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Sammanfattning 

I förskolan är högläsning något som sker varje dag, ofta flera gånger per dag. Jag har gjort en 

kvantitativ kort enkät som handlade om högläsning i förskolan. Enkäten riktade sig till 

förskollärare i alla åldersgrupper på förskolan. Frågorna handlade bland annat hur mycket 

högläsning det fanns på avdelningen, både den högläsningen som sker vid spontana tillfällen 

och om det fanns inplanerade högläsningsstunder. Jag frågade även vad förskollärarna tycker 

att det skulle behövas för att det skulle finnas mer högläsning som är planerad i verksamheten, 

om de ansåg att det behövdes. Jag skickade enkäten till både förskolor med kommunen som 

huvudman och fristående förskolor för att kunna se om någon skillnad finns mellan dessa 

också. 

Resultaten visar att det läses mycket i förskolorna men inte lika mycket högläsning som är 

planerad som spontant. Svaren på vad som skulle behövas för att mer högläsning skall ske i 

förskolan var bland annat. ”Mer personal, ha ett intresse för högläsning, bättre läsmiljö och 

prioritera läsning”. 
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Inledning 

Under mina terminer på förskollärarprogrammet har vi bland annat lärt oss hur man 

förbereder och genomför ett boksamtal. Vi har pratat om vikten av högläsning för barnens 

fortsatta läs och skrivutveckling. Under perioderna av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

jag har haft ute i förskolan observerades ytterst få planerade högläsningsstunder. Högläsning 

skedde men oftast med en bok som ett barn eller pedagog valt och utan mål med lässtunden. 

Ibland emellan aktiviteter eller i syfte att få lugn och ro i barngruppen. Detta gjorde att jag 

började fundera på om det ser ut så här på fler förskolor. Jag läste en artikel av Jan Nilsson 

(2010) som gavs ut i Lärarnas nyheter. Artikeln handlade bland annat om några studerande 

som skulle göra en undersökning i förskolorna om boksamtal. Uppgiften var svår att 

genomföra eftersom det knappt förekom ute på förskolorna. Min tidigare erfarenhet och 

artikeln gjorde att jag nu valde att undersöka hur det ser ut med högläsning i förskolan. 
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Definition av begrepp 

Planerad högläsning  

I denna studie och även i enkäten används begreppet planerad högläsning. Med planerad 

menas i detta fall att aktiviteten är planerad med tydliga mål som hämtats från läroplan för 

förskolan (Lpfö98/2010). Pedagogen ska också föra ett samtal med barnen som fångar deras 

tankar och funderingar kring det som läses. Alla barn på avdelningen behöver dock inte vara 

delaktiga för att det ska räknas som en planerad aktivitet. 

Oplanerad högläsning 

Ett begrepp som också används är oplanerad högläsning. Oplanerad högläsning avser ett 

tillfälle där en pedagog eller ett barn väljer en bok för att sätta sig ner och läsa. Läsningen är 

oplanerad på det viset att lästillfället uppkom och att boken är framtagen utan större eftertanke 

eller planering.  

Fristående förskola 

Förskola med annan huvudman än kommunen är en fristående förskola som exempelvis drivs 

som ett bolag eller under privat regi. Enligt skolverket (2014) fanns det under läsåret 

2013/2014 totalt 9891 stycken förskolor i Sverige varav 27 % av dessa var en fristående 

förskola.  
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Syfte och frågeställning 

Syfte 

Att genom en enkätundersökning undersöka förekomst av högläsning i förskolan. 

Se hur mycket oplanerad respektive planerad högläsning som sker i förskolan  

Frågeställningar 

Hur vanligt är det med planerad högläsning i förskolan? 

Vem tar oftast initiativ till högläsning på förskolan? 

Hur ser förskollärarna på mängden högläsning i förskolan idag? 

Om så önskas vad vill förskollärare i så fall ha för att få in mer högläsning i förskolan idag? 
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Teoretisk utgångspunkt 

I denna uppsats ses högläsning i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv. Detta innebär 

bland annat att lärande ses som något som sker i samspel med andra och det som finns i 

omgivningen (Säljö, 2010). Högläsning som sker i gemenskap tillsammans med andra och 

boken som artefakt ger möjlighet att tillsammans erövra nya kunskaper (Svensson, 2009, s. 

32-36).     

Barnen behöver tidigt få kontakt med olika texttyper på olika sätt, genom högläsning, 

berättande och samtal. Detta för att i samspelet med den vuxne samt andra deltagare komma 

vidare i sin utveckling. Att se det enskilda barnets behov och ge hen bra utmaningar för att 

hen kan nå sin nästa utvecklingszon, den så kallade proximala utvecklingszonen, är viktigt för 

att ge ökade kunskaper (Lindö, 2009, s. 33 och 36). Det går också att se det som att vi under 

hela livet i mötet med nya sociala praktiker har möjlighet att ta till oss nya kunskaper för att 

komma vidare i vår utveckling i den proximala utvecklingszonen. (Säljö, 2010, s. 121 och 

122). Teorin om den proximala utvecklingszonen utvecklades av Vygotsky. Vygotsky sa även 

att all utveckling sker i det sociala samspelet med andra, intellektuella, sociala och den 

emotionella utvecklingen är beroende av varandra (Lindö, 2009, s. 33). Högläsning i grupp 

gör att barnen har möjlighet att samtala och ta till sig nya kunskaper för sin egen utveckling. 
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Bakgrund 

Vad säger läroplanen om högläsning 

I läroplanen för förskolan står det bland annat att förskollärare ska uppmuntra barns 

nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Förskollärare ska arbeta för att ge barnen ökad 

förståelse för symboler och hur dessa kan användas för att kommunicera (2010, s.10). 

Läroplanen ger inga instruktioner hur detta ska genomföras utan talar bara om att det är upp 

till de professionella som arbetar i förskolan att jobba med detta uppdrag. Uppdraget skall 

utgå från läroplanens kunskapssyn som innebär att barn ses som kompetenta och vill 

kommunicera, lära i samspel med andra och med miljön runt omkring (Höök, 2010, s. 15).  

   

Svensk forskning 

Asplund Carlsson (1993) uppmärksammade att högläsning hos yngre barn i förskolan och 

bilderboksanvändande är ett område som är till stor del outforskat. Forskningarna som finns 

om svenskarnas läsvanor är framför allt riktad mot skolbarn och vuxna. (1993, s. 1). 

Simonsson gjorde i sin avhandling en genomgång av svenska studier där även hon fann att det 

inte finns mycket forskning kring ämnet. Speciellt läsundersökningar hos förskolebarnen är en 

kategori som det saknas forskning kring (2004, s. 35). I Norlins (2013) studie skriver han att 

det finns forskning om bilderbokssunden i förskolan, men att högläsning och hur ofta det sker 

saknas det forskning på. Norlin skriver även han att den forskning som finns är mer från 

skolans värld än från förskolans. Forskningen från skolan är också mer grundligt och 

vetenskapligt gjord (2013, s. 28). 

Forskningen på de mindre barnen och bilderboksläsandet för små barn är alltså begränsad och 

forskningen som finns är till större delen på de äldre barnen samt vuxna och hur deras olika 

möten med olika litteratur ser ut. 

 

Högläsningens betydelse för språkutvecklingen 

Arnqvist (1993) menar att när barnen lyssnar på högläsning utvecklar de sitt språk. Att 

pedagogen för ett samtal med barnen under läsningen och lyssnar till barnens frågor och 

tankar om boken är en förutsättning för att det ska ge en god språkutveckling (1993, s. 17). 
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En studie av De Temple och Snow (2001) gjordes i USA. Studien innebar att forskarna 

undersökte språket hos tre olika grupper av mödrar som läste en bilderbok för sina barn. I 

undersökningen skilde forskarna på hur mödrarna pratade med barnen under lässtunden. 

Samtal som enbart handlade om bokens innehåll, och samtalen som handlade både om bokens 

innehåll men även om annat, studerades separat. Observationerna gjordes både på hur boken 

lästes och även hur mödrarna samtalade med barnen när boken lästes. Studierna som gjordes 

visade att gruppen med unga mödrar som levde på socialbidrag pratade mest med sina barn 

under högläsningsstunden, mestadels endast om det som boken handlade om. Studien sträckte 

sig över lång tid och det uppdagades att de barnen klarade sig sämst i skolan. Gruppen som 

hade mest samtal om både bokens innehåll och annat var den grupp som klarade sig bäst. 

(2001, s. 59-62). 

I boken Läsa högt för barn har forskarna Dominkovi´c, Eriksson och Fellenius gjort 

undersökningar och observationer av högläsningsstunder i hemmiljö. Forskarna studerade i ett 

av fallen bland annat interaktionen mellan barnet och den vuxne vid högläsningsstunden. 

Modern och barnet (2,5år) studeras och det visar sig att när de läser har dialogen en stor roll. 

Modern gör pauser för att barnet ska kunna få chans att fylla i det som fattas och upprepar 

därefter vad barnet svarar. Modern ställer även frågor om det som sker i boken och om det 

som finns på bilderna. Interaktionen mellan dem gör att språket utvecklas ännu mer och att 

positiv talspråksutveckling sker under lässtunden (2006, s. 95-106).  

Forskningen ovan visar på att högläsning är viktigt för att ge barnen en möjlighet för en bra 

språkutveckling. Resultaten visar att det är bra att starta redan i tidig ålder. Nästan alla barn 

går i förskola, och barnen går där ungefär i fyra till fem år och därför finns det möjlighet att 

under en längre tid ge dem högläsning, samtal kring böcker och mycket annat som främjar 

just språkutvecklingen (Höök, 2010, s. 10). Tidiga möten med olika texter ger barnen 

kunskaper till att förstå sin omvärld. När ett läsintresse tidigt skapas, läggs också en grund till 

fortsatt läsning i framtiden. Barnen får även genom högläsning förståelse för hur omvärlden 

ser ut, och för sin egen och andras situationer. Deras egna referensramar vidgas av 

högläsningen och detta är nyttigt redan i förskoleåldern.  (Damber, Nilsson, & Ohlsson, 2013, 

s. 11).  

Vid många tillfällen i förskolan är högläsning något som sker på rutin, exempelvis efter maten 

eller för att barnen ska bli lugna. Stunderna med högläsning saknar då oftast en pedagogisk 

tanke bakom. En undersökning gjordes i mindre skala på 40 olika förskolor. Studien gjordes 

gällande litteraturläsning i förskolan och visade att det sällan fanns planerade 
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högläsningsstunder i barngrupperna. Andra aktiviteter prioriterades i stället för läsningen. 

Något som däremot användes på förskolorna var strukturerad språkträning med hjälp av den 

så kallade Bornholmsmodellen (Damber, Nilsson & Ohlsson 2012). Bornholmsmodellen 

innebär att barnen får använda sig av olika språklekar med hjälp av ett färdigt material som 

finns att köpa (Bornholmsmodellen, 2015).  

Faktorer som spelar roll för högläsningsstunden 

I förskolorna så sker högläsning i princip dagligen i någon form. Många av de stunder som 

sker på förskolan sker på ren rutin och inte som en planerad aktivitet. Stunderna av 

högläsning skulle kunna vara bättre planerade för att ge barnen större möjlighet till mer 

lärande och utveckling (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 17). Öman skriver i sin studie 

att många gånger sker högläsningen med avsikten att lugna en orolig barngrupp och oftast var 

högläsningen helt oplanerade stunder mellan olika aktiviteter. Många gånger avbröts 

lässtunderna i förtid för exempelvis ett barn skulle gå hem eller att det var dags att gå och äta 

(1984, s. 27 och 48). För att ge högläsningen en större plats i verksamheten behöver 

pedagogerna planera in denna stund i verksamheten. Att prioritera högläsningen och se det 

som en planerad aktivitet gör att det blir en viktig del i verksamheten. När det ligger som en 

planerad aktivitet blir det inte bortglömt eller bortprioriterat av någon annan aktivitet 

(Hagtvet, 2006, s. 211 och 212).  

Eftersom små barn har svårt att koncentrera sig under längre stunder, är det viktigt att 

högläsningen sker i en miljö som är lugn och utan sådant som kan vara störande. Sker 

högläsningen i rum som många passerar igenom eller många är i kan det vara svårt att hålla 

barnen koncentrerade och de kanske hellre ser på det som sker runt omkring. Att använda sig 

av en och samma plats vid högläsningen är bra för att barnen då vet vad som väntas när de 

kommer till platsen (Granberg, 2006, s. 50; Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 82). 
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Metod 

Datainsamling 

I mitt arbete har jag använt mig av olika sorters litteratur, bland annat styrdokument, böcker 

och läst olika avhandlingar. När jag startade började jag med att använda mig av Google 

scholar för att undersöka vad som fanns skrivet om högläsning. Jag använde mig av sökorden 

”reading preschool”, ”högläsning”, ”läsa för barn” och ”högläsning i förskola”, det 

genererade träffar som undersöktes vidare. En del träffar var på tidigare skrivna 

studentarbeten och de relevanta lästes och där fanns tips på litteratur i deras referenslistor 

(Bell, 2006, 83-84 och 87). Jag har även använt mig av bibliotekets litteratur bland annat det 

som handlar om barns språkutveckling, litteraturläsning, språk och miljö. Jag har även använt 

mig av deras databaser för att hitta forskning inom ämnet. 

Metodval 

Jag valde att göra en kvantitativ enkät för att jag ville göra en viss generalisering av de 

resultaten jag fick in (Ejlertsson, 2014, s. 18). Enkäten utformades med få frågor för att den 

skulle vara enkel och gå fort att svara på. Det är större chans att få fler svar på en kort och 

enkel enkät eftersom många är trötta på enkäter inte vill svara på långa sådana. Först gjordes 

en pilotstudie där enkätfrågornas formuleringar testades med hjälp av studerande på 

förskollärarprogrammet. Vanligtvis ska denna test utföras med personer ur den tilltänkta 

målgruppen med enkäten. Jag valde att testa enkäten på mina kurskamrater eftersom de har 

kunskaper i ämnet och för att inte använda mig av några av de tilltänkta respondenterna. Efter 

denna pilotstudie korrigerades enkäten genom att några av frågorna omformulerades för att bli 

tydligare, ett par stavfel korrigerades samt att två frågor togs bort eftersom de inte var 

relevanta för denna forskning. Pilotstudier är bra för att få svar på bland annat hur lång tid det 

tar att svara på enkäten, samt om instruktioner och frågor är tydliga och lätta att förstå. 

(Ejlertsson, 2014, s.159; Bell, 2006, s. 149 och 154). Enkäten gjordes som en webbenkät 

eftersom jag ville nå ut till många på ett smidigt sätt. Det finns sajter där det är lätt att göra en 

enkät kostnadsfritt. Jag skapade enkäten på sajten, surveymonkey.com och därifrån fick jag 

länken som mailades ut till förskolecheferna. 

Urval 

Jag valde att maila ut länken till min enkät till 48 stycken förskolechefer i olika kommuner. 

Eftersom förskolorna som har en annan huvudman än kommunen är färre, valde jag att se till 

att jag även skickade enkäter till förskolecheferna på de förskolorna för att få dem 
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representerade också (Skolverket, 2014). För att kunna göra jämförelse mellan förskolor med 

kommunal eller de som har en annan huvudman behövdes båda. Enkäten mailades ut till 

förskolechefer i både storstäder och i mindre städer för att få en spridning. Jag hade en del 

kontakter som gjorde att jag valde att skicka till dem eftersom chansen att få respons när man 

känner någon är högre. I detta mail följde ett följebrev där jag presenterade vem jag är, varför 

enkäten görs och förklarade varför jag önskade att hen skulle förmedla denna enkät till sina 

anställda förskollärare på förskolan (Ejlertsson, 2014, s.149). Jag valde att ha förskollärare 

och inte barnskötare i förskolan som respondenter eftersom jag ville vara säker på att 

personen som svarar har kunskaper om läroplanen som finns i förskolan. Eftersom en del av 

barnskötarna i förskolan kan sakna utbildning om läroplanen valde jag att rikta enkäten till 

förskollärare. När en enkät sänds ut finns det inte möjlighet att ha kontroll på vem som 

egentligen svarat på frågorna. Jag valde ändå denna metod för att risken att andra svarar på 

enkäten inte känns så stor och därigenom inte stor påverkan på resultatet (Esaiasson, 2012, s. 

235). 

Etik 

I följebrevet till enkäten gjorde jag en presentation om mig själv och vad enkäten syftade till. I 

denna presentation förhöll jag mig till de fyra forskningsetiska principerna som finns. Dessa 

är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentalitelskravet, Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Informationskravet, möttes genom att jag informerade vem jag var, varför denna enkät 

gjordes och vad svaren kommer att användas till. Jag skrev även att enkäten är anonym 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7).  

Samtyckeskravet, eftersom enkäten riktades till utbildade förskollärare så är deltagaren 

automatiskt över 15 år och då behövs inte samtycke från vårdnadshavare. Den som får 

enkäten väljer själv om hen vill delta eller inte genom att det står skrivet att det är frivilligt att 

delta. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

Konfidentalitetskravet, innebär att svaren jag får in är hemlighetsstämplat och inte finns 

tillgängligt för någon annan än mig. Jag har skrivit att svaren som jag får in är till min hjälp 

för att få information till mitt arbete (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Nyttjandekravet, det står skrivet att det är jag som behöver uppgifterna för att kunna slutföra 

min uppgift. Det är bara jag som kommer att använda mig av det insamlade materialet jag får 

in (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 
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Bearbetning 

Jag fick in totalt 72 stycken svar på min enkät. För att få fram resultaten av enkäten så började 

jag med att göra diagram (se nedan) för att se lättare hur förskollärarna hade svarat. Efter att 

jag gjort diagrammen så kunde dessa användas för att analysera svaren på varje fråga.   
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Resultat 

Resultat av enkäten 

Här redovisas resultaten från enkäten, vissa med hjälp av stapeldiagram och några med enbart 

text.  

Diagram 1. Åldersgrupp  

 

 Hur gamla är de barn som du arbetar med? Här var flera val möjliga. Alla 72 stycken 

svarande. Det visar sig att det finns svaranden från förskollärare som arbetar i alla 

åldersgrupper. Gruppen som arbetade med sexåringar är en mindre grupp eftersom inte alla 

barn hinner fylla sex år när de fortfarande går i förskolan. Eftersom en pedagog ofta arbetar 

med barn i olika åldersgrupper blir resultatet i diagrammet mer än 100 %. 

 

Kommunal eller under annan huvudman?  

 Arbetar du i kommunal förskola eller under annan huvudman. 70 stycken svarande vilket ger 

ett bortfall på två stycken. 67 % arbetade på förskola med kommunala huvudman och 33 % 

under annan huvudman. Fick relativt många svaranden från förskolorna med annan huvudman 

än kommunen trots att det finns färre av de förskolorna.  
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Diagram 2. Planerad högläsning 

 

 Hur många gånger i veckan sker planerad högläsning? Här är det 68 svarande ett, bortfall på 

fyra svarande. Största skillnaden som ses mellan respondenterna är mellan förskollärarna som 

svarar att högläsningen inte alls sker på förskolan. Där är det 29 % från allmän förskola som 

svarar att de inte läser alls och endast nio % från kommunal förskola som svarar att de inte 

läser alls.   

Diagram 3. Högläsning per vecka 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Inte alls 1 - 2 ggr 3 - 4 ggr 5 - 6 ggr >= 7

Planerad högläsning per vecka

Kommunal Allmän

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1-5 ggr 6-10 ggr 11<

Högläsning i någon form per vecka

Komunal Allmän



13 
 

Hur ofta sker högläsning i någon form på avdelningen per vecka? Antal svarade var 70 

stycken vilket ger ett bortfall på två stycken. Den största gruppen av förskollärarna från både 

förskolorna med allmän och kommunal huvudman svarar att de läser det sex till tio gånger i 

veckan. Minsta andelen av förskollärarna svarade att läsningen skedde en till fem gånger i 

veckan.  

Diagram 4. Initiativtagare till oplanerad läsning.

 

Vem tar oftast initiativ till oplanerade stunder med högläsning? Här svarade 68 stycken vilket 

ger ett bortfall på fyra svarande. I både förskolor med allmän och kommunal huvudman är det 

både barn och förskollärare som tar initiativ till den oplanerade högläsningen. Medan i 

kommunala förskolan är det en större andel av barnen som tar initiativet till oplanerade 

högläsningsstunden. Väldigt sällan svarar förskollärarna att de själva tar initiativ till 

högläsningen. 

 

Bör högläsning ha en större plats? 

Näst sista frågan var: Tycker du att högläsningen bör få en större plats i verksamheten? 

Frågan fick 68 stycken svarande med ett bortfall på fyra svarande. 77 % svarade ja, att 

högläsningen alltså bör få en större plats och 23 % svarade nej. 
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Högläsning, hur ska den få en större plats i verksamheten? 

Den sista frågan innebar att de fick skriva ner vad de tyckte skulle behövas för att det skulle 

finnas mer planerad högläsning på förskolan. Om förskollärarna tyckte att det behövdes fick 

de svara på frågan. Frågan fick 42 svar av 72, ett bortfall på 55 %. Här har jag gjort en 

kategorisering efter att ha tolkat det som förskollärna skrev i sina svar. Kategorierna är, ”yttre 

faktorer”, ”inre faktorer”, miljön, nöjda förskollärare och ”påtryckning uppifrån”.  En del av 

förskollärarna finns medräknade i flera av kategorierna eftersom de exempelvis hänvisade till 

både miljö och ”yttre faktorer”.  Kategorierna ligger i fallande storleksordning, inledande 

kategorin som har fått flest svar. 

”Yttre faktorer” 

Den största gruppen, 43 % är förskollärare som hänvisar till ”yttre faktorer” som skulle 

behövas ändras för att mer planerad högläsning ska kunna ske i gruppen. Förskollärarna 

menar att det är styrningen, kommunal eller annan huvudman som behöver träda in och hjälpa 

till genom att bland annat, ordna mindre barngrupper, anställa fler pedagoger samt ordna mer 

tid till planering. Om huvudmännen skulle ordna dessa omständigheter skulle det enligt 

pedagogerna finnas mer möjlighet till planerad högläsning. Svarande nummer 60 svarade 

”Mer personal så att egentid med barnen kan fås, samt mindre läsgrupper, svårt att genomföra 

högläsning i de stora barngrupper vi har idag.” Svarande 30 ”Tid och mer personal till på 

avdelningen”. 

”Inre faktorer” 

Sedan kommer gruppen på 26 % som hänvisar till ”inre faktorer” för att planerad högläsning 

ska ske i större utsträckning detta avser att det är upp till avdelningen och till personalen att 

själva prioritera högläsningen och hitta rutiner för att få det att fungera. Förskollärarna svarar 

att de måste planera in högläsning i verksamheten och frigöra tid för att kunna genomföra det.  

Svarande nummer 22 svarade ”Det gäller att vi pedagoger håller det levande, har ett intresse 

för det! Det gäller att alla pedagoger prioriterar det!”.  

Miljön för läsningen är något som benämns som viktig. Hur miljön bör vara och hur den 

påverkar nämndes av 17 % av de svarande förskollärarna.  Läshörnor i avskildhet för att 

skapa läsro för att inte bli störda när högläsningen sker. Svarande 65 svarade ”Ett rum där 

barn och personal kan sitta ostört och läsa, utan avbrott för att hjälpa till med ”akuta” 

situationer av typen ”jag är törstig, jag vill ha vatten” eller ”jag behöver ett snöre, för jag ska 

trä ett halsband”, ”Jag ska gå på toaletten” och så vidare. 
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Nöjda förskollärare 

Det fanns även några svarande som svarade att de var nöjda med hur den planerade 

högläsningen fungerade. Den gruppen av förskollärare var 14 %. Pedagogerna skriver att de 

har skapat rutiner som bland annat gör att det finns möjlighet att läsa i lite mindre grupper och 

samtala kring bokens innehåll. Svarade nummer 64 svarade ”Vi satsar mycket på högläsning 

och har hittat rutiner för att det ska ingå för alla barn, vilket fungerar bra. Vi har hittat en 

lagom nivå och det är uppskattat bland barnen”. 

Slutligen nämner 12 % att det borde vara mer påtryckning ”uppifrån” och att tydligare 

tolkning av läroplanens mål skulle ge planerad högläsning en större plats. Svarande nummer 

67 skrev ”Man skulle kunna göra det genom att skriva in högläsningen som ett instrument för 

att nå verksamhetens språkliga, matematiska, naturvetenskapliga och sociala (normer och 

värden) mål”. Nummer 49 svarade ”… Krav på ett visst antal gånger eller timmar/vecka 

pedagoger ska läsa för barnen. Slopa riktlinjer eftersom det är så olika hur de efterlevs”.  
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Diskussion 

Åldersgrupp och huvudman 

Frågan angående vilken åldersgrupp som pedagogerna arbetade i var för att kunna se vilka 

åldersgrupper som blev representerade i enkäten. Eftersom hela åldersspannet är representerat 

så ger enkäten en bild över hur det ser ut med läsningen i alla åldrar (Se diagram1). Flest 

förskollärare arbetade med treåringar men alla andra åldersgrupper var ganska jämt fördelade. 

Att pedagoger som arbetar med sexåringar var minst beror på att det är den barngrupp som är 

minst i förskolan eftersom barnen inte går hela året som de fyller sex år i förskolan. Frågan 

om vilken huvudman som förskolläraren arbetar under fanns med i enkäten för att kunna 

ställa förskolor med allmän huvudman mot förskolor med kommunal huvudman mot varandra 

för att se om skillnader finns. Jag har inte hittat någon forskning där de tittat på om det finns 

någon skillnad mellan förskolor med kommunal och med annan huvudman när det gäller 

högläsning. 

 Hur vanligt är det med högläsning i förskolan 

Den tidigare forskningen visar att högläsning sker många gånger dagligen i förskolorna 

(Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 17; Norlin 2013, s.28). När man titta på de resultaten 

som jag fått in visar de att läsa en till fem gånger, (se diagram 4) är den kategorin som fått 

minst svar både från förskolor med allmän och kommunal huvudman. De flesta av 

förskollärarna svarade att de läser sex till tio gånger i veckan både från förskolorna med 

allmän och kommunal huvudman. Mer än 25 % av båda grupperna svarar att de läser mer än 

11 gånger i veckan. Att det läses ofta på en förskola bekräftas här också med mina resultat. 

Här fanns dock inga större skillnader att se mellan förskolor med olika huvudmän. 

När man tittar på den planerade högläsningen (se diagram 3) finns det däremot skillnader. 30 

% av förskollärarna med allmän huvudman svarar att det inte förekommer planerad 

högläsning alls medan endast 9 % av gruppen med kommunal huvudman svarar detsamma. 

Däremot svarade 32 % av förskollärarna med kommunal huvudman och 25 % med annan 

huvudman att de läser fem till sex gånger i veckan planerat. Jag hoppas att pedagogerna 

numera jobbar för att få in mer planerad högläsning i förskolorna. 

Initiativtagande  

När man tittar på diagram fem ser man att det sällan är pedagoger som tar initiativ till den 

oplanerade högläsningen i förskolan. Förskollärare på både kommunal förskola och förskola 
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med annan huvudman svarar att det är både barn och pedagog som tar initiativ till 

högläsningen. Barnen tog oftare initiativ i kommunal förskola än på förskola under annan 

huvudman.  

Mängden högläsning i förskolan 

Punkt sex under resultatdelen visar att de flesta förskollärarna inte är nöjda med mängden 

högläsning i förskolan. 77 % svarade ja till att det borde finnas mer högläsning. Jag hoppas att 

min enkät gör att förskollärarna som svarat på den får lust att jobba mer med högläsning i 

förskolan. 

Vad vill förskollärare ha för att få in mer högläsning i förskolan 

Enligt förskollärarna är miljön runt om viktig när högläsningen sker. Förskollärarna skriver att 

det är svårt att läsa i stora grupper och att de helst vill sitta avskilt för att det ska fungera och 

för att stunden ska bli givande. Många av förskollärarna nämner att de vill kunna sitta ostört 

för att slippa bli avbrutna i läsningen för att hjälpa till med de andra barnen i gruppen. Även i 

litteraturen benämns det som en viktig del av hela läsupplevelsen att få sitta ostört. (Granberg, 

2006, s. 50; Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 82). Att sitta i ett rum där andra barn leker 

och gör andra saker samtidigt gör att pedagogerna tycker att de får svårt att koncentrera sig på 

läsningen. Barnen som inte är med i högläsningsstunden kommer till den läsande pedagogen 

för att be om hjälp med andra saker.  

En grupp av förskollärna tyckte att det var ”yttre faktorer” som spelar roll för hur mycket 

plats högläsningen fick på avdelningen. Att det är upp till huvudmannen att ordna mindre 

barngrupper och/eller mer personal för att underlätta att planerad högläsning ska bli möjligt. 

Att ”skylla på andra” tycker jag känns som ett konstigt argument eftersom de förmodligen har 

många andra aktiviteter som finns planerade och sker dagligen. En annan grupp svarade att 

det var upp till pedagogerna att ha intresse och att prioritera just planerad högläsning som 

vilken del av verksamheten som helst. Eftersom alla moment är mer eller mindre planerade i 

förskolan tycker jag att det låter som ett bra sätt är att planera in stunderna för högläsning, om 

förskollärarna vill att det ska vara en del i verksamheten. Hagtvet skriver i sin bok 

Språkstimulering, att det gäller att prioritera den del av verksamheten som känns viktig, 

eftersom det då är lättare att släppa andra aktiviteter och slippa ha dåligt samvete över dem. 

Att välja vad som ska prioriteras och välja bort annat under en viss tid gör att fokusen ligger 

på aktiviteten som valts. Efter en tid går det att byta och fokusera och planera in annat som 

tidigare valts bort (2006, s. 211 och 212). Förskollärare i förskolan vill många gånger göra 
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många olika saker och därför behövs det prioritering och planering för att inte få dåligt 

samvete för det som inte hinns med just då.    

”Inre faktorer” var något som även nämndes av en grupp förskollärare. Faktorerna som 

förskollärarna skriver är delvis de som nämns ovan, att det gäller att prioritera och lägga in 

planerad högläsning i planeringen för att det ska ses som en viktig del av verksamheten. 

Förskollärarna skrev att om de själva har intresse av högläsning då är det lättare att det blir en 

del av verksamheten. Att känna till hur viktig högläsning är för barnen gör att det är lättare att 

prioritera den. Ena gruppen av pedagoger anser att det är upp till huvudmannen att se till att 

det finns möjligheter för att kunna arbeta mer med planerad högläsning. Andra gruppen av 

pedagoger anser att det går att lösa själva genom att prioritera och att se till att den planerade 

högläsningen helt enkelt blir av. Eftersom tankarna ser olika ut hos förskollärarna vore det bra 

om det var som en annan grupp av pedagoger svarade. De menade att det borde vara mer 

”styrt uppifrån” hur planerad högläsning ska se ut på förskolorna. Jag tolkar det som att de vill 

ha reglerat från staten hur man ska arbeta med högläsning i förskolorna. Svarande nummer 36 

skriver. ”Man skulle kanske kunna göra någon form av övergripande ”läsprojekt” på 

förskolorna landet över”. Det förvånar mig att det finns så olika synsätt på hur det ska ordnas 

mer planerad högläsning i förskolorna. Ena gruppen vill se det mer styrt och vill ha hjälp från 

huvudmannen för att får tid och möjlighet att högläsa. Den andra gruppen anser att de själva 

måste se till att arbeta med att få plats med högläsningen i verksamheten. Många svaranden 

skrev bara att fler pedagoger och/eller mindre barngrupper behövs för att det ska fungera med 

mer planerad högläsning. Frågan är om det automatiskt sker mer högläsning med hjälp av fler 

förskollärare eller mindre barngrupper eftersom det ändå måste få en plats i verksamheten. 

Det kan vara lättare att planera in om det finns möjlighet att lättare dela upp gruppen eller att 

fler förskollärare finns tillgängliga.  
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Slutsats 

Eftersom jag inte sett så mycket av den planerade lässtunden i förskolan så blev högläsning ett 

intressant ämne att jobba med. Många svarande på min enkät vilket inte alls är självklart så 

det gjorde att jag fick en bra start. Ungefär hälften av förskollärarna som svarade kom ifrån 

förskolor med annan huvudman är kommunen vilket gör att känns bra att även dessa förskolor 

finns representerade i undersökningen. När man tittar på resultaten från diagrammen så får 

man ingen förklaring till varför det ser ut som det gör. Jag skulle vilja veta mera om varför 

förskollärarna svarade som de gjorde. Det hade varit bra att kompletterat min enkät med några 

intervjuer för att ha möjlighet att ställa följdfrågor för att få mer material att titta på. Nu valde 

jag att inte göra det eftersom tiden inte räckte till. Mitt val var att göra en enkät eftersom jag 

vill nå ut till många och få en överblick om hur det ser ut i förskolorna med högläsningen. Det 

resultat som är presenterat här gäller inte för hela Sverige eftersom det är en för liten 

undersökning men det ger en indikation hur kan se ut.  

Fortsatt forskning 

Att observera om högläsningen skiljer åt sig i olika åldersgrupper tycker jag hade varit 

intressant att titta på. I min enkät hade jag frågan om i vilken åldersgrupp förskolläraren 

arbetade, men att se skillnader blev för svårt i mitt material. Att undersöka högläsning i olika 

åldersgrupper kan vara lättare att göra med observation eller intervju. 

Det hade varit intressant att veta varför skillnaden är så stor mellan förskolor med allmän och 

kommunal huvudman, beträffande den planerade högläsningen. 
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Bilaga 

Följebrev till enkät 

Hej! 

Jag heter Anna och läser nu sista terminen på förskollärarprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Som mitt självständiga arbete skriver jag nu om högläsning. Jag skulle behöva 

hjälp med att få information om hur Du som förskollärare arbetar med högläsning. Därför 

vore jag jättetacksam om du vill svara på denna enkät. Det är få frågor och går fort att svara 

på. Enkäten är utformad så att du är och förblir helt anonym. Det är också helt frivilligt att 

delta. 

 

Tacksam för svar senast 18/3! 

 

Tack på förhand!! 

Anna Sparr 
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Länk till enkäten 

https://sv.surveymonkey.com/r/7J6T96S 
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