren på den öppna frågan präglas 

av svårigheter förhållande till storlek på barngrupp, brist på personal och tidsbrist 

då man istället väljer att prioritera annat.  

Som uppföljningsfråga till vad som ansågs vara utmaningarna med högläsning i 

förskolan är, ställdes den öppna frågan: ”Förutom de läsfrämjande insatser som 

redan gjorts, vad anser du behöver göras för att förbättra förutsättningarna för 

högläsning i förskolan?” 45 respondenter av 100 tog upp vikten av att minska 

barngrupperna i sina svar. Det är även flera som tar upp förskollärarens 

engagemang i frågan. En respondent skriver till exempel: ”Jag tror varje arbetslag 

behöver diskutera tillsammans hur de kan förbättra högläsning i verksamheten ex. 

Jag får med några barn in i ett annat rum och läser eller är vi många lägger vi oss i 

en ring på golvet, funkar hur bra som helst. Men beror på oss som pedagoger hur 

engagerade vi är och vilka förutsättningar vi får.”  

Sedan är det även ett par stycken som uttrycker att högläsningen inte upplevs som 

en svårighet alls på deras avdelning: ”Vet ej, på min avdelning läser vi högt för 

barnen 3–4 ggr om dagen utan problem och det är varken stressigt eller 

problematiskt. Vi får in regelbundna besök på bibblan, och uppmuntrar barnen att 

titta i böcker i sin fria lek osv.”  

5.3 Hjälper regeringens läsfrämjande insatser? 

Här redovisas resultat på frågor som har direkt koppling till förskollärares syn på 

regeringens läsfrämjande insatser.  

100 respondenter svarade på frågan ”Begreppet högläsning står med i den nya 

läroplanen som träder i kraft i juni 2019, det har det inte gjort tidigare. Tror du att 

detta kommer resultera i att fler förskolor medvetet arbetar med högläsning i 

förskolan?”. 86 personer svarade ja och 14 personer svarade nej. Alternativet nej 

kompletterades med en öppen fråga där respondenten hade möjlighet att utveckla 

varför hen tror att ändringen i läroplanen ej kommer göra skillnad. Några svar 

som framkommer är ”Svårt att följa läroplanen i dagens förskola pga stora 
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barngrupper, lite personal och så mycket andra arbetsuppgifter att utföra som inte 

handlar om barnen.” och ”Jag tror att de pedagoger som redan förstått vikten av 

högläsning redan läser för barnen. Övriga behöver mer än att det står skrivet.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: I vilken grad anser du att de läsfrämjande insatser som införlivats de senaste åren har 
hjälpt till att skapa bättre förutsättningar för högläsning i förskolan? 

 

Respondenterna fick även svara på en femgradig skala ifall de anser att de insatser 

som införlivats i förskolan de senaste åren har hjälpt till att skapa bättre 

förutsättningar för högläsning i förskolan, där 0 på skalan stod för i ingen grad 

alls och 5 stod för i högsta grad. 92 personer svarade på denna fråga (se figur 2) 

varav en svarade 0, sju svarade 1 och 19 svarade 2. Av de 65 personerna som 

svarade mellan 3–5, svarade majoriteten (38 st) 3, 20 svarade 4 och 7 stycken 

svarade 5.  

Även frågan ”Anser du att regeringen bör prioritera satsningar inom andra 

områden än just högläsning för att uppnå sitt syfte med de läsfrämjande 

insatserna?” ställdes varpå 59 av 100 respondenter svarade nej, och 41 stycken 

svarade ja. Även i denna fråga hade respondenterna möjlighet att komplettera 
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svaret ja med ett eget svar till vad de anser att regeringen istället bör prioritera. 39 

stycken valde att skriva ett svar varav 28 personer svarade att man bör prioritera 

mindre barngrupper. Det är även 6 respondenter som uttrycker att man bör 

prioritera att höja status och lön hon förskollärare för att locka mer utbildad 

personal till förskolorna.  

5.4 Förskollärares inflytande i politiska beslut  

Här redovisas resultat av frågor som berör respondenternas upplevda möjlighet till 

inflytande i politiska beslut som rör förskolan. Dessa frågor är relevanta till 

studien då den bygger på den teoretiska grundtanken att olika faktorer påverkar 

den stora helheten och i det här fallet hur politiska beslut i relation till 

förskollärares arbete med läroplanen och de läsfrämjande insatser som gjorts 

tillsammans skapar förutsättningar för barns tillgång till högläsning i förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: I vilken grad upplever du att du som förskollärare har möjlighet att påverka politiska 
beslut som rör förskoleverksamheten? 
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100 personer svarade på frågan ”I vilken grad upplever du att du som förskollärare 

har möjlighet att påverka politiska beslut som rör förskoleverksamheten?”. 

Respondenterna besvarade frågan genom att placera sig på en 0–5 gradig skala, 

där 0 representerade ingen grad alls och 5 i högsta grad. 24 personer svarade 0 på 

frågan, 45 stycken svarade 1 och 22 stycken svarade 2. Det var betydligt lägre 

antal personer som placerade sig mellan 3 och 5, sammanlagt nio stycken varav 

fyra svarade 3, två svarade 4 och tre stycken svarade 5.  

Resultatet på frågan (se figur 3) visar tydligt att majoriteten av respondenterna 

upplever sig ha ingen, eller liten möjlighet till inflytande på politiska beslut som 

rör förskolan.  

Följdfrågan till detta blev: ”Önskar du att du hade mer inflytande i politiska beslut 

rörande förskolan än vad du har idag?”, varpå 94 personer svarade ja, två personer 

nej och fyra personer svarade spelar ingen roll. Totalt fick frågan 100 svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Önskar du att du hade mer inflytande i politiska beslut rörande förskolan än vad du har 
idag? 
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5.5 Sammanfattning  

Resultatet av denna enkätundersökning visar på att pedagoger som jobbar i 

barngrupp på förskola upplever stora barngrupper och brist på tid som de största 

utmaningarna när det kommer till högläsning i förskolan. Den visar att majoriteten 

av respondenterna anser att regeringens läsfrämjande insatser till en viss grad har 

hjälpt till att skapa bättre förutsättningar för högläsning i förskolan men även att 

en stor del av respondenterna (41 procent) anser att det bör göras satsningar inom 

andra områden än just högläsning för att uppnå regeringens syfte med de 

nuvarande satsningarna. Det framkommer vid flera tillfällen att minskade 

barngrupper skulle underlätta arbetet med högläsning på förskolan.  

 

Resultatet visar även att respondenterna inte upplever sig ha vidare stor möjlighet 

till inflytande i politiska beslut som rör förskolan och att nästan alla deltagare 

önskar att de hade större inflytande.  
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6 DISKUSSION 

I det avslutande kapitlet diskuteras studiens utfall i relation till tidigare forskning, 

metodval och genomförande.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att lyfta pedagogers syn på regeringens läsfrämjande 

insatser för att synliggöra ifall insatserna underlättar de svårigheter som 

pedagogerna upplever i förskoleverksamheten när det kommer till att få till 

högläsning i förskoleverksamheten.  

 

Studien visar på att regeringens läsfrämjande insatser inte direkt speglar de 

svårigheter som pedagoger i barngrupp upplever när det kommer till högläsning i 

förskolan, då majoriteten av respondenterna upplever stora barngrupper som den 

största utmaningen. Viktigt att ha i åtanke är att regeringens övergripliga syfte 

med de läsfrämjande insatserna som är aktuella för den här studien inte är att 

underlätta för pedagogerna, utan det är att stimulera och utveckla barns 

språkutveckling (Regeringskansliet, 2018). Dock ser jag ett intresse i att diskutera 

vikten av tid och möjlighet att införliva dessa läsfrämjande insatser på ett sätt som 

i slutändan främjar barnen och det syfte som var anledning till att insatserna först 

uppkom. Svensson (2012) menar att högläsning kan främja barns läs, språk- och 

skrivutveckling men att pedagogens förhållningssätt och utformandet av 

högläsningsstunden är avgörande för dess effekter. En högläsningssituation utan 

möjlighet att stanna upp och samtala om innehållet kan stjälpa snarare än hjälpa 

barns intresse för- och utveckling inom den litterära världen, medans diskussioner, 

frågor och reflekterande samtal mellan barn och pedagog om böckers innehåll kan 

ses som ovärderligt för barns språkutveckling (Svensson, 2012). Inom den 

utvecklingsekologiska systemteorin så är detta ett exempel hur relationer inom 

mikrosystemet skapar villkor för barns lärande. En förutsättning för att man som 

pedagog ska kunna engagera sig i dessa värdefulla boksamtal är tid, något som 

resultatet av denna studie visar är en bristvara då majoriteten av respondenterna 
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uttrycker att den är en av de största utmaningarna när det kommer till högläsning i 

förskolan. Detta resultat går i samklang med Pramling Samuelsson m.fl. (2015) 

som lyfter att brist på tid i effekt av stora barngrupper gör att man väljer bort vissa 

aktiviteter och ämnen som kan anses vara tidskrävande, till exempel högläsning.  

 

En av de läsfrämjande insatserna som denna studie behandlar är begreppet 

högläsnings inträdande i den ny reviderade läroplanen. Eftersom att denna 

satsning fortfarande är så pass ny är det omöjligt att veta effekten av den. Dock 

fick de deltagande respondenterna lämna sin hypotes vidare de tror att denna 

ändring kommer resultera i ett mer medvetet arbete med högläsning i förskolan, 

och resultatet visade att majoriteten trodde just det. Jag vill återigen återkoppla till 

Pramling Samuelsson m.fl. (2015) som menar att storlek på barngrupp påverkar 

pedagogers arbete med läroplanen. Från ett utvecklingsekologiskt perspektiv, där 

olika system samverkar med- och påverkar varandra för att skapa en helhet, kan 

man utifrån denna studies resultat, i samklang med tidigare forskning, se hur olika 

faktorer i de olika systemen påverkar förutsättningarna för pedagogers arbete med 

läsfrämjande insatser i förskolan. Beslut omfattande barngruppsstorlek, som 

majoriteten av de deltagande respondenterna i denna studie angav som den största 

utmaningen med högläsning i förskolan, är något som pedagoger i förskolan inte 

har direkt kontakt med men som direkt påverkar deras arbetsmiljö och 

arbetsförutsättningar (exosystemet påverkar mikrosystemet). Även den nya 

revideringen av läroplanen, där högläsning träder in som begrepp, är Sveriges 

regering är medvetna om barngruppsstorlekarnas betydelse för 

förskoleverksamheten, det framkommer när Utbildningsdepartementet (2015) 

lyfter barngruppsstorlekarnas betydelse för den pedagogiska verksamheten och 

hur det kan tvinga pedagoger att välja bort vissa arbetssätt och ämnen, och det 

finns riktlinjer för barngruppsstorlekar i Sveriges förskolor (Skolverket, 2017b). 

Dock tyder resultatet på denna studie, liksom enkätundersökningen genomförd av 

Lärarförbundet (2017) angående barngruppsstorlekar, att riktlinjerna inte speglas i 

förskoleverksamhetens verksamhet. Denna studie tyder även på att pedagogerna 

är missnöjda med hur mycket inflytande de har när det kommer till politiska 

beslut som fattas rörande förskolan då resultatet visar att 94 procent av deltagarna 
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önskar att de hade mer inflytande än vad de har idag. Om man i detta anammar 

den utvecklingsekologiska systemteorin kan man se en önskan om bättre 

samverkan mellan de olika systemen, framförallt mellan makrosystemet i den här 

studien avser bland annat politiska beslut som berör förskolan, inklusive de 

läsfrämjande insatser som införlivats de senaste åren, och mikrosystemet som i det 

här fallet avser pedagogen. 

6.2 Slutsats 

Syftet med denna studie var att lyfta pedagogers syn på regeringens läsfrämjande 

insatser för att synliggöra ifall insatserna underlättar de svårigheter som 

pedagogerna upplever i förskoleverksamheten när det kommer till att få till 

högläsning i förskoleverksamheten. Resultatet visar att majoriteten av de 

deltagande respondenterna anser att de läsfrämjande till en viss grad hjälper till att 

skapa bättre förutsättningar för högläsning i förskolan samtidigt som resultatet 

visade att stora barngrupper och tidsbrist var de största utmaningarna med 

högläsning i förskolan. Vid ett flertal av enkätfrågorna framkommer det i svaren 

att minskade barngrupper är något som är önskvärt från de deltagande 

pedagogerna. En slutsats som jag drar vid analyseringen av resultatet av denna 

studie är att trots upplevelsen att de läsfrämjande insatserna till en viss grad 

hjälper att skapa bättre förutsättningar för högläsning i förskolan så upplever 

många pedagoger att förutsättningarna för att faktiskt införliva dem är sämre. För 

att regeringen ska kunna uppfylla sitt syfte med de läsfrämjande insatserna 

behöver det finnas resurser nog på förskolorna för att införliva dem. Frågan är om 

den mest läsfrämjande insatsen som regeringen kan göra är att fortsätta arbeta för 

mindre barngrupper i förskolan? På frågan angående vad som var de största 

utmaningarna med högläsning i förskolan var dåligt urval av litteratur ett av 

alternativen som fick minst uppmärksamhet och visade sig alltså inte vara en 

särskilt stor svårighet om man jämför med stora barngrupper och tidsbrist, ändå 

har 50 miljoner kronor satsas på kostnadsfri litteratur till alla förskolor 

(Kulturrådet, 2018). Kanske hade denna stora summa pengar tjänat regeringens 

syfte bättre ifall den hade investerats i strävan efter minskade barngrupper istället?  
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Studiens resultat tyder även på att det finns en önskan för högre möjlighet till 

inflytande i politiska beslut som fattas rörande förskolan. Slutsatsen jag drar från 

detta är att en starkare kommunikation mellan förskolan och de yttre faktorer som 

direkt påverkar den pedagogiska verksamheten skulle gynna både pedagogernas 

möjlighet att utföra värdefullt arbete, inte bara när det kommer till högläsning i 

förskolan men även det övriga läroplansarbetet, och även regeringens förmåga att 

fatta beslut som speglar de behov som finns ute i förskolorna.  

6.3 Metoddiskussion 

För att samla in data till denna undersökning användes den kvantitativa metoden 

webbenkät. Metoden ansågs passande då studiens syfte skulle gynnas bäst av att 

nå ut till ett stort urval respondenter, vilket den även gjorde. Om studiens syfte är 

att undersöka en stor grupps inställningar eller attityder menar Eliasson (2011) att 

en kvantitativ metod så som enkät är ett bra val. Jag inser att en kvalitativ metod, 

som till exempel intervju, hade kunnat bidra till en djupare förståelse för 

respondenternas inställningar och åsikter om regeringens läsfrämjande insatser 

men eftersom jag genom min undersökning ville kunna synliggöra eventuella 

gemensamma mönster anser jag ändå att enkätmetoden gynnar mitt syfte bäst. 

Dessutom hade det varit betydligt mycket mer tidskrävande att intervjua det stora 

antalet personer som jag i min studie strävade efter att nå ut till. Valet av metod 

gjordes därmed i relevans till studiens syfte och frågeställningar, något som 

Christoffersen och Johannessen (2015) menar är väsentligt.  

 

Enkäten bestod till stor del av slutna frågor, något som jag anser att resultatet visar 

var ett passande val. Att enkätfrågorna är lättförståeliga och lättbesvarade menar 

Bryman (2011) är av stor vikt och rekommenderar slutna frågor då det gör 

resultatet mer lättarbetat. Dock kan slutna frågor medföra svårigheter när det 

kommer till att formulera svarsalternativ som passar alla deltagare (Bryman, 

2011), därav kompletterades flera av denna studies enkätfrågor med öppna 

svarsalternativ där respondenten hade möjlighet att utveckla och motivera sina 

svar. Dessa kvalitativa inslag i denna annars kvantitativa studie resulterade i en 
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större bredd och en djupare insikt i vissa frågor som i relevans till studiens syfte 

kan anses mycket värdefullt. Antalet öppna frågor hölls ändå begränsat då de kan 

anses svårtolkade och dessutom tidskrävande (Trost & Hultåker, 2007). En 

reflektion som jag gör i efterhand är att jag önskar att jag hade haft med en 

kravlös fråga på slutet där respondenterna fritt skulle få uttrycka synpunkter och 

åsikter om regeringens läsfrämjande insatser. Trost & Hultåker (2007) menar att 

en kravlös fråga kan bidra med tankar och idéer från respondenterna som kan vara 

till hjälp i tolknings- och analyseringsarbetet av det insamlade materialet.  

 

Av anledning att enkäten till en början fick en väldigt låg svarsfrekvens när 

urvalet endast låg i Karlstads kommun togs beslutet att expandera urvalet och 

enkäten delades i en Facebook-grupp riktad till förskollärare. Valet gjordes då 

enkätmetoden kräver ett omfattande dataunderlag (Johansson & Svedner, 2010) 

för att minska risken av ett orättvist resultat (Eliasson, 2011). Beslutet att dela 

enkäten på internetsidan Facebook kan eventuellt på ett negativt sätt ha påverkat 

studiens reliabilitet. Detta på grund av att sannolikheten att studiens resultat blir 

densamma vid upprepning blir lägre när det blir en sådan splittring i urvalet, alltså 

svar dels ifrån Karlstads kommun som är en specifik plats och dels från flera 

opreciserade platser i hela Sverige (Facebook). Valet att dela enkäten på Facebook 

kan även påverka studiens validitet på ett negativt sätt då man inte med säkerhet 

kan säga att det endast är personer som passar in i studiens urvalsgrupp som har 

besvarat enkäten, i det här fallet personer som arbetar i barngrupp på förskola. Jag 

har försökt minska risken för detta genom att inkludera bakgrundsfrågor i enkäten 

som frågar efter respondentens utbildning och hur länge respondenten har arbetat i 

förskoleverksamheten. Dock är det såklart möjligt för respondenter att kryssa i ett 

svar som inte är sannhetsenligt.  Detta har en negativ effekt på 

enkätundersökningens validitet (Bryman, 2011). Det är även viktigt att förstå att 

personerna som svarar på enkäten skulle kunna ha ett stort intresse för just 

studiens område, alltså högläsning, och på det sättet påverka studiens validitet på 

ett negativt sätt då det inte skulle ses som en sann representation av pedagoger 

som jobbar i barngrupp på förskolor i Sverige. Representationen skulle riskera bli 

osann då pedagoger med högt intresse för högläsning möjligtvis är mer insatta i 
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ämnet och jobbar mer aktivt med läsfrämjande insatser i förskolan. Urvalet i en 

enkätundersökning ska bli som en miniatyr av populationen (Trost & Hultåker, 

2007), något som inte kan garanteras att det blir när enkätsvaren kommer från två 

olika urvalsgrupper. Sannolikheten att få en större blandning av pedagoger som 

jobbar i barngrupp, alltså ett urval där inte alla har intresse av högläsning, som 

svarar på enkäten blir större om den delas ut till en urvalsgrupp på en specifik 

plats, till exempel Karlstad kommun. Med detta i åtanke kan jag nu i efterhand 

säga att om jag skulle göra samma enkätundersökning igen så skulle jag hålla mig 

till en urvalsgrupp. Trots risk för negativ effekt på realitet och validitet hade jag 

ändå valt att endast samla in svar via Facebook-gruppen som var riktad till 

förskollärare. Detta eftersom jag anser att studien var beroende av en hög 

svarsfrekvens med tanke på den begränsade tid som jag hade på mig att 

genomföra studien. Hade jag endast samlat in svar via mejl till anställda 

pedagoger i Karlstads kommun hade tidsprocessen att få in ett omfattande 

dataunderlag varit betydligt längre.  

6.4 Fortsatt forskning 

Den här undersökningen har bland annat undersökt pedagogers syn på regeringens 

läsfrämjande insatser och resultatet visar att insatserna inte direkt speglar de 

utmaningar som pedagogerna upplever i den verkliga verksamheten. Studien tyder 

även på att många pedagoger önskar att de hade med inflytande i politiska beslut 

som fattas rörande förskolan. Därför anser jag att det vore intressant att läsa vidare 

om relationen mellan förskolan och politikerna för att få reda på vilket sätt 

pedagogerna skulle vilja ha mer inflytande samt för att se vilka eventuella effekter 

det skulle få i förskoleverksamheter. Jag tänker mig att intervjuer med både 

förskollärare och politiker skulle vara av intresse. 

 

Studien visar även att vissa förskollärare inte ser några utmaningar med 

högläsning alls och att det funkar väl i deras verksamheter. Det vore därför 

intressant att ta reda på skillnader mellan verksamheter där högläsning fungerar 
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utan utmaningar och verksamheter där det anses svårt att få till. Även detta skulle 

kunna genomföras med hjälp av kvalitativa intervjuer.   
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BILAGOR  

Bilaga 1  

Enkäten  

Under de senaste åren har Sveriges regering införlivat flera olika läsfrämjande 

insatser för ökad möjlighet till värdefull högläsning i förskolan. Detta eftersom 

studier visar att högläsningen har en nedåtgående trend i dagens samhälle, trots 

forskning som visar dess fördelar när det kommer till barns läs, språk- och 

skrivutveckling. Regeringens syfte med lässatsningen är att läsförmågan ska bli 

bättre än vad den är idag, att fack- och skönlitteratur regelbundet ska nå fler och 

att läsningens betydelse i samhällslivet ska öka.  

 

Syftet med denna undersökning är att lyfta förskollärares syn på regeringens 

läsfrämjande insatser i förskolan och med hjälp av detta kunna diskutera i fall det 

är rätt insatser som gjorts eller om det egentligen krävs något annat/mer för att 

skapa bra förutsättningar för värdefull högläsning i förskolan och uppfylla 

regeringens önskade resultat av satsningen.  

 

De läsfrämjande insatser som menas i enkäten är: Läslyftet, begreppet högläsning 

i den nya läroplanen för förskolan som införlivas i juni 2019, och kostnadsfria 

böcker till alla förskolor.  

 

 

1. Vad har du för utbildning? 

 

• Förskollärare 

• Barnskötare 

• Ingen 

• Annan 

 

2. Hur länge har du arbetat i förskoleverksamheten? 

• 0–5 år 

• 6–15 år 

• 16–30 år 

• 31 år och uppåt 
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3. Medverkar din förskola i Läslyftet? 

• Ja 

• Nej. Skriv gärna varför. (öppen fråga) 

 

4. Vilka utmaningar ser du när det kommer till högläsning i förskolan? Välj ett 

eller flera alternativ.  

• Dåligt urval av litteratur 

• Stora barngrupper  

• Tidsbrist 

• Osäkerhet i hur man kan arbeta med högläsning i förskolan 

• Brist av intresse 

• Det finns inga utmaningar med högläsning 

• Om annat, specificera (öppen fråga) 

 

5. Förutom de läsfrämjande insatser som redan gjorts (se inledande text), vad 

anser du behöver göras för att förbättra förutsättningarna för högläsning i 

förskolan? (öppen fråga) 

 

6. Begreppet högläsning står med i den nya läroplanen som träder i kraft juni 

2019, det har det inte gjort tidigare. Tror du att detta kommer resultera i att fler 

förskolor medvetet arbetar med högläsning i deras verksamhet? 

• Ja 

• Nej. Skriv gärna varför du svarar nej. (öppen fråga) 

 

7. I vilken grad upplever du att du som förskollärare har möjlighet att påverka 

politiska beslut som rör förskoleverksamheten?  

 

Ingen grad alls   0   1   2   3   4   5   I högsta grad 
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8. Önskar du att du hade mer inflytande i politiska beslut rörande förskolan än vad 

du har idag?  

• Ja 

• Nej 

• Spelar ingen roll 

 

9. I vilken grad anser du att de läsfrämjande insatser som införlivats de senaste 

åren (se inledande text) har hjälpt till att skapa bättre förutsättningar för 

högläsning i förskolan?  

 

Ingen grad alls   0   1   2   3   4   5   I högsta grad 

 

10. Anser du att regeringen bör prioritera satsningar inom andra områden än just 

högläsning för att uppnå sitt syfte (se inledande text) med de läsfrämjande 

insatserna?  

• Nej.  

• Ja. Man borde istället prioritera: (öppen fråga) 
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