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Abstract 
 

The aim of this study is to shed light on the educators´ insight and knowledge 

about the effects on children`s language development in a selection of Swedish 

preschools. The reason is that reading is done in different ways depending on 

what kind of preschool you visit. In this sense the study seeks to give an over-

view on differences and similarities among the selected Swedish preschools. 

The method that has been used in this study is a survey which has been sent 

out to the preschools in the chosen region. The theoretical starting point is the 

socio-cultural perspective and, in this sense, Vygotskijs thoughts about mind 

and language is highlighted. The results show that preschool teachers have in-

sight and knowledge about the effects on children´s language development and 

that the environment is an important part of the reading procedure. All the pre-

school teachers pointed out the need of more pedagogical resources to make 

the reading as adapted to learning as possible based on the individual needs 

and conditions of all children. 

 

Keywords: Environment, language development, preschool, reading aloud. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning är att ge kunskap om pedagogers insikt och 

kunskap kring högläsning i ett urval svenska förskolor. Anledningen är att hög-

läsningen ser ut att bedrivas på olika sätt i några förskolor och den här studien 

syftar till att ge en bild av hur det generellt ser ut i den valda kommunen. En 

enkätundersökning har skickats ut till pedagogerna på alla förskolor inom en 

mellanstor kommun i Sverige. Studiens teoretiska utgångspunkt är det socio-

kulturella perspektivet och Vygotskijs tankar kring tänkande och språk. Resul-

tatet visar att det bland pedagogerna finns insikt och kunskap kring högläs-

ningens effekter på barns språkutveckling, dessutom anser de att miljön är en 

viktig del i arbetet med denna typ av aktivitet. Samtidigt framhävs att fler re-

surser behövs för att kunna bedriva högläsningen på ett optimalt sätt och uti-

från alla barns individuella behov och förutsättningar.  

 

Nyckelord:  Förskola, högläsning, miljö, språkutveckling 
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1 INLEDNING  
Det temaområde som jag har valt att skriva mitt examensarbete om är litteratur, 

språk och berättande, närmare bestämt högläsning i förskolan. Anledningen till 

att jag fastnade för just detta område var att jag under min verksamhetsförlagda 

utbildning sett att högläsningen förekom ofta på vissa ställen och nästan aldrig 

på andra trots att de alla har legat inom samma område. På en förskola fanns 

det böcker framme men man såg nästan aldrig en pedagog läsa för barnen och 

på en annan förskola hade man planerade högläsningsstunder nästan varje dag. 

Jag vill därför undersöka hur insikten och kunskapen kring högläsningens ef-

fekter på barns språkutveckling ser ut hos pedagogerna ute i verksamheten.   

 

I läroplanen för förskolan som har reviderats och träder i kraft 1 juni 2019 

lyfter man högläsningen som ett viktigt redskap för barns språkutveckling och 

att alla barn ska få förutsättningarna att utveckla sitt språk och sitt sätt att kom-

municera. De nämner att det är genom bland annat högläsning som man lägger 

grunden till resten av den kunskap man behöver för att klara sig i dagens sam-

hälle (Skolverket, 2018, s. 8). Det som jag har observerat och ser som ett pro-

blem i verksamheten är att alla barn inte får samma förutsättningar beroende 

på vilken förskola de tillhör. Med anledning av detta vill jag undersöka hur 

pedagogernas insikt och kunskap ser ut gällande högläsningen och dess värde 

för barns språkutveckling.  

 

1.1 Bakgrund 
Svensson (2012, s. 31, 32) lyfter i en artikel, förskolans roll för barns språkut-

veckling, att bokläsning kan öka ordförrådet hos barnen. Något som kan på-

verka utgången av högläsningen är förhållningssättet som den som läser har, 

vad man väljer för bok och samspelet mellan barn och pedagog. Väljer man en 

text som barnen inte kan relatera till, om texten är för svår att förstå eller om 

barnen tystas ner och inte får prata kring vad de hör och ser under bokläsningen 

kan resultatet bli att de slutar att lyssna. Något som däremot är givande för 

barnens språkutveckling är om man för samtal under tiden som man läser. Det 
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kan vara en förklaring på något ord eller att man som pedagog kan knyta an till 

barnens egna livserfarenheter så att de får hjälp med att relatera till boken. 

 

Enligt en PISA undersökning (2013) har läsförståelsen hos 15 – åringar mins-

kat genom åren. Detta kan självklart ha flera olika orsaker men en av dem kan 

vara att man läser mindre för barnen när de är yngre både i hemmet och i för-

skolan. Detta har gjort att jag är intresserad av ämnet högläsning och vill un-

dersöka hur insikten och kunskapen ser ut hos pedagogerna i verksamheten. 

Det jag undrar över är om pedagogerna använder högläsning som ett verktyg 

för att hjälpa barnen i deras språkutveckling eller om de gör det av andra skäl. 

Språkutvecklingen är en viktig del i förskolan och alla barn har rätt till att få 

det stöd de behöver och därför vill jag se hur kunskapen ser ut hos pedagogerna 

som arbetar i verksamheten. Anledningen till att jag vill undersöka miljöa-

spekten är att jag har upplevt att högläsning kan ske i miljöer som inte är an-

passade för aktiviteten och att det därmed kan bli svårt att få ut något lärande 

då fokus ligger på något annat än läsningen. 

 

1.2 Begreppsdefinition 
Högläsning är ett begrepp som nämns ofta i studien. Med högläsning menas 

här när en pedagog läser en bok, berättelse eller text för ett eller flera barn. 

Jönsson (2007, s. 9) beskriver högläsning som läsning tillsammans eller ge-

mensam läsning. 

 

Enligt statens offentliga utredningar (2003, s. 271) innebär begreppet littera-

citet sättet man använder skriven och tryckt information för att utveckla kun-

skaper och möjligheter för att klara sig i samhället. Eftersom de kunskaper som 

en människa behöver för att klara samhället varierar beroende på individ och 

samhälle måste även utbildningen följa med i denna variation och se männi-

skan och samhället som en helhet. Begreppet litteracitet kommer att användas 

som stöd i diskussionen kring studiens resultat. 
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Respondent är ytterligare ett begrepp som är relevant för studiens metod. 

Christoffersen och Johannessen (2015, s. 143) beskriver respondent som den 

person som deltar i en enkätstudie. 

 

Miljö är ett begrepp som tas upp i studien. När man nämner ordet miljö kan 

det ha olika innebörd för alla. Det som jag syftar på i den här studien är den 

fysiska omgivningen som ska locka barnen till att vilja läsa och att böckerna 

ska finnas tillgängliga på barnens språkliga nivå, vilket underlättar för dem att 

ta initiativ till en lässtund som innebär att sitta med en bok och ”läsa”, bläddra 

samt titta på bilderna. Böckerna ska även finnas tillgängliga under hela dagen 

och inte enbart under de planerade högläsningsstunderna. ”Miljö” betyder om-

givning eller omgivande förhållanden enligt nationalencyklopedin (u.å.). Det 

kan i studien tolkas som den fysiska miljön på förskolan som barnen befinner 

sig i när högläsningen sker. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ge inblick i förskolepedagogers insikt 

och kunskap kring högläsning i förskolans dagliga verksamhet, samt dess 

värde för barnens språkutveckling. 

 

1.4 Frågeställningar 
Frågeställningarna som används för att besvara syftet är: 

• Vad vet pedagogerna om de språkliga effekterna av högläsning? 

• Vilken betydelse har den fysiska miljön för arbetet med högläsningen 

i förskolan enligt pedagogerna? 

 

Med dessa frågeställningar vill jag få reda på hur pedagogernas kunskap kring 

högläsningen ser ut och även vad miljön har för betydelse i arbetet med hög-

läsningen. Det ska bli intressant att se hur insikten och kunskapen ser ut hos 

pedagogerna i förskolan samt vad miljöns betydelse är i arbetet med högläs-

ningen. Jag har egen erfarenhet av att pedagogerna jag har mött i verksamheten 

har haft mycket kunskap kring ämnet men de har inte alltid tagit vara på den, 
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därför ska det bli intressant att se vad undersökningen ger för resultat. Finns 

insikten och kunskapen eller inte? 

 

2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 
I denna del kommer jag att gå igenom relevant tidigare forskning. Förklaring 

kring dess kopplingar till studien beskrivs i slutet av denna del. Denna litteratur 

och tidigare forskning har hjälpt mig att förstå ämnet och gett utgångspunkt för 

vad jag själv vill undersöka. Jönsson (2007, s. 23) skriver i sin avhandling om 

en undersökning vars ena syfte är att granska elevernas förutsättningar för 

skapandet av föreställningsvärldar under deras läsarbete.  Resultatet som Jöns-

son (2007, s. 233) kom fram till var att i den gemensamma läsningen lyssnade 

eleverna aktivt. De visar att de lyssnar aktivt genom att ställa frågor, säga olika 

kommentarer och använda sig av associationer.  Eleverna arbetade även med 

att skapa egna föreställningsvärldar, i detta arbete uttryckte barnen sig med 

hjälp av bland annat bilder och språk för att uttrycka sina erfarenheter.  I resul-

tatet lyfts det även fram 4 olika elevers tankar kring den gemensamma läs-

ningen i klassrummet. En elev ser den gemensamma högläsningen som en 

guide i hennes möte med böcker och texter. En annan elev ser högläsningen 

som en inspirationskälla till att själv läsa de böckerna som hon har fått upplästa 

av läraren. En tredje elev nämner hur mycket högläsningsstunden betyder för 

honom och att den väcker många tankar och funderingar. Den fjärde eleven 

beskriver hur det är en stund där det skapas en gemenskap där de tillsammans 

får ta del av berättelser som kan väcka samtal eleverna emellan.  

 

Hvit (2015, s. 311) har genomfört en intervjustudie med förskollärare om deras 

arbete med det skrivna språket. I resultatet som Hvit (2015, s. 319–321) fick 

fram i studien nämns det att pedagogerna väljer att dramatisera böckerna som 

de har läst för barnen, detta för att barnen själva ska kunna använda sig av 

dramatiseringen när de vill förmedla något. De som ännu inte är verbala visar 

att de har förstått boken och dramatiseringen genom nickningar. En grupp av 

pedagoger som deltog i studien berättade att de uppmuntrade barnen till att läsa 

böckerna själva och på sitt eget sätt. De uppmuntrade även vårdnadshavarna 
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att läsa med barnen genom att förmedla vilka böcker de arbetade med och dela 

med sig av inspelningar som de kunde titta och lyssna på hemma med barnen. 

Hvits (2015) resultat visar att man inte bara måste läsa en bok från pärm till 

pärm utan kan göra mycket mer med berättelserna. Ju mer och varierat man 

arbetar med böckerna desto fler erfarenheter och kunskaper får barnen med sig. 

 

Johansson & Hultgren (2017) skriver om ett projekt som handlar om att skapa 

läsargemenskaper i skolan. Deras tanke var att få eleverna till att bli livslånga 

läsare, detta genom att få eleverna att se sig själva som deltagare i en gemen-

skap där läsningen ses som viktig och lärorik. De insåg i projektet att lärarna 

hade bristande insikt i barn- och ungdomslitteraturen och de startade därför 

läsecirklar för lärarna. Dessa respondenter fick senare skapa läshörnor som 

skulle vara attraktiva och locka eleverna. Eleverna fick själva ta med sig olika 

texter till läshörnorna, till exempel serietidningar och poesi. En aspekt i att 

skapa engagerade läsare är att få välja fritt bland texter, dessutom krävs äm-

nesundervisning och andra läsfrämjande projekt. 

 

Hultgren (2017, s. 1 – 3) lyfter att en av förutsättningarna för att man ska lyckas 

skapa en givande och personlig lässtund är valet av text. Texten som man väljer 

ska locka läsarens/lyssnarens intresse och texten ska inspirera. Man får ofta 

som läsare/lyssnare kontakt med denna typ av text via någon annan, exempel-

vis en vårdnadshavare eller en pedagog. Detta innebär att man som pedagog 

behöver vara närvarande och medveten om barnens intressen för att kunna an-

passa böckerna utefter enskilda barns intressen. Man kan inte alltid anpassa 

efter alla på samma gång men ändå är det bra att vara medveten om vad som 

intresserar barnen då man kan locka de till läsning och berättande. 

 

Langer (2017, s. 36) skriver om föreställningsvärldar och att man utför en tol-

kande handling när man läser. Den process som sker när vi tolkar en text är 

social och den väver in våra egna erfarenheter, våran egen historia, texter från 

dåtid och texter som vi ännu inte har mött samt den respons vi får i nuet. Före-

ställningsvärldar är inte beständiga och kan alltid förändras. Langer (2017, s. 

37 – 43) beskriver i sitt arbete olika faser för högläsning. I den första fasen 
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möter man texten för första gången och man får tillträde till textens föreställ-

ningsvärld. I fas två har vi byggt upp en egen föreställningsvärld där vi kan 

förstå oss på sambandet och sammanhanget mellan olika händelser som sker i 

texten. Det kan även komma fram nya fakta under tiden som gör att man ham-

nar i fas ett igen. Man förflyttar sig konstant mellan de olika faserna. När man 

gått vidare till fas tre görs det reflektioner kring vad som har lästs och man 

tittar på det utifrån och funderar över vad man fått med sig av texten i form av 

erfarenheter och betydelser. I den fjärde och näst sista fasen lämnar man texten 

bakom sig. Nu tittar man tillbaka på läsupplevelsen och det är i detta stadie 

som jämförelser med andra texter sker samt att en objektifiering sker av de 

erfarenheter som man har skaffat sig med hjälp av texten. I den femte och sista 

fasen skapas något helt nytt som är bortom de föreställningsvärldar man tidi-

gare berört i texten. Denna fas innebär till exempel en dramatisering, en ny 

berättelse eller en sång. Man ger här läsupplevelsen en annan mening och tex-

ten har lett till konsekvenser, till exempel att man fått med sig nya ord, man får 

inspiration till att arbeta vidare med texten eller skapa något eget. 

 

På internationell nivå har Chou, Cheng & Cheng (2016) gjort en studie på barn 

i åldrarna 4 – 6 år genom observationer och intervjuer kring hur miljön påver-

kar deras motivation när det gäller läsning. Eftersom dessa forskare undersökte 

barnens perspektiv valde jag att undersöka pedagogernas perspektiv och tan-

kar. Forskarnas resultat visade på att miljön som man läser i kan påverka bar-

nens motivation kring läsningen. När man gör om utrymmet som läsningen 

sker i ska man be barnen om hjälp eftersom det kan trigga igång deras moti-

vation och det kan leda till att de själva frågar mer efter böcker och läsning. 

Något mer som kan få igång barnens läsmotivation är olika aktiviteter kring 

läsning. Det kan vara till exempel att man röstar fram vilken bok man i gruppen 

tycker mest om eller det kan vara att man lånar böcker av varandra eller från 

en annan grupp på förskolan. Resultatet visade att när man hade arrangerat om 

miljön lockades barnen, de blev nyfikna och visade intresse för den nya 

läsmiljön: ”With providing a place for children to contact with books anytime, 

their love for reading will be fostered” (Chou, Cheng & Cheng, 2016, s. 91). 

Med andra ord, om barnen får tillgång till böcker och får använda böckerna när 
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de vill så kommer deras motivation och passion för läsning att öka, om de där-

emot inte får använda böckerna när de vill kan motivationen istället försvinna. 

 

Den forskning som ovan har presenterats visar olika aspekter av högläsning ur 

barnens perspektiv och därför väcktes min nyfikenhet på pedagogernas syn på 

högläsning och vad de vet om effekterna på barnens språkutveckling. Vidare, 

eftersom Johansson & Hultgren (2017) diskuterar det fysiska rummets bety-

delse för högläsningen blir det relevant för min studie att ta reda på pedago-

gernas syn på detta. Tankarna som Langer (2017) lyfter kring högläsningens 

olika faser kommer att ge mig stöd i analysen av pedagogernas kunskaper om 

denna aktivitet, hur de ser på betydelsen av att bilda en gemensam föreställ-

ningsvärld genom reflektioner och samtal kring det lästa. 

 

3 TEORI 
I detta avsnitt kommer jag presentera studiens teoretiska utgångspunkt, det vill 

säga det sociokulturella perspektivet på lärande samt begrepp som litteracitet 

och observationsinlärning.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det perspektiv och den teori som jag har valt att utgå ifrån i min studie är det 

sociokulturella perspektivet/teorin som bygger på att man lär sig i sociala sam-

manhang, man lär sig tillsammans och med hjälp av varandra. Detta perspektiv 

passa väl in på mitt problemområde eftersom det handlar om litteratur och hög-

läsning i förskolan. Genom högläsning skapar man ett socialt sammanhang och 

en stund där barnen, boken och pedagogen tillsammans lär sig och skapar en 

gemenskap. Barnen lär av varandra när de kan diskutera boken både verbalt 

och genom sina handlingar.  

 

Jakobsson (2012) beskriver hur den sociokulturella teorin ser på tänkande, den 

materiella världen och medvetenhet som en helhet. Med detta menas att den 

materiella världen i form av artefakter påverkar oss och skapar förutsättningar 

för vårat tänkande. Det som skiljer den sociokulturella teorin ifrån andra teorier 
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är att man inom den sociokulturella teorin ger olika redskap, sociala och kul-

turella, en betydelse. Redskapen är jämlika med människan. Ett exempel på 

hur den materiella världen påverkar oss och ger oss förutsättningar är när en 

bok skapas. Författaren skriver boken och ger den en betydelse och ett budskap 

som förmedlas i texten. När pedagogen på förskolan sedan läser denna bok för 

barnen sprids författarens budskap vidare med hjälp av boken. Barnen kan i 

sin tur diskutera det som de har hört och skapa sig egna erfarenheter utifrån 

detta. I detta fall är boken en artefakt som interagerar med barnen och pedago-

gen, på så sätt lever vi i ett samspel med artefakter från den materiella världen. 

 

Björklund (2008, s. 31) understryker att i det sociokulturella perspektivet är 

människans tal ett betydelsefullt verktyg då det agerar som en koppling mellan 

handlingar och språk; ” Inom sociokulturellt perspektiv finns också en gemen-

sam syn på att lärande sker i en kontext och i interaktion med omgivningen” 

(Björklund, 2008, s. 31). Med denna information anser jag att det sociokultu-

rella perspektivet är relevant för min studie eftersom högläsning skapar inter-

aktion med omgivningen och det bildas en kontext kring situationen. Får bar-

nen samlas kring en bok eller berättelse skapas en gemensam nämnare för alla 

barnen som de kan diskutera vidare även efter att högläsningsstunden är över. 

Detta leder till ett gemensamt lärande och utforskande med barnens omgiv-

ning. Barnen får även erfara det talade språket och se hur kopplingen sker mel-

lan handlingar och språket. 

 

Barn lär sig begrepp i ett så kallat systematiskt samarbete mellan sig själva och 

en pedagog. Barnens psykologiska funktioner utvecklas tack vare att pedago-

gen deltar i samspelet med barnen. Kunskaperna som pedagogen besitter över-

förs till barnen i ett bestämt system och man skapar en grund och en väg för 

barnen att lära sig de vardagliga begreppen (Vygotskij, 1999, s. 254). Man 

skulle kunna säga att detta systematiska samarbete skulle kunna vara en hög-

läsningssituation på förskolan där pedagogen och barnen tillsammans läser en 

bok. Pedagogen för över sin kunskap till barnen genom att förklara nya ord och 

ge barnen utrymme för att ställa frågor. Ett annat exempel är diskussionen som 

sker mellan barn och pedagog runt själva högläsningsstunden. Ska man sätta 
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in det som Vygotskij studerat i en högläsningssituation i förskolan kan det ex-

empelvis vara miljön på förskoleavdelningen, valet av bok samt hur pedagogen 

agerar i situationen som påverkar hur barnet tillgodoser sig kunskapen. Väljer 

man som pedagog en bok som är på en för hög nivå för barngruppen i fråga 

kommer man inte få ut lika mycket lärande som om man hade anpassat bokva-

let. 

 

Björklund (2008, s. 31) lyfter i sin doktorsavhandling att handlingar och språ-

ket är stora delar inom Vygotskijs teori. Ytterligare en del i Vygotskijs arbete 

var att undersöka hur barnets språk och begreppsbildning påverkades av de 

sociala sammanhangen. Barnet kan genom att vara delaktig i en gemensam 

kultur få chansen att utveckla dessa färdigheter. Något som påverkar situat-

ionen är kulturen och kulturen är i detta fall miljön som man har skapat, sättet 

vi människor samspelar i situationen och även vad vi använder för verktyg. 

 

Lärande är en social process som gör barnet till en deltagare i den gemen-

samma kulturen. Den dialog som sker mellan vuxna och barn reflekterar hur 

barnet möter erfarenheter från den vuxne samt dennes tänkande. I mötet får 

barnet uppleva att den vuxnes språk inte är samma som barnets. Därmed sker 

en utveckling hos barnet i förhållande till lärande och undervisning. Språket är 

ett viktigt pedagogiskt verktyg som människan utvecklar för att kunna hantera 

olika problem eller situationer som kan komma att dyka upp i livet. Genom ett 

gemensamt språk möjliggörs diskussioner med andra och för barnet att kunna 

prata med sig själv och utveckla sitt inre tänkande (Vygotskij,1999, s. 15 – 16; 

Hwang & Nilsson, 2003, s. 49). 

 

I denna studie är syftet att undersöka hur insikten och kunskapen ser ut hos 

pedagogerna i förskolan kring de språkutvecklande effekterna av högläsning. 

En fråga som kommer ställas till pedagogerna är hur de tror att barn lär i sam-

spel med andra. Denna fråga kopplar jag till Vygotskijs (1999) tankar kring 

lärandet som en social process och att barnet lär sig i en dialog med den vuxne 

men även andra barn som besitter andra kunskaper och ordförråd. 
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3.2 Litteracitet & Observationsinlärning 
Enligt Fast (2008, s. 15) påverkas barnets läs- och skrivutveckling samt språ-

kanvändningen av kulturella, sociala och historiska traditioner. Fast (2008, s. 

41 – 42) skriver vidare att enligt traditionen pekar begreppet litteracitet enbart 

på någons läs- och skrivkunskaper, det tekniska. Med denna inställning igno-

rerar man den sociala delen där det visas hur ett barn lär sig att läsa och skriva. 

Senare har litteracitet blivit ett mer komplext begrepp som visar arbetet vid 

hela lässituationen. Man får följa med i läsarens tankar som går mellan kunskap 

som redan finns och information som är ny. Litteracitet är något som påverkas 

av olika sammanhang så som det sociala, kulturella, ekonomiska samt reli-

giösa. Man kan kort förklara litteracitet som att det innebär att man kan dra 

slutsatser kring det man har läst, man kan koppla samman texten och sina egna 

erfarenheter och kunskaper kring världen runt omkring, man kan göra associ-

ationer samt att man kan ha ett kritiskt förhållningssätt till det man läser eller 

hör. Litteracitet är relevant och viktigt för min studie eftersom högläsning ger 

barnen chansen att ta del av skriven och tryckt information och de får chansen 

att lära sig nya ord och ta del av olika situationer som de har eller inte har egen 

erfarenhet kring.  

 

Forskaren Bandura (1971, s. 5) skriver om att barn måste få höra någon prata 

för att själva lära sig att prata, det är omöjligt att försöka lära någon hur man 

pratar utan att själv göra det. Bandura beskriver även hur det inom vissa socia-

lisationsprocesser skulle vara svårt att med ord förklara varje del och att det 

därför är enklare att lära sig genom observationsinlärning. Man lär genom att 

se hur någon annan gör. Exempel på socialisationsprocesser där observations-

inlärning är ett bättre alternativ är inom familjen, det är enklare för en ny fa-

miljemedlem att se hur de andra gör vid vissa tillfällen istället för att förklara 

det man gör med ord. Religion är ytterligare ett exempel på en socialisations-

process där observationsinlärning är det bättre alternativet. 

 

En teori som Bandura bland annat lyfte fram är den sociala inlärningsteorin 

(Hwang, Nilsson, 2003, s.33). Denna teori bygger på att barn gör vad de ser 
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vuxna göra. De har en observationsinlärning och en form av denna inlärning 

är modellinlärning vilket innebär att barnen härmar eller efterliknar någon som 

de ser upp till, det kan vara till exempel en pedagog på förskolan. Får barnen 

på förskolan erfara att en pedagog läser för dem och sitter med en bok i handen 

kan detta leda till en modellinlärning där barnen också sitter med en bok och 

”läser”. Intresset för bokläsning kan därmed öka genom att barnen får se peda-

gogerna använda och läsa böcker. Modellinlärning kan dock vara negativt 

också genom att barn kan ta efter negativa känslor och en dålig inställning som 

den vuxne förebilden har. Banduras (1971) teorier kopplas till studien genom 

att det undersöks om pedagogerna läser i förskolan och hur ofta de gör det. Är 

det så att pedagogerna läser för barnen och gör det ofta så exponeras barnen 

för läsning och de observerar hur den vuxne gör både i sättet att hålla i en bok, 

bläddra sida och uttala orden i texten.  
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4 METOD 
En kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter möjliggör många svar och 

ger således en överblick om hur det generellt ser ut istället för att få några få 

djupare svar som enbart visar hur det ser ut för just ett fåtal intervjuade eller 

observerade personer. Enkätmetoden gör att det skapas en bred bild över hur 

litteraturanvändningen generellt ser ut i förskolan. I min studie kommer det 

inte samlas in svar från hela Sverige utan jag har valt att fokusera på en kom-

mun i syfte att avgränsa. Jag har valt att göra en webbenkät som kommer 

skickas ut till alla förskolor inom den valda kommunen.  

 

Skulle man vilja få in svar från flera olika kommuner skulle man kunna publi-

cera enkäten i ett Facebook forum för förskollärare och folk som arbetar inom 

förskolan. På så sätt kan svar från olika ställen i landet samlas in. Man når en 

bredare målgrupp men det finns ingen garanti på att de som svarar ens arbetar 

inom förskolan vilket gör att trovärdigheten för studien minskar. Därför har 

jag valt att avstå från denna typ av publicering av min enkät. 

 

Eftersom jag har valt att skicka ut min enkät till alla förskolor inom en kommun 

måste jag först ta kontakt med cheferna för dessa förskolor. Jag valde att skicka 

mejl till alla cheferna där jag beskrev vem jag var, vad min studie handlar om 

samt bad om samtycke till att skicka ut enkäten till deras personal. För att göra 

det smidigt bad jag även cheferna att, om samtycke ges, vidarebefordra enkät-

länken till sin personal så att jag inte behöver samla in allas enskilda mejla-

dresser för att sedan skicka iväg länken.  

 

4.1 Urval och Deltagare 
Jag har valt att fokusera min undersökning till en och samma kommun. Det är 

en mellanstor kommun som ligger i mellersta Sverige. De som jag har valt att 

skicka ut min enkät till är förskolecheferna i kommunen som i sin tur får skicka 

den vidare till pedagogerna på förskolorna. Jag har inte valt att enbart låta för-

skollärare svara utan alla som jobbar med barnen på förskolan får svara på 

enkäten oavsett om man är utbildad eller inte inom barnomsorgen. Detta val 
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gjordes eftersom jag vill få in svar som representerar all personal inom försko-

lans verksamhet oavsett behörighet eller ej. Studiens reliabilitet och validitet 

kommer att diskuteras längre fram: (jfr. 4.5). 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Webbenkäter skapade i survey and report skickas ut till respondenter. I förväg 

skickades enkäterna till ett urval respondenter för att se om frågorna var möj-

liga att besvara. Provenkäterna visade att respondenterna hade problem att en-

bart välja ett alternativ i några fall och jag valde därför att göra om frågorna så 

att man istället får välja på en skala. Detta för att man inte ska bli tvungen att 

välja bort något alternativ. 

 

Enkäten består av 12 frågor bland vilka några ger möjligheter till gradering 

medan andra är slutna eller öppna. Enligt Christoffersen & Johannessen (2015, 

s.157) finns det fördelar med att använda skalor i enkätundersökningar, detta 

eftersom svaret då blir mer nyanserat. Antalet värden på skalan kan påverka 

validiteten och reliabiliteten och fem värden är en bra siffra att använda sig av 

när man gör skalor. Således finns fem värden i min studie på motsvarande frå-

gor.  

 

Enligt Hjalmarsson (2014, s. 159) är fördelen med slutna frågor att man enkelt 

kan jämföra svaren eftersom det finns färdiga alternativ samt att alternativen 

kan hjälpa till och förtydliga frågan. En negativ aspekt är att flera alternativ 

kan stämma in på frågan eller stämma överens med respondentens åsikter och 

värderingar, som trots detta har enbart en valmöjlighet. 

 

Det som är positivt med frågor av öppen karaktär är att man får chansen att 

svara själv med sina egna ord och kan därmed få in svar som man kanske inte 

hade förutsätt om man hade gett alternativ att välja mellan. Öppna frågor kan 

även vara bra att använda sig av om man undersöker områden som man inte 

besitter mycket kunskap kring. En nackdel kan vara att man inte får in den typ 
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av svar man förväntat sig eftersom de inte kan styras med hjälp av alternativ 

(Hjalmarsson, 2014, s.159). 

 

4.3 Genomförande 
När enkäten hade färdigställts gjordes först en pilotstudie för att se om under-

sökningen var genomförbar. Resultatet visade att frågorna behövde förtydligas 

och ändringar utefter prov-respondenternas feedback gjordes. Därefter skicka-

des enkäten ut till urvalsgruppen via förskolecheferna. Det skickades ut mejl 

till samtliga förskolechefer inom den valda kommunen där det frågades om 

samtycke till att genomföra studien på hens förskola samt om hen kunde vida-

rebefordra enkäten till sina pedagoger. Totalt skickades enkäten till 17 olika 

förskolor varav 11 svarade och gav samtycke och bekräftade att enkäten skick-

ats vidare till pedagogerna. 

 

När pedagogerna fått enkäten fick de lämna sitt samtycke till att vara med i 

studien. Därefter kom en kort presentation om vad arbetet handlar om och i 

enkäten lämnade pedagogerna sina svar som sedan sammanställdes av mig. 

 

4.4 Databearbetning 
Datan som har samlats in har analyserats utefter syfte och frågeställningar. De 

slutna frågorna har samlats in och sammanställts i diagram direkt i programmet 

survey and report. De öppna frågorna har sammanställts genom att kategori-

sera svaren utefter deras innehåll och om de liknar varandra. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet  
Christoffersen & Johannessen (2015, s. 21) skriver att begreppet reliabilitet 

betyder hur tillförlitliga data som har samlats in i en studie är. Reliabiliteten 

kan man undersöka på flera sätt bland annat genom att genomföra samma stu-

die igen med samma urvalsgrupp fast vid ett senare tillfälle. I denna studie 

finns inte tiden till att genomföra studien två gånger så därför genomfördes en 

kort pilotstudie innan den riktiga undersökningen utfördes. I samband med pi-
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lotstudien testades även studiens validitet. Något som kan påverka studiens re-

liabilitet är hur informationen har samlats in. Eftersom enkät användes fanns 

det för det mesta färdiga alternativ för respondenterna att välja mellan. Således 

kan det tänkas att respondenterna anpassar svaren efter vad de tror att jag vill 

ha för resultat. Ytterligare något som kan påverka studiens reliabilitet är antalet 

respondenter. Antalet respondenter blev 25 och därmed representeras inte hur 

det ser ut för alla i den valda kommunen. Hade studien gjorts på nytt hade ett 

större antal respondenter varit önskvärt. På grund av den låga svarsfrekvensen 

kan studien inte ses som en kvantitativ enkätstudie utan enbart en enkätstudie. 

 

4.6 Etiska överväganden 
En viktig del inom forskningsetiken är informationen och samtycket. Delta-

garna måste få information om studiens syfte och hur den kommer att gå till 

samt att de lämnar sitt samtycke till att delta. Dessutom är det viktigt att infor-

mera om rätten att avbryta sitt deltagande i studien, trots att respondenten gett 

sitt samtycke (Löfdahl, 2014, s. 36). 

 

Jag har hört av mig till flera förskolechefer och bett om samtycke till att skicka 

ut min enkät till pedagogerna på respektive förskola. Jag bad även pedagogerna 

om samtycke till att delta i enkäten. 

 

Enligt god forskingsed och etiska överväganden får vare sig respondenters 

namn, etniska bakgrund, politiska åsikter, religion eller andra övertygelser 

nämnas i undersökningen. Respondenternas hälsotillstånd och vilken skola de 

arbetar vid ska heller inte uppges i studien (Löfdahl, 2014, s. 34). I min studie 

kommer inga namn på varken pedagoger eller förskolor att samlas in. Det som 

kan räknas som personuppgifter i min studie är vad man har för utbildning samt 

hur länge man har arbetat i verksamheten. All information som samlas in i min 

studie kommer att raderas efter att arbetet är färdigställt. 

 

Vetenskapsrådet (2017, s. 40) lyfter vikten av etik i samband med en under-

sökning. De skriver att det är viktigt med avidentifiering när man genomför 
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exempelvis en enkätstudie. När avidentifieringen sker ska förbindelsen mellan 

svaren på enkäten och respondenten avlägsnas och de ska heller inte gå att 

återinföras av någon oavsett om man är forskare eller inte. På den plattform 

som jag har skapat min webbenkät, survey and report, kommer jag inte att 

kunna se vilka svar som kommer ifrån samma respondent. Jag kommer enbart 

kunna se enskilda svar och inget samband mellan de olika svaren kommer att 

framgå. 

 

5 RESULTAT 
I denna del kommer enkätsvaren att sammanställas. Flertalet av frågorna sam-

manställs med hjälp av diagram och andra utan. De frågor som är öppna kom-

mer att sammanställas genom utvalda kommentarer baserade på innehållet. 

Flera kommentarer liknar varandra och det kommer därför väljas ut kommen-

tarer som får representera den typen av svar. 

 

5.1 Sammanställning av enkätsvar 
Fråga 1: Vad har du för utbildning 

Alternativ: Barnskötare, förskollärare, ingen, annan. 

 

På denna fråga svarade 12% att de var barnskötare och 88% att de var förskol-

lärare. Här motsvarar 12% 3 respondenter och 88 % 22 respondenter. Tanken 

var när enkäten skapades att göra någon form av komparativ studie där jag 

skulle undersöka om det fanns ett samband mellan utbildningsnivå och svaren 

som kom in. Eftersom enkäten var anonym så gick det inte att se vilka svar 

som kom ifrån samma respondent och därmed fick den komparativa delen av 

studien uteslutas. Dessa svar bidrar därmed inte till studiens slutgiltiga resultat. 

 

Fråga 2: Hur länge har du arbetat i verksamheten? 

Alternativ: 0-5 år, 6-15 år, 16-30 år, 31-40 år, 41 år och uppåt. 
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På denna fråga svarade 12%  (3 respondenter) 0-5 år, 48 % (12 respondenter) 

6-15 år,  28% (7 respondenter) 16-30 år, 8% (2 respondenter) 31-40 år och till 

sist 4% (1 respondent) 41 år och uppåt. 

 

Fråga 3: Hur ofta har ni högläsning på din arbetsplats? 

 

 
 

På denna fråga motsvarar 4% 1 respondent, 28% 7 respondenter, 68% 17 re-

spondenter. Detta resultat visar att majoriteten av respondenterna har högläs-

ning varje dag. Det är endast 8 av 25 som inte har högläsning varje dag. 

 

Denna fråga ställdes för att få en inblick i frekvensen för högläsning det vill 

säga hur ofta högläsning sker per vecka ute på förskolorna. 

 

Fråga 4: Till vilken grad tror du att barnens ordförråd ökar med hjälp av hög-

läsningen?  
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Denna fråga hade inga fasta alternativ utan här fick respondenten avgöra på en 

skala mellan 1 och 5 hur mycket de tror att barnens ordförråd ökar med hjälp 

av högläsningen. 1 är minst och 5 är högst. 84 % valde 5 på skalan, detta mot-

svarar 21 respondenter. Det var 3 respondenter som valde 4 på skalan och 1 

respondent valde 3 på skalan.  

 

Med denna fråga ville jag se om pedagogerna tyckte att barnens ordförråd 

ökade med hjälp av högläsningen och, i så fall  till vilken grad tycker de det. 

Detta kan återspeglas i hur man sedan väljer att arbeta med högläsningen. Ser 

man det som ett verktyg för att stärka språket kan användningen öka. 

 

Fråga 5: Till vilken grad tror du att barnens ordförståelse gynnas med hjälp av 

högläsningen? 

 

 
 

Även vid denna fråga användes en skala mellan 1 och 5 för att gradera vad 

respondenterna ansåg om frågan. 84% valde nummer 5 på skalan och de anser 

därmed att barnens ordförståelse gynnas mycket med hjälp av högläsningen. 

De 84% motsvarar 21 respondenter. 1 respondent valde nummer 4 på skalan 

och 3 respondenter valde nummer 3 på skalan. 

 

Med denna fråga ville jag se hur mycket pedagogerna trodde att barnens ord-

förståelse gynnades av högläsningen. Anser man att högläsning gynnar även 
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denna form av språkutveckling visar det på en insikt och kunskap hos pedago-

gen. 

 

Fråga 6: Till vilken grad tror du att barnens förståelse för meningsuppbyggnad 

gynnas med hjälp av högläsningen? 

 

 
 

Som vid de två tidigare frågorna användes en skala mellan 1 och 5 för att be-

svara frågan. 76% svarade nummer 5, detta motsvarar 19 respondenter, och 

anser därmed att barnens förståelse för meningsuppbyggnad gynnas med hjälp 

av högläsning. 16 % valde nummer 4 vilket motsvarar 4 respondenter och 8% 

valde nummer 3 vilket motsvarar 2 respondenter.  

 

Med denna fråga ville jag se om pedagogerna ansåg att barnens förståelse för 

meningsuppbyggnad gynnas av högläsning. Eftersom insikten och kunskapen 

kring detta finns kan det leda till att man vänder sig till högläsningen som ett 

verktyg för att öva på denna typ av kunskaper. 

 

Fråga 7: Till vilken grad tror du att miljön är viktig för barnens koncentrations-

förmåga i samband med högläsningen?  

 



Högläsning i förskolan  Gabriella Eliasson 

20 

 

 
 

Denna fråga handlar om miljön i samband med högläsning och hur det påver-

kar barnens koncentrationsförmåga. Här svarade 16 respondenter, alltså 64%, 

nummer 5 på skalan. 5 respondenter, 20%, svarade nummer 4 och 4 respon-

denter, 16%, svarade nummer 3 på skalan. Med denna fråga ville jag få fram 

om pedagogerna tänkte efter kring vart de väljer att ha högläsning med tanke 

på barnens olika koncentrationsförmåga. Anser man att miljön är viktig i denna 

fråga finns en insikt om att miljön påverkar barnens koncentration. 

 

Fråga 8: Till vilken grad tror du att miljön är viktig för att locka och inspirera 

barnen vid högläsning? 

 

 
 

Denna fråga visade att 60%, 15 respondenter, valde nummer 5 på skalan, 24%, 

6 respondenter, valde nummer 4 och 16%, 4 respondenter, valde nummer 3 på 

skalan. Även på denna fråga valde alltså majoriteten det högsta alternativet på 

skalan. Med denna fråga ville jag se om pedagogerna anpassar miljön utefter 
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vad man ska ha för typ av aktivitet. För att locka och inspirera barnen vid hög-

läsning kan miljön vara en viktig del att anpassa. Resultatet visar att 60 % sva-

rade att de anser miljön vara väldigt viktig genom att de valde nummer 5 på 

skalan. Man kan med denna information dra slutsatsen att de därmed anpassar 

miljön som de har högläsningen i eller i alla fall besitter kunskap kring miljöns 

betydelse. 

 

Fråga 9: Till vilken grad tror du att miljön är viktig för att utmana och utveckla 

barnen vid högläsningen? 

 

 
 

På denna fråga valde 5 respondenter alternativ nummer 3 vilket motsvarar 

20%, 7 respondenter valde nummer 4 vilket motsvarar 28% och till sist valde 

13 respondenter numer 5 vilket motsvarar 52%.  

 

Med denna fråga ville jag undersöka om pedagogerna ansåg att miljön var vik-

tigt för att utmana och utveckla barnen i samband med högläsning. Även här 

anser majoriteten att miljön är en viktig del i arbetet med högläsningen och 

resultatet vittnar således om insikt hos respondenter. 

 

Fråga 10: I vilket syfte använder ni högläsningen?  

 

Alternativ:  

För att lugna ner barngruppen 

För att stimulera barnens språkutveckling 
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För att underhålla barnen 

Annat 

 

Om annat, i vilket syfte använder ni högläsningen? 

 

 
 

Bland respondenterna svarade 88% att de använde högläsningen för att stimu-

lera barnens språkutveckling, detta motsvarar 22 respondenter. 4% svarade att 

syftet var att underhålla barnen, detta motsvarar 1 respondent. 8% valde alter-

nativet Annat på denna fråga och detta motsvarar 2 respondenter. De som krys-

sade i alternativet Annat ombads svara med egna ord vad deras syfte var med 

högläsningen. Det är 7 personer som har skickat in kommentarer på denna 

fråga vilket innebär att de som har kryssat i andra alternativ än alternativet 

Annat också har lämnat en kommentar. Det blir därmed svårt att veta vad de 

som kryssade i alternativet Annat lämnade för kommentar.  

 

Vissa kommentarer tyder på att man har valt ett alternativ där en kommentar 

inte efterfrågades men man valde att lämna en kommentar ändå. En kommentar 

som visar på detta är denna ”även för att underhålla dom”. När respondenten 

formulerar sig på detta sätt får det mig att tro att hen har valt något av alterna-

tiven men anser att ett annat alternativ också passar. 
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Det som är intressant är att ingen respondent valde alternativet att lugna ner 

barngruppen. Däremot lyfts det fram i kommentarerna som lämnades på frå-

gan. Detta tyder på att högläsningen används för att lugna ner barngruppen 

men det är inte det huvudsakliga syftet med aktiviteten. 

 

Detta är en av kommentarerna som skickades in på frågan om i vilket syfte 

högläsningen används på arbetsplatsen. 

 
Högläsning handlar om så mycket allt från att utveckla barnens språk-

utveckling men även till ett reflektions underlag där man kan prata 

om olika aspekter tex empati, hur är vi mot varandra, normer/värden, 

ser världen likadan ut som hos oss, familjesituationer mm. Men även 

för att komma ner i varv och följa med in i sagans värld. Läsning ska 

vara en stund som lockar till nyfikenhet. Som inspirerar till att barn 

vill läsa. 

Flera kommentarer lyfte att de använder högläsningen vid vilan för att under-

lätta när pedagogerna ska ta sina raster då man blir färre pedagoger kvar med 

hela barngruppen. 

 

Fråga 11: Hur tror du att barnen utvecklas språkmässigt i samspel med andra?  

 

Det var 20 av 25 respondenter som svarade på denna öppna fråga kring hur 

barn utvecklas språkmässigt i samspel med andra. Jag har sammanställ dessa 

20 kommentarer utefter deras innehåll.  5 av dessa 20 kommentarer innehöll få 

ord så som jättemycket, bra, mycket och det har en stor betydelse. Dessa kom-

mentarer anser jag inte riktigt besvarar frågan kring hur barnen utvecklas 

språkmässigt i samspel med andra utan dessa svar konstaterar mest att en ut-

veckling sker och att samspelet har en betydelse för språkutvecklingen. 6 av 

20 kommentarer var lite kortare och de nämnde mycket om ordförrådet och att 

det ökas i samspelet med andra. Det var även en av dessa kommentarer som 

lyfte att rollekar är ett bra sätt för barnen att få språkutveckling så som ökat 

ordförråd och språkförståelse. 9 av 20 kommentarer riktade in sig på att peda-

gogen har ett stort ansvar i barnens språkutveckling i samspelet samt att de 
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nämner att det är i samspelet som de tror att språket gynnas mest. De lyfter alla 

fram att den närvarande pedagogen är det som ger barnen goda förutsättningar 

för att tillsammans utveckla sitt språk. De nämner även att den vuxne visar hur 

språket används på ”rätt sätt”. Jag kommer lyfta två svar som får representera 

de kommentarer som nämnde den närvarande pedagogen. 

 
Ju mer man hör och kan kommunicera med andra så utvecklas man 

personligen. Du får med dig kunskap som du sedan själv kan an-

vända. Tex om Stina rullar en boll genom ett rör och sedan kommer 

Alice och lyfter upp röret så att röret får mer lutning. Då kan jag som 

pedagog komma in på lutande planet och i ett samspel har vi tre till-

sammans utvecklat vår kunskap, både språkligt med nya ord och 

barnen har sinsemellan utbytt erfarenheter och satt ord på det. 

 

I en språkrik miljö med närvarande pedagoger som stöttar samspelet 

mellan barnen, skapas goda förutsättning för språkutveckling hos 

barnen. 

 

Fråga 12: Skulle du vilja utveckla din förståelse för högläsningens effekter?  

Alternativ: Ja, Nej.  Om Ja, vad önskar du att ni hade för resurser för att göra 

detta? 

 

Resultaten på denna fråga var väldigt jämn. 52% svarade ja och 48%  nej. Detta 

motsvarar 13 respondenter som svarade ja och 12 respondenter som svarade 

nej. Av dessa 13 som svarade ja var det 11 som lämnade en kommentar om 

vilka resurser de skulle vilja ha. Bland dessa kommentarer lyfter 6 av 11 re-

spondenter fram att de önskar fortbildning och föreläsningar inom ämnet. De 

ville även få tips om bra litteratur och aktuell forskning som de kan läsa och 

sedan diskutera gemensamt i arbetslaget. 2 av kommentarerna förklarar att 

kunskapen redan finns. De 3 sista kommentarerna är lite blandade. En respon-

dent önskar att de hade ett eget bibliotek med stort urval av olika böcker för 

alla åldrar. En annan önskar inga resurser utan berättar mer hur de har gått 

tillväga på sin arbetsplats. Det beskrivs att de har använt sig av storbild på 

väggen för att projicera upp böckerna. Detta har de gjort för att synsvaga barn 
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ska se bättre, det minskar konflikter då de inte behöver trängas för att se bilden 

samt att det blir en bättre diskussion. Den sista respondenten lyfter barngrup-

pens storlek och antal pedagoger. Hen skriver att det är svårt att gå iväg och 

sätta sig med två barn då det blir att man lämnar resten av barnen till återstå-

ende personal. Det märks ännu mer när det är ett barn som kräver extra mycket 

tillsyn, det blir en pedagog kort i arbetslaget. 

 

6 DISKUSSION 
I denna del kopplas resultatet till tidigare forskning och innehåller således re-

sultatdiskussion, metoddiskussion samt slutsatser. 

 

6.1 Resultatdiskussion  
Utifrån syftet att ge inblick i förskolepedagogers insikt och kunskap kring hög-

läsningens betydelse för barns språkutveckling i förskolan kommer nedanstå-

ende forskningsfrågor att besvaras: 

 

• Vad vet pedagogerna om de språkliga effekterna av högläsning? 

• Vilken betydelse har den fysiska miljön för arbetet med högläsningen 

i förskolan enligt pedagogerna? 

 

Resultaten visar att majoriteten av respondenterna besitter insikt och kunskap 

om de olika effekterna som högläsning har på barnens språkutveckling. 

 

 Den första frågeställningen som handlar om vad pedagogerna vet om de språk-

liga effekterna av högläsning anser jag vara besvarad. Detta eftersom det i re-

sultatet framgår att majoriteten tror att språkutvecklingen gynnas av högläs-

ningen på olika sätt. Dels ökar ordförrådet och ordförståelsen men även förstå-

elsen för meningsuppbyggnad. Pedagogerna har kunskap kring de språkliga 

effekterna av högläsning då de beskriver hur barnen lär i samspel med andra. 

Detta är även i linje med läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) som lyfter 
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att högläsning är ett viktigt redskap för barns språkutveckling. Högläsnings-

stunden skapar samspel mellan vuxna och barn vilket är gynnande för språk-

utvecklingen.  

 

Det som Langer (2017) beskriver om de olika faserna som man går igenom vid 

läsning och högläsning kan tolkas in i resultatet. Enligt mina resultat är detta 

samspel viktigt, respondenterna anser att en närvarande pedagog är det som 

gör skillnaden för barnen i deras språkutveckling. Genom att pedagogen läser 

för barnen får de höra ”nya” ord och dessa ord sätts in i ett sammanhang som 

med hjälp av pedagogen kan förklaras för barnen och de har fått ett nytt ord i 

sin språkbank. Därmed kan barnen få en ny form av förståelse för ordet, både 

dess betydelse och hur det kan sättas in i en mening och ett sammanhang. Ett 

exempel på detta är ordet ”hammare”. Barnen kan ha sett en hammare utan att 

ha satt ord på föremålet. Med hjälp av en pedagog och en berättelse kan de få 

både ett namn och ett sammanhang på föremålet och dess funktioner. Enligt 

Jönsson (2007) tillåter den gemensamma läsningen att ställa frågor, nämna 

kommentarer och associationer under tiden som läsningen pågår. Detta kan 

kopplas till min studie om frågan hur barn utvecklas språkmässigt i samspel 

med andra. Ett svar handlade om närvarande pedagoger och hur man som pe-

dagog ska stötta barnen i deras samspel. I linje med det Vygotskij (1999) lyfter 

fram kan man som pedagog stötta barnen genom att låta de ställa frågor och 

funderingar under tiden som man läser. Får barnen vara med och fundera och 

vara aktiva kommer de att fortsätta lyssna och vara intresserade av det som 

man läser. 

 

Den andra forskningsfrågan handlar om miljöns betydelse i arbetet med hög-

läsningen. På frågan kopplad till denna svarade majoriteten av respondenterna 

att de använder högläsning dagligen, att de ser det som en viktig del av verk-

samheten och tar tiden till att ha högläsning varje dag. Dessa svar leder tan-

karna in på Bandura (1971) och begreppet observationsinlärning. Får barnen 

ofta uppleva att en pedagog sitter med en bok och läser kan detta inspirera 

barnen till att ta efter detta mönster, något som respondenterna bekräftar i min 

studie. Majoriteten av respondenterna svarar att den fysiska miljön är viktig 
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för barnens koncentrationsförmåga, för att locka, inspirera och utmana barnen 

vid högläsningsstunderna. Detta kan kopplas till forskningen som Chou, 

Cheng & Cheng (2016) lyfter fram. De beskriver hur barnen påverkas av hur 

miljön ser ut kring högläsningen och att böcker ska vara tillgängliga för att öka 

motivationen kring läsning. När pedagogerna i enkätundersökningen har svarat 

så som de har gjort kring frågorna som handlar om miljön kan man tolka det 

som att de arbetar mycket med detta fenomen och att de ser miljön som en 

viktig komponent i arbetet med barnen och högläsningen. Enligt Johansson & 

Hultgren (2017) är det viktigt att fånga barnen och hitta litteratur som passar 

deras intressen, allt för att skapa livslånga läsare. Vidare, om böcker finns till-

gängliga hela dagen och ett utbud som lockar alla inspireras barnen till att läsa. 

Dessutom är det grundläggande att den fysiska miljön är anpassad för läs-

ningen. För att böckerna ska vara anpassade utefter barnens behov och intres-

sen krävs det att man som pedagog är närvarande och aktiv med barnen.  

 

Beträffande pedagogernas önskemål om resurser för att utveckla sin kunskap 

kring ämnet är att barngruppens storlek och tiden är faktorer som påverkar ar-

betet med högläsningen negativt. Kunskapen och insikten finns men resurserna 

för att ta vara på detta fullt ut saknas. Ett exempel som de lyfter i enkäten är att 

det är svårt att gå iväg med få barn då det kan upplevas som att man lämnar 

kvar alla andra barn till resten av pedagogerna. Det som är positivt och kan 

komma att underlätta detta problem är att det finns möjlighet att projicera upp 

böcker på väggen med hjälp av olika digitala verktyg. Detta gör att flera barn 

kan delta och alla får chansen att se orden som läses och bilderna som är med 

i böckerna, man får chansen att fånga fler barn i berättelsen. Några resurser 

som respondenterna önskar är tips på litteratur, fortbildning inom ämnet hög-

läsning och språkutveckling samt ett eget bibliotek som passar alla åldrar. 

 

När det gäller frågan kring syftet med högläsningen visade det sig att majori-

teten använder högläsningen för att stimulera barnens språkutveckling. De be-

skriver att den kan handla om så mycket utöver språkutvecklingen, bland annat 

empati och hur vi är mot varandra. Högläsningen kan ta upp ämnen som olika 

familjesituationer eller hur det ser ut i andra länder, aspekter av tillvaron som 
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inte alla barn har erfarenheter av. Hwang & Nilsson (2003) lyfter att språket är 

ett viktigt verktyg som följer med oss genom livet och hjälper oss hantera olika 

problem och situationer som man kan tänkas hamna i. Får man då höra littera-

tur som handlar om empati och hur man är mot varandra får läsaren veta hur 

det kan hanteras och begrepp som nämns i samband med den typen av situat-

ion. 

 

Ytterligare något som framkom i resultatet kring högläsningens syfte var att 

den kunde användas vid raster. Detta för att samla barngruppen på ett ställe 

och lugna ner stämningen. Högläsningen har således många olika sidor och 

man kan få ut många olika sorters lärande beroende på vilken litteratur man 

väljer och vad man som pedagog fokuserar på. Det kan kopplas till det som 

Fast (2008) benämner litteracitet. Hon menar att de sociala, kulturella och hi-

storiska traditionerna påverkar barnens läs- och skrivutveckling samt språkan-

vändning. Finns det pedagoger med insikt och kunskap kring detta får barnen 

goda förutsättningar för att få en gynnsam språkutveckling som ligger till 

grund för det livslånga lärandet. 

 

6.2 Metoddiskussion  
Hade mer tid funnits för att genomföra studien hade flera metoder kunnat an-

vändas och ett mer nyanserat resultat hade varit möjlig.  

 

En begränsning med den befintliga metoden är antalet respondenter och kate-

gori av urvalsgrupp. Eftersom jag valde att fokusera på enbart en kommun blev 

antalet möjliga respondenter mindre än om undersökningen publicerats i soci-

ala medier. Eftersom inte alla chefer svarade på min förfrågan minskade antalet 

respondenter ytterligare så att svar inkom från enbart 25 respondenter. Hade 

studien gjorts på nytt så hade jag antingen valt att skicka ut enkäten till försko-

lor även utanför den valda kommunen eller kontaktat förskollärare via en 

webbsida. 
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6.3 Slutsatser 
Min studie visar att personal inom förskoleverksamheten har kunskap om hög-

läsningens effekter på barnens språkutveckling och att de arbetar aktivt med 

högläsning utifrån de förutsättningar och resurser som finns. En annan slutsats 

är att respondenterna önskar ha fler och varierade resurser för att kunna läsa 

för mindre grupper åt gången. Detta för att kunna möta alla individuella barns 

olika behov, förutsättningar och intressen, både när det gäller val av miljö och 

val av text. 

 

Den vidare forskning som man skulle kunna genomföra inom ämnet är hur 

pedagoger arbetar med högläsningen. Hur pedagogerna tar sig an högläs-

ningen. Man skulle kunna undersöka hur de arbetar vidare med en bok efter att 

de har läst den, till exempel om de kopplar den lästa berättelsen till någon an-

nan typ av aktivitet som utförs över längre tid tillsammans med barnen.  
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BILAGOR 

I denna bilaga finns min webbenkät 

 

1. Vad har du för utbildning? 

 

 Barnskötare 

 Förskollärare 

 Ingen 

 Annan 

 

2. Hur länge har du arbetat i verksamheten? 

 

 0 – 5 år 

 6 – 15 år 

 16 – 30 år 

 30 – 40 år 

 41 år och uppåt 

 

3. Hur ofta har ni högläsning på din arbetsplats?  

 

 1 – 2 ggr/vecka 

 3 – 4 ggr/vecka 

 Dagligen 

 Aldrig 

 

4. Till vilken grad tror du att barnens ordförråd ökar med hjälp av högläs-
ningen? 
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1  2  3  4  5  

 

5. Till vilken grad tror du att barnens ordförståelse gynnas med hjälp av 
högläsningen? 

 

1 2 3 4 5 

 

6. Till vilken grad tror du att barnens förståelse för meningsuppbyggnad 
gynnas med hjälp av högläsningen?  

 

1 2 3 4 5 

 

7. Till vilken grad tror du att miljön är viktig för barnens koncentrations-
förmåga i samband med högläsningen? 

 

1 2 3 4 5 

 

8. Till vilken grad tror du att miljön är viktig för att locka och inspirera 
barnen vid högläsningen? 

 

1 2 3 4 5 

 

9. Till vilken grad tror du att miljön är viktig för att utmana och utveckla 
barnen vid högläsningen? 

 

1 2 3 4 5  

 
10. I vilket syfte använder ni högläsning? 
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 För att lugna ner barngruppen 

 För att stimulera barnens språkutveckling 

 För att underhålla barnen 

 Annat 

 

Om Annat, i vilket syfte använder ni högläsningen? 

 

 

11. Hur tror du barnen utvecklas språkmässigt i samspel med andra? 

 

 

12. Skulle du vilja utveckla din förståelse för högläsningens effekter? 

 

 Ja 

 Nej 

 

Om Ja vad önskar du att ni hade för resurser för att göra detta? 

 

 


