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Sammanfattning 

 
Denna studie undersöker vad förskollärare har för syften med högläsning och vilka strategier de 

använder, detta för att få kunskap om hur det går att arbeta med högläsning som ett pedagogiskt 

verktyg. Examensarbetet har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv för att förstå hur 

högläsning kan bidra till barns språk och lärande genom interaktion och samspel med andra barn 

och vuxna.  

 

För att undersöka hur förskollärare arbetar med högläsning har en enkät skickats ut till 

förskollärare i Mellansverige. Resultatet visar att förskollärares syften med högläsning är att 

skapa intresse för böcker, främja barns språk och ge en lugn stund. För att göra detta använder de 

strategier som läsa med inlevelse, samtala om det lästa samt göra bokval utifrån barns intresse 

och ålder. Förskollärarna nämner också att det är viktigt att skapa en miljö som underlättar vid 

högläsningen. En slutsats som studien visar är att förskollärare upplever många hinder i 

verksamheten, det kan till exempel vara stora barngrupper, tidsbrist eller personalbrist. Dessa 

hinder kan vara en anledning till att högläsningen inte når sin fulla potential. Trots dessa hinder 

förekommer högläsning dagligen och förskollärarna anser att arbetet med högläsning är en viktig 

del i förskolans verksamhet.  
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1.Inledning  
Högläsning är en vanligt förekommande aktivitet i förskolan. Den kan användas i olika syften 

och hur den används är avgörande för barns utveckling. Att högläsning används i förskolan är 

välkänt men frågan är hur den tas tillvara. Använder förskollärare högläsningen till dess fulla 

potential? Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) ifrågasätter om den dagliga högläsningen utgår 

från didaktiska överväganden och om den används som det pedagogiska verktyg det kan vara. 

Författarna menar att högläsningens potential inte används till fullo, alltså potentialen som kan 

utveckla barns språk. Denna potential skulle kunna utnyttjas mer än vad den görs på många 

förskolor idag. Intresset för högläsning uppstod då vi fick utbildning inom ämnet och insåg att 

det forskningen förespråkar inte alltid stämmer överens med hur det faktiskt ser ut i den 

praktiska verksamheten. Vi inser vikten av högläsning för barns språkutveckling, därför vill vi 

undersöka närmare vad förskollärare har för syn på just högläsning och hur de arbetar med det.  

 

Svensson (2009a) menar att högläsning bidrar till barns språkutveckling genom att den breddar 

barnens ordförråd, fonologiska medvetenhet och bokstavskunskap. Barnens språk kan utvecklas 

genom bokläsning om förskollärare ger barnen rätt förutsättningar. Vidare menar Svensson att 

högläsning som används som ett pedagogiskt verktyg kan bidra till att barnen ges egna verktyg 

för att kunna tolka och förstå texter, att kunna läsa mellan raderna samt kunna dra slutsatser 

utifrån det de får höra. Dessa förmågor kan utvecklas om barnen ges möjlighet att samtala om 

texter. Förskollärare har makt att introducera litteratur för barn redan i tidig ålder. Val av böcker 

och innehåll spelar stor roll för barns upplevelser av litteratur. 

Damber et al. (2013) beskriver att tidiga möten med texter underlättar för barnen i deras framtida 

läsande. Positiva erfarenheter av litteratur kan skapa intresse för att läsa vilket är en viktig 

förutsättning för barns drivkraft till läsning. Miljön är också avgörande för kvalitén på läsningen. 

Läroplanen för förskolan skriver att “Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får 

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

och andra texter” (Skolverket, 2018, s.8). Denna text har tillkommit i den reviderade läroplanen 

och visar vikten av högläsning samt att det är något som förskollärare ska beakta i den dagliga 

verksamheten.  

En avgränsning har gjorts under sökningen av tidigare forskning. I den sökningen fann vi ett 

mindre urval av nationell forskning om högläsning i förskolan. I de studier som vi tagit del av 

ligger fokuset på omfånget av högläsning men få studier undersöker förskollärarens roll och 

förhållningssätt. Därför har vi valt att undersöka förskollärares betydelse för barns 
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språkutveckling i mötet med litteratur. Vilka strategier använder förskollärare i samband med 

högläsning? 

 

  

1.2 Syfte 
 

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka strategier förskollärare använder i samband med 

högläsning samt vilka syften de har med att läsa för barn. Eftersom högläsning äger rum i en 

social kontext, kommer detta arbete utgå från ett sociokulturellt perspektiv.  För att få svar på 

undersökningen används följande frågeställningar:  

 

● Vad har förskollärare för syften med högläsning? 

● Vilka strategier använder förskollärare när de läser för barn? 

 

 

2.Litteraturgenomgång  
I denna litteraturgenomgång kommer vi presentera sökt forskning och policydokument inom det 

valda ämnet. De sökord som vi använt oss av är Read alouds, Preschool, Preschool teacher och 

Environment. Vi har använt oss av databaserna ERIC, Swepub och Google Scholar. 

Litteraturgenomgången presenteras under följande rubriker: Högläsningens betydelse, 

förskollärarens roll samt tidpunkt- och miljöns betydelse. Avslutningsvis beskrivs 

examensarbetets teoretiska utgångspunkt sociokulturellt perspektiv, som vi utgått från i 

examensarbetet för att förstå högläsningen som social aktivitet.  

 

 

2.1 Högläsningens betydelse 
Enligt Skolverket (2018) ska varje barn i förskolan ges möjligheten att utveckla sin fantasi och 

föreställningsförmåga, utveckla förmågan att använda och förstå begrepp, skapa intresse för 

berättelser, bilder och texter samt kunna tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. Barnen ska 

även ges möjligheten att utveckla ett nyanserat talspråk, utveckla sitt ordförråd samt utveckla 

förmågan att uttrycka sina tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. I 

läroplanen för förskolan som reviderades år 2018 har begreppet högläsning tillkommit och 

beskrivs som något som ska användas för att ge barnen förutsättningar att utveckla språket. I 

läroplanen från år 2016 har högläsning inte nämnts, vilket visar på att det tidigare har varit 
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frivilligt att läsa böcker för barn och att det numera är ett krav. Det har varit tydligt att 

förskollärare ska arbeta med språkutveckling men det har inte nämnts att det ska ske genom 

högläsning. 

Eftersom det numera är ett krav att förskolan ska arbeta med högläsning ingår även att förskolan 

ska arbeta med högläsning utifrån de didaktiska frågorna som handlar om när, var, hur, varför 

och med vem? Detta eftersom läroplanen beskriver att barnen ska få förutsättningar för att kunna 

samtala om litteratur och andra texter (Skolverket, 2018).  

Damber (2015) menar att högläsning har en given plats i förskolan och att läsning av litteratur 

kan bidra till att ge barn kunskap om omvärlden och om människors livsvillkor. Det är viktigt att 

förskolan ger barnen positiva textmöten för att de ska ha förutsättningar med sig senare i livet. 

Högläsning i förskolan kan utveckla barns empati, deras kommunikativa och språkliga förmåga 

samt utveckla förmågan att reflektera. Damber beskriver vidare att högläsning kan bidra till att 

utveckla barns språk, deras förståelse för begrepp samt skapa intresse för att skriva och läsa. 

Samtidigt visar studierna också på att barns utveckling är beroende av på vilket sätt högläsning 

används och om det sker samtal kring böckerna.  

Sterling Honig och Shin (2001) anser att högläsning bidrar till yngre barns språkutveckling. 

Förskollärare kan också bidra till att barn blir intresserade av böcker genom att de får tidiga 

positiva erfarenheter av bokläsning. Vidare beskriver Sterling Honig och Shin att när 

förskollärare läser böcker för de yngre barnen i förskolan får barnen möjlighet att utveckla 

kunskap kring olika objekt som de kan relatera till. Det kan till exempel vara leksaker eller djur 

som de känner igen från tidigare erfarenheter. Genom att barnen får se tydliga bilder i böcker blir 

det lättare för dem att kunna se och relatera till bilderna. På så vis ökas barnens ord- och 

begreppskunskap.  

Pentimonti och Justice (2009) menar att högläsning som sker kontinuerligt kan gynna denna 

utveckling och det är viktigt att barnen får vara aktiva genom att delta i samtal och svara på 

frågor. Vidare menar Pentimonti och Justice att dessa aspekter är viktiga för att barn ska kunna 

utveckla språket i samband med högläsning.  

 

Sammanfattningsvis visar föregående stycke att högläsning bidrar till barns utveckling på många 

olika sätt till exempel genom att utveckla språket och deras förmåga att reflektera samt 

kommunicera. Vidare bidrar högläsningen också till att öka barns empati och intresse för att 

skriva och läsa. Högläsning har en särskilt stor betydelse för de barn som inte får erfarenheter av 

högläsning i hemmet. 
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2.2 Förskollärarens roll 
Damber (2015) beskriver att det inte är själva högläsningen som gör att barns språk utvecklas 

utan det kräver att barnen ges möjlighet till en djupare förståelse för texten. För att få de positiva 

effekterna av högläsning räcker det inte att enbart samtala med barnen utan de behöver också få 

träna förmågan av att dra slutsatser av vad som kommer hända, upptäcka mönster i texten och 

dra paralleller till egna upplevelser utifrån det lästa. Damber et al. (2013) skriver att förskollärare 

kan engagera barn i samtal om texter och på så vis stötta dem i att förstå och tolka texter, samt 

sätta texterna i relation till sina egna erfarenheter. Det är i samtal som barnens förmåga att röra 

sig i texter kan utvecklas. Med denna förmåga kan de använda det de redan vet om berättelsen 

för att skapa en förståelse för det som kommer. Damber et al. har sett i sin genomförda studie att 

samtal vid bokläsning förekommer sparsamt samt att dessa samtal sällan är utvecklande eller 

knutna till barnens egna erfarenheter.  

 

Enligt Chambers (2011) behöver barn få samtala om innehållet i böcker för att få en förståelse 

för det lästa. Chambers menar att det är förskollärarens uppgift att stötta barnen genom 

boksamtal då det kan bidra till nya upptäckter i bokens innehåll som barnen inte kunnat gjort på 

egen hand. För att boksamtalet ska vara av kvalitet har Chambers utformat fyra grundfrågor. 

Dessa är: Var det något speciellt du gillade i boken? Var det något speciellt du inte gillade? Var 

det något du inte förstod eller tyckte var svårt? Lade du märke till några mönster eller 

kopplingar?  Dessa frågor kan omformuleras eller anpassas efter åldersgrupp och individ.  

 

Damber (2015) skriver att förskollärare sällan har en bakomliggande tanke med att läsa böcker 

för barn. Hennes studie visar att högläsning följdes upp av boksamtal endast 27% av gångerna. 

Användningen av högläsning som didaktiskt verktyg kan sägas blev försummat då det inte 

genomfördes särskilt många analytiska samtal efter att ha läst med barnen. Förskollärare bör 

skapa aktiviteter i samband med högläsningen som gör att barnen får möjlighet att erövra nya 

kunskaper genom tidigare erfarenheter och på så vis utvecklas kognitivt genom läsningen. 

Svensson (2009a) skriver att dagens förskollärare är väl insatta i att läsa för barn. Förskollärare 

kan därmed stötta barnen att förstå texter på ett djupare plan och utveckla förmågan att läsa 

mellan raderna. Vid högläsning kan barn få erfarenheter av att samtala om texter, förstå vad de 

handlar om, lära sig tolka dessa samt förhålla sig kritiskt. Barn ges redskap till att ta till sig texter 

genom att förskollärare resonerar med dem om texter och tillsammans försöker förstå vad som 

händer och varför det händer. Barn som har dessa erfarenheter kan få det lättare i sin senare 
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skolgång och uppleva den som mer meningsfull än de barn som inte fått dessa erfarenheter. Detta 

är även något som förskolan ska arbeta med enligt läroplanen för förskolan. Vidare sett kan 

boksamtal även bidra till barnens fonologiska medvetenhet och bokstavskunskap.  

 I en studie genomförd av Ziolkowski och Goldstein (2008) visade det sig att barn som riskerade 

få lässvårigheter fick ökade kunskaper om språket samt ökat intresse för språket genom 

boksamtal och fonologiska övningar. Pentimonti och Justice (2009) skriver också om boksamtal. 

Genom att barn deltar i konversationer om texter i böcker kan de lära sig att prata om ord, 

berättelser och karaktärer samt svara på frågor om det lästa. Högläsning kan bidra till ett 

sammanhang där barn och vuxna får samtala om ett gemensamt ämne. Detta bidrar till att barnet 

kan delta i meningsfulla och sofistikerade konversationer kring böcker.   

Svensson (2009a) beskriver att det inte är en självklarhet att alla barn vill lära sig att läsa. Det 

finns många barn som behöver tillfällen att kunna samtala om innehåll i böcker samt kunna 

förstå bokens mening och djup för att kunna intressera sig för skriftspråk. Det är viktigt att ge 

dessa barn hjälp till att kunna relatera sina egna erfarenheter till böckerna och då är läraren 

särskild viktig, eftersom läraren oftast känner till barnens intressen och bakgrund. Vidare skriver 

Svensson (s.5) att en lärare som arrangerar en miljö där barngruppen får utvecklas som läsande 

individer visar på en medvetenhet om sin betydelse för barnens språkutveckling. Begreppet 

“community readers” innebär att lärare arbetar för att få barngrupper att kunna utvecklas så att de 

kan identifiera sig som läsare och skrivare. Uttrycket innebär också att läraren bör kunna samtala 

om innehållet och om språket i böcker. Genom att dramatisera, leka och skapa bilder utifrån 

bokinnehåll kan lärare bidra till barnens utveckling inom språk.  

Mgee och Schickedanz (2007) skriver att barns läs- och språkförståelse kan utvecklas genom att 

förskollärare återberättar böcker och dramatiserar dem, läser flera böcker med liknande innehåll, 

samt erbjuder barnen att leka med olika föremål som är kopplad till bokens innehåll och 

karaktärer. Mgee och Shickedanz (s.1) skriver också att det har visat sig att det mest effektiva 

sättet för användning av högläsning är när barnen är aktiva och involverade i läsningen, samt 

svarar och ställer frågor istället för att bara sitta och lyssna. Detta tillvägagångssätt kallas för 

“interaktiv dialog” och bidrar till att utveckla barnens ordförråd. 

Damber et al. (2013) skriver att det är viktigt för högläsningens kvalitet att förskolläraren skapar 

en förväntan inför ett lästillfälle. Det kan till exempel vara att prata om omslagsbilden till boken, 

eller läsa på bokens baksida. Detta kan både bidra till en förförståelse för bokens innehåll samt 

skapa ett intresse och engagemang hos barnen. Genom att förskolläraren läser med inlevelse, 

använder rösten och sitt kroppsspråk kan högläsningsstunden bli mer intressant för barnen. Det 

är bra om förskolläraren själv tycker om den bok som valts och att förskolläraren har läst den 
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själv innan den läser för barnen. Detta möjliggör att förskolläraren kan ha ögonkontakt med 

barnen och på så vis involvera de barn som börjar bli rastlösa.  

 

Sammanfattningsvis har förskolläraren en viktig roll när det kommer till högläsning. Hen har 

möjlighet att skapa förutsättningar för lärande vid högläsning. Hur högläsningen utformas är 

beroende av förskollärarens förhållningssätt och kunskap om ämnet. Det finns en bild av att 

förskollärare behöver bli mer medvetna om hur de arbetar med högläsning för att gynna barns 

utveckling.  

 

2.3 Tidpunktens- och miljöns betydelse 
Dennis, Lynch och Stockhall (2012) skriver att förskollärare är ansvariga för att utforma en miljö 

så att barn får uppleva språkliga aktiviteter. Barn som lever i en miljö rik på litteratur ges 

möjlighet att utveckla språket genom att delta i meningsfulla läs-och skrivaktiviteter. Genom att 

förskolor satsar på bokmiljöer och samarbetar med bibliotek kan de skapa möjligheter för barnen 

att kunna använda och utforska många olika böcker och berättelser. Hur miljön är utformad, 

vilka val av böcker som görs samt hur förskollärare engagerar barnen under högläsningen är 

viktiga aspekter för att högläsningen ska nå sin fulla potential.  

Författarna menar att när förskolläraren utformar en läsmiljö bör man se till att den är väl upplyst 

eftersom det hjälper barnen att kunna se både bilder och texter tydligt. Den plats där 

högläsningen äger rum bör vara placerad på en lugn och tyst plats samt där det inte sker någon 

lek som kan distrahera de barn som vill läsa. Det är också viktigt att utforma en plats där barnen 

kan sitta bekvämt. Vidare argumenterar Dennis et al. för att läsmiljön bör utformas med 

försiktighet samt utifrån barnens individuella behov. Att ha egna platser åt barnen kan ge ett 

lugn. Barnen kan till exempel få en egen plats på mattan som gör det möjligt för dem att 

koncentrera sig på berättelsen. Vissa barn är dock mer bekväma med att sitta på en stol och 

därför bör det finnas alternativ för alla barn att kunna sitta där de är mest bekväm.  

 

Guo, Justice, Kaderavek och McGinty (2012) belyser vikten av att förskolan erbjuder barnen ett 

utbud av böcker som är baserad på deras intressen. Det är viktigt att det finns böcker med olika 

svårighetsgrad samt att de innehåller ämnen som är intressanta för barnen i dagsläget. Om 

förskolan arbetar temainriktat är det av stor vikt att det finns böcker inriktat mot temat. Detta kan 

bidra till att barnen får ett ökat intresse och ökad förståelse för temat. Böckerna kan även bidra 

till ett lärande inom temat eftersom böckerna skapar möjlighet för diskussion, samtal och 

reflektion.  
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Svenssons (2009b) studie visar att de flesta förskollärare läser för barn för att skapa en lugn 

stund före eller efter lunch. Många förskollärare upplever att det är lugnt och mysigt att läsa för 

barn inför att de ska sova, men detta bidrar till att barnen är trötta och därför inte särskilt aktiva 

och mottagliga för diskussion. Med detta menar Svensson att förskolläraren missar en chans att 

kunna involvera barnen i bokens innehåll och samtala om det som står mellan raderna. Detta 

resulterar i att boken inte används som det pedagogiska verktyg det bör vara.  

Damber et.al (2013) menar att högläsningen ofta verkar vara en rutinmässig aktivitet som 

förekommer vid vila eller i anslutning till måltider. Författarna problematiserar detta då de menar 

att barn behöver vara koncentrerade och aktiva för att kunna bearbeta bilder och texter samt delta 

i diskussion. Förskollärarna har sällan ett mål med läsvilan förutom att ge barnen en lugn stund. 

Att läsa för barn som är hungriga och trötta skapar inte stora möjligheter för lärorika samtal, 

detta verkar vara något som förskollärare sällan reflekterar över.  

 

För att sammanfatta detta avsnitt kan vi se att viktiga aspekter för högläsningen är att den äger 

rum på en tyst och lugn plats där det inte finns några störningsmoment, samt att alla barn kan 

sitta bekvämt och se bilderna tydligt. Även tidpunkt för högläsningen är viktig då barnen 

behöver vara pigga för att kunna förstå innehållet i böcker. Förskolan bör ha ett stort utbud av 

böcker där alla barn kan finna böcker av intresse och som utmanar dem.  

3.Teoretiskt ramverk 
Sociokulturellt perspektiv 
 

Barn som får uppleva olika sorters texter genom högläsning ges förutsättningar till att delta i 

framtida sociala interaktioner som innebär läs- och skrivaktiviteter (Pentimonti & Justice, 2009). 

Vygotskij (1999, refererad i Björklund, 2008) menar att barn kan utveckla språk och 

begreppsbildning när de får ingå i sociala sammanhang i en gemensam kultur.  

Kultti (2012) menar att det sociokulturella perspektivet baseras på intresset för människan som 

social och kulturell varelse. Människans utveckling studeras utifrån hur de tillägnar sig 

sociokulturella erfarenheter.  Fokus ligger vid relationen mellan kollektiv och individ och på hur 

människor skaffar sig kulturella redskap och lär sig att använda dem i sociala sammanhang som 

till exempel högläsning. Språket är det viktigaste kulturella redskapet. Lärande och utveckling 

förstås som att individer tolkar och förstår kulturella redskap och gör dem till sina egna genom 

samspel med andra. Människors agerande i sociala sammanhang är beroende av den sociala, 

kulturella och historiska kontexten.  
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En viktig del av det sociokulturella perspektivet är samtal och kommunikation. Det är i det 

sociala samspelet som individer kan utvecklas. Med hjälp av språket kan nya erfarenheter 

erövras. I det sociokulturella perspektivet handlar lärande om att utveckla den förmågan som 

redan finns. Genom att barn har språket och förståelse för begrepp kan de få en djupare förståelse 

av inhämtad information (Jakobsson, 2012).   

Barn som får delta i språkliga aktiviteter där de får träna sin kommunikationsförmåga ges 

förutsättningar för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Att kunna göra sin röst hörd och 

förmedla budskap är viktiga förmågor för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle likaså är det 

viktigt att kunna skriva och läsa. Meningsskapande ligger till grund för läs- och skrivaktiviteter. 

Om barnen får möjlighet att engagera sig i aktiviteter som de anser är meningsfulla kan det bidra 

till ett lustfyllt lärande.  

Meningsskapande innebär alltså att det ska finnas ett syfte med det barnen ägnar sig åt i 

förskolan och att det ska vara meningsfullt för dem. Barn kommer med olika erfarenheter och 

kan på så vis bidra till varandras lärande och genom böcker kan barnen få kunskap om den 

omgivande världen samt den rådande kulturen som barnet lever i (Damber, 2015).  

4.Metod  
I detta avsnitt redogörs för val av metod samt hur undersökningen genomförts. Dessutom 

kommer vi att redogöra för bearbetningen av insamlat material samt etiska ställningstaganden.  

 

4.1 Metodval  
För att få svar på hur förskollärare arbetar med högläsning har noggranna överväganden gjorts 

från vår sida för att komma underfund med vilken metod som skulle kunna vara lämplig för 

detta. För att få en så bred bild som möjligt av förskollärares syn på högläsning valdes metoden 

enkät. Detta gjordes för att nå ut till så många förskollärare som möjligt. Enkäter är till sin fördel 

när forskaren vill nå ut till en större målgrupp och kan bidra till ett bredare resultat än vad till 

exempel metoden intervju gör. Samtidigt ger kvantitativa data som samlas in via enkät ingen 

djupare förståelse för det valda ämnet. En större mängd material underlättar ändå för att få syn på 

mönster men det kan också finnas svårigheter med att få svar på enkäter (Stukàt, 2011). 

Datainsamlingen intervju samt observation har medvetet valts bort då det finns en risk för att 

förskollärare upplever situationen som pressad och därför agerar annorlunda än vad hen kanske 

skulle göra vid en vardaglig situation. Dessa metoder kan också vara mer tidskrävande samt ge 

oss en mindre sanningsenlig bild av hur högläsning används i förskolan.  
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Stukàt beskriver att med hjälp av metoden enkät kan man undvika omedveten styrning som kan 

ske i intervjuer. I en enkätundersökning är den som svarar helt anonym och slipper känslan av att 

svara på ett vis som förväntas av den som intervjuar. Detta beskrivs även av Bryman (2016) som 

menar att metoden enkät minskar risken för att den svarande påverkas av omgivande faktorer 

som kan påverka svaren. Intervjuarens kön, etnicitet och social bakgrund är sådant som kan 

påverka respondenten i hur den väljer att svara. Vidare beskriver Bryman att intervjuer kan 

medföra att respondenten känner ett behov av att ge en positiv bild av sig själv, det är en av 

anledningarna till att metoden enkät har valts i detta arbete. Det finns en risk att respondenterna 

kan framställa en icke sanningsenlig bild av sig själv även i en enkätundersökning. I den här 

studiens enkätundersökning utgår vi dock från att respondenterna svarat uppriktigt på 

enkätfrågorna. 

 

4.2 Genomförande 

Vid enkätundersökning är det viktigt att formulera frågor som gör att det går att få svar på det 

övergripande syftet med arbetet. Det är också viktigt att fundera över valet av öppna och slutna 

frågor (Löfdahl et.al, 2014). Vid utformandet av enkätfrågorna (se bilaga 3) funderade vi därför 

över vårt syfte med examensarbetet och vilka frågor vi behövde ställa för att få svar på 

frågeställningarna. Bryman (2016) menar att när en enkät utformas är det särskilt viktigt att se till 

att frågorna är tydliga eftersom respondenterna inte kan få någon hjälp av den som utformat 

enkäten. Enkäten har till största del bestått av öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet 

att ge sin bild av hur de arbetar med högläsning. Löfdahl et al. (2016) skriver om öppna frågor 

och hur de ger respondenten möjlighet att med egna ord svara, samtidigt som det tar tid att 

bearbeta materialet genom att forskaren måste gå igenom svaren och hitta olika teman i 

materialet. Bryman (2016) styrker detta då han beskriver hur de öppna frågorna kan ta tid att 

bearbeta samtidigt som svaren får en större variation än när slutna frågor används. 

Slutna frågor med svarsalternativ har också använts för att underlätta vid bearbetning av 

datainsamlingen. Slutna frågor underlättar både för respondenten och för forskaren, de är lätta att 

utforma och lätta att svara på. 

Enkäten utformades genom en hemsida som heter Enalyzer.com och skickades ut via e-post till 

biträdande rektorer i fyra kommuner i Mellansverige.  Dessa kommuner valdes på grund av att 

det är kommuner som vi själva bor i och som är närliggande kommuner. De biträdande 

rektorerna blev ombedda att vidarebefordra enkäterna till förskollärarna. Hur många av 

rektorerna som skickade underlaget vidare till förskollärarna är svårt att uppskatta. Därför är det 
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också svårt att säga vilka kommuner som representeras i undersökningen. Vi bad inte om någon 

återkoppling från rektorerna om de skickat vidare vårt mejl eller inte. På så vis är det svårt att 

göra en gissning på hur många förskollärare som kan ha fått vårt mejl, det vi dock kan se är att vi 

fick totalt 132 svar på enkäten varav 98 är fullständigt genomförda.   

 

På grund av nyfikenhet om vad förskollärare anser om högläsning skrev vi i 

informationsblanketten och i mejlet att enkäten är riktad till enbart förskollärare (se bilaga 1 och 

2). I informationen till förskollärarna förtydligade vi att när förskollärare svarar på enkäten har 

de också gett sitt samtycke till att delta i undersökningen. Detta framgår också i den 

informationsblankett (se bilaga 1) som skickades med i mejlet till rektorerna. I 

informationsblanketten framgick det också att de deltagande har möjlighet att avbryta sin 

medverkan när de vill samt att deltagandet är frivilligt. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att det 

är forskarens ansvar att ge denna information till undersökningsdeltagarna, samt informera om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vetenskapsrådet 

beskriver också att syftet med undersökningen skall beskrivas samt hur undersökningen är tänkt 

att genomföras. Syftet med vår studie var att undersöka vilka strategier förskollärare använder 

vid högläsning samt vilka syften de har med högläsning. Detta går att läsa om i 

informationsblanketten som bifogades i mejlet till de biträdande rektorerna. 

 

4.3 Bearbetning av material  

För att få fram ett resultat av enkäten började vi med att läsa igenom enkätsvaren. I 

bearbetningen av svaren sökte vi efter liknande svar som bildade kategorier. De mönster vi fann i 

svaren utgjorde kategorier som redovisas under avsnittet resultat. Under varje kategori visas även 

citat som är tagna från enkätsvaren. I de redovisade citaten har det inte gjorts några ändringar 

förutom att särskrivningar och stavfel har rättats till.  

Kategorierna utgörs av de svar som är vanligt förekommande och liknar varandra. Vi kom fram 

till åtta kategorier. Dessa är: högläsning för att främja barns språk, att skapa intresse för böcker, 

högläsning för att ge en lugn stund, boksamtal, bokval utifrån barnens ålder och intressen, läsa 

med inlevelse, läsmiljön samt hinder för högläsning.  Vi skapade även cirkeldiagram (se under 

resultat) av de slutna frågorna i enkäten. 
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4.4 Urval av deltagare 
Förskollärarna som deltog i enkäten har i snitt arbetat 15,6 år. 50% av förskollärarna arbetar med 

barn som är i åldern 1 - 3 år och 50% arbetar med barn som är i åldern 3-5 år. Dessa siffror fick 

vi fram genom att vi räknade hur många som uppgett att de arbetar med respektive 

åldersgrupp. Av de 98 svar som enkäten fick har 32 av dessa redovisats i form av citat. Dessa 

citat valdes då de representerade kategorin och en stor del av svaren. 

 

 

5.Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera undersökningens resultat. Resultatet visar vad de 

svarande förskollärarna har för syfte med högläsning samt vad de använder för strategier för att 

främja barns utveckling i samband med högläsning. Detta redovisas med hjälp av cirkeldiagram, 

citat och text. Citaten som redovisas i detta avsnitt är utvalda då de representerar vad de flesta 

förskollärare har svarat. Varje citat kommer från en enskild respondent. 

 

 

Figur 1. Frekvensen av högläsning.  

 

Resultatet visar hur ofta förskollärarna läser för barnen på förskolan. Det vanligaste är att de 

läser flera gånger dagligen då 67,7% har valt detta svarsalternativ. 14,6% har svarat att de läser 

en gång per dag. 11,5% svarade att de läser några gånger i veckan och 2,1% av de svarande läser 
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en gång i veckan. De som har valt svarsalternativet “Inget av alternativen” uppger att de inte 

hinner med att läsa för barnen på grund av inskolningar men att de har som mål att arbeta med 

högläsning oftare. En förskollärare uppger också att högläsningen sker spontant när barnen 

finner ro eller intresse att lyssna.  

 

. 

Figur 2. Den vanligaste tidpunkten då högläsning förekommer. 

 

Resultatet visar att det är vanligast att läsa för barnen efter lunch då 36, 5 % av de svarande 

uppger att de gör detta. Den näst vanligaste tidpunkten att läsa på är på förmiddagen där det är 

24% av förskollärarna som gör det. 10, 4 % läser på eftermiddagen och 17,7% har kryssat i 

“Inget av alternativen”. Dessa 17,7% läser istället när tillfälle ges eller när som helst under 
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dagen.      

 

Figur 3. Antal förskollärare som planerar inför högläsning.  

 

Resultatet visar att 43,2% förskollärare brukar planera inför högläsningen medan 33,7% inte 

brukar planera. De resterande 23,3% har kryssat i “Inget av alternativen” och beskriver att de 

både planerar inför högläsning men också läser spontant med barnen, vilket visar att det ändå 

sker en planering men att de likaväl kan läsa spontant med barnen.  

 

 

5.1 Förskollärares syften med högläsning 

 
5.1.1 Högläsning för att främja barns språk 

 
De flesta förskollärarna svarade i enkäten att de använder högläsning för att främja barns språk. 

De anser att högläsning kan ge barnen ett större ordförråd eftersom de får höra nya ord och 

samtidigt få en förståelse för vad orden betyder. Bokens bilder kan illustrera orden och på så vis 

bidra till barnens ordförståelse. Det finns en gemensam bild av att högläsning kan bidra till att 

barn utvecklar begreppsbildning, intresse för det skrivna ordet, lär sig bokstäver samt att det 

utvecklar och berikar barns språk. Förutom att högläsning kan användas i syfte att utveckla barns 

språk finns det också en del förskollärare som beskriver att deras syfte med högläsningen är att 

arbeta med normer, barnens modersmål eller med ett pågående tema. 

Nedan följer citat från tre förskollärare som redogör för vad de har för syften med högläsning.  
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Att bygga barnens ordförståelse och ordförråd. Att vidga deras vyer i upplevelser, fantasi mm. 

Att skapa intresse för skriftspråket och berättande (informant 10)  

 

Främst för barnens språkutveckling men kan även vara en del i temat vi arbetar med (informant 

38) 

 

Att stimulera barnens språkutveckling, att ge barnen en lugn stund, att läsa böcker med ett syfte 

(normer och värden, tema, matematik mm.) (informant 26)  

 

Dessa citat visar att förskollärarna använder högläsning i syfte att främja barns språk. De menar 

att högläsning kan bidra till barnens språk på flera olika vis, till exempel genom att det kan 

bygga barnens ordförståelse och ordförråd. Samtidigt som det största syftet är att främja barns 

språk så har förskollärarna även andra syften med högläsning. Detta visar att högläsning kan 

användas i olika syften och att det är förskollärare som avgör vad barnen får ut av högläsningen.  

 

5.1.2 Skapa intresse för böcker 

En stor del av förskollärarna anser att syftet med högläsning är att få barnen intresserade av 

litteratur samt ge dem en positiv inställning till böcker. De anser att det är av vikt att barnen 

känner en positivitet och trygghet med böcker och att de blir inspirerade till att tycka om böcker. 

En del av förskollärarna beskriver att de väljer böcker utifrån det som de arbetar med eller vill 

beröra. Att väcka lust till att läsa, berätta och reflektera är en viktig anledning till att en del av 

förskollärarna läser för barnen. Några förskollärare svarade att de använder böcker för att ta reda 

på fakta tillsammans med barnen och för att utforska pågående intressen hos barnen.  

Följande citat är två av många liknande svar där förskollärare beskriver att de läser i syfte att få 

barnen intresserade av böcker. 

 

Att få barnen intresserade av litteratur, att utveckla barnens språkkunskaper, att ge dem verktyg 

för att tolka bilder och text (informant 2) 

 

Väcka intresse för böcker, en härlig stund. Stimulera fantasi. Traditioner. Lärande.(informant 96)  

 

 

Resultatet visar att förskollärare anser att det är viktigt att barn får intresse för litteratur samt att 

barnen får utveckla sin fantasi.   
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5.1.3 Högläsning för att ge en lugn stund 

Det finns ett antal av förskollärarna som använder högläsning i syfte att få en lugn stund, de ser 

högläsning som en möjlighet till avslappning och att barnen kan få varva ned. 

30 av 98 förskollärare nämner i sitt svar att de använder högläsning i syfte att ge avslappning 

eller en lugn stund för barnen. Vissa av förskollärarna beskriver att de använder högläsning för 

att lugna som det enda syftet men en större del av dessa 30 förskollärare beskriver samtidigt att 

de också har andra syften med högläsningen. Samtidigt som förskollärarna beskriver att syftet är 

att få en mysig stund tillsammans så menar de att de också vill främja barns språkutveckling i 

samband med högläsningen. En del av förskollärarna läser böcker för barnen vid matbordet i 

syfte att få barnen att stanna kvar längre vid bordet för att inte stressa de barn som ännu inte ätit 

färdigt. 

Några förskollärare använder bokläsning för att lugna ned barnen vid stökiga situationer eller 

som återhämtning.  

Nedan följer citat från förskollärare som använder högläsning i syfte att skapa en lugn stund. 

 

Vi har ett antal barn som inte sover efter lunch. Vi ser att syftet är att få barnen att ta det lugnt en 

stund efter lunch eftersom dom inte sover. Såklart är det viktigt också! Men det är väldigt sällan 

barn idag har en lugn stund på förskolan om de inte sover. Därför väljer vi att ha högläsning efter 

maten. (informant 56)   

 

Att skapa en lugn stund tillsammans med barnen. (informant 74)  

 

Att berika barnens språk, uppmuntra och inspirera barnen till att tycka om böcker och stund för 

avkoppling. (informant 28)  

 

Dels är det att ge barnen en lugn stund för återhämtning. Men det handlar lika mycket om att ge 

barnen en vana att lyssna på böcker, öva dem på att återberätta en historia/handling samt ge dem 

ett större ordförråd/förståelse för språkutvecklingens skull. Sist men absolut inte minst får man ju 

inte glömma att det också handlar om att ge barnen något, en historia, det är spännande med bra 

böcker/sagor och de allra flesta barnen uppskattar högläsningen just av den anledningen tror 

ja. (Informant 98)  
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Förskollärarna har som syfte med högläsningen att ge en lugn stund, men även att främja barns 

språk. Vissa förskollärare beskriver att de använder högläsning enbart för att ge en lugn stund 

medan andra också har andra syften. Citaten ovan visar att förskollärarna vill uppmuntra och 

inspirera barnen till att intressera sig för böcker. En förskollärare vill att barnen ska få öva på att 

återberätta en historia samt att hen vill kunna ge barnen en historia.  

 

 

5.2 Förskollärares strategier för att främja barns utveckling vid 

högläsning 
 

5.2.1 Boksamtal 
De flesta förskollärare anser att det är positivt att samtala med barnen under högläsningen. Detta 

gör de genom att ställa frågor till barnen, svara på deras frågor och samtala om bilder och bokens 

innehåll. De anser att det är viktigt att föra en diskussion med barnen under läsningens gång samt 

resonera om bokens handling. Ett antal förskollärare nämner också vikten av att belysa svåra ord 

och prata om dessa med barnen.  

Förskollärarna beskriver att boksamtal är viktigt för att utveckla barns fantasi och 

föreställningsförmåga. De beskriver också att boksamtal kan bidra till att främja barns utveckling 

och språkliga medvetenhet. Många förskollärare har svarat att samtal under läsningens gång är 

viktigt för att få en uppfattning om vad barnen upplever och förstår av boken. Det är också ett 

sätt att få barnen att känna sig delaktiga. Vissa förskollärare beskriver att de yngre barnen måste 

få fråga och reflektera samt att det kan vara bra att med de yngre barnen benämna ord och prata 

om vad bilderna föreställer. 

Citaten som visas nedan beskriver vad en del av förskollärarna anser om boksamtal som en 

strategi för att främja barns utveckling och lärande vid högläsning.  

 

Jag finner samtalets egenskaper vid högläsning som en fördel. När en dialog och ett samtal 

samspelar med högläsningen får barnen själva chansen att komma med inputs, tankar, idéer, 

funderingar och så vidare vilket främjar barnets utveckling och lärande. (informant 70)  

 

Jag tycker det är viktigt att barnen ska få vara med och ställa frågor eller peka på bilder och 

få bekräftat vad de vill visa vad som är viktigt. Dialog under högläsning stödjer barnens 

tankeutveckling enligt forskning, så det är viktigt. (informant 77) 
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Jag anser att det är bra och viktigt att ha samtal med barn under högläsning för att detta 

hjälper barns språk. (informant 34)  

 

 

6,86 % av respondenterna har gemensamt att de anser att boksamtal bör ske när boken har lästs 

klart. Detta gäller särskilt de äldre barnen. Förskollärarna beskriver också att det är lättare att 

föra diskussion med en liten barngrupp än en stor. 

De som anser att samtal bör ske efteråt menar att samtal under läsningen kan vara störande eller 

ge tappat fokus. En del förskollärare beskriver också att alla barn inte uppskattar samtal och att 

vissa barn vill höra hela boken utan avbrott.  

  

Man kan visst samtala och förklara under läsningen men boken får heller inte bli för 

avhuggen för då förlorar barnen intresset. (informant 2) 

 

Samtal under högläsningen är jättebra när man läser för enskilda barn eller 2–3 stycken. 

Läser man för väldigt många barn samtidigt är det bättre att prata om sagan efteråt, 

handlingen i berättelsen kan annars gå förlorad om man får avbryta den hela tiden. 

(informant 95)  

 

Det beror på barnens ålder. Yngre barn behöver peka och prata om det som sker i sagan. Äldre 

barn kan man läsa hela boken för och sedan reflektera efteråt. Om man avbryter sagan för 

mycket tappar barnen fokus och den röda tråden. (informant 94) 

 

Jag tycker många gånger att det stör barnens fokus på högläsningen, så jag brukar själv 

initiera samtalen efter högläsningen. Dock kan man ibland märka att barnen har ett behov 

av att diskutera något på en gång (t.ex. någon som dör i boken, vilket gör att dom direkt 

refererar till egna erfarenheter) och då kan jag låta dom turas om och berätta om sina tankar. 

(informant 73)  

 

Förskollärarna har gemensamt att de tycker att boksamtal är en bra strategi för att främja 

barns språk. Boksamtal kan enligt förskollärarna bidra till att barnen får en förståelse för 

innehållet och att de får komma med funderingar och tankar under läsningens gång. Att 

barnen får vara delaktiga under läsningen är en viktig aspekt då det kan bidra till barnens 

utveckling. Samtidigt anser vissa förskollärare att boksamtal bör ske när boken lästs klart på 



 

18 

 

grund av att det annars kan störa barnens fokus. Förskollärarna beskriver att det är lättare att 

föra boksamtal med ett fåtal barn samt att yngre barn kan ha ett större behov av att prata om 

bokens innehåll under läsningens gång medan äldre barn kan reflektera efteråt.  

5.2.2 Bokval utifrån barnens ålder och intressen 

En stor del av de svarande beskriver att de väljer böcker efter barnens intressen. Bokvalen görs 

också utifrån barnens ålder och utveckling. Förskollärarna nämner vikten av att lära känna 

barnen först för att kunna se vilka intressen som finns för att främja barns utveckling. 

Förskollärarna gör bokval som bidrar till att barnen får något att fångas av, fråga om och 

utmanas av. 

Följande citat är tagna som exempel på de strategier förskollärare använder för att fånga barnens 

intresse.   

 

 

Läsa böcker som intresserar barnen, om ex ämnen som är aktuella. Sen göra platsen där vi sitter 

mysig så att barnen kan få en lugn och mysig upplevelse. (informant 16) 

 

Att lägga läsningen på rätt nivå utifrån ålder och utveckling hos barnen. Att det ska finnas 

böcker tillgängligt för barnen att hämta själva. Att planera in bokläsning tillsammans med 

barnen. (informant 77) 

 

Använder passande litteratur för åldersgruppen. (informant 30) 

 

Förskollärarna väljer böcker utifrån barnens ålder och intressen för att böckerna ska vara 

intressanta för barnen och bidra till utveckling. De nämner att det är viktigt att lära känna 

barnen först så att de kan göra rätt bokval utifrån barnens intressen.  

 

5.2.3 Läsa med inlevelse 

En strategi som de svarande nämner att de använder är att vara medveten om hur man läser för 

barnen för att göra boken spännande och intressant. Några viktiga verktyg i detta är enligt 

förskollärarna att läsa med inlevelse och förstärka berättelsen med gester och tonlägen.  

Nedan redovisas citat från förskollärare där de beskriver strategier som de använder för att läsa 

med inlevelse.  
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Jag försöker läsa/berätta med inlevelse för att göra historien så intressant jag kan. Kanske ge 

karaktärerna i boken lite olika röster, och överlag använda min röst mycket för att göra historien 

levande. Se till att hela tiden ha böcker/sagor som jag tycker har ett bra budskap, vill helst ha läst 

igenom dem först. Jag vill ofta läsa böckerna/historierna utan allt för många avbrott från barnens 

sida. Vi pratar ofta om att vi läser hela berättelsen så att vi får ett sammanhang i historien, och 

sen kan vi prata och ställa frågor efteråt. Jag vet ej om detta är ett bra sätt men jag tycker att det 

oftast blir bäst flyt i historien om den berättas i sin helhet. Annars blir det lätt prat om lite allt 

möjligt när några börjar ställa frågor eller ska kommentera saker i boken .(informant 98) 

 

Använder olika tonlägen/tonerar, dramatiserar/förstärker med gester och ljud, 

dramatiserar/förstärker med olika material kopplat till den bok man läser. Ser också till att boken 

vänder sig till ”rätt” åldersgrupp, dvs vilka har jag framför mig! Tänker också på att barnen sitter 

bra, och inte blir distraherade av andra och annat. (informant 40) 

 

Läsa långa, korta böcker, se och samtala om bilder, prata högt och lågt, fort och sakta, vara 

lite av en skådespelare för att intressera barnen mer. använda flanellografbilder. (informant 

93) 

 

 

Av resultatet framkommer att förskollärarna försöker göra böcker intressant för barnen 

genom att läsa med inlevelse. Detta gör de genom att arbeta strategiskt med intonation och 

gestik då det kan förstärka innehållet i boken. Några förskollärare nämner att de vill läsa 

boken i förväg för att vara förberedd och veta vad innehållet behandlar.  

5.2.4 Läsmiljön  

En annan strategi som förskollärare nämner att de använder för att främja barns utveckling i 

samband med högläsning är att skapa en miljö som möjliggör detta. De flesta förskollärare anser 

att en läsmiljö bör vara lugn, tyst och avskild från störmoment som lek och spring. De 

förespråkar ett lugnt och avskilt rum där det är viktigt att barnen sitter bra och där alla barn har 

möjlighet att se bilderna. De flesta förskollärarna vill gärna läsa för små grupper eftersom detta 

både är lugnare och underlättar vid samtal. Några förskollärare anser att högläsning kan ske i 

vilken miljö som helst. 

Citaten som följer är vanligt förekommande svar på vilken miljö förskollärare föredrar att läsa i. 
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Ser till att alla barn sitter bekvämt och bra så att de har möjlighet att se bilderna om sådana 

förekommer. Försöker hitta en lugn plats för läsningen.  (informant 80)  

 

Alla miljöer är bra så länge man har möjlighet att höras. En plats där många är kan skapa 

nyfikenhet och därav kan fler ansluta till läsningen, utomhus på en filt är också en perfekt plats 

att läsa på och alla som vill kan vara med. Vissa stunder behövs lugn och ro och då kan en soffa i 

ett ensamt rum vara bra. (informant 50)  

 

Helst en miljö utan som mycket störande moment. Så som spring i dörrar, ljud utifrån eller 

rörig miljö där man sitter. (informant 87) 

 

Helst ett lugnare rum men det är oftast inte möjligt i öppna lokaler utan vi har en lämplig hörna 

som oftast fungerar. (informant 76) 

 

Ofta får man ta där det funkar och passar för tillfället. men optimalt är ju en liten grupp 

tillsammans i en mysig soffa. Funkar bra på en matta på golvet också. (informant 72) 

 

Förskollärarna anser att platsen för högläsning bör vara avskild och ostörd. Det handlar om att 

skapa en miljö där högläsningen ges goda förutsättningar. Dessa förutsättningar innefattar att 

platsen ska vara ostörd samt att förskolläraren kan läsa för ett lågt antal barn. 

 

5.2.5 Hinder för högläsning  
Resultatet visar att 14,7% inte upplever något hinder för högläsning. De resterande 

respondenterna har svarat att de upplever hinder och beskrivit dem som negativa för kvalitén på 

högläsningen. Dessa hinder är stort antal barn, svårt att kunna läsa i lugn och ro, brist på intresse 

hos barnen samt tidsbrist. Andra störande faktorer som förskollärarna upplever är brist på 

utrymmen och när andra barn leker i samma rum. 

  

Avbrott som sker då man spontant läser för barn och även har ansvar för flera. Man behövs på 

flera håll samtidigt och det påverkar såklart kvaliteten på lässtunden (informant 58)  

 

Den spontana läsningen som sker i ett stort rum tillsammans med andra barn som gör annat. 

Det blir ofta stojigt och svårt att koncentrera sig på boken. Dock så har vi inte möjlighet att 

stänga in oss i mindre rum vid dessa tillfällen, pga för lite personal. (informant 31) 
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Nej det upplever jag inte just nu faktiskt, allting blir vad man gör det till. Viktigt tips är att lita på 

att kollegorna är närvarande för resten av barngruppen när du läser, det är A och O, så att man 

kan slappna av och vara i läsandet med barnen. (informant 50) 

 

Att man ej hunnit läsa boken själv innan högläsningstillfället. För rörig miljö runt omkring. För 

många barn som deltar i lässtunden. Inlevelsen hos den som läser. Tycker att många nya böcker 

som vi fått inköpta är tråkiga o konstiga. (informant 80)  

 

 

Ja, att jag måste sitta i ett rum som många gånger passeras av andra barn/vuxna. Att jag är 

ensam vuxen med många barn. Hade underlättat med färre barn alternativt med en till 

personal som kan hjälpa till vid exempelvis toalettbesök så jag slipper avbryta. (informant 73)  

 

Sammanfattningsvis upplever de flesta förskollärarna att högläsningen kan bli störd av 

omgivande faktorer. Detta kan vara stora barngrupper, lokalbrist eller att förskolläraren 

behöver göra andra uppgifter samtidigt som hen läser. En faktor som förskollärarna ofta 

nämner som hinder är att bemanningen inte räcker till och därför kan högläsningens kvalitet 

påverkas.  

 

Avslutningsvis visar resultatet att förskollärares syften med högläsning kan vara flera. De 

främsta syften de har med högläsning är att främja barns språk, ge en lugn stund samt skapa 

intresse för böcker. För att göra detta använder de strategier som boksamtal, välja böcker 

utifrån barnens intressen och ålder samt läsa med inlevelse. De nämner också att läsmiljön är 

en viktig faktor som påverkar högläsningens kvalitet. Förskollärarna upplever dock hinder i 

verksamheten som kan störa högläsningen. Det är bland annat stora barngrupper, lokalbrist 

och personalbrist.  

 

 

6.Diskussion 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka strategier förskollärare använder i 

samband med högläsning samt vilka syften de har med högläsning. För att undersöka detta 

formulerades två frågeställningar. Vad har förskollärare för syften med högläsning? Vilka 

strategier använder förskollärare vid högläsning?  

Till att börja med kommer vi diskutera metodvalet för att sedan diskutera resultatet. 
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6.1 Metoddiskussion 

Denna studie bygger på en enkätundersökning som riktades till förskollärare. För att få en 

bred bild av hur förskollärare arbetar med högläsning valdes metoden enkät. Enkäter är till 

sin fördel när forskaren vill nå ut till en större målgrupp och kan bidra till ett bredare resultat 

än vad till exempel metoden intervju gör. Med metoden intervju hade vi enbart fått ta del av 

ett fåtal förskollärares syn på högläsning. Samtidigt hade den metoden kunnat ge en mer 

fördjupad inblick och förståelse för hur arbetet med högläsning ser ut i förskolan. Detta på 

grund av att vi hade kunnat föra ett samtal med förskollärarna samt ställa följdfrågor och på 

så vis få mer utvecklade svar än vad enkätsvaren bidragit med (Stukat (2011). Trots detta 

upplever vi att metoden enkät har gett ett stort antal svar och att det kan bidra till en inblick i 

förskollärares syften med högläsning och vilka strategier de använder.  

Bryman (2016) beskriver validitet som belyser studiens trovärdighet. Detta uttrycker 

huruvida de frågor forskaren ställer ger svar på det studien faktiskt undersöker. Vid 

utformandet av enkätfrågor var vi noggranna med att formulera frågorna så att 

respondenterna skulle förstå frågorna och för att arbetets frågeställningar skulle kunna 

besvaras. I efterhand skulle vissa frågor kunnat formulerats annorlunda för att få svar på det 

vi ville. Till exempel fråga 10 (se bilaga 3) där vi undrade i vilken miljö som högläsning 

äger rum. Där har många respondenter svarat på vilken plats aktiviteten sker men det ger 

ingen vidare information huruvida miljön är ostörd eller ej. Dock har respondenterna i en 

annan fråga svarat att miljön stör högläsningen. Sammanfattningsvis har enkätsvaren ändå 

givit svar på arbetets frågeställningar.  

I enkäten har både öppna och slutna frågor används. Dessa anser vi har olika fördelar. De 

slutna frågorna har gjort det lätt för oss att föra statistik över svaren, samtidigt som de öppna 

frågorna har gett oss mer utförliga svar. Vissa frågor har inte varit till någon användning för 

oss i arbetet. Det är också viktigt att nämna att enkätsvaren är tolkningsbara, det vill säga att 

hur resultatet framställts är beroende av hur vi tolkat svaren och valt att framställa dem. 

Under bearbetningen av enkätsvaren har vi sökt fram mönster men i och med att detta är en 

kvantitativ studie så har många svar medfört att vi inte kunnat redovisa alla svar, utan att vi 

fått sammanställa många av dem i kategorier. Detta innebär att beroende på vem som 

analyserar enkätsvaren så kan resultatet skilja sig. Om någon annan analyserat svaren hade 

antagligen andra citat valts ut och resultatet hade framställts på ett annat vis. Vi vill dock 
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vara tydliga med att våra egna värderingar inte har påverkat slutsatsen och resultatet, för att 

främja detta lästes svaren genom flera gånger. Bryman (2016) menar att resultatet påverkas 

av olika situationer, kontexter och de svarandes erfarenheter. Om denna studie hade 

genomförts på nytt under samma omständigheter hade resultatet förmodligen sett likadant ut. 

Detta kallas för reliabilitet vilket innebär hur tillförlitlig en studie är. På grund av att 

respondenterna varit anonyma är vår förhoppning att de svarade så ärligt som möjligt utan 

att känna att de behöver framställa en positiv bild av deras arbete med högläsning. Resultatet 

har redovisats utan ändringar och har inte påverkats av egna erfarenheter och upplevelser av 

förskolan. Bryman (2016) beskriver att metoden enkät medför att forskaren inte får se 

verkligheten av det respondenten beskriver. Detta är något vi varit medvetna om och dess 

fördelar och nackdelar för undersökningen har beskrivits.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Högläsning är enligt Damber et al. (2013) en rutinmässig aktivitet som ofta förekommer vid 

vila eller i anslutning till måltider. Detta kan kopplas till vad de svarande har uppgett då hela 

29,4% av respondenterna nämnt i sitt svar att de använder högläsning i syfte att skapa en 

lugn stund för barnen. Detta menar Svensson (2009b; McGee och Shickedanz, 2007) kan 

bidra till att barnen riskerar att bli mindre aktiva och mottagliga för diskussion. Författarna 

anser att barn behöver vara aktiva för att högläsning ska vara ett lärorikt verktyg.  

Att som förskollärare endast ha ett syfte med högläsning, dvs att ge barnen en lugn stund, 

kan medföra att barnen missar tillfällen att utvecklas språkmässigt. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) står det att barn ska ges förutsättningar att utveckla språket genom att 

lyssna till högläsning och samtala om innehållet. Det går att diskutera om dessa 

förutsättningar ges då högläsning används med syfte att vila. 

Det mest förekommande svaret på vad förskollärare har för syften med högläsning är dock 

att främja barnens språk. Samtidigt som en större del förskollärare läser för barnen i syfte att 

främja språket så är det också vanligast att läsa efter lunch, vilket är en tid på dagen då 

barnen ofta är trötta. 36,5% av förskollärarna har uppgett att de läser för barnen efter lunch. 

Det är värt att reflektera över att så många förskollärare väljer att läsa för barnen efter lunch, 

då detta kan medföra att barnen är trötta och därför mindre mottagliga för att kunna bearbeta 

det de får höra. Damber et al. (2013) menar att det är viktigt att barnen är aktiva och 

koncentrerade för att de ska kunna bearbeta bilder och texter, detta är något som 

förskollärare bör reflektera över. En förklaring till att förskollärarna väljer att läsa för barn 
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efter lunch kan vara att det är den enda tidpunkten på dagen som det passar. Det kan också 

vara ett sätt för att samla barnen när de andra förskollärarna går på lunchrast. Som en 

förskollärare nämner i enkäten så har barn i dagens förskola inte stora möjligheter till vila, 

därför kan högläsningen vara det enda tillfälle som ges för en lugn stund. Det går att 

reflektera över om det finns andra möjligheter att arrangera en lugn stund för barnen. Detta 

skulle till exempel kunna vara genom avslappning i olika former som musik, ljudsagor eller 

massage där det inte krävs att barnen är aktiva och koncentrerade.  

 

6.2.1 Syften och strategier för att främja barns lärande  
I resultatet har vi sett att förskollärares syften med högläsning är att främja barns språk, 

skapa ett intresse samt skapa en lugn stund. Majoriteten av respondenterna har inte bara ett 

utan flera syften med högläsning. Ett av dem är att skapa intresse för böcker och skriftspråk. 

Förskollärarna vill att barnen ska känna en positivitet till böcker. Damber (2015) menar att 

positiva textmöten ger barnen goda förutsättningar för framtiden samt att högläsning kan 

skapa intresse för att skriva och läsa. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska ge 

varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk (Skolverket (2018). 

En strategi som förskollärarna använder sig av för att skapa intresse för böcker är att göra 

bokval utifrån barnens ålder och intressen. De väljer böcker som de tror kan intressera 

barnen och som barnen kan känna igen sig i. De anser också att det är viktigt att välja böcker 

som passar barnens ålder och utveckling. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt 

att förskollärare gör bokval som intresserar barnen, att barnen får läsa böcker som intresserar 

dem är en förutsättning för att lärande ska ske. Genom att förskollärare gör bokval efter 

barnens ålder och utveckling kan det bidra till att barnen utvecklar den förmågan som redan 

finns (Damber, 2015; Jakobsson, 2012).  

 

Guo et al. (2012) belyser vikten av förskolan erbjuder barnen ett utbud av böcker som är 

baserad på deras intressen. Damber et al. (2013) skriver att genom att förskolläraren läser 

med inlevelse, använder rösten och sitt kroppsspråk kan högläsningsstunden bli mer 

intressant för barnen. Detta beskriver många förskollärare att de gör då de arbetar strategiskt 

med intonation för att skapa intresse för det lästa. Sett ur det sociokulturella perspektivet 

ligger meningsskapande till grund för läs- och skrivaktiviteter. För att barnen ska finna ett 

lustfyllt lärande behöver de få engagera sig i för dem meningsfulla aktiviteter (Damber, 
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2015). Enkätsvaren visar att förskollärarna använder strategier för att barnen ska uppleva 

högläsningen som meningsfull och därmed finna ett lustfyllt lärande.  

 

En tredje strategi som förskollärarna beskriver för att främja barns språk är att skapa en 

läsmiljö som möjliggör detta. Hur läsmiljön är utformad är en viktig del i högläsningen för 

att möjliggöra barnens utveckling. Förskollärarna anser att platsen för högläsning bör vara 

lugn och avskild från störmoment för att barnen ska kunna koncentrera sig och för att de ska 

kunna samtala. Dennis et al. (2010) menar att högläsningen bör äga rum på en lugn och tyst 

plats där det inte sker någon lek som kan distrahera de barn som vill läsa. Det är också 

viktigt att barnen sitter bekvämt och kan se bilderna i boken.  

Resultatet i vår studie ger inte ett exakt svar på var högläsningen faktiskt äger rum. Det 

varierar i hög grad var förskollärarna läser med barnen. Många förskollärare verkar läsa i en 

lugn miljö men de beskriver också att det inte alltid är möjligt på grund av brist på lokaler 

och stora barngrupper. Förskollärarna ger en bild av att högläsning ofta sker i ostörda 

miljöer men också i icke lugna miljöer som inte är önskvärda. Det verkar som att den 

planerade högläsningen i större grad sker i en ostörd miljö. Av svaren att döma verkar det 

dock som att det inte alltid är möjligt att läsa i en önskvärd miljö. Detta på grund av de 

hinder som förskollärarna beskrivit. 

  

6.2.2 Boksamtal - under eller efter läsningen?  

En viktig aspekt i högläsningen har visat sig vara boksamtal. För att boksamtal ska vara 

möjliga krävs det att miljön är lugn och ostörd. Damber et al. (2013) menar att boksamtal 

kan bidra till att barn kan förstå och tolka texter, sätta texterna i relation till egna erfarenheter 

samt utveckla förmågan att röra sig i texter, vilket innebär att barnet kan använda det de 

redan vet för att skapa en förståelse för det som kommer.  

De flesta förskollärare anser att det är positivt att föra samtal med barnen under 

högläsningen. Detta gör de genom att ställa frågor till barnen, svara på barnens frågor samt 

prata om bilder och bokens innehåll. De anser att det är viktigt att föra diskussion med 

barnen under läsningens gång samt prata om bokens handling. Damber (2015) belyser att 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan barn bidra till varandras lärande då de kommer med 

olika erfarenheter, dessa erfarenheter kan de utbyta om de får tillfälle att samtala om böcker 

och genom böcker kan barn dessutom få kunskaper om den omgivande världen.  
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Det finns dock ett antal förskollärare som anser att samtal under läsningen bör ske när boken 

är slut. Detta på grund av att de upplever att barnen lätt tappar fokus från handlingen annars. 

Frågan är hur detta påverkar boksamtalets utformning och innehåll. Är det möjligt för ett 

barn att komma ihåg alla funderingar de får under läsningens gång för att sedan samtala om 

dem när boken är slut? 

McGee och Shickedanz (2007) skriver att barn utvecklas som mest av högläsning när de är 

aktiva och involverade i läsningen, svarar och ställer frågor istället för att bara sitta och 

lyssna, dvs föra interaktiva dialoger. Barn behöver få dra slutsatser av vad som kommer 

hända och dra paralleller till egna upplevelser utifrån det lästa för att få de positiva 

effekterna av högläsning (Damber, 2015). 

Detta behöver förskollärare reflektera över för att de ska kunna göra val som gynnar barns 

utveckling, dvs när och hur boksamtal sker. Frågan är om det skulle behövas tydligare 

riktlinjer och tillvägagångssätt för högläsning i förskolan? Ur ett sociokulturellt perspektiv är 

samtal och kommunikation en viktig del i barns kommunikativa och språkliga utveckling. 

Det är i det sociala samspelet som individer utvecklas och det är med hjälp av språket som 

nya erfarenheter skapas (Jakobsson, 2012).  

Damber et al. (2013) skriver att samtal vid bokläsning förekommer sparsamt samt att dessa 

samtal sällan är utvecklande eller knutna till barnens egna erfarenheter. Utifrån våra 

enkätsvar har vi inte fått någon bild av hur mycket boksamtal faktiskt sker i praktiken men 

de flesta förskollärarna nämner boksamtal som en viktig strategi. För att boksamtal ska 

kunna vara utvecklande krävs det att det finns tillräckligt med tid och att det finns möjlighet 

att läsa för mindre barngrupper. En stor del av de svarande nämner dock att just stora 

barngrupper och tidsbrist är hinder för högläsningens kvalitet. Detta kan vara en anledning 

till det Damber et al. skriver, att boksamtal förekommer sparsamt. Det kan också vara så att 

förskollärares kunskap om högläsning behöver utvecklas.  

 

6.2.3 Faktorer som påverkar högläsningen 
Slutligen vill vi diskutera att en stor del av förskollärarna upplever hinder i verksamheten 

som medför att de inte kan använda högläsning på det sätt de skulle vilja. Det var också på 

denna fråga som förskollärarna var mest överens och hade mest liknande svar. De hinder 

som de upplever är brist på utrymmen, stora barngrupper, tidsbrist, svårt att kunna läsa i lugn 

och ro samt brist på personal. Dessa hinder är faktorer som förskollärarna själva inte kan 

påverka utan är sådant som är politiskt styrt. Damber et al. (2013) menar att högläsning 
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ibland bortprioriteras på grund av andra aktiviteter. De förklaringar som kan vara anledning 

till detta är större barngrupper, färre personal samt att förskollärarna måste ägna sig åt andra 

uppgifter som inte har med den pedagogiska verksamheten att göra. Det kan vara att till 

exempel svara i telefonen, duka bordet eller boka vikarier. Dessa förklaringar till att 

högläsning bortprioriteras stämmer överens med de hinder som förskollärarna angett i vår 

enkät och som redovisas i resultatet. Alla dessa hinder hör samman då stora barngrupper kan 

leda till personalbrist som i sin tur kan leda till tidsbrist.  Det ena hindret utgör det andra 

hindret och kan vara anledning till att högläsning inte når sin fulla potential. Förskollärarna 

arbetar alltså med högläsning utifrån de förutsättningar som finns.  

 

Det fanns även ett antal som upplevde brist på intresse hos barnen. Vad brist på intressen hos 

barnen beror på är genom vår enkätundersökning inte möjligt att svara på men det tåls att 

fundera på om detta är något som förskollärarna själva kan påverka och styra över. Guo, 

Justice, Kaderavek och McGinty (2012) belyser vikten av förskolan erbjuder barnen ett 

utbud av böcker som är baserad på deras intressen. Det är viktigt att det finns böcker med 

olika svårighetsgrad samt att de innehåller ämnen som är intressanta för barnen i dagsläget. 

Ett sätt för att göra dem mer intresserad kan vara låta barnen välja böcker själva, en del av 

förskollärarna nämner att de gör just det.   

Hur miljön är utformad, vilka val av böcker som görs samt hur förskollärare engagerar 

barnen under högläsningen är viktiga aspekter för att högläsningen ska nå sin fulla potential  

(Dennis et al. 2012).   

Det är alltså viktigt för högläsningens kvalitet att miljön är lugn och ostörd. Detta är dock 

något som många förskollärare upplever är svårt att uppnå, högläsningen blir ofta störd av 

andra barn som leker i rummet eller att förskolläraren måste ordna med andra uppgifter 

samtidigt som hen läser. Är detta något som även skulle kunna påverka hur barnen upplever 

högläsning? Damber et al. (2013) menar att som förskollärare är det viktigt att kritiskt 

granska sig själv som läsare. Ges goda förutsättningar för högläsningsstunden? Det är viktigt 

att inte skuldbelägga barnen för att de inte är intresserad, utan istället fundera på vad det kan 

bero på för att på så vis skapa andra förutsättningar för högläsningen i framtiden.  

 

6.3 Slutsats 
Studien visar att högläsning för det mesta förekommer flera gånger dagligen, att den oftast är 

planerad samt att förskollärarna oftast väljer att läsa efter lunch. Förskollärarnas främsta 
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syften med högläsning är att skapa intresse för böcker, att främja barns språk och skapa lugn 

stund. Om de två sistnämnda syftena används samtidigt kan det bli problematiskt då 

litteraturen som använts i denna studie förespråkar att barn behöver vara aktiva och pigga 

vid högläsning. Förskollärarna nämner också att de strategier de använder för att göra detta 

är att välja böcker utifrån barnens ålder och intressen, läsa med inlevelse och skapa en 

läsmiljö. Förskollärarna anser att högläsning bör ske i en lugn och ostörd miljö men 

resultatet visar att den oftast sker spontant bland andra barn.  

I studien har det också visats vilka hinder som förskollärarna upplever för att skapa en god 

högläsningsstund. Dessa hinder är personalbrist, tidsbrist, brist på utrymmen och stora 

barngrupper. Trots dessa hinder förekommer högläsning flera gånger per dag och 

förskollärarna uttrycker att högläsning är en viktig del i undervisningen. Sammanfattningsvis 

visar denna undersökning att förskollärarna har som ambition att använda högläsning som ett 

pedagogiskt verktyg.   

 

Avslutningsvis är vår förhoppning att denna studie ska bidra till ökad kunskap om hur 

förskollärare kan arbeta med högläsning för att den ska nå sin fulla potential, och hur 

förskollärare kan arbeta med högläsning utifrån de didaktiska frågorna.  Detta är särskilt 

viktigt nu när högläsning har fått en plats i den reviderade läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018).  

 

6.4 Vidare forskning 
Något som hade varit intressant att studera vidare är planeringen av högläsning, hur ser 

förskollärares planering ut? Planerar de vilken plats de ska läsa på eller planeras innehåll av 

högläsningen? I den här studien har resultatet visat att de flesta förskollärare planerar 

högläsningen men det skulle vara intressant att få mer information om hur den planeringen 

ser ut och i vilken omfång förskollärare planerar inför högläsning. Boksamtal har visat sig 

vara en viktig del i högläsningen, frågan är hur mycket det sker i förskolorna och på vilket 

vis boksamtal sker? Detta hade varit intressant att studera närmare för att få en fördjupad 

bild av boksamtal.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsblankett 

Informationsblankett till förskollärare inom XXXXXXXX, XXXX och XXXXXXX och 

XXXXXXXX kommun 

Hej! Vi heter Amanda Hedman och Malin Rehn och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2019 skriver vi vårt examensarbete i didaktik inom 

ämnet högläsning i förskolan. Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka strategier 

förskollärare använder i samband med högläsning samt vilka syften de har med att läsa för 

barn. Detta arbete har vi tänkt göra med hjälp av en enkätundersökning och vi skickar därför 

ut en förfrågan till förskollärarna i ert förskoleområde om deltagande i vår undersökning. 

Enkäten består av fåtal frågor och tar inte lång tid att svara på. Vi skulle vara tacksamma om 

ni tog er tid att svara på den. Undersökningen kommer att avrapporteras som ett 

examensarbete. 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både eventuella 

bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Svaren kommer att presenteras som ett samlat 

material vilket medför att alla deltagare förblir anonyma. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer det 

sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

Medverkan i enkätundersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Vi står till förfogande för att svara på frågor under hela perioden då 

undersökningen pågår. I och med att förskollärare svarar på enkäten gäller det som att de har 

samtyckt. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade uppgifter 

och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter begränsas. 

Kontaktperson är vår handledare Elisabeth Björklund som också tar emot eventuella 

klagomål på hanteringen av personuppgifter. 

De förskollärare som vill delta i undersökningen går in via denna länk för att svara på 

enkäten: https://surveys.enalyzer.com?pid=siddiq5s 

Vi önskar svar på enkäten senast 25/9/2019. 
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Med vänlig hälsning 

Amanda Hedman Malin Rehn  

E-post: ****@live.se E-post: ****@hotmail.com 

Tel: **** Tel: **** 

Kontaktperson Högskolan i Gävle: 

Handledare: Elisabeth Björklund E-post: ****@hig.se 
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Bilaga 2 - Mail till biträdande rektorer 
 

Hej!  

Vi heter Malin Rehn och Amanda Hedman och studerar förskollärarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar om högläsning i 

förskolan.  

Vi önskar att förskollärarna inom ditt förskoleområde vill delta i vår enkätundersökning som 

vi utformat för att få svar på hur förskollärare arbetar med högläsning. 

Vi bifogar Informationsblankett i detta mail, där även länk till enkäten finns. Genom att 

förskollärarna svarar på enkäten godkänner de sitt deltagande.  

Om du kan vidarebefordra informationsblanketten till förskollärarna inom ditt område skulle 

det hjälpa oss i vårt arbete.  

 

Enkäten besvaras senast 25/9/2019.  

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning Malin och Amanda.  
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Bilaga 3 - Enkätfrågor  

  

1. Hur länge har du arbetet som förskollärare? 

2. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

3. Hur ofta förekommer högläsning på den avdelning som du arbetar på? 

4. Vilken tid på dagen förekommer högläsning oftast? 

5. Brukar du planera inför högläsning? 

6. Vad är ditt syfte med högläsning? 

7. Vilka strategier använder du för att främja barnens utveckling i samband med högläsning?  

8. Vad anser du om att om att samtala med barnen under högläsningens gång? 

9. Vilken miljö anser du är mest optimal vid högläsning? 

10. I vilken miljö förekommer högläsning på den avdelning som du arbetar på? 

11. Upplever du några hinder som påverkar kvalitén på högläsningen? 

12. Önskar du tillägga något? 

  

 


