
Högläsningens tillämpning och 
förutsättningar i förskolan
En studie om högläsningens roll i förskolan

The reading aloud implementation and prerequisites in preschool
A study about what role reading aloud has in preschool

Linnéa Thyberg

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Förskollärarprogrammet

15hp

Handledare: Elisabeth Wennö

Examinator: Marie Karlsson

DATUM:

Löpnummer



Abstract

The aim of this study was to investigate whether teachers in the preschool felt that they had the 
prereqiusites they thought they needed in order to implement reading aloud in such a way that they 
wanted. And if the conditions could be linked to how the reading aloud occasions were created.
   Since the study aimed to describe a general situation, a quantitative method was used. The study 
was carried out, using a web survey, in which randomly selected teachers in a medium-sized 
municipality in Sweden were given the opportunity to participate. 
   The result shows that reading aloud is part of the daily routine in preschool, usually occurring at 
the same time in the day, for example when the children are resting or when the teachers want to 
gather the children. A clear majority of teachers feel that they have the necessary conditions to 
implement reading aloud in the way they wish. Even so, only a few do not feel that there is 
something in the preschool everyday that complicates reading aloud. The size of the child 
group is by far the biggest contributor to the teachers feeling that reading aloud is complicated. 
Lack of time and the environment are two further major factors that most likely are side effects of 
the size of the child group.
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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka om pedagoger ute i förskolans verksamhet kände att de 
hade de förutsättningar de ansåg sig behöva för att kunna genomföra högläsningen på ett sådant sätt 
som de önskade. Samt om de förutsättningarna kunde kopplas samman med hur 
högläsningstillfällen utformas.
   Då studien var tänkt att skapa en generell bild användes en kvantitativ metod. Studien 
genomfördes då med hjälp av en websurvey, där slumpvis valda pedagoger inom en medelstor 
kommun i Sverige fick möjligheten att delta.
   Resultatet visade att högläsningen är en del av den rutinbaserade vardagen på förskolan, då den 
som oftast förekommer vid samma tillfällen under en dag.
   En klar majoritet av pedagogerna upplever att de har de förutsättningar som krävs för att 
genomföra högläsningen på ett sådant sätt som de önskar. Trots det, så uppgav de flesta pedagoger 
att det fanns en eller flera faktorer på förskolan som försvårade deras arbete med högläsning. 
Barngruppens storlek var i särklass den största bidragande faktorn till att pedagoger ansåg att 
högläsningen försvårades. Tidsbrist och miljö var två andra stora faktorer som med stor sannolikhet 
är en bieffekt av barngruppens storlek.
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1 Inledning och bakgrund
I samband med de senaste årens PISA-rapporter, har det blivit tydligt att Sveriges resultat inom 
flera områden på högstadiet har försämrats. Det är i naturvetenskap, matematik och läsförståelse 
som kunskaperna försämrats betydligt de senaste åren. Resultaten har sjunkit såpass att Sverige 
ligger under OECD-genomsnittet inom dessa områden (Skolverket, 2014). Om man ser till den 
senaste PIRLS-rapporten, som representerar barnen som går i årskurs 4, så kan man även där se en 
försämring. I årskurs 4 är det främst läsförmågan som har sjunkit, men resultatet ligger trots allt 
fortfarande över OECD-genomsnittet (Skolverket, 2012).
   För den här studien är det framförallt de bristande kunskaperna inom läsningen som väcker ett 
intresse. Hur kommer det sig att elevers läsförmåga verkar försämras, desto högre upp i årskurserna 
de kommer? Svårighetsnivån på studierna ökar givetvis i de högre årskurserna, men varför har 
läsningen blivit ett område som eleverna inte lyckas hålla en jämn takt med? Läsningen är trots allt 
ett ovärderligt verktyg för att kunna behärska flera utav skolans ämnen. 
   Dominković, Eriksson och Fellenius (2006), skriver om hur mycket tidiga lässituationer med 
barn, kan ge dem grundläggande kunskaper om text och hur den fungerar. Ju yngre barnen är, desto 
bättre blir deras utvecklingsmöjligheter.
   För de yngsta barnen blir det alltså högläsningen, en vuxen som läser för dem, som blir deras 
första kontakt med skriftspråket. Det är den första kontakten som sedan lägger grunden för deras 
framtida kunskaper inom läsning. I yrket som pedagog på en förskola, är det av stor vikt att de är 
medvetna om vilken betydelse högläsningen har för barnen. 
   Att högläsningen blir extra viktig på förskolan hänger även ihop med att barns uppfostran och 
välfärd har gått ifrån att ha varit en ren familjeangelägenhet, till att bli ett allt mer offentligt ansvar. 
Gränserna mellan hemmen och institutionerna suddas ut mer och mer. Det innebär att förskolan har 
fått ett mycket större ansvar när det kommer till fostran, utbildning och omsorg. Att finna tiden till 
att läsa högt för sitt barn hemma kanske inte infinner sig i lika stor utsträckning och då är det alltså 
viktigt att förskolan finns där för att fylla upp det behovet (Skolverket, 2010).
   Som tidigare nämnts är det alltså pedagogerna ute på förskolorna som får ta sig an det viktiga 
uppdraget att lägga den positiva grunden till barns läsning. Det studien vill undersöka är i vilken 
utsträckning som högläsningen sker ute på förskolorna och hur medvetet pedagogerna arbetar med 
den. I dagens många debatter som rör förskolan är det även intressant att fördjupa sig i vilka 
problemområden som skulle kunna bidra till att högläsningen försvåras.
  Undersökningen  genomfördes inom en medelstor kommun i Sverige, där slumpvis utvalda 
pedagoger fick möjligheten till att delta i en websurvey rörande ämnet högläsning i förskolan. 

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om pedagoger ute i förskolans verksamhet känner att de 
har de förutsättningar de anser att de behöver för högläsningen. Samt om dessa förutsättningar kan 
kopplas samman med hur högläsningstillfällen utformas.

1.2 Frågeställningar

• Vilka förutsättningar finns det för högläsning i förskolan?

• Finns det faktorer som bidrar till att högläsningen på förskolan försvåras för pedagogerna 
och vilka är de?

• När används högläsningen på förskolan?
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2 Tidigare forskning

2.1 Läroplanen
I läroplanen finns det flera punkter som har en direkt koppling till högläsning och dess effekter. Där 
står det bland annat:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa.” (Lpfö98, s. 27-28)
Samtliga av dessa punkter ur läroplanen handlar om hur förskolan ska kunna väcka ett intresse hos 
barnen som gör att de själva ska finna glädjen i att lära sig nya saker. Att de som arbetar på 
förskolan ska skapa en miljö som stimulerar barnen till att vilja utvecklas.
   Om barnen får en tidig, positiv kontakt med skriftspråket, så har det möjligheten att påverka 
barnets framtida språkutsikter (Dominković, Eriksson och Fellenius, 2006).

2.2 Vikten av högläsning
Det är av stor vikt för studiens syfte och metod att vara medveten om de fördelar flera forskare har 
kommit fram till att högläsningen bidrar med, när data ifrån studiens undersökning sedan ska 
bearbetas vid analysen.  
   Edwards (2008) påstår bland annat att högläsning är dagens viktigaste stund. Edwards motiverar 
det påståendet genom att förklara att högläsningen lägger grunden till den ord- och språkbank som 
är ovärderlig för det fortsatta lärandet. Barnen lär sig uppfatta strukturer i text, så som 
meningsuppbyggnad, uttal och satsmelodi. 
   Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) beskriver även de många fördelar som högläsningen 
för med sig. Barnen får genom sina erfarenheter i lässituationer många grundläggande kunskaper 
om att text har mening och att text och tal har en gemensam relation. De tar även upp  den 
långsiktiga effekten av en optimal högläsningssituation där barnens relation till lärande påverkas. 
Högläsningssituationen bidrar alltså till att barnen får utveckla lärandestrategier som kommer att ha 
betydelse under deras fortsatta skolgång.
   Simonsson (2004) återger hur pedagoger ser på högläsning och vad de anser att den bidrar till för 
barnen. Pedagogerna i hennes studie beskriver böcker som barnkultur, alltså att böcker är viktiga att
läsa för att föra kulturarvet vidare, till exempel Astrid Lindgren eller Elsa Beskow. Även att läsning 
är något man behöver för framtiden, för språkutvecklingen och som kunskapskälla. Boken kan 
också vara ett verktyg för att lära sig att sitta still. Som en notis påpekar de pedagoger Simonsson 
kommer i kontakt med att man inte bör läsa för långa böcker då barnen inte kan sitta still allt för 
länge. 
   En gemensam nämnare i den tidigare forskningen som behandlas i det här arbetet är framförallt 
den långsiktiga effekten högläsningen har för barnens framtida skolgång. 
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   Brown (2014) tar också upp att grunden för att det fortsatta lärandet sker i den tidiga utbildningen,
men lägger vikt vid att utbildningen måste vara av hög kvalitet. För att skapa kvalitet menar Brown 
att barn genom aktivt deltagande i läsprocessen får möjligheten till att använda sig av sina växande 
kunskaper inom området. Det gäller att uppmuntra barnen till ett aktivt deltagande genom att göra 
lässituationen till något som blir meningsfullt för dem. 
   Den fonologiska medvetenheten är ännu en aspekt som är återkommande i flera artiklar och 
avhandlingar som berör högläsning i de tidiga åldrarna. Brown (2014) och Crim, C., Hawkins, J., 
Thornton, J., Boon Rosof, H., Copley, J. & Thomas, E (2008) beskriver att barn följer en viss mall i 
sin språkutveckling. Den fonologiska medvetenheten är en viktig och avgörande del för barnens 
framtida skriv – och läsinlärning. Den handlar om språkljuden och kan bland annat stimuleras 
genom att barnen får lyssna på ljud som finns i ord som till exempel vid en högläsningssituation. 
Crim et al. (2008) beskriver till och med den fonologiska medvetenheten som ett kritiskt steg i 
barns literacitetsutveckling och att literacitetsutvecklingen i tidig ålder är starkt kopplad till barnets 
framtida läsning. M. Adlof, W. Catts och Lee (2015) skriver däremot att om man lägger det 
huvudsakliga fokuset på fonologisk medvetenhet, så finns det en stor risk att man missar de barn 
som riskerar att få problem med läsförståelsen i senare skolår. De menar istället på att man inte 
enbart ska utgå ifrån den fonologiska medvetenheten utan se till flera variabler för att avgöra vart i 
sin literacitetsutveckling som ett barn ligger. Att kunna identifiera bokstäver samt att kunna imitera 
meningar, var variabler som  M. Adlof, W. Catts och Lee fann gav goda indikationer på vart i sin 
literacitetsutveckling ett barn låg.

2.3 Genomförandet av högläsning 
För studien är det av intresse att vara medveten om vilka faktorer som kan vara avgörande under en 
högläsning för att den ska bli en kvalitativ lärandeprocess. Spelar de givna förutsättningarna på en 
förskola in på vilken slags kvalité högläsningen får? Givna förutsättningar syftar bland annat på den
fysiska miljön på en förskola samt barnen och personalen som befinner sig där. Befrämjar eller 
kanske förhindrar de att högläsningstillfällen blir mer eller mindre kvalitativa? 
   Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) beskriver framförallt att det är den gemensamma 
språkupplevelsen som stimulerar barnens lärande. Att barnet tillsammans med en vuxen och en bok 
upplever olika former av samspel. I en god högläsningssituation handlar det om dialogen, närheten, 
det gemensamma fokuset och tiden tillsammans med den vuxne. Även själva samspelet mellan 
boken och barnet stimulerar olika lärande. Tillsammans med boken blir det boken som en 
företeelse, som objekt, innehållet i den och språket i skrift. I en förskola där det är många barn är 
det omöjligt att skapa den goda högläsningssituationen om alla barnen skulle delta. Att dela in dem i
mindre grupperingar för att de alla ska känna att de kan få närhet och en givande dialog är till 
exempel ett tillvägagångssätt för att skapa en god högläsningssituation. Att samma pedagog läser 
för samma gruppering av barn är även det en del i att skapa en god högläsningssituation.
   Det är utåt sett ganska enkla metoder som behövs för att skapa en givande högläsningssituation. 
Simonsson (2004) lyfter dock upp hur en vardag på en förskola generellt sett ser ut i Sverige. Hon 
beskriver att vardagen på förskolan är styrd av rutiner och allt som sker i verksamheten blir med 
andra ord hårt inrutat för att dessa rutiner ska kunna fullföljas. Bland annat blir tiden väldigt central 
i verksamheten. Frukost, samling, utelek, lunch, mellanmål och så vidare sker på bestämda tider 
varje dag och det blir viktigt att följa alla dessa tider så att inte resterande rutiner blir lidande under 
dagen. Simonsson beskriver hur pedagoger ofta får brottas med dilemmat att de vill göra så mycket 
som möjligt tillsammans med barnen, men samtidigt behöver de följa rutinerna som finns. Det är 
inte enbart pedagogerna som drabbas av detta, utan även barnen som ofta hamnar i en situation där 
de exempelvis måste avbryta en lek för att tiden för en rutin måste följas. Det som Dominković, 
Eriksson och Fellenius (2006) beskriver att man behöver göra för att skapa en god 
högläsningssituation är något som kräver tid. Men sett till det som Simonsson (2004) återspeglar 

3



om vardagen på förskolor, så är tidsbrist någonting som är vanligt förekommande.
   I den rutinbaserade och något tidspressade vardagen på förskolorna sker högläsningen ofta runt 
uppsamlingstider. Innan eller efter lunch är ett sådant tillfälle och boken används då som ett 
uppsamlingsmoment (Simonsson, 2004). Dickinson, MacCabe och Anastasopoulos (2002) 
beskriver bristen på bokläsning ute på förskolor i New England, USA. Där sker det någon enstaka 
dag i veckan, men de beskriver då samma fenomen som Simonsson (2004), att bokläsningen 
används som ett uppsamlingsmoment medan man förbereder eller inväntar nästa aktivitet. 
Innehållet i lässtunden styrs dessutom av hur det ser ut just då, det är alltså inget planerat.

2.4 Teoretiska utgångspunkter
Den första teoretiska utgångspunkten för det här arbetet är Roger Säljös som bygger sin teori på 
Vygotskijs sociokulturella teori. Han beskriver kunskap som något som först lever i samspel mellan 
olika människor och som sedan blir en del i tänkandet och hos handlandet den enskilde individen. 
Kunskapen kommer sedan tillbaka i nya kommunikativa sammanhang. Lärande handlar alltså om 
vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och sedan brukar (Säljö, 2000). Det 
innebär alltså att kulturen och den sociala omgivningen är det som är viktigast när det gäller att 
utveckla kunskaper (Kroksmark, 2011). 
   Säljö och Vygotskij, skiljer sig inte nämnvärt åt då Säljö som tidigare nämnts, använder sig av en 
sociokulturell grund. Det Säljö gör är att han använder en term som han har valt att kalla 
appropiera, men som även kallas medierat verktyg. Att appropiera innebär att man tillägnar sig 
något och gör det till sitt eget och är i första hand något som är språkligt eller materiellt. Med andra 
ord, att tillägna sig kunskaper genom samspelssituationer (Kroksmark, 2011). För högläsning är 
samspelsituationen en utgångspunkt för att den ens ska kunna ske och det är dessutom kunskaperna 
som barnen får med sig i dessa situationer som gör högläsningen viktig. 
   Den andra teoretiska utgångspunkten som studien använder sig av är Lev S. Vygotskijs proximala 
utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen är ännu en vinkel av det medierade lärandet. Det 
Vygotskij menade var att det finns utvecklingspotential inom varje barn, som dessutom är inom 
räckhåll, men som de bara kan uppnå under vissa omständigheter. Här får alltså samspelet för 
barnen tillsammans med mer kompetenta vuxna en stor betydelse, då ett barn kan prestera mer 
genom samarbete och samspel. Det måste alltså finnas en tydlig skillnad mellan de olika aktörernas 
förmågor för att det ska bli en rörelse inom utvecklingszonen ( Dominković, Eriksson och 
Fellenius, 2006).
   Säljös och Vygotskijs teorier är relevanta för studien genom att deras fokus ligger på samspelet 
mellan två individer och det lärande som sker emellan dem. I en högläsningssituation på en förskola
mellan en pedagog och ett barn blir den proximala utvecklingszonen central och där barnet får 
möjligheten till att appropiera sig nya kunskaper. Själva samspelet är det även andra studier som 
behandlar,  Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) och Brown (2014) är några utav dem.
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3 Metod

3.1 Metodologisk ansats
Utifrån de teoretiska utgångspunkterna för det här arbetet där mycket vikt läggs på det sociala 
samspelet för att ett lärande ska kunna ske, så lägger studien fokus på vilka förutsättningar 
pedagoger har för att kunna skapa samspel tillsammans med barnen under högläsningssituationer. 
Med den här studien är tanken att utforska pedagogernas syn på högläsningen och dessutom få en 
större och mer generell överblick på hur det kan se ut inom en kommun. Med studiens utformning, 
är önskan även att de ska våga vara så ärliga som möjligt om sin egen prestation samt bidragande 
faktorer som eventuellt försvårar arbetet med högläsning. 
   Utifrån Säljös och Vygotskijs tankar kring det medierade lärandet är de frågor som ställs i 
undersökningen (se bilaga 1) i stor utsträckning fokuserade på just samspelet. 

3.2 Metodval
Valet av metod för den här studien blev en enkätundersökning för att få svar på frågeställningarna. 
Enkäten är dessutom utformad som en surveyundersökning online, en så kallad websurvey. 
Fördelarna med en websurvey är bland annat att kunna programmera enkäten så att den får en 
lättförståelig och tilltalande layout, den minskar risken för fel vid bearbetningen av data, samt att 
respondenter oftast uppfattar en websurvey som säkrare när det gäller konfidentialitet (Bryman, 
2011).
   Fördelen med en enkät för studiens syfte är att den så kallade intervjuffekten förhoppningsvis 
uteblir. Vissa av frågorna som ställs i enkäten kan vara av ett sådant slag att respondenten känner att
det finns ett mer eller mindre önskvärt sätt att besvara dem. En utav de frågor som ställs i enkäten är
bland annat hur ofta respondenten använder sig utav högläsning under en dag i verksamheten. På en
sådan fråga kan ett svar där man uppger att man läser flera gånger om dagen kännas mer önskvärt, 
än ett där man uppger att man inte läser alls. Men i och med den anonymitet som enkät medför, 
uppstår förhoppningsvis inte den effekten (Bryman, 2011). 
   Genom att använda en kvantitativ studie med hjälp av en websurvey minskar även risken för att 
göra egna tolkningar av en situation, något som eventuellt har kunnat bli ett problem vid en intervju 
eller observation.
   Då studiens syfte är att frågorna ska nå ut till många personer, för att sedan kunna jämföra data är 
det viktigt att frågorna som ställs är exakt lika till alla respondenter. Via en enkätundersökning blir 
detta möjligt (Bryman, 2011). 

3.3 Etiska aspekter
För att uppfylla de fyra krav som Vetenskapsrådet i första hand kräver, skickades tillsammans med 
utskicket av min websurvey ett bifogat informationsbrev till respondenterna (se bilaga 3). I det 
informerar jag om syftet med studien och websurveyn. Att all data kommer att behandlas 
konfidentiellt, samt att den data som samlas enbart kommer att användas till studien. 
Samtyckeskravet uppfylls genom att de väljer att svara på de frågor som finns i 
enkätundersökningen.
   I utformningen av enkäten är frågorna formulerade så att inte någon enskild individ ska känna sig 
särskilt utsatt, för att säkerställa att ingen av respondenterna kommer till skada (Löfdahl, 2014).
   I websurveyn är alla respondenter avidentifierade, det ska inte finnas någon koppling mellan svar 
och en bestämd individ. Detta har gjorts genom att respondenterna slumpvis har valts ut och den 
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enda kontakt som har gjorts är via respondentens jobbmejl. Adressen kommer efter utskicket inte 
heller finnas lagrad för annan användning (Vetenskapsrådet, 2011). All data kommer sedan att 
förstöras när undersökning är över.
   Då studien använder sig av ett nytt medium, internet, för att genomföra undersökning har det setts
till att det används en hemsida (se bilaga 2) med en god policy. Alla mejladresser och den data som 
samlas in kommer att tillhöra studien och inte säljas vidare. Hemsidan har även en omfattande 
säkerhetspolicy där bland annat lösenord, olika former av kryptering och sekretess ingår.

3.4 Urval och genomförande
Populationen för urvalet bestod av alla verksamma pedagoger inom en medelstor kommun i 
Sverige, både kommunalt anställda men även de ifrån personalkooperativ, föräldrakooperativ, 
aktiebolag och friskolor. Via den utvalda kommunens hemsida valdes det slumpvis ut 300 
mejladresser till pedagoger som var verksamma på olika förskolor.   
   Websurveyn utformades på en hemsida (se bilaga 1) med tio stycken frågor som berörde mitt 
syfte. Websurveyn mejlades sedan ut till de 300 slumpvis utvalda pedagoger och de fick cirka en 
vecka på sig att besvara den. 
   Problem kring den dåvarande länken som följde med i mejlet uppdagades redan samma dag då det
stod klart att en majoritet av respondenterna inte kunde använda sig av den. Dagen efter skickades 
då ut ett mycket enklare designat mejl med en länk som visade sig passa flera.
   En påminnelse om undersökningen skickades ut dagen innan sista svarsdag.
   Sammanlagt svarade 100 stycken av pedagogerna på websurveyn. Vid sammanställningen av alla 
svar, användes hemsidans eget verktyg. I och med att vissa av frågorna som ställdes i websurveyn 
var av det slaget att respondenterna fick ange fler än ett svar, kommer siffrorna i resultatkapitlet 
utgöras av nominella samt procentuella tal. Detta på grund av att procentenheterna kan bli 
missvisande när de används för flersvars frågorna.

3.5 Bortfall
Den första bidragande faktorn till bortfallet blev det första mejlet som gick ut och som tydligen 
innehöll data som var svårläst för en stor mängd datorer och surfplattor ute på förskolorna. Jag hade
inte haft i åtanke att tekniken de använder ofta är lite äldre och inte alltid korrekt uppdaterad med 
den senaste mjukvaran. Trots att ett nytt mejl skickades ut snarast möjligt så var det troligtvis flera 
som vid den tidpunkten hade tröttnat eller inte hade tid nog till att sitta med det en andra gång. 
   Tidsbristen är den andra faktorn, även om enkäten designades på så vis att den skulle ta max 2 
minuter att besvara, så är tidsbristen på förskolor oftast stor och det kanske var många utav de 
tilltänkta respondenterna som inte fick tillfälle till att besvara den. 
   Tredje bidragande faktorn är att vissa av de slumpvis utvalda respondenterna eventuellt inte 
arbetade ute i verksamheten under den tid som websurveyn var tillgänglig. De kunde ha haft 
semester, varit föräldralediga eller sjukskrivna. 
   Den fjärde och sista faktorn är osäkerheten med användandet av internet. De kanske inte läser sin 
mejl regelbundet och om de gör så kanske de uppfattar mejlet som skräppost eller innehållande 
virus. Det kan också vara så att de inte förstår hur de ska gå tillväga antingen med länken till 
enkäten eller hur de ska göra för att besvara enkäten på hemsidan.

3.6 Validitet och reliabilitet
Reliabiliteten för studien kan anses vara hög. Alla utvalda respondenter arbetar inom förskolans 
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verksamhet inom den utvalda kommunen. Detta kan säkerställas genom att mejladresserna kommer 
ifrån kommunens hemsida och respondenterna enbart kan använda dessa om de är inom 
verksamheten. Länken som mejlades ut till samtliga är designad så att den bara ska kunna användas 
en gång ifrån samma IP-adress. Jag undviker på så vis i hög grad att en person svarar mer än en 
gång. 
   Då all svar behandlas och analyseras med hjälp av hemsidan (se bilaga 2) blir noggrannheten hög 
eftersom data får exakta procentenheter som annars skulle vara svåra att få lika säkra om jag själv 
hade suttit och räknat ut dem. 
   Validiteten är inte fullt så hög som reliabiliteten, då jag inte fick in så många svar som jag hade 
önskat. Det går att se tydliga tendenser med de svar som kommit in, men eftersom det fattas 66% av
svaren så kan jag inte uttala mig helt säkert om detta och svarsfrekvensen skulle kunna anses som 
oacceptabel. 
   I och med det höga bortfallet blir det relevant att ifrågasätta om min urvalsgrupp var representativ 
för undersökningen. Jag anser dock inte att urvalsgruppen var fel. Svarsfrekvensen inte skulle ha 
sett mycket annorlunda ut om jag hade valt ut en annan kommun i samma storlek i Sverige, 
eftersom de som jobbar inom förskolan har likartade verksamheter. 
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4 Resultat och analys

4.1 Presentation av fältet
I urvalsgruppen med 300 slumpvis utvalda individer som jobbar vid förskolor i en medelstor 
kommun i Sverige var det 100 individer som svarade. Av dessa var 73% förskollärare, 25% 
barnskötare och de två sista procenten utgjordes av en fritidspedagog och en obehörig förskollärare 
(se diagram, Yrkesroller).
   En klar majoritet av alla respondenter, 89%, jobbar inom en kommunal verksamhet och de 
resterande är anställda vid föräldrakooperativ, personalkooperativ samt en friskola. De anställda 
förskollärarna utgör en majoritet inom varje förskoleregi, förutom friskolan där den enda 
respondenten var fritidspedagog. 
   71% av respondenterna har varit verksamma inom förskolan i mer än 10 år, 15% har varit 
verksamma mer än 5 år och de resterande procenten har varit verksamma i max 5 år. 
   När det kommer till vilken ålder barnen är som respondenterna arbetar med är det en jämn 
spridning över alla barn i förskoleåldern, 37% jobbar med barn mellan 1-3 år, 30% jobbar med barn 
mellan 3-5 år och 33% jobbar med barnen som är 1-5 år. Något som är värt att nämna är att de 37% 
som arbetar enbart med de yngsta barnen, 1-3 år, alla är anställda vid den kommunala 
verksamheten.

4.2 Tillfällen för högläsning
En majoritet på 75% av respondenterna använder genomsnittligt sett högläsningen vid samma 
tillfällen varje dag. Att högläsningen i stor utsträckning verkar ske vid samma tillfällen under en dag
hänger ihop med den tidspressade och rutinbaserade vardag på en förskola som Simonsson (2004) 
beskriver. 
   Med respondenternas svar på vid vilka tillfällen som högläsningen är vanligt förekommande kan 
man ännu tydligare se att högläsningen blir som en sluss mellan olika aktiviteter eller som ett 
uppsamlingsmoment som Simonsson (2004) samt Dickinson, MacCabe och Anastasopoulos (2002) 
beskriver (se diagram, Tillfällen där högläsning är vanligt förekommande). Utav respondenterna 
svarar 52 stycken att högläsningen bland annat används vid samling och 78 stycken att den används 
vid vila. Samlingen och vilan är två tillfällen under en dag då man vill samla upp barnen, få dem att 
ta det lugnt samt även få dem att lyssna. 
   Det går att se en skillnad i om man använder sig utav högläsning vid samma tillfällen under dagen
mellan olika barngrupperna beroende på ålder. Bland de minsta barnen, 1-3 år använder sig 76% av 
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respondenterna sig utav högläsning vid samma tillfällen under en dag, medan bland de äldre 3-5 år, 
så är den siffran 90%. Bland de äldre barnen kan behovet av uppsamlingsmoment, lugna stunder 
och att lära sig om rutiner vara ett större behov än det är hos de mindre.
   Men det moment under dagen som det är vanligast att högläsningen förekommer enligt den här 
undersökningen är under den ”fria” leken. Alltså under den tiden på dagen då barnen ofta har fri 
tillgång till de aktiviteter och material som finns på förskolan. Om högläsning sker under den fria 
leken, så är det något som barnen med stor sannolikhet själva har tagit initiativet till. Att barnen 
själva tar initiativet till högläsning visar på ett intresse från deras sida och att då så många som 79 
stycken av de 100 pedagoger som svarade använder högläsningen under den ”fria” leken tyder på 
att de tar tillvara på barnens intresse. Högläsningen under den ”fria” leken tyder även på att man 
inte enbart ser på högläsningen som ett uppsamlingsmoment. 
   Av de respondenter som uppger att de inte använder sig utav högläsningen vid samma tillfällen 
varje dag är majoriteten av dem sådana som läser för barnen många gånger om dagen. Deras 
högläsning sker dessutom som mest vid tillfällen som inte är rutinstyrda och de använder alltid 
grupper som varierar i storlek. Utifrån detta kan det ses som att de pedagoger som väljer att inte 
använda högläsningen som en rutin blir spontanare med sina högläsningstillfällen. I och med att en 
stor majoritet av dessa pedagoger väljer att läsa vid andra tillfällen än vid vila eller samling, så kan 
det bidra till att antalet gånger på en dag som de läser ökar. Rutinerna styr då alltså inte hur många 
gånger på en dag som de använder högläsning.
   Beroende på barngruppens ålder skiljer sig tillfällena då man vanligtvis använder sig utav 
högläsning. Bland de minsta barnen i åldrarna 1-3 år är använder sig 84% av respondenterna sig av 
högläsningen vid den ”fria” leken och för de äldsta barnen svarar 90% av respondenterna att den 
används under vilan. Att pedagoger använder sig utav högläsning i så stor utsträckning under vilan 
för de större barnen men inte de mindre, kan bero på att de små barnen oftast sover under sin vila. 
Medans man med de äldre brukar samla dem i en soffa eller liknande för att de ska få en lugn stund 
under dagen och högläsningen blir då ett användbart verktyg. Att de små barnen till största delen får
sin högläsning under den ”fria” leken kan hänga ihop med att de i större utsträckning är i behov av 
närhet eller också att de inte orkar leka hela den tiden. I barngrupperna med de mindre barnen finns 
oftast pedagogerna tillgängliga på ett annat vis än de gör bland de äldre barnen. De äldre barnen 
förväntas kunna klara sig själva i större utsträckning. Men kanske är det där som de äldre barnens 
intresse för att ta ett initiativ till högläsning tillsammans med någon utav pedagogerna försvinner i 
och med att pedagogerna inte finns tillgängliga på samma vis.
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4.3 Det dagliga användandet av högläsning

Vila, samling och den ”fria” leken är alla rutiner på en förskola och återkommer varje dag och även 
flera gånger dagligen. Enligt undersökningen var det under de tre rutinerna som högläsningen var 
som mest vanligt förekommande (se diagram, Tillfällen då högläsningen är vanligt förekommande).
Samlingar kan ske flera gånger under en dag, beroende på vilka rutiner en avdelning har, vilan är 
vanligtvis en gång om dagen och den ”fria” leken täcker upp flera timmar av en dag på förskolan. 
Trots att flera uppgav att de läste under dessa tillfällen svarade 65% av respondenterna att de enbart 
använder högläsningen 1-2 gånger om dagen. Det kan givetvis hänga ihop med att respondenten 
arbetar tillsammans med en eller två pedagoger till, vilka också använder sig av högläsningen under
en dag och att de på så vis täcker upp de olika högläsningstillfällena. Fast om man ser till att enbart 
5% av respondenterna uppger att de använder högläsningen när hela barngruppen är närvarande och
att högläsningen i mycket större utsträckning används i mindre grupperingar, så skulle det krävas att
en pedagog läste mer än 1-2 gånger om dagen för att täcka upp rutinerna. Och under den ”fria” 
leken sker högläsningen som sagt oftast på barnens initiativ och då räcker inte 1-2 gånger så långt. 
   32% av respondenterna uppger att de använder sig av högläsningen 2-5 gånger under en dag i 
verksamheten. Bland dessa pedagoger använder sig ingen av enbart hela barngruppen när de har 
högläsning, utan de varierar storleken på grupperna. Att de använder sig av mindre grupper är 
vanligare. Om man ser till dessa siffror så verkar ett flexibelt förhållningssätt gynna möjligheterna 
till att använda sig av högläsning relativt ofta under en dag. 
   81% av de respondenter som använder sig av högläsningen upp till fem gånger på en dag anser sig
dessutom ha de förutsättningar som krävs för att de ska kunna genomföra högläsningen på ett sätt 
som de önskar. För de respondenter som läser för barnen 1-2 gånger om dagen är procenten något 
lägre, men fortfarande hög. Det går alltså inte att se någon markant skillnad mellan dem. Antalet 
gånger som man på en dag läser för barnen, behöver inte vara avgörande för hur respondenterna 
upplever sina förutsättningar.

4.4 Förutsättningarna för högläsning

På frågan om respondenterna känner att de har de förutsättningar som krävs för att genomföra 
högläsningen på det sätt som de önskar svarade 76 respondenter att ja, de kände att de hade 
förutsättningarna. Dock var det enbart 21 respondenter som på följande fråga upplevde att det inte 
fanns några bidragande faktorer som gjorde att högläsningen tillsammans med barnen försvårades 
(se diagram, bidragande faktorer till att högläsningstillfällen försvåras). 
   Den största bidragande faktorn till att högläsnings tillfällen försvåras är barngruppens storlek. Det
var 64 respondenter upplevde detta som ett problem. Den siffran kan förklara varför majoriteten av 
respondenterna använder sig av högläsning i mindre grupper istället för hela barngruppen. Men trots
den flexibla lösningen, verkar det stora barnantalet försvåra högläsningen. 
   Den näst största bidragande faktorn är tidsbrist. 49 respondenter upplever tidsbristen som 
någonting som försvårar högläsningen. Tidsbristens bieffekter är som tidigare nämnts att 
högläsningstillfällen i stor utsträckning sker vid samma tidpunkter under en dag, samt att 
majoriteten av respondenterna använder högläsningen 1-2 gånger på en dag i verksamheten.
   33 respondenter upplevde med miljön som något som försvårar för högläsningen och den blir då 
den tredje största bidragande faktorn. 26 av dessa respondenter uppgav även barngruppens storlek 
som något som försvårar och man kan då dra parallellen att den miljön som är på förskolan inte är 
anpassad för den storleken som barngruppen är. Även om man delar in barnen i mindre grupper för 
högläsningen, så kan det vara svårt att finna ett ostört utrymme som lämpar sig för ändamålet.
   Barngruppens storlek, tidsbrist och miljön verkar alla vara sammanlänkande mer eller mindre. 
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Om man utgår ifrån att barngruppen är för stor på de flesta förskolor och avdelningar, vilket de 
flesta av respondenterna upplevde som ett problem, så leder det givetvis vidare till att de andra 
problemområdena skapas. Tidsbristen infinner sig givetvis om det är fler barn än vad pedagogerna 
har möjligheten att ta hänsyn till, det blir alltså en svårighet att finna tid till en god läsupplevelse för
varje enskilt barn. Miljön påverkas också om antalet individer överskrider en viss gräns som alla 
lokaler har mer eller mindre. Inte bara när det kommer till utrymmet utan även när det kommer till 
logistiken och luften i lokalerna. Enligt undersökningen så är barngruppens storlek ett 
problemområde oavsett ålder på barngruppen.
   Problemet med barngruppens storlek kan också vara varför en liten, men ändå betydande del av 
respondenterna uppgav barnens ointresse vid högläsning som något som försvårar. Om det är för 
många barn vid ett högläsningstillfälle eller helt enkelt i samma lokal, så blir det svårare för dem att
kunna fokusera på högläsningen om det finns distraherande moment i olika former. Här spelar även 
miljön in då lokalerna kanske är för små eller om det inte finns tillgång till olika avskilda rum.
   Även om majoriteten av pedagogerna känner att de har de förutsättningar som krävs, så finns det 
trots allt stora bidragande faktorer som försvårar deras arbete med högläsningen. Det är med stor 
sannolikhet inte enbart ett moment som högläsningen som drabbas under en dag på förskolan på 
grund av barngruppens storlek, tidsbristen och miljön. 

4.5 Förskoleregi och yrkesroll

Om man fördjupar sig i de olika förskoleregierna så som kommunal, personalkooperativ och 
föräldrakooperativ, så kan man få syn på vissa skillnader i vad de uppfattar som de största 
bidragande faktorerna till att högläsningen försvåras.  
   Inom den kommunala förskolans verksamhet är barngruppens storlek den absolut största 
bidragande faktorn och den följs sedan av tidsbrist och miljö. Men hos personalkooperativen och 
föräldrakooperativen kommer barngruppens storlek först som tredje eller fjärde största faktor. Det 
är istället tidsbristen som framstår som deras enda egentliga problemområde då många utav de 
anställda uppger att det inte finns några svårigheter. Det är dock inte helt rättvis att jämföra de olika 
parterna då andelen kommunanställda respondenter är betydligt fler än de ifrån 
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personalkooperativen och föräldrakooperativen. Men det är fortfarande intressant att se att de 
kommunala förskolorna i så hög grad upplever barngruppens storlek som någonting som försvårar. 
Det går att ställa sig frågande till om det tas mindre hänsyn till pedagoger, barngrupperna och 
förskolor rent generellt när det kommer till de som är kommunalt styrda. Är det lättare för en 
kommun att placera ut antalet barn när de själva kanske inte är en aktiv del i förskolan? Eller beror 
det helt enkelt på att mängden barn som ska placeras ut inom den kommunala verksamheten är hög?
För inom personalkooperativen och föräldrakooperativen blir barngruppens storlek inte alls lika 
central och det skulle kunna bero på att pedagogerna själva är mer delaktiga i beslutsfattanden kring
det. 
   Det går även att göra vissa jämförelser i de siffror som rör förskollärare och barnskötare. Rent 
generellt fanns det ingen markant skillnad mellan hur de två olika yrkesrollerna svarade. Att deras 
svar var såpass lika kan bero på att ute i verksamheten idag görs det ingen större skillnad mellan att 
vara barnskötare och förskollärare. Båda yrkesrollerna utför mer eller mindre samma uppgifter i 
verksamheten. 
   Det finns trots allt små skillnader i bland annat deras sätt att utforma högläsningstillfällena på. 
Bland förskollärarna uppger 37% att de läser mer än två gånger per dag för barnen, siffran för 
barnskötare är något lägre och hamnar på 24%. Antalet barn som deltar vid ett högläsningstillfälle 
varierar också. Barnskötarna uppger i störst utsträckning att det varierar hur många barn som deltar. 
Det kan alltså vara hela barngruppen lika väl som mindre grupperingar eller till och med en och en. 
Bland förskollärarna använder sig de flesta av mindre grupperingar. 
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5 Diskussion

5.1 Metoddiskussion

När det kommer till valet att använda websurvey som metod, så hade det gjorts om det trots att det 
inte gick som planerat den här gången. 
   För studiens syfte och på grund av den begränsade tiden som fanns för arbetet, användes en 
kvantitativ metod. Detta för att nå ut till så många som möjligt, på så kort tid som möjligt och för att
senare kunna analysera alla resultat snabbt och effektivt. Här var websurveyn det bästa alternativet 
för studien. 
   När det första mejlet skickades ut till respondenterna uppstod det problem. Mejlet innehöll en mer
avancerad kodning än vad tekniken ute på förskolorna kunde hantera. På grund av det här problemet
skickades därefter ut ett nytt mejl som innehöll en enklare länk till websurveyn. Majoriteten av alla 
svar som undersökningen fick, kom i samband med det andra mejlet och sedan även via 
påminnelsen.
   Problemet som uppstod med respondentbortfallet på websurveyn, skulle kunna ha avhjälpts om 
det hade funnits mer tid till att rädda situationen som uppstod. Respondenter hade en vecka på sig 
att svara på enkäten och på den tiden kändes det inte rätt att skicka ut mer än en påminnelse. Hade 
det istället varit runt två veckor så hade det funnits möjlighet att skicka ut minst två påminnelser 
och då hade förhoppningsvis antalet respondenter ökat markant.
   Som tidigare nämnts känns valet av metod för studien trots allt aktuell, om tiden hade funnits hade
det dock varit intressant att använda sig av en kompletterande metod. En kompletterande metod till 
websurveyn skulle kunna vara intervjuer med pedagoger ute i samma kommun. Med data ifrån både
websurvey och intervjuer skulle möjligheten finnas till att inte bara skapa en generell bild över 
högläsningens användning, men även en mer djuplodad bild. Det skulle bland annat ha varit till 
hjälp för att lättare kunna analysera och ge perspektiv på de resultat som websurveyn gav upphov 
till. 
   I efterhand skulle man kanske kunna ha önskat att fler frågor ställdes i websurveyn, för att i 
resultatkapitlet ha haft möjligheten att jämföra fler intressanta variabler inom syftet. Som att till 
exempel ha ställt frågan om i vilken utsträckning högläsningstillfällena är planerade och koppla det 
till när och hur ofta de använder sig av högläsning. Antalet frågor hölls dock medvetet väldigt lågt  
för att skapa en så kort och koncist undersökning som möjligt. Detta för att respondenterna skulle 
känna att de hade tiden och motivationen till att genomföra den.
   Det går även att ställa sig lite kritiskt till hur urvalet av respondenter gjordes, med tanke på det 
stora bortfallet. Eftersom de slumpvis valdes fram vilka som skulle få en möjlighet att delta, så 
fanns det inte heller någon uppfattning om hur många av dessa personer som var tjänstlediga på ett 
eller annat vis. I och med att de slumpvis valdes ut, så finns chansen att en relativt stor del av dessa 
300 personer inte kollade sin mejl alls just på grund av den anledningen. Tidsbrist och önskan om 
att bevara deltagarnas anonymitet tillät inte ytterligare åtgärder. 
   Även om websurveyn bara fick in en tredjedel av svaren så känns det okej, även om det fanns en 
förhoppning om att få in hälften. Men den tredjedelen utgjordes trots allt av 100 aktiva pedagoger 
inom en kommun. Dessa var slumpvis valda från alla områden inom kommunen, samt olika 
förskoleregier och på så vis får studien en ganska bra och givande överblick. Dessa 100 
respondenterna representerar inte enbart en avskild del i hela verksamheten, utan flera olika 
förskolor spridda i kommunen.
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5.2 Resultatdiskussion

5.3 Rutiner och problemområden
Ett av de områden som studien ville kartlägga var vilka förutsättningar pedagoger har ute på 
förskolorna för att genomföra högläsningen. I analysen av den data som samlades in via 
websurveyn var det vissa problemområden som blev lite tydligare än andra.
   Ett av problemområdena var tidsbristen. Bristen på tid var även något som Simonsson (2004) fann
vara ett problem. Simonsson (2004) beskrev tiden som någonting väldigt centralt i förskolan, då en 
dag där är oerhört rutinbaserad och att olika moment under dagen blir lidande på grund av de starka 
rutinerna. Även i denna studie blev rutinerna på förskolan synliga då läsandet till största delen 
bedrevs vid samma tidpunkter varje dag. Det gick även att se det rutinmässiga i de tillfällen där 
högläsning var vanligt förekommande. Samling och vila hamnade bland de vanligaste tillfällena. 
Dickinson, MacCabe och Anastasopoulos (2002) beskrev även de samma fenomen med att 
högläsning var kopplad till vissa specifika händelser under dagen och att högläsningen oftast fick 
representera någon form av uppsamling. 
   Dickinson, MacCabe och Anastasopoulos (2002), som genomförde sin forskning på förskolor i 
New England, USA, beskrev högläsningen som en bristvara och något som bara förekom ett fåtal 
dagar i veckan. I den här studien blev resultatet inte i närheten av den siffran. Men en klar majoritet 
av respondenterna uppgav att de läser 1-2 gånger på en dag i förskolan, vilket kanske kan uppfattas 
som lite under alla de timmar som barnen och personalen är på förskolan. Att respondenterna inte 
läser mer än 1-2 gånger på en dag, kan givetvis bero på de problemområden som kom fram i 
undersökningen. Barngruppens storlek, tidsbristen och miljön är inga faktorer som underlättar för 
att en pedagog ska ha möjligheten att läsa högt fler gånger på en dag. 
   En intressant vinkling på hur pedagoger ser på sin situation när det gäller högläsning framträder 
genom hur de valde att svara på två av websurveyns frågor (se bilaga 1). På frågan om de kände att 
de hade de förutsättningar som krävdes för att genomföra högläsningen på ett sådant sätt som de 
själva önskade svarade en majoritet att de ansåg att de hade det. Men på frågan efter ombads de att 
svara på om det fanns några bidragande faktorer till att högläsningstillfällena försvårades och 
radade därefter upp ett antal alternativ. Där svarade enbart 21 av 100 att det inte fanns något som 
försvårade för deras högläsning. Man kan tolka de olika svaren som att pedagoger ute i 
verksamheten tar för givet att det ser ut som det gör med barngruppernas storlekar, tidsbristen och 
miljön samt alla andra faktorer som försvårar och att de helt enkelt får anpassa sig till dessa. Att det 
är först när man lägger fram problemområden, som det blir tydligt för dem att de faktiskt är det och 
att det kanske inte behöver, eller bör se ut som det gör i verksamheten.

5.4 Problemområdenas effekt på högläsningens kvalité

De förutsättningar som skapas för pedagogerna på grund av de problemområden som finns, har 
även en inverkan på högläsningens kvalité. Att exempelvis pedagogerna i undersökningen läser 1-2 
gånger på en dag för barnen, under till största delen rutinbaserade moment, gör att man ställer sig 
frågan hur pass kvalitativa de högläsningstillfällena blir. Dominković, Eriksson och Fellenius 
(2006), beskriver i sin studie hur en god högläsningssituation ser ut. En god högläsningssituation 
utmärks av bland annat dialogen mellan den som läser och barnet, närheten och tiden de spenderar 
tillsammans. Den gemensamma språkupplevelsen ger upphov till det medierade lärandet. Utifrån de
resultat som undersökningen visar på kan man ställa sig frågande till hur pass goda 
högläsningssituationerna är ute på förskolorna. Tidsbristen kan bland annat göra så att en 
högläsningssituation blir märkbart påverkad av den stress som den ger upphov till. 
   Många respondenter uppger att storleken på barngruppen varierar vid högläsningstillfällena och 
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att det är sällan som de använder sig av hela barngruppen. Att pedagogerna i min undersökning 
oftare använder sig av mindre grupper istället för hela barngruppen gynnar den goda 
högläsningssituationen.
   I förskolans styrdokument Lpfö98, står det att förskolläraren ska ansvara för att deras arbete i 
barngruppen ska genomföras på så vis att barnen känner att det är meningsfullt och roligt att lära sig
nya saker. De ska även ställas inför utmaning som stimulerar dem till att vilja lära sig mer. Även 
Brown (2014) tar upp vikten av att en lärandesituation bör kännas meningsfull för barnen, för att de 
ska kunna ta in nya kunskaper. Återigen kan man ställa sig frågande till hur pass mycket av dessa 
olika aspekter som högläsningen ute på förskolorna egentligen fyller. Om man utgår ifrån de 
problemområden som framkommit i studien, hur stor möjlighet har då pedagogerna att genomföra 
en högläsning där barnen känner att det är meningsfullt att delta? För dem blir det nog snarare ett 
tillfälle då de vet att de bör sitta stilla, tysta och lyssna. Det blir alltså ännu en rutin i deras vardag. 
Och det är inte enbart barnen som kan uppfatta sådana högläsningstillfällen som ett tillfälle då man 
bör vara stilla. Enligt Simonsson (2004) har vissa pedagoger själva den uppfattningen om 
högläsningen. I hennes studie uttalade sig några pedagoger om att man inte bör läsa för länge för 
barn, eftersom de inte klarar av att sitta stilla någon längre tid. Även i den här undersökning verkade
vissa pedagoger ha samma uppfattning, då en liten del av dem uppgav att barns ointresse för 
högläsning var en bidragande faktor till att högläsningstillfällena försvårades. Dickinson, MacCabe 
och Anastasopoulos (2002) märkte även de i sin studie att de högläsningstillfällen som sker oftast 
styrs av nuet. Det är sällan ett planerat moment där pedagogen har planerat för hur 
högläsningsstunden ska genomföras. Det blir snarare att man väljer en bok på plats som passar till 
den tiden som man har på sig. 
   Det är viktigt att ha i åtanke att den här studien inte täcker fler än 100 individer. Samtidigt kan det 
vara intressant att se en kvantitativ studie med en relativt stor mängd individer, när det annars är 
vanligare att angripa det här ämnet med hjälp av en kvalitativ där det är färre individer. 
   Det är intressant att se att många saker ser snarlika ut på olika förskolor på flera platser i världen. 
Trots att den här studien kan kännas lite kritisk till hur högläsningen används ute på förskolorna i 
Sverige idag, så får man inte glömma bort att högläsningen ändå är en självklarhet i förskolornas 
vardag. Trots det var det de sjunkande resultaten inom läsförståelse i PISA-rapporternas som gav 
inspirationen till den här studien (Skolverket, 2014). Ett sjunkande resultat vad gäller läsförståelse 
tyder på att det är någonting som inte riktigt stämmer. I mycket av den tidigare forskning som den 
här studien har behandlat, bland dem Brown (2014) samt Dominković, Eriksson och Fellenius 
(2006) tas vikten av högläsning upp är för det framtida lärandet. Edwards (2008) sammanfattar det 
hela väldigt bra genom att säga att högläsning är dagens viktigaste stund.

5.5 Vidare forskning

Det finns många olika vägar att gå för att fortsätta på det som den här studien har påbörjat, som 
anknyter till  flera andra studier som gjorts med i stort sett samma syfte. Mest önskvärt hade varit 
att finna en outforskad del inom det här ämnet att arbeta vidare med.
   Ett sätt att arbeta vidare skulle vara att fortsätta och gå djupare in på att undersöka betydelsen av 
en tidig introduktion till böcker och högläsning genom vårdnadshavare eller pedagoger på en 
förskola. Hur stark är kopplingen mellan en tidig introduktion och en individs livslånga intresse för 
det skrivna ordet? Bestämmer denna koppling vilka individer som under  de senare skolåren 
kommer att ta sig igenom många utav skolämnena utan några större svårigheter?
   Det skulle vara intressant undersöka sambandet mellan miljö och högläsning, då den under 
studien dök upp som ett problemområde. Hur skulle man kunna gå till väga för att med enkla medel
förbättra miljön på förskolan, utifrån de förutsättningar som finns idag? Vilka medel är de mest 
effektiva? Men kanske framförallt, i vilken utsträckning ska barnens lärandemiljö  behöva sättas 
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åsido för besparingar och dylikt? Är inte platsen där barnen vistas en av de mer grundläggande 
aspekterna för att hela förskolans verksamhet ska fungera utifrån de olika stadgar som 
styrdokumentet sätter upp?
   Bland alla respondenter fanns det ingen som uppgav sin egen bristande högläsningsförmåga, som 
någonting som skulle försvåra. Här kan man kanske se en skymt av hur den generella synen på 
högläsning ser ut. Att läsa högt ur en bok kan ju alla göra och det kan vara att det är så många ser 
det. I förskollärarprogrammet vigs det många timmar åt att lära sig hur man läser högt. Det finns 
många olika aspekter som man bör vara medveten om när det gäller högläsning, om man vill göra 
det till en faktiskt upplevelse för de som lyssnar. Konsten att välja bok, ge karaktärerna i boken en 
röst, skapa stämning, röstläge och en hel del andra saker är väsentliga för att högläsningen ska bli 
en givande upplevelse. Utifrån det, så skulle det vara intressant att se hur pedagoger resonerar kring 
högläsning.  
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Bilaga 1. Enkätmall

1. Yrkesroll
¤ Förskollärare
¤ Förskollärare obehörig
¤ Barnskötare
¤ Fritidspedagog

2. Antal år inom förskoleverksamheten. 
¤ 1-3 år
¤ 3-5 år
¤ 5-10 år
¤ 10 år eller mer

3. Förskoleregi
¤ Kommunal
¤ Personalkooperativ
¤ Föräldrakooperativ
¤ Aktiebolag
¤ Friskola

4. Inom vilken åldersgrupp är barnen du arbetar med?
¤ 1-3 år
¤ 3-5 år
¤1-5 år

5. Hur många gånger under en dag använder du dig av högläsning tillsammans med barnen?
¤ 1-2 gånger
¤ 2-5 gånger 
¤ 5 gånger eller mer
¤ Aldrig

6. Sker högläsningen genomsnittligt sett vid samma tillfällen under dagen, som till exempel vid vila
eller under en samling?
¤ Ja
¤ Nej

7. Vid vilka tillfällen är högläsning vanligt förekommande? Markera alla de svarsalternativ som 
stämmer överens med din uppfattning.
¤ Vila
¤ Samling
¤ Under den ”fria leken”
¤ Under tematiskt arbete
¤ Utevistelse
¤ Fruktstund
¤ Utevistelse
¤ Annat tillfälle

8. Hur många barn brukar samtidigt delta vid högläsningstillfällen?
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¤ Hela barngruppen
¤ Mindre grupper
¤ En och en
¤ Varierar

9. Känner du att du har de förutsättningar som krävs för att genomföra högläsningen på det sätt du 
önskar?
¤ Ja
¤ Nej

10. Är någon/några av följande alternativ bidragande faktorer till att högläsningstillfällen försvåras?
Markera alla de svarsalternativ som stämmer överens med din uppfattning.
¤ Barngruppens storlek
¤ Miljön
¤ Tidsbrist
¤ Brist på material
¤ Ointresse bland barnen
¤ Ointresse bland personalen
¤ Egen osäkerhet när det kommer till högläsning
¤ Annat
¤ Det finns inga svårigheter vid högläsningstillfällena
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Bilaga 2. surveymonkey.com sekretesspolicy

Key Privacy Points:

IF YOU CREATE SURVEYS:

•Your survey data is owned by you. Not only that, but SurveyMonkey treats your surveys as if they were private. We don't sell them to anyone and 
we don’t use the survey responses you collect for purposes unrelated to you or our services, except in a limited set of circumstances (e.g. if we are 
compelled by a subpoena, or if you’ve given us permission to do so).

•We safeguard respondents' email addresses. To make it easier for you to invite people to take your surveys via email, you mayupload lists of 
email addresses, in which case SurveyMonkey acts as a mere custodian of that data. We don't sell these email addresses and we use them only 
as directed by you and in accordance with this policy. The same goes for any email addresses collected by your surveys.

•We hold your data securely. Read our Security Statement for more information.

•Survey data is stored on servers located in the United States. More information about this is available if you are located in Canadaor Europe. 
SurveyMonkey will process your survey data on your behalf and under your instructions (including the ones agreed to in this privacy policy).

IF YOU ANSWER SURVEYS:

•Surveys are administered by survey creators. Survey creators conduct tens of thousands of surveys each day using our services. We host the 
surveys on our websites and collect the responses that you submit to the survey creator. If you have any questions about a survey you are taking, 
please contact the survey creator directly as SurveyMonkey is not responsible for the content of that survey or your responses to it. The survey 
creator is usually the same person that invited you to take the survey and sometimes they have their own privacy policy.

•Are your responses anonymous? This depends on how the survey creator has configured the survey. Contact them to find out, or click here to 
read more about respondent anonymity.

•We don't sell your responses to third parties. SurveyMonkey doesn't sell or share your survey responses with third party advertisers or marketers 
(although the survey creator might, so check with them). SurveyMonkey merely acts as a custodian on behalf of the survey creator who controls 
your data, except as further described in this privacy policy with regard to public surveys.

•If you think a survey violates our Terms of Use or may be engaging in illegal activity, click here to report it.
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Bilaga 3. Den första inbjudan till websurveyn
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