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Abstrakt 
 

The aim of this bachelor thesis is to examine the practitioner around reading aloud 

among parents and children’s librarians. The questions I have been working with is how 

does the parents habits around reading aloud looks like and why they do it, and how 

does children´s librarians work with reading aloud and why. The method I have been 

working with are interviews, both with parents how have children in the age of one to 

five years old and children´s librarians how works with children in the same age. In my 

analysis did I use a socio-cultural perspective and also a model made of Dominikovic 

which describes the interaction between an adult and a child in a reading aloud 

situation. The result of my survey showed that the parents I was interviewed was 

reading aloud to their children almost every day, in my opinion are the parents not 

aware of all the advantages the reading aloud will give their children, they see it more 

like a tradition they want to give their children. The children´s librarians have a more 

stated purpose with their activities around reading aloud and that is mainly language 

development.  

 

 

Nyckelord 
 

Högläsning, litteracitet, sagostund 

 

Tack 
 

Jag vill tacka de informanter som har ställt upp på intervjuer, utan er hade det inte blivit 

någon uppsats. 
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1 Inledning 

En undersökning som genomfördes 2012 av Läsrörelsen och Junibacken som von 

Baumgarten-Lindberg (2012, 23 april) skriver om i sin artikel om föräldrars 

högläsningsvanor visade att bara 35 % av föräldrar med barn i åldern 0-9 år läser högt 

för sina barn varje dag och 30 % läser högt flera gånger i veckan. I pressen läser vi 

ständigt om sjunkande resultat i läsförståelse i bl.a. PISA (Programme for International 

Student Assesment)  (Skolverket 2016) och PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) (Skolverket 2017) undersökningarna, dock visar de senaste 

undersökningarna en viss uppgång i båda dessa. Mycket forskning pekar på att 

högläsning kan bidra till att öka språkutvecklingen och skapa läsintresse hos barn, som 

bl.a. Körling (2012) tar upp sin bok Den meningsfulla högläsningen, att genom 

”högläsningens rika bieffekter” får barnen inte bara närhet vid högläsning utan även ett 

rikare ordförråd och de lär sig även grammatik och hur en berättelse är uppbyggd. 

Runt om på landets bibliotek anordnas det olika typer av sagostunder och olika typer av 

träffar för föräldrar med små barn samt att man på många ställen även har samarbete 

med BVC där man träffar nyblivna föräldrar för att prata om vikten av högläsning. På 

olika sätt arbetar man läsfrämjande, allt för att barnen ska bli intresserade av läsning och 

böcker. Ett av de problem som bibliotekarierna som jag intervjuade har stött på är att 

barn idag har svårare att sitta still och lyssna på en saga än vad de hade för några år 

sedan tillbaka i tiden.   

Eftersom man hör i media om att resultaten i bl.a. PISA-mätningarna sjunker och att jag 

har läst undersökningar som säger att föräldrar inte läser högt för sina barn blev jag 

nyfiken på att undersöka om föräldrar väljer att läsa högt för sina barn, om varför de gör 

det eller varför de inte gör det? Finns det några hinder för högläsning? Därför har jag 

valt att intervjua föräldrar för att se hur praktiken ser ut vid högläsning. Jag har också 

valt att titta lite närmre på bibliotekariernas perspektiv på högläsning. I mina intervjuer 

med barnbibliotekarier har jag valt att ställa frågor om hur de arbetar med högläsning 

och varför de väljer att arbeta med detta. Jag är intresserad av hur högläsningen går till i 

praktiken både i hemmen och på biblioteken. 
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1.1 Bakgrund 

För att klara sig i dagens skola och samhälle är det viktigt att man har ett stort ordförråd 

när man börjar i skolan, för att få detta är en viktig bit att barnen får högläsning med sig 

från tidig ålder. Några viktiga faktorer som Rydsjö (2015) sammanställer är att det finns 

en positiv attityd och att man tycker att det är viktigt med läsning i hemmet att man 

läser högt ofta och regelbundet samt tillgången till böcker. 

Barn som dagligen får höra sagor och berättelser utvecklar främst sitt ordförråd, men 

enligt Taube (2007) lär de sig också hur en berättelse är uppbyggd och hur det skriftliga 

språket fungerar. De får också närhet och trygghet, en möjlighet att varva ner från 

stressen som kan finnas runt dem. Detta kan i förlängningen leda till att väcka en lust 

för läsning och böcker när de blir äldre.  

Då folkbiblioteken enligt bibliotekslagen 8 § ska arbeta läsfrämjande och 

språkutvecklande med barn och ungdomar som prioriterad målgrupp är det många 

bibliotek som erbjuder både sagostunder för de lite äldre barnen och träffar med rim, 

ramsor, sång och läsning för de minsta barnen. På många håll i landet finns det även 

samarbeten mellan folkbibliotek och barnhälsovård för att nå ut till så många föräldrar 

som möjligt. Dessa samarbeten kan se ut på olika sätt, det kan t.ex. vara så att en 

bibliotekarie kommer till en BVC-grupp och pratar om vikten av läsning redan från när 

barnet är riktigt litet eller så bjuds BVC-gruppen in till ett besök på biblioteket. På 

många håll erbjuds även gåvoböcker vid olika åldrar som då är anpassade efter barnets 

ålder. I Blekinge- och Kronobergslän har det sedan en tid tillbaka inletts ett 

utvecklingsprojekt mellan biblioteken och BVC, Språkstegen 

(http://www.sprakstegen.se). I detta samarbete delar BVC-sköterskan ut en gåvobok vid 

sitt hembesök vid åtta månaders ålder och läser högt för familjen och pratar om vikten 

av högläsning samt ger information om biblioteken. Barnen får även ett presentkort på 

en bok vid 18 månaders ålder att hämta ut på biblioteken. Bibliotekarierna är även med i 

föräldragrupper och pratar om språkutveckling. 

Under hela 2000-talet har svenska barn och ungdomars läsförståelse minskat enligt både 

PISA (Skolverket 2016) och PIRLS (Skolverket 2017) undersökningarna. Då läs- och 

skrivkunnighet är en förutsättning för att klara av skolan och arbetslivet är det intressant 

att titta på vilka förutsättningar barnen har med sig från tidig ålder, genom i vilken 

utsträckning de har fått delta i högläsning i hemmet. 
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1.2 Forskningsproblem 

I den senaste rapporten från PISA-undersökningen (Skolverket 2016) som gjordes 2015 

kan man läsa att resultaten för svenska barns läsförståelse visserligen har gått upp sedan 

förra mätningen men att de fortfarande ligger lägre än den första mätningen som gjordes 

2000. Man kan även läsa att flickor presterar bättre än pojkar. Då läsförståelse är en 

viktig bit för att klara sig både i skolan och senare i livet är detta något som är viktigt att 

undersöka vad det beror på. Kan det hänga ihop med de läsunderökningar som florerar i 

media om att föräldrar inte läser högt för sina barn i samma utsträckning som förr?  

 

I dag är fler och fler barn ute på nätet då tillgången till mobiler, surfplattor och datorer 

ökar, detta har inte bara positiva effekter som att barn och ungdomar blir mer medvetna 

om vad som händer runt om i samhället. Forskning visar att små barn som sitter mycket 

vid skärmar kan uppvisa försenad språkutveckling (Språkutvecklarna), då det finns 

relativt lite forskning inom detta område ska man vara försiktig med att dra slutsatser 

men det finns ändå anledning att ha detta med sig när man har med små barn att göra 

antingen som t.ex. förälder eller som pedagog i förskolan. 

 

Höglund och Wahlström (2008) skriver att vara läskunnig är en grundläggande 

egenskap som alla måste ha i dagens samhälle för att klara sig i livet, har man inte dessa 

kunskaper hamnar man i ett utanförskap när det gäller utbildning och arbete. 

Biblioteken har i uppdrag genom bibliotekslagen att prioritera barn som målgrupp och 

läsfrämjande arbete enligt 8 §. Ett problem som Hedemark (2017) tar upp är att 

biblioteken många gånger inte har ett uttalat syfte med sina sagostunder och att de 

därför inte alltid är fullt så språkutvecklande som de skulle kunna vara. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur praktiker och betydelsen runt 

högläsning ser ut hos föräldrar och barnbibliotekarier   

Studien har koncentrerats runt följande forskningsfrågor 

• Hur ser föräldrars och barns högläsningsvanor ut? 

• Varför läser föräldrar högt för sina barn? 

• Hur arbetar barnbibliotekarier med högläsning? 

• Varför väljer barnbibliotekarier att arbeta med högläsning? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

I den här uppsatsen kommer jag inte att titta närmare på hur barnens egna läsning ser ut 

eller vad de anser om högläsning. Jag kommer inte heller att titta något på hur 

pedagoger i förskola och skola arbetar med högläsning eller hur de ser på högläsning. 
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2 Litteraturgenomgång 

 
Här kommer jag att redogöra för den forskning som har gjorts på bibliotekens olika 

aktiviteter inom högläsning, jag har valt att titta närmare på en observationsstudie samt 

en magisteruppsats som båda berör sagostunder som ordnas på bibliotek. Eftersom jag 

själv har intervjuat föräldrar om deras högläsningsvanor har jag valt att använda mig av 

en kanditatuppsats som berör samma ämne som jag skriver om. Genom att titta på två 

olika undersökningar (en genomförd i Sverige och en i England) har jag fått en bild av 

vilken attityd och syn barnen själva har till sin läsning. Sist i min litteraturgenomgång 

kommer det några olika texter om högläsning som bygger på material jag har läst av 

bl.a. Aidan Chamber och Mem Fox. De texter jag har tittat på har främst sitt ursprung i 

Europa med övervägande del skrivna i Sverige, några kommer från England och Mem 

Fox är från Australien. 

 

2.1 Sagostunder 

Sedan början av 1900-talet har det funnits en tradition inom biblioteken att håll i olika 

typer av sagostunder. Oftast riktas dessa till barn mellan tre och fem år och innehåller 

såväl sagoberättande eller läsning som rim och ramsor och ofta rekvisita. Trots all den 

teknikutveckling som vi har haft under denna period är sagostunderna sig ganska lika 

sedan starten. 

Åse Hedemark genomförde 2014 en observationsstudie av sagostunder i samarbete med 

Regionbiblioteket i Stockholm, syftet var att ta reda på mer om dagens sagostunder, vad 

som bl.a. sker under själva sagostunden och om barnen är delaktiga. Studien omfattar 

nio sagostunder vid fem olika bibliotek, det fördes endast anteckningar vid 

observationstillfällena. Vid varje tillfälle deltog mellan femton och tjugo barn. Det som 

kom fram vid observationstillfällena var att bibliotekarien ofta pratar med barnen 

och ställde både retoriska och reflekterande frågor till dem för att de skulle bli delaktiga 

i sagostunden. Vid flera tillfällen ingick det att barnen fick vara med och rimma på olika 

sätt. Hedemark (2017) konstaterar i sin studie att bibliotekens sagostunder sannolikt 

bidrar till barns språkutveckling men att de skulle kunna bidra än mer genom att 

bibliotekarien vågar ställa mer reflekterande frågor till barnen. Hedemark (2017) kom 

fram till att bibliotekarierna skulle kunna bidra till att utveckla barnens litteracitet mer 

genom att använda sig mer av bilder och rekvisita under sagostunderna och att de tänker 



  
 

6 

mer på vilka frågor de ställer och hur de svara på barnens frågor. Hon lyfter också fram 

bibliotekariernas höga ambitionsnivå och tror att sagostunderna skulle gynnas av att ha 

tydliga syften. Hedemark (2017) skriver i slutet av sin artikel “Jag menar dock att 

biblioteken bör hitta sätt att mot bakgrund av kunskap om barns litteraciteter integrerar 

historiskt grundade litteracitetspraktiker med nya sådana”. 

I sin magisteruppsats Sagostunder på folkbiblioteket Ur sagoledarens perspektiv (2005) 

undersöker Margareta Svensson vilket syfte folkbiblioteken har med sina sagostunder 

och vilket innehåll de har och vilken metodik de använder. Hon genomförde 5 olika 

intervjuer på olika bibliotek som i sitt program har sagostunder som en aktivitet. Som 

teoretisk modell använde hon sig av Nikolajevas fyrfältsmodell där vuxenperspektivet 

ställs mot barnperspektivet och pedagogiska kriterier ställs mot litterära kriterier. Sedan 

har Margareta Svensson delat in sitt material i fyra olika perspektiv, traditionella 

pedagogiska perspektivet, lässpykologiska perspektivet, sagostundsperspektivet, 

estetiska perspektivet. Svensson (2005) sammanfattar de fyra perspektiven på följande 

sätt. I det traditionella pedagogiska perspektivet vill sagostundsledaren väcka barnens 

läslust och utveckla deras språk. De vill att barnen ska fortsätta att komma till 

biblioteket även när det inte är sagostunder och de vill visa upp vårt kulturarv. De som 

har det läspsykologiska perspektivet vill att barnen ska få möjlighet att bearbeta sina 

känslor och upplevelser, de vill skapa möten och rutiner, trygghet för barnen. När det 

kommer till sagostundsperspektivet är det muntliga berättandet viktigt, berättelsen i sig 

är viktig. Man har gärna ett eget rum för enbart sagostunder och det ingår gärna sång 

och pyssel. Om man har det estetiska perspektivet gör man det som barnen tycker om 

och uppskattar. Är det populärt med rim så är det vad man gör på sagostunden. 

I sin uppsats kommer Svensson (2005) fram till att alla dessa fyra perspektiv finns med i 

olika stor utstäckning. Hon ser också att vuxenperspektivet är viktigare än vad barns 

upplevelse är. Sagostunderna ser olika ut beroende på vilket av dessa perspektiv 

sagostundsledaren har och att metodvalet påverkas av vilket syfte man har med 

sagostunden. 
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2.2 Barnens syn på läsning 

Under 2009 och 2010 genomförde Åsa Hedmark ett antal gruppintervjuer med 10-

åringar om deras uppfattning om läsning. Detta resulterade i rapporten Barn berättar En 

studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek. I varje grupp ingick det ca fem barn 

och man har gjort 20 intervjutillfällen fördelat över hela landet. Hedmark (2011) 

kommer fram till att det finns tre olika synsätt som barnen har på sin egen läsning. Det 

första kallar hon för den lustfyllda läsningen, här väljer barnen själva att läsa och de 

tycker att det är mysigt och avkopplande. Det andra sättet är det hon kallar läsning av 

tvång, här läser barnen för att någon vuxen säger åt dem att göra det. Det kan vara 

kopplat till lässvårigheter och då kan det upplevas som ett tvång att läsa. Det tredje 

förhållningssättet är den instrumentella läsningen, här menar hon att barnet har en 

neutral inställning till läsningen. Här använder man läsningen för att man ska lära sig 

något. 

Michelle Austin och Biddy Casselden (2010) genomförde en undersökning om barns 

attityd till läsning. De lämnade ut en enkät till samanlagt 51 barn (26 pojkar och 25 

flickor) som gick i andra året (i England är barnen då 6 år) där de ställde frågor om 

vilken attityd de har till läsning hemma och i skolan, vad de läser och om de tycker att 

de får stöd hemma i sin läsning. De intervjuade även tre lärare för att få en bild över hur 

läsningen går till i skolan. Austin och Casselden (2010) kom fram till att de flesta av 

barnen tyckte om att läsa både hemma och i skolan men att de valde att leka framför att 

läsa på sin fritid, de kom också fram till att lärarnas inställning till läsning och vilken 

typ av böcker som barnen läste spelar roll för barenens attityd. När lärarna tog sig tid att 

lyssna på vad barnen ville läsa och inte styrde dem i valet av läsning så hade barnen en 

positiv attityd. Man kom fram till att det i denna undersökning inte var någon större 

skillnad på pojkars och flickors attityd till läsning. En slutsats som Austin och 

Casselden (2010) kunde dra av den här undersökningen var att om det finns en positiv 

attityd till läsning hemma så ökar detta barnens lustläsning men man fann inte samma 

samband när det gäller attityden till läsning i skolan.  
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2.3 Högläsning 

Fox (2003) menar att det är enklare att förebygga läs- och skrivproblem genom att börja 

läsa för barnen när de är riktigt små i stället för att försöka rätta till detta när de har 

börjat skolan. Hon menar att man ska börja läsa för sitt barn redan första dagen i dess 

liv för att detta utvecklar barnens hjärnor och att språkutvecklingen startar då. Hon 

skriver också att forskare har kommit fram till att barn behöver höra tusen sagor innan 

de själva kan börja läsa. Detta kan låta som en omöjlighet för många men det räcker att 

man läser tre sagor eller berättelser för barnet varje dag så har man snart nått detta mål. 

Hon tar också upp i sin bok att många föräldrar tror att det räcker med att barnen får titta 

på TV för att lära sig att läsa men hon menar att detta inte räcker eftersom det är en 

envägskommunikation. Barn utvecklar sitt språk genom samtal och att man talar med 

dem och inte till dem, det är genom samspelet som de lär sig och utvecklas. Fox (2003) 

skriver också att föräldrar som tar sig tid att läsa för sina barn varje dag även visar 

barnen att de är viktiga och att de är älskade. Detta lägger en grund för trygga barn.  

Anne-Marie Körling tar i sin bok Den meningsfulla högläsningen upp den enklaste 

formen av högläsning som en förälder kan ägna sig åt, nämligen att läsa på skyltar och 

matpaket. Genom att man läser och pratar om det som står på olika föremål i 

omgivningen gör man barnet medvetet om text och man gör dem nyfikna på ord och i 

förlängningen läsning och detta kan ses som en form av högläsning. Hon skriver också 

om att högläsningsstunden är en stund för närhet och gemenskap mellan den som läser 

och den som lyssnar. Körling (2012) använder sig av frasen “högläsningens rika 

bieffekter” som hon menar är att barnen inte bara får närhet när man läser högt för dem 

utan de lär sig också hur en berättelse är uppbyggd, de får grammatiken med sig och 

deras ordförråd växer och de lär sig att den skrivna texten skiljer sig från det talade 

språket. 

En av de saker som Chambers (2014) tar upp som enligt honom är bland det viktigaste 

med högläsning är gemenskapen man får vid högläsningen. Han menar att det skapas 

band mellan de som upplever samma saker. Han menar att högläsning är nödvändigt för 

att barn ska kunna bli läsare senare i livet och att det är viktigt för språkutvecklingen att 

man fortsätter att läsa för barnen även när de själva har lärt sig att läsa. Genom 

högläsningen lär man sig hur den skrivna texten fungerar och är uppbyggd. Han menar 

att när vi lyssnar på någon som läser högt för oss lägger vi över ansvaret på den 

personen och vi behöver inte själva prestera något och vi kan slappna av och bara lära 
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oss hur en berättelse är uppbyggd. Chambers (2014) skriver också att vi lär genom att 

härma andra. När en vuxen läser högt för ett barn och barnet får sitta bredvid och följa 

med i boken lär det sig hur det går till att läsa. Barnet kan senare plocka upp en bok och 

själv sätta sig och låtsas att den läser för att steg för steg lära sig det på riktigt. 

Högläsning är en aktivitet som sker tillsammans med andra. Det är oftast en vuxen som 

läser för ett barn, där då den vuxne har mer kunskaper än barnet. Detta kallade 

Vygotsky den proximala utvecklingszonen, med detta menade han att som Säljö (2010) 

skriver att utvecklingszonen är avståndet mellan vad barnet kan klara av själv utan hjälp 

och vad det kan prestera med handledning av någon med mer kunskap. Lärandet sker i 

ett socialt samanhang. Säljö (2010) skriver också att barn lär sig bl.a. turtagning och 

sociala spelregler genom att leka t.ex. tittut eller leka med bollar, detsamma gäller vid 

högläsning. Barnet lär sig hur en berättelse byggs upp, hur språket fungerar och de 

bygger ett ordförråd. 

Viktoria Karlsson skriver i sin kandidatuppsats “En go ‘stund tillsammans med mitt 

barn” från 2007 om småbarnsföräldrars tankar kring högläsning. Hon valde att intervjua 

sex småbarnsföräldrar som hon inte kände sedan tidigare. Hennes frågeställningar var 1. 

Hur beskriver småbarnsföräldrarna högläsningsritualen? 2. Är småbarnsföräldrarnas 

livssituation och bakgrund synliga i deras berättelser och hur samspelar dessa i så fall 

med deras syn på högläsning? Karlsson (20017) kom fram till att de flesta föräldrarna 

läste högt för sina barn för att få avkoppling, samvaro och för att utveckla barnens språk 

samt att stimulera fantasin. De flesta av föräldrarna tyckte att det var viktigt att samtala 

under tiden man högläser. Föräldrarnas sociala tillhörighet och livssituation visar sig i 

de tankar och resonemang som de uttrycker under intervjuerna. 

 

2.4 Begreppet litteracitet 

När man läser om högläsning och barns språkutveckling är ordet litteracitet något som 

man stöter på många gånger. Detta begrepp kan vara bra att förtydliga lite eftersom det 

rymmer så mycket och har ändrats över tid. Ordet kommer från början från det engelska 

ordet literacy och förknippades från början med enbart läs- och skrivförmågor. Men 

över tid så har det även kommit att innefatta en hel del andra färdigheter. Många 

forskare har försökt att beskriva vad begreppet innefattar. Sandin (2011) skriver att det 

har blivit ett vidare begrepp som nu innefattar även tal, symboler, text och bilder. Det är 
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en social aktivitet. Hon menar också att känslor och attityder är en del av dagens 

litteracitets-begrepp. 

Åse Hedemark (2017) menar att litteracitet innebär att man deltar i en mängd olika 

sammanhang som omfattar text, bild, ljud, digitalt material och rörliga bilder. Hon 

menar också att läs-och språkutvecklingen inte bara utvecklas i formella undervisnings 

situationer utan det sker i alla typer av situationer som barn medverkar i så som till 

exempel sagostunder. 

Björklund (2010) tar upp ett par andra begrepp som man kan använda i stället för ordet 

litteracitet, dessa är skriftspråklighet och mulitmodalitet. Hon menar att här ingår 

förutom tal och skrift även bilder, berättande, att man ritar och sjunger. Hon menar 

också (2010) att vårt användande av emojis som bilder är en del av vår litteracitet idag. 

Litteracitet är något som enligt Björklund (2008) har en social bas och som vi börjar 

delta i redan som riktigt små barn, detta menar hon är alla de vardagssituationer som vi 

befinner oss i. Litteracitet är kulturellt betingade och barnen erövrar dessa tillsammans 

med de människor som finns i dess närhet. 
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3 Teori 

Här kommer jag först att ta upp det sociokulturella perspektivet på lärande för att sedan 

presentera en modell för en högläsningsstund som jag kommer att använda vid min 

analys av intervjuerna. 

 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet ser man på lärandet som en social aktivitet och man 

tittar på hur människor samverkar och reagerar med andra människor. En av de stora 

inom det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotsky som myntade begreppet den 

proximala utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen, Säljö (2000) 

beskriver den som skillnaden mellan vad ett barn klarar av själv och vad det klarar av 

med hjälp av en vuxen. Här kan man titta på högläsningssituation och se att den vuxne 

läser högt för barnet som i början inte kan läsa själv till att de efter ett tag kan sätta sig 

själva med en bok och låtsas läsa eftersom de nu har lärt sig hur det går till när man 

läser en bok. Man följer texten och bläddrar i boken för att komma till slutet. Lärandet 

sker i ett socialt samanhang. Säljö (2010) skriver också att barn lär sig bl.a. turtagning 

och sociala spelregler genom att leka t.ex. tittut eller leka med bollar, detsamma gäller 

vid högläsning. Barnet lär sig hur en berättelse byggs upp, hur språket fungerar och de 

bygger ett ordförråd. 

 

Ett annat begrepp som tas upp inom det sociokulturella perspektivet är primär 

socialisation vilket Säljö (2000) beskriver som något som händer i en mindre 

gemenskap så som en familj. Här lär sig barnet ett språk och den kultur som den är född 

i och hur man ska bete sig. Även här kommer högläsningen in i bilden för att barnet ska 

kunna utveckla sitt språk så behöver den höra en vuxen som pratar med dem men även 

att någon läser högt för dem. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv är ett teoretiskt perspektiv som utgår ifrån att människor 

ingår i olika typer av praktiker där man utför olika aktiviteter och handlingar, ett 

exempel på en sådan aktivitet kan vara att en förälder och ett barn deltar i en sagostund. 

I dessa praktiker sker olika former av lärande, samspel och dialoger. 
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3.2 Högläsningsmodell 
 

Då jag har valt att se på högläsning som en social aktivitet utifrån ett praktikperspektiv 

så är Dominkovic (2006) modell för samspel med den vuxne en bra modell att utgå ifrån 

i min analys av mitt material. Den här modellen visar upp en inlärningssituation mellan 

ett barn och en vuxen. När man läser har man en dialog om det man läser, barnet får 

genom högläsningen närhet till den vuxne som läser och man har ett gemensamt fokus 

på berättelsen och man får gemensam tid vid högläsningstillfället. Allt detta 

tillsammans leder till att barnet utvecklar sitt språk och får trygghet. Genom samtal om 

text och bild får barnet möjlighet att utveckla sin fantasi. Barnet och den vuxne får en 

gemensam upplevelse som de senare kan relatera till och barnet lär sig att koncentrera 

sig och sitta stilla och lyssna. När det kommer till analysen av intervjuerna med 

föräldrarna har jag valt att dela upp de olika delarna dialog, närhet, gemensamt fokus 

och gemensam tid och skapa förståelse för de olika delarna av högläsningssituationen 

och vad de har för syfte med högläsningen utifrån dessa delar. Vid analysen av 

barnbibliotekarierna kommer jag att dela upp den efter de olika delarna av 

högläsningsaktiviteter de arbetar med och studera hur de olika delarna av modellen kan 

bidra till kunskap om hur och varför de arbetar med högläsning. 
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Figur 1 Möjliga effekter av högläsning vuxen-barn (Dominkovic) 
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Dominikovic (2006) tar upp begreppet språksocialisation i sin bok när hon pratar om 

högläsning. Med detta menar hon att barn utvecklar sitt språk tillsammans med sin 

familj genom t.ex. dagliga samtal men att detta även sker i viss grad tillsammans med 

andra människor som barnen möter i sin vardag. Dominikovic (2006) skriver också 

vidare att samspelet mellan den som läser och barnet är viktig för barnets 

språkinlärning. Om det finns ett engagemang från den vuxne, att den läser med inlevelse 

och är intresserad av barnets frågor så stärker detta inlärningen än mer. 

 

3.3 Tillämpning av teorin 

I mitt arbete med materialet kommer jag att använda mig av de olika delarna i 

Dominikovics modell för att titta på hur högläsningen går till i praktiken både när det 

gäller föräldrarna och barnbibliotekarierna. Jag kommer även att ta hjälp av det 

sociokulturella perspektivet för att titta på högläsningen i ett mer teoretiskt perspektiv. 
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4 Metoder 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 

Jag bestämde mig för att jag skulle intervjua föräldrar som har barn i åldrarna ett till fem 

år. För att få ett lite bredare perspektiv och skapa större förståelse för hur praktikerna för 

högläsning kan karaktäriseras bestämde jag mig för att också intervjua några 

barnbibliotekarier som arbetar med barn i denna åldersgrupp för att få deras perspektiv 

på högläsning. Jag valde att använda mig av intervjuer för att få ett djupare och bredare 

material och för att kunna få möjlighet att ställa följdfrågor till mina informanter och 

som Eriksson-Zetterquist (2013) skriver är intervjuer ett snabbt sätt att samla in mycket 

information. Eftersom detta är en relativt liten studie så passar intervjuer bra. 

 

4.2 Utformning av intervjuguide till föräldrar 

När jag hade kommit fram till att det var intervjuer jag skulle använda mig av satte jag 

mig ner och började fundera på vilka frågor jag ville ställa. Eftersom jag var intresserad 

av att veta hur högläsningsvanorna ser ut hos olika familjer så formulerade jag frågor 

om hur ofta de läser högt och när på dagen de läser. Jag ville också veta varför de läser 

högt och om det finns några hinder och om högläsning är något som prioriteras framför 

andra aktiviteter. Några av de frågor jag valde att ställa var: Hur ofta läser du högt för 

ditt/dina barn? Varför läser du högt? Finns det några hinder för högläsning? Fokus i 

intervjuguiden var att intervjupersonerna skulle berätta om hur sammanhanget för deras 

högläsning tillsammans med barnen såg ut. Intervjuguiden som jag använde mig av 

finns med som en bilaga sist i uppsatsen. 

4.3 Val av föräldrar som intervjudeltagare 

När jag var klar över mina frågor tog jag kontakt med familjer i min omgivning som har 

barn i olika åldrar mellan ett och fem år. De jag vände mig till är personer som finns i 

min bekantskapskrets men som jag inte umgås med privat utan träffar i olika samanhang 

som t.ex. mina körövningar men även via mitt arbete som barnbibliotekarie.  Jag har 

försökt att få en fördelning mellan familjer med ett barn, familjer med flera barn inom 

ålderskategorin och familjer med äldre barn också för att få en bredare bild av föräldrars 

inställning till högläsning. Jag skickade ut frågor på mejl till de jag ville ställa mina 

frågor till och undrade om de var villiga att ställa upp på en intervju om föräldrars 
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högläsningsvanor. Alla jag frågade var villiga att ställa upp så vi bokade in tider. 

Samtliga informanter är mammor. 

4.4 Genomförande av intervjuer med föräldrar 

Vid det första tillfället var jag hemma hos informanten då hon själv föreslog detta. Vid 

tillfället var hennes äldsta dotter med vid bordet och hon berättade vilka bokfavoriter 

hon har. Vid det andra tillfället var vi hemma hos mig då informanten ville detta och två 

av hennes barn var med under intervjun. När jag gjorde den tredje intervjun var vi på 

informantens arbetsplats och det var bara hon och jag på plats. Den fjärde och femte 

intervjun genomfördes hemma hos mig då båda två föreslog detta för att vi skulle kunna 

sitta ner utan att det var några andra i närheten. Den sjätte genomfördes hemma hos 

informanten och hennes barn var hemma men inte i samma rum som vi satt i. Den 

sjunde intervjun genomfördes på informantens arbetsplats då detta passade informanten 

bra. 

Innan vi började med intervjun talade jag om att de är garanterade anonymitet och jag 

frågade om det var okej att jag spelade in intervjun och att inspelningen bara är till för 

att jag ska ha underlag till mitt skrivande. Samtliga informanter svarade att det var okej 

att spela in intervjuerna. 

Eftersom jag inte är van vid att arbeta med intervjuer så hade jag lite svårt att komma 

med spontana följdfrågor under intervjuernas gång. När jag blev lite mer van vid att 

intervjua blev jag bättre på att ställa fler frågor än de jag från början hade skrivit ner. 

Det var ganska svårt att få föräldrarna att prata om detta ämne då jag fick känslan av att 

de inte riktigt har någon tanke om varför de läser högt för sina barn. 

 När jag var klar med intervjuerna satte jag mig ner och började transkribera dem, jag 

valde att skriva ner allt som informanterna sa, om barnen sa något under intervjun valde 

jag att inte skriva ner detta eftersom jag inte kommer att skriva något om barnens 

perspektiv i min uppsats.  

4.5 Utformning av intervjuguide till barnbibliotekarier 

Precis som när jag funderade på vilka frågor jag ville ställa till föräldrarna så satte jag 

mig ner och funderade på vilka frågor jag skulle ställa till barnbibliotekarierna. Jag kom 

fram till att jag ville veta hur dom arbetar med högläsning och varför dom gör det. Jag 

var också nyfiken på om de arbetar för att motivera föräldrar till att läsa högt för sina 
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barn. Några av de frågor som jag valde att ställa var: Hur arbetar du med högläsning? 

Varför väljer du att arbeta med högläsning? Intervjuguiden som jag utgick ifrån finns 

med som en bilaga i slutet av uppsatsen. 

4.6 Val av barnbibliotekarier som intervjudeltagare 

Jag skickade ett mejl till en person som har huvudansvaret för barnverksamheten i en 

närliggande kommun och frågade om hon kunde fråga om det fanns några i hennes team 

som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag fick snabbt svar från en 

barnbibliotekarie som kunde tänka sig att ställa upp. När jag pratade med henne frågade 

jag om hon visste om det fanns någon mer som skulle kunna tänka sig att ställa upp och 

genom henne fick jag rekommenderat en annan barnbibliotekarie som var villig att delta 

i en intervju. 

Jag skickade även ett mejl till en annan kommun i närheten och frågade om det var 

någon där som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju men där fick jag tyvärr inget 

svar så då tog jag kontakt med en annan barnbibliotekarie som jag vet arbetar på en 

skola där hon träffar förskolegrupper och arbetar med högläsning och frågade om hon 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Hon tackade ja.  

4.7 Genomförande av intervjuer med barnbibliotekarier 

De två första intervjuerna genomfördes på samma dag eftersom de båda informanterna 

arbetar på samma bibliotek. Vid den första intervjun träffades vi i en lugnare del av 

bibloteket där vi kunde sitta relativt ostört. Innan vi satte igång med intervjun satt vi och 

pratade en stund och jag berättade bl.a. om vad det är jag skriver om i min uppsats. Jag 

frågade om det var okej att jag spelade in intervjun för att ha det som underlag för min 

analys och detta var okej. Även den andra intervjun genomfördes på informantens 

arbetsplats denna gång i ett grupprum för att få vara i lugn och ro. Denna intervju 

spelades också in. Vid detta tillfälle satt vi också ner och pratade lite innan vi började 

med intervjun och vi satt även en stund efter intervjun och pratade, det framkom dock 

inget mer av intresse vid dessa samtal. Den tredje intervjun genomfördes hemma hos 

informanten då detta fungerade bäst för oss båda. Även denna intervju spelades in. 

 

Jag upptäckte att det var mycket lättare att genomföra intervjuerna med 

barnbibliotekarierna än med föräldrarna, detta tror jag beror på att bibliotekariern 

intervjuades i sitt arbete och då har man oftast en mer uttänkt tanke med det man gör. 
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Jag kunde ställa en fråga så pratade de och berättade mycket för mig. Det var också 

enklare att ställ följdfrågor till bibliotekarierna. Detta kan bero på att jag var mer van 

vid att göra intervjuer. 

 

När jag hade genomfört intervjuerna satte jag mig ner för att transkribera dem. Detta 

gjorde jag i nära anslutning till att jag hade gjort intervjuerna för att fortfarande ha dom 

färska i minnet. Jag valde att bara skriva ner det som är väsentligt för min uppsats då vi 

ibland kom in på annat inom bibliotekarieyrket som inte berör mitt ämne, så som inköp 

av böcker. 

 

4.8 Analysmetod  

När jag arbetade med resultatet av mina intervjuer valde jag att först göra en liten 

presentation av de föräldrar och barnbibliotekarier som jag intervjuade, efter detta 

delade jag upp resultatet under olika rubriker utifrån de frågor som jag ställde under 

intervjuerna. När det kom till själva analysen av mitt arbete så valde jag att dela in den i 

tema efter modellen som jag presenterade i teoridelen. Vid analysen av intervjuerna 

med föräldrarna tittade jag på dialog, närhet gemensamt fokus och gemensam tid. När 

det gäller barnbibliotekarierna så slog jag ihop gemensamt fokus och gemensam tid då 

jag anser att detta inte är så viktiga bitar av barnbibliotekariens arbete när det kommer 

till högläsning. Att applicera ett sociokulturellt perspektiv har medfört att jag har kunnat 

studera praktikerna för högläsning hos föräldrar och barnbibliotekarier. 

 

4.9 Etiska överväganden 

Det första jag gjorde innan jag började intervjuerna var att ge informanterna ett 

missivbrev där jag talade om vem jag är och att jag håller på att skriva en 

kandidatuppsats och att mitt ämne är högläsningsvanor hos föräldrar med barn mellan 

ett och fem år. Detta missivbrev faller under första regeln för forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning nämligen informationskravet 

(Vetenskapsrådet). Detta innebär att man informerar uppgiftslämnaren om vad det är för 

en typ av undersökning och att det är frivilligt att delta. 

 

När vi satt ner för att göra intervjun talade jag om att deras deltagande är anonymt och 

att jag i min uppsats ger dem fiktiva namn. När det kommer till barnbibliotekarierna så 
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har jag inte heller skrivit ut vilka bibliotek de arbetar på för att det inte ska gå att 

identifiera dem utifrån detta. 

 

För att underlätta för mig själv när jag skulle göra min analys av mitt material så frågade 

jag informanterna om det vara okej att jag spelade in intervjuerna. Jag försäkrade dem 

om att det bara är jag som har tillgång till inspelningarna och att det bara är jag som 

kommer att lyssna på dem, allt detta enligt andra regeln i forskningsetiska principer 

samtyckeskravet. Alla informanter samtyckte till detta.  
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5 Resultat 
 

5.1 Föräldrar 

Här kommer jag att redovisa vad som kom fram under de olika intervjuerna med 

föräldrarna. Jag har valt att ge dem fiktiva namn för att de ska kunna vara anonyma i 

uppsatsen. Jag kommer först att göra en kort presentation av de föräldrar som jag har 

intervjuat för att sedan presentera vad de har sagt under olika rubriker som är indelade i 

olika teman. 

 

5.1.1 Presentation av föräldrarna 

Sandra har två barn som är två och fyra år. Både mamman och pappan läser högt för 

barnen och de har som rutin att läsa högt för barnen när de ska gå och lägga sig. 

Julia har ett barn som är två och ett halvt år. De försöker läsa högt varje kväll och det är 

både mamma och pappa som läser högt. 

Malin har ett barn som är fem år och ett barn som är åtta år. De delar ofta på 

lässtunderna så att en av föräldrarna läser för det ena barnet och den andra föräldern 

läser för det andra barnet. De försöker läsa varje kväll. 

Lovisa har ett barn som är två och ett halvt år, ett barn som är sex år samt en 

bonusdotter som är 14 år. De läser varje kväll och det är både mamman och pappan som 

läser högt, ibland är det även storasyster som läser högt. 

Maria har ett barn som är fyra år samt två äldre barn som är elva och nio år. De försöker 

läsa högt varje kväll och det är både mamma och pappa som läser men oftast mamma 

eftersom barnet vill det. 

Pernilla har ett barn som är tre och ett halvt år. Även här läser både mamman och 

pappan för barnet och de försöker att göra det varje kväll. 

Kajsa har två barn som är fem och tre år gamla. De läser för barnen varje kväll och det 

är både mamma och pappa som läser högt. 
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5.1.2 Varför läser föräldrarna högt för sina barn 

På frågan om varför de läser högt för sina barn så var det vanligaste svaret att det är 

något som de själva är vana vid från när de växte upp och att de ser det som en traditon 

som de vill föra vidare till sina barn. Alla föräldrar som jag intervjuade försöker att läsa 

högt för sina barn varje dag men att det finns undantag vid vissa tillfällen när det helt 

enkelt inte passar som t.ex. när de har gäster eller är borta hos andra. Två av föräldrarna 

Lovisa och Pernilla sa att de läser högt för att barnen ska utveckla sitt språk. Alla 

föräldrarna säger att de tycker att det är en mysig stund att sitta ner och läsa för sina 

barn. Kajsa utrycker sig så här på frågan om hon har funderat på varför hon läser högt 

”Nej asså det är väl mer som en mysig stund som tagga ner lite och barnen älskar ju 

det”(Kajsa, personlig kommunikation 14/11 2017). Malin tycker att det är en gemensam 

upplevelse att läsa högt och att man får komma samman kring något innan man ska gå 

och lägga sig. 

5.1.3 En typisk lässtund 

En typisk lässtund i de familjer som jag har intervjuat är när barnen ska gå och lägga 

sig. Barnet väljer en eller flera böcker som föräldrarna sedan läser för dem för att efter 

detta sova, högläsningen är en del av kvällsrutinen. Det som stack ut under mina 

intervjuer var Julias svar. Hon svarade att de bestämmer sig för att läsa och då väljer 

barnet en eller två böcker, sedan sätter de sig i en speciell fåtölj som de har i 

föräldrarnas sovrum. Barnet sitter ofta i knät och så läser de böckerna som barnet har 

valt. När jag frågade Lovisa hur en typisk lässtund går till svarade hon ”Oftast kommer 

hon själv med någon bok för vi har böckerna framme i teverummet, sitter jag då i soffan 

går hon ofta och hämtar böcker sen ska vi läsa”(Lovisa, personlig kommunikation 30/11 

2017). 

5.1.4 Val av bok 

När jag ställde frågor om vem det är som väljer bok när de ska läsa så svarade de flesta 

att det är barnen som väljer. Ibland går föräldrarna in och styr upp vilken bok de ska 

läsa, om barnet t.ex. kommer med en väldigt lång bok när de ska gå och lägga sig. 

Lovisa berättade att det oftast är de som väljer ut två böcker som barnet sedan får välja 

mellan. Jag frågade också var de hittar böckerna, på detta var det flera som svarade att 

de brukar gå till biblioteket och där får barnet/barnen själva välja några böcker, sedan 

tittar föräldrarna på dem så att de är passande för barnen. Pernilla säger att hon vill att 
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böckerna gärna får vara roliga för henne också att det är ”lite egotänkt”(Pernilla, 

personlig kommunikation 11/11 2017) när det kommer till att välja ut böcker på 

biblioteket. Alla föräldrar säger att det blir spontanläsning ibland och då är det barnen 

som kommer med en bok som de vill höra. 

5.1.5 Samtal om böckerna 

När jag frågade om de brukar samtala om böckerna så blev det första svaret oftast att de 

inte gör det, men när jag frågade om barnen ställer några frågor under tiden de läser så 

svarade de att det gör det. Sandras svar på frågan om de brukar samtala om böckerna 

blev först ”Det är nog så att just eftersom det är till kvällen att det blir liksom ett 

naturligt avslut när boken är slut så är det god natt”(Sandra, personlig kommunikation 

23/10 2017), det blir inte så mycket samtal på kvällen men att det blir lite mer på 

dagarna, hon tänker att det nog beror på att de är trötta på kvällen och bara vill ligga och 

lyssna. Lovisa berättar att de brukar prata om pekböckerna, titta nu blev han ledsen och 

vad gjorde de nu osv.  

5.1.6 Tiden 

Jag var också lite nyfiken på hur lång tid föräldrarna lägger på högläsning. Detta var 

något som de inte direkt hade funderat över men de flesta gissade på att de nog läser 

någonstans mellan tio och femton minuter åt gången. Julia utmärkte sig även här med 

att uppskatta att de läser mellan femton och trettio minuter. Malins svar på hur länge de 

brukar läsa blev ” ja det beror väldigt på när man kommer i säng men är det lite senare 

brukar jag säga att det blir en kort bok det beror på hur pigg mamma är också”(Malin, 

personlig kommunikation 13/112017). Tiden föräldrar läser högt för sina barn variera 

på grund av hur trötta barnen eller i vissa fall föräldrarna är. 

5.1.7 Hinder 

Jag frågade föräldrarna om det finns några hinder för högläsning. Det svar jag fick var 

att det nog inte finns några hinder men att det är svårt att hinna med i vardagen när det 

är så mycket annat som också måste hinnas med som städning och matlagning. Alla 

säger att de gör tid för högläsning när det är dags att gå och lägga sig och att detta är 

något man prioriterar och tycker är viktigt. Malins svar på frågan blev ”nej det skulle 

jag inte säga att det gör riktigt det är väl mer att skapa tid för läsningen att det känns 

viktigt, det skulle vara tiden som är utmaningen ibland”(Malin, personlig 
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kommunikation 13/11 2017). Så det gemensamma för alla kan man säga är att tiden kan 

vara ett hinder. 

5.2 Barnbibliotekarier 

Här kommer jag att redovisa vad som kom fram under de olika intervjuerna med 

barnbibliotekarierna. Jag har valt att ge dem fiktiva namn för att de ska kunna vara 

anonyma i uppsatsen. Jag börjar med en kort presentation av de tre barnbibliotekarierna 

för att sedan redovisa under olika rubriker hur de arbetar med högläsning och varför.  

 

5.2.1 Presentation av barnbibliotekarierna 

Linda har läst biblioteks- och informationsvetenskap och har arbetat som bibliotekarie i 

13 år. Hon tillhör barn och unga teamet på det bibliotek hon arbetar på och håller i 

sagostunder för barn tre till sex år, samt bokklubbar för äldre barn. Hon arbetar även två 

dagar i veckan på en filial där hon arbetar med både barn och vuxna. Hon medverkar 

även i BVC-grupper. 

 

Caroline har läst på bibliotekshögskolan i Borås, bibliotekarielinjen 1988 till 1990. Hon 

har arbetat på bibliotek i ungefär 30 år. Hon har genom åren hunnit med att vara på 

universitetbibliotek, lasarettsbibliotek, skolbibliotek samt folkbibliotek. Hon ingår i 

teamet barn och unga och håller i rim och ramsor för de minsta barnen. Hon arbetar 

också på ett minibibliotek där hon träffar förskolor och läser högt för dem. 

 

Gunilla har arbetat som bibliotekarie i ca 46 år och har en kortare distansutbildning i 

botten som sedan har byggts på med olika kurser genom åren. Hon arbetar på ett 

skolbibliotek där hon träffar barn från tre år upp till de går i sexan. I sitt arbete träffar 

hon förskolegrupper varje vecka som hon läser högt för. 

 

5.2.2 Arbetet med BVC-grupper 

På det bibliotek som Linda arbetar på bokar BVC-sköterskan in en tid när de vill 

komma med en grupp till biblioteket. Då börjar de oftast först med en presentation av de 

som arbetar på biblioteket och lokalerna, sedan går de in i deras sagorum. Där berättar 

hon om hur viktigt det är att läsa högt för sitt barn och lite om språkutveckling. Sedan 

visar hon några böcker som kan vara lämpliga att börja med. Hon berättar om fördelarna 

med att läsa högt för sitt barn och att TV och radio aldrig kan ersätta detta utan att det är 
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interaktionen mellan barn och förälder som utvecklar språket. Oftast är BVC-sköterskan 

med vilket hon tycker är bra för det markerar emot föräldrarna att det är viktigt med 

läsning ”det är rätt bra om BVC-sköterskan är med, då vet ju den vad vi tar upp och det 

blir en markering att det är viktigt”(Linda, personlig kommunikation 15/1 2018).  I 

dessa grupper arbetar hon läsfrämjande mot föräldrar för att de ska få in rutiner för 

högläsning i sin vardag. Linda upplever att det kan vara svårt att nå ut till de föräldrar 

som kanske behöver de här träffarna mest. Carolin nämner när vi pratar om detta med 

läsfrämjande arbete och att nå ut till de som verkligen behöver det att ”tyvärr kommer 

kanske inte de som man vill ska komma på dessa träffar, det känns som att det är de 

som redan är frälsta som kommer”(Caroline, personlig kommunikation 15/1 2018). 

Caroline berättar att hon en gång i månaden besöker en BVC-mottagning och deras 

föräldrar café. Här har hon ett sång och ramsprogram och hon arbetar även läsfrämjande 

i förebyggande syfte mot föräldrar. Hon ger lite boktips som kan passa att läsa högt för 

barnen. 

Flera gånger under intervjun kommer både Caroline och Linda tillbaka till hur viktigt 

det är att läsa högt för barn för att de ska utveckla sitt språk och bygga upp ett stort 

ordförråd. Linda så i sin intervju att ”det är ju stor skillnad på en som är högläst mycket 

för och en som inte har fått så mycket högläsning på ordförråd de får ju ett väldigt 

försprång i skolan”(Linda, personlig kommunikation 15/1 2018). 

 

5.2.3 Arbetet med rim och ramsor 

På det bibliotek där Caroline arbetar har de två olika grupper för de minsta barnen, en 

för de mellan 5 och 11 månader och en för de som är mellan 1 och 3 år. Dessa två 

grupper delas mellan Caroline och en kollega till henne. När det gäller de minsta barnen 

så är det mycket rim och ramsor och när det gäller de lite äldre så ingår även 

rytmikinstrument för att detta ska stimulera barnens språkutveckling. Carolines syfte 

med dessa aktiviteter (något som hon har skrivit ner för att kunna ha nära till hands om 

hon får denna typ av fråga) är att nå ut till föräldrar och visa för dem hur viktigt det är 

med rim och ramsor för barnens språkutveckling. Hon påpekar att det kan skilja sig 

jättemycket på barns ordförråd när de börjar i skolan och hur detta kan påverka dem 

senare i livet. Hon tycker också att en viktig sak med dessa aktiviteter är att föräldrarna 

får komma ut och träffa andra föräldrar och att barnen får träffa andra barn, att de får 

komma till biblioteket och se att det är viktigt med litteratur i barnens liv. Men det 

viktigaste är att det är språkutvecklande. Caroline berättar att hon någon gång under 
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terminen brukar få ett mejl eller att någon förälder kommer fram efteråt och säger att de 

tycker att det har varit bra. 

 

5.2.4 Arbetet med sagostunder 

När Linda arbetar med sagostunder så utgår hon ifrån en bok eller en text som hon läser 

högt. Ibland har hon bara bilder som hon sätter upp och pratar och berättar utifrån för att 

få sagostunden mer levande och få barnen mer aktiva och delaktiga. Ibland avslutar de 

sagostunden med lite pyssel eller en tävling. Det kan även ingå sång och musik. Lindas 

syftet med sagostunderna är framför allt läsfrämjande, att väcka intresse för biblioteket 

och få familjerna att känna sig hemma där. På Lindas sagostunder är föräldrarna 

välkomna att sitt med och lyssna och många gånger kommer det fram någon efteråt och 

säger att det har varit bra och de undrar när det blir sagostund igen. Planeringen av 

programmet som de har på biblioteket görs i en gemensam grupp med alla som arbetar 

mot barn och unga, detta görs terminsvis.  

 

5.2.5 Arbetet mot förskolor 

En av barnbibliotekarierna Caroline som jag intervjuade arbetar på ett minibiblioteket 

en gång i veckan. Där har hon skickat ut inbjudningar till förskolor i området om att de 

kan få boka tid hos henne och komma med barnen och lyssna på högläsning av böcker. 

Det tog lite tid att få igång ett samarbete men nu har det börjat flyta på. När förskolorna 

kommer till henne brukar hon läsa någon enkel bok så som en pekbok och prata mycket 

om bilderna. Barnen som bor i detta område har oftast ett annat språk som sitt 

modersmål och därför ofta lite svagare i svenskan än jämnåriga barn som har svenska 

som sitt modersmål, därför blir det mycket mer att prata om bilderna än att läsa lite 

längre sagor. Caroline tycker sig se att barn idag är mer splittrade och har svårt att sitta 

still och lyssna på sagor, hon tror att det kan hänga ihop med att de inte är vana vid det 

hemifrån men även att vi lever i en mer splittrad tid med telefoner och datorer som tar 

mycket av vår tid. 

Jag märker att barn är rätt splittrade, jag tycker att det är svårare att läsa högt för barn än för 

några år sedan, de är mer splittrade. Sen sitter föräldrarna med, jag har aldrig nekat föräldrar att 

vara med och ringer plötsligt någon förälders telefon och då stör ju det jättemycket och de 

kommer för sent. (Caroline, personlig kommunikation 15/1 2018) 

 

Den barnbibliotekarie Gunilla som jag intervjuade som arbetar på ett skolbibliotek säger 

att hon väljer att läsa högt för barnen eftersom hon tror att en del barn inte har 
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högläsning med sig hemifrån, hon tycker också att det är viktigt att de får träna på att 

sitta stilla och lyssna på sagor och berättelser. Gunilla tycker också att detta är ett bra 

sätt för barnen att få koppla av och slappna av en stund ifrån den många gången ganska 

stökiga och högljudda förskolemiljön. Hon tycker det är viktigt att introducera barnen 

för olika karaktärer som förekommer i barnböckerna. 

 

När Gunilla träffar barnen i förskolan men även de som går i förskole klass och ibland 

också de barn som går i första klass får barnen sätta sig ner på kuddar som ligger på 

golvet och så läser hon en saga eller berättelse för dem. Det kan vara något som passar 

för den årstid det är eller något annat passande tema. Ibland använder hon sig av 

rimsagor där hon kan stanna upp och låta baren fortsätta rimmet. Ofta försöker hon 

använda sig av nya böcker. 

Gunilla upplever att hon får respons från personalen på skolan som tycker att det är 

viktigt med högläsning och böcker. Ibland hinner inte förskolan med att läsa högt själva 

eller ens ha samling med barnen och då vet de att barnen i alla fall får det när de 

kommer till biblioteket 
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6 Analys 

 

Här kommer jag att utgå från de olika delarna i Dominkovics modellen över samspel 

med den vuxne som presenterades i teoridelen och göra en analys av intervjuerna med 

föräldrarna. I anslysen av föräldrarna kommer jag att använda mig av alla de fyra 

översta rutorna dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid. Efter det kommer 

jag att titta närmare på mina intervjuer med barnbibliotekarierna och här kommer jag att 

dela upp min analys i dialog, närhet och sedan kommer jag att slå ihop gemensamt 

fokus och gemensam tid då jag inte tycker att detta är något som är så viktigt i deras 

arbete med högläsning. På slutet kommer jag att titta på de olika högläsningspraktikerna 

genom ett sociokulturellt perspektiv. 

 

6.1 Föräldrarna 

6.1.1 Dialog 

På frågan om de brukar samtala om det som de läser så svara alla föräldrar att de i större 

eller mindre utsträckning brukar göra detta. En förälder svara att hon tror att de inte 

samtalar så mycket eftersom de oftast läser när det är dags för sängen. När jag först 

ställde frågan så var de tveksam till att de samtalar om boken men när jag ställde lite 

följdfrågor så kom de fram till att de samtalar en del då barnen själva ställer frågor 

under tiden de läser och att de pratar om bilderna i boken. Min uppfattning är att 

föräldrarna inte ser detta som att samtala utan mer att de svarar på frågor från barnen. 

Maria svarade först att de läser boken och sen är det bra, när jag frågade om barnet 

ställer några frågor svarar hon ”Om det är bilder i och så, vilket det oftast är då kan han 

peka lite och prata nått så men inte, nej han ligger mest och lyssnar”(Maria, personlig 

kommunikation 11/11 2017). Dominkovic (2006) säger att när föräldrar stannar upp i en 

text och förklarar begrepp och ord så gör detta att barnen får en bättre förståelse för 

orden och att detta är språkutvecklande för barnet. Under mina intervjuer fick jag 

intryck av att föräldrarna tycker att det är viktigt med högläsning som en tradition som 

de själva är uppvuxna med och som de vill föra vidare till sina barn, men att de inte har 

vetskap om alla de positiva effekter den har på deras barn, att de inte är medvetna om all 

den forsking som finns om barns språkutveckling och hur man som förälder enkelt kan 

ge sitt barn en bra start i livet genom att läsa för dem varje dag och samtala om det man 

läser. 
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6.1.2 Närhet 

Många av föräldrarna svarade att de läser högt för sina barn eftersom det är mysigt att 

sitta nära varandra eller ligga tillsammans i sängen en stund innan det är dags att sova. 

Detta ser jag som att det är deras största fokus när det kommer till högläsning och varför 

de gör det. Alla föräldrar som jag intervjuade sa de själva är uppväxta med högläsning 

och att man kan se på högläsningen som en form av tradition som de vill föra vidare till 

sina barn. På frågan om varför hon läser högt för sitt barn svarade Julia  

 

Ja, jag är ju uppväxt med högläsning. Mina föräldrar läste alltid högt och jag är uppvuxen med 

att läsa mycket själv så då tycker jag att det har blivit narturligt och att läsa högt och sen är det ju 

mysigt och roligt att läsa högt också, så det är en rätt så mysig stund att sitta ihop med en bok. 

(Julia, personlig kommunikation 5/11 2017) 

  

Min uppfattning är att man som förälder får mycket information om att det är viktigt att 

ha fasta rutiner när man ska lägga sina barn för att de ska bli trygga och att man då 

använder sig av högläsning för att man får höra att det är en viktig del av 

läggningsrutinen. Föräldrar som läser högt för sina barn visar enligt Fox(2003) att deras 

barn är älskade och detta leder till trygga barn. 

 

6.1.3 Gemensamt fokus 

När det kommer till gemensamt fokus så tänker jag att det är hela den procedur som 

föräldrarna beskriver de har som rutin när de ska lägga barnen, allt från att barnet väljer 

bok, till tandborstning, till att de ligger i sängen och läser för att sedan sova. Både 

förälder och barn har som mål att de ska ha en stund tillsammans innan det är dags att 

sova. I de flesta av fallen så är det barnen som väljer vilken bok som ska läsas men 

ibland är föräldrarna inne och styr upp vilken bok som ska läsas för att det t.ex. inte ska 

bli en för lång bok om barnet är väldigt trött. Detta ser jag som att föräldrarna och 

barnen har ett gemensamt fokus på att högläsningsstunden ska bli så bra som möjligt för 

barnet och att det ska bli en mysig stund för båda. Gemensamt fokus får man även 

genom själva läsningen av boken då båda är koncentrerade på det som den vuxne läser. 

Körling (2012) skriver att högläsningen ger barnet möjlighet till att samtala med den 

som läser för dem och detta anser jag vara en del i ett gemensamt fokus. 
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6.1.4 Gemensam tid 

Gemensam tid får jag uppfattningen att det är något som alla föräldrar tycker är viktigt 

att de får med sina barn eftersom alla väljer att läsa en stund för sina barn innan det är 

dags att sova. De flesta av de föräldrar som jag intervjuade säger att de inte vill rucka på 

sin stund på kvällen med högläsning. Jag tror att detta är något som är viktigt eftersom 

många föräldrar arbetar mycket och barnen är på förskola så denna stund när det ska gå 

och lägga sig kan vara den enda stunden de får tillsammans i veckorna när de bara kan 

varva ner och vara tillsammans. Tiden som man lägger på att läsa högt varierar. När jag 

frågade hur länge de trodde att de läste i genomsnitt så svarade de flesta att de trodde att 

de läste i ungefär tio minuter, några sa att de nog läste lite längre (15-20 min). Tio 

minuter kan låta som ganska kort stund men jag tror att det hör ihop med att de oftast 

läser när barnen ska sova och att de då är trötta. Några föräldrar sa att de läser längre 

stunder för barnen ju äldre de blir. Dominikovic (2006) skriver att genom att man tar sig 

denna gemensamma tid med barnet så får de möjlighet att utveckla sin koncentration 

vilket är viktigt för fortsatt interaktion. 

 

6.2 Bibliotekarierna 

6.2.1 Dialog 

När det kommer till dialog och barnbibliotekariernas arbete sker detta mest vid 

sagostunderna och när de arbetar mer förskolorna. Linda berättar att hon ibland 

använder sig av rim och ramsor under sina sagostunder för att få barnen mer 

engagerade, hon nämner även att hon gärna använder sig av rekvisita och ställer frågor 

till barnen för att det ska bli en dialog i sagostunden ”man kan arbeta mer interaktivt, att 

man får med barnen när man har sagostunder, att man använder rekvisita eller ställer 

frågor och att man har en dialog med barnen”(Linda, personlig dialog 15/1 2018). 

Gunilla berättar att hon brukar läsa en saga eller kortare bok för de förskolegrupper som 

kommer till henne på biblioteket och att de sedan pratar om vad de har läst. Båda två 

säger att de gör detta för att barnen ska utveckla sitt språk. Till skillnad från föräldrarna 

så uppfattar jag att barnbibliotekarierna har en mer uttalad tanke med varför de arbetar 

med högläsning och att de är mer medvetna om varför det är viktigt med högläsning. De 

säger alla att de arbetar med högläsning för att det är språkutvecklande. När det kommer 

till dialog i större grupp som vid en sagostund skriver Dominikovic (2006) att de skiljer 

sig från den som sker i hemmet. I den stora gruppen är det svårare att få alla barnen 

intresserade och det är oftast lättare att ha ett samtal efter att man har läst boken och 
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bara ställa några enstaka frågor under själva högläsningen. Min uppfattning är att de 

barnbibliotekarier som jag intervjuade arbetar på det här sättet, de läser något som de 

kanske ställer någon fråga om och sedan när boken är klar så har de någon aktivitet som 

är knuten till det lästa eller så pratar de om dem. 

 

6.2.2 Närhet 

Dominikovic (2006) skriver att det är svårt att få närhet till alla barn i en stor barngrupp. 

Närhet är inget som kommer upp i intervjuerna med barnbibliotekarierna eftersom detta 

inte är något som de eftersträvar i sitt arbete. När det kommer till närhet så är det 

närheten mellan förälder och barn som blir viktigt, detta sker främst vid rim och ramsor 

samt vid träffarna i BVC-grupperna men även om föräldrarna är med vid sagostunderna 

och barnen kryper upp i deras knä. Detta är något som föräldrarna och barnen får lite på 

köpet när de sitter ner tillsammans och sjunger och gör olika ramsor, som ofta 

innehåller rörelser som man gör med sitt barn. 

 

6.2.3 Gemensamt fokus och gemensam tid 

Gemensamt fokus har alla som deltar i en aktivitet på biblioteken. Om det handlar om 

en sagostund är det gemensamma fokuset boken eller sagan som barnbibliotekarien 

berättar. Dominikovic (2006) skriver om att det är svårt att få gemensamt fokus på en 

bok med bilder i en större grupp. Detta tycker jag att barnbibliotekariern löser bra 

genom att de ibland sätter upp bilder så att alla kan se. Caroline har inte bara 

språkutveckling som sitt syfte med sina högläsnings aktiviteter utan hon tycker också att 

det är viktigt att föräldrarna och barnen ska få komma ut och träffa andra föräldrar och 

barn. Detta ser jag som att de har samma gemensamma fokus. 

 

Föräldrar ska komma ut och träffa andra föräldrar tror jag är ett jättestort behov och det märker 

vi ju ibland de allra minsta, sen är det för barnen de har ju inte så stort behov när de är riktigt 

små att träffa andra barn men när de blir lite större så har de ju det och få in en vana hos 

föräldrarna att komma till biblioteket och att få dem att förstå att det är viktigt med litteratur i 

barnens liv. Det är väl det viktigaste tror jag, socialt mycket socialt, att man kommer och träffas 

och språkligt (Caroline, personlig kommunikation 15/1 2018). 

 

 Den gemensamma tiden får alla som deltar i en aktivitet som ordnas på ett bibliotek. 

Båda dessa saker gemensamt fokus och gemensam tid är inget som barnbibliotekarierna 
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har med i sitt tänk när de planerar en aktivitet utan det är något som föräldrarna och 

barnen får mest av och det är även mest viktigt för dem. 

 

6.3 Sociokulturellt perspektiv 

Om man tittar på högläsningen både hemma med föräldrarna och på bibliotekens 

sagostunder och rim och ramsor ur ett sociokulturellt perspektiv så ser man att de har 

flera likheter. När det kommer till socialiseringen som är ett begrepp som Säljö (2000) 

tar upp om att man som barn formas in i det språk och den kultur man lever i så sker det 

i hemmet under högläsningsstunderna med föräldrarna genom att de lär barnen det språk 

som pratas i det hem där de bor. Detta sker genom högläsning och den dialog som de 

för under högläsningen. Det sker även en annan typ av socialisering när barnen deltar i 

de sagostunder och det tillfällen med rim och ramsor som biblioteken erbjuder. Här får 

barnen lära sig hur det går till när man befinner sig i en grupp med andra barn och vad 

det är som förväntas av dem, men det är även språkutvecklande. Caroline sa i den 

intervju som jag gjorde med henne att en viktig anledning till att hon har rim och ramsor 

är för att barnen ska få möjlighet att träffa andra barn, men även att de ska få ta del av 

den kultur som finns på biblioteken. 
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7 Diskussion och slutsats  

7.1 Diskussion 

 

Anledningen till att jag har valt att skriva den här uppsatsen är att jag i mitt arbete som 

barnbibliotekarie ofta får höra från andra barnbibliotekarier men även pedagoger att 

barn idag inte har ro att sitta stilla och lyssna på böcker och att de säger att föräldrar inte 

läser högt för sina barn i samma utsträckning som förr. Därför blev jag nyfiken på om 

detta stämmer och har därför intervjuat föräldrar om deras högläsningsvanor samt 

barnbibliotekarier om deras arbete med högläsning. När jag började med den här 

uppsatsen så gick jag in med inställningen att föräldrar idag inte läser så mycket för sina 

barn.  

 

7.1.1 Hur ser föräldrars och barns högläsningsvanor ut? 

 

Den första frågeställningen som jag har arbetat med är hur föräldrars och barns 

högläsningsvanor ser ut. Jag blev glatt överraskad av att alla de föräldrar som jag har 

intervjuat läser för sina barn i princip varje dag och att de tycker att det är viktigt. Alla 

föräldrar sa att de läser högt för sina barn varje kväll innan barnen ska sova och att 

några av dem även läser på dagarna om barnen kommer med en bok. De flesta föräldrar 

svarar att det är barnen som väljer vilken bok de ska läsa och att de sedan lägger sig i 

sängen och att det är både mamman och pappan som läser högt. En av föräldrarna Julia 

berättade att de har en speciell fåtölj som de sitter i när de ska läsa på dagen. Samtliga 

föräldrar svarade att de samtalar mer eller mindre om det som de läser. Att ha en dialog 

när man läser högt är en av delarna i Dominicoviks (2006) som jag har använt mig av i 

min analys för att belysa språkutveckling, genom att samtala om det man läser så 

utvecklar barnen sitt språk. Detta är också något som jag upplevde att föräldrarna inte är 

medvetna om. 

 

7.1.2Varför läser föräldrar högt för sina barn? 

 

 När jag ställde frågan varför de väljer att läsa högt fick jag övervägande svar att de 

själva är vana vid det från när de var små, att högläsning är en form av tradition som de 

vill föra vidare till sina barn. Det var inte så många som sa att de gör det för att de ska 
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utveckal barnens språk. Jag fick uppfattningen av att de vet att det är viktigt men inte 

varför det är viktigt att läsa högt. Jag tror inte att de är medvetna om alla de fördelar det 

för med sig senare i livet om man läser högt för sina barn redan när de är riktigt små, så 

som att de är språkutvecklande och att de lär sig att sitta still och att koncentrera sig. En 

sak som de flesta föräldrarna tog upp var att de tycker att det är en mysig stund att läsa 

högt för sina barn, detta kände jag var en av de viktigaste anledningarna för föräldrarna 

att läsa högt. De får en stund tillsammans på kvällen när de kan varva ner och vara nära 

varandra. Detta är några av de delarna som Dominikovic (2006) har med i sin modell 

över hur en högläsningsmodell kan se ut. Närhet och gemensam tid, båda dessa leder till 

att barnen utvecklar sitt språk. Detta är inget som jag tror att föräldrar är medvetna om. 

Under mitt arbete med den här uppsaten har jag även funderat mycket på är att många 

som arbetar med barn idag som t.ex. barnbibliotekarier säger att barn har så svårt att 

sitta stilla och har svårt att lyssna på en saga och vad detta kan bero på. Många hänvisar 

till den undersökning som Junibacken och Läsrörelsen gjorde och säger att föräldrar inte 

läser högt för sina barn längre men mina intervjuer visar att i alla fall dessa föräldrar 

läser högt nästan varje dag så då tänker jag att det kanske inte beror på detta. Jag har 

funderat på om det kan bero på att de mest får höra sagor när de ska sova och då är de 

trötta och ligger i sin säng och får på så vis inte öva på att sitta stilla under dagen för att 

lyssna på en bok. 

 

7.1.3 Hur arbetar barnbibliotekarier med högläsning? 

 

När jag intervjuade barnbibliotekarierna så visade det sig att just dessa tre arbetade på 

fyra olika sätt med högläsning. Arbetet i BVC-grupper, rim och ramsor, sagostunder 

och förskolor. De två sätten där det är mest fokus på högläsning är sagostunderna och 

arbetet med förskolorna. När det kom till sagostunderna så berättade Linda att hon utgår 

från en bok eller text och att hon ibland sätter upp bilder för att få barnen mer delaktiga. 

Hon försöker också att få en dialog med barnen. Ibland har hon även med inslag av 

sång. När det gäller arbetet med förskolorna så är det även dialogen som är viktig. 

Gunilla berättar att hon låter barnen sitta ner på kuddar när de kommer till henne i 

biblioteket och så får de lyssna på en saga och ibland rimmar de. När de arbetar med de 

minsta barnen så är det inte så mycket högläsning utan mer fokus på rim, ramsor och 

sång. Här arbetar man mer mot föräldrarna för att göra dem medvetna om vikten av att 

läsa för sina barn. 
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7.1.4 Varför väljer barnbibliotekarier att arbeta med högläsning? 

 

När jag intervjuade barnbibliotekarierna undrade jag varför de arbetar med högläsning 

fick jag uppfattningen av att de vet precis varför de väljer att arbeta med högläsning och 

det är just för att det är språkutvecklande. En av de barnbibliotekarier som jag 

intervjuade hade en lång lista på varför hon arbetar med sina högläsnings aktiveter och 

det var bl.a. för att föräldrarna ska få komma ut och träffa andra föräldrar och att de ska 

bli bekväma med att komma till biblioteken för att barnen ska få med sig litteratur i sina 

liv. Som jag uppfattade det så är det när de är ute i BVC-grupper som de verkligen talar 

om för föräldrarna varför man ska läsa högt för sina barn och vilka effekter det kan ge. 

Det är vid dessa tillfällen som de verkligen arbetar läsfrämjande. Den del av modellen 

som jag utgick ifrån i min analys som blev tydligast i arbetet för barnbibliotekarierna 

var delen med dialog. De två barnbibliotekarierna som arbetar med de lite äldre barnen 

sa båda att de försöker få en dialog antingen under tiden de läser eller efteråt, detta 

tolkade jag som att de är väl medvetna om vikten av att föra en dialog med barnen för 

att de ska kunna utveckla sitt språk. 

 

7.1.5 Reflektioner om mitt arbete med uppsatsen 

 

I mitt arbete med att intervjua föräldrar var det svårt att få ihop tillräckligt med material 

för att kunna göra en bred och djup analys. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av att göra 

intervjuer så jag hade svårt att komma på så många följdfrågor och jag fick 

uppfattningen att föräldrarna själv inte har någon uttalad tanke om varför de väljer att 

läsa högt för sina barn. Vid några tillfällen fick jag känslan av att de trodde att det var 

någon form av test eller bedömning som jag utsatte dem för. Det var betydligt lättare att 

intervjua barnbibliotekarier om deras arbete med högläsning. Vid dessa tillfällen var det 

enkelt att ställa en fråga och att de sedan pratade på. Min uppfattning är att det är lättare 

att prata om sitt arbete när det kommer till högläsning än om varför man gör det för sina 

barn, man har en mer uttalad tanke med vad man gör på arbetet. 

När det kom till att göra min analys upplevde jag det som svårt att få ihop någon röd 

tråd mellan föräldrarna och barnbibliotekarierna. Att använda sig av Dominikovics 

modell var ganska enkelt när det kom till föräldrarna och deras högläsning men den 

passade inte så bra till barnbibliotekariernas arbete med högläsning men genom att 

använda mig av det sociokulturella perspektivet tycker jag att jag kunde binda ihop de 
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olika perspektiven. Om jag skulle göra en ny uppsats med de erfarenheter jag har idag 

skulle jag inte göra en där jag har både ett föräldrar perspektiv och ett barnbibliotekarie 

perspektiv utan jag skulle arbeta med bara ett av dem och gjort det mycket djupare. 

Båda perspektiven är intressanta men jag skulle ha arbetat med bara föräldrar. 

 

7.2 Slutsats 

Det jag kom fram till när det gäller föräldrarna så väljer de oftast att läsa högt för sina 

barn som en form av tradition som de själva är uppvuxna med och de är inte medvetna 

om alla de fördelar som de ger sina barn genom denna aktivitet. De ser det som en 

mysig stund de har tillsammans vid sägndags för att varva ner efter en dag. I min analys 

kom jag också fram till att föräldrar inte är medvetna om att de samtalar kring det som 

de läser, de ser inte att när barnen ställer frågor och de svarar så för de en dialog som 

hjälper barnen i deras språkutveckling. Om föräldrarna är mer medvetna om vilka 

fördelar som barnen får genom högläsning är jag övertygad om att fler skulle priorietera 

detta framför andra aktiviteter så som TV och mobil. 

 

När det kom till mina intervjuer med barnbibliotekarierna så såg jag att de är mycket 

medvetna om varför de arbetar med högläsning och det är framför allt den 

språkutvecklande delen. Detta är inget som förmedlas ut till föräldrar som deltar i dessa 

aktiviter och är som jag ser det något som biblioteken skulle kunna bli bättre på så att 

föräldrar förstår hur viktigt det är för barnen. Jag tror även att föräldrar behöver 

påminnas lite ibland om varför det är viktigt att läsa högt för sina barn. 

 

7.3 Fortsatt forskning 

 

Under arbetet med min uppsats har jag funderat på om det är någon skillnad på vilket 

land man kommer ifrån som förälder när det kommer till att läsa högt för sitt barn. Det 

skulle vara intressant att göra en liknande undersökning med föräldrar som har en annan 

kulturell bakgrund än de föräldrar som jag har intervjuat. 
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8 Sammanfattning  

Anledningen till att jag blev intresserad av att ta reda på om föräldrar läser högt för sina 

barn var att man hör om alla dessa undersökningar som säger att föräldrar idag inte läser 

högt för sina barn längre, man kan även läsa i PISA och PIRLS undersökningarna att 

läsförståelsen sjunker bland barn. Detta tycker jag känns tråkigt och jag ville undersöka 

om detta stämmer i min omgivning. 

De frågeställningar som jag har arbetat med är hur föräldrars högläsningsvanor ser ut 

och varför de väljer att läsa högt för sina barn. För att få lite mer bredd på min 

undersökning valde jag även att undersöka hur barnbibliotekarier arbetar med 

högläsning och varför de väljer att göra det. För att få fram svar på dessa frågor valde 

jag att intervjua sju föräldrar som har barn mellan ett och fem år samt tre 

barnbiliotekarier. 

Den teoretiska utgångspunkt som jag har haft i mitt arbete är en modell som är gjord av 

Dominkovic och som visar på hur en högläsningsmodell kan se ut och vilka delar som 

gör att barnet utvecklar sitt språk vid en högläsningsstund. Med hjälp av den har jag 

tittat närmare på fyra delar, dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid. 

Det jag kom fram till i min undersökning är att föräldrarna läser högt för sina barn i 

princip varje dag och att de ser detta som en tradition som de vill föra vidare till sina 

barn. De vet att det är viktigt med högläsning men min uppfattning är att de inte vet 

varför det är viktigt. När det kommer till barnbibliotekarierna så är de väl medvetna om 

att högläsning är språkutvecklande och att det är därför de väljer att arbeta med 

högläsning. 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

HEJ! 

Mitt namn är Åsa Sjösten Lilja och jag studerar Biblioteks- och 

informationsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver just nu 

min kandidatuppsats som behandlar föräldrars högläsningsvanor. För att få 

underlag till uppsatsen skulle jag bli tacksam om du vill vara med i en 

intervju, den är givetvis anonym och ingen kommer att kunna veta vad just 

du har svarat. 

Tack på förhand 

Åsa Sjösten Lilja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B Intervjufrågor föräldrar 

1. Hur många barn har du som är mellan 1 och 5 år? 

2. Hur gamla är dom? 

3. Vem är det som oftast läser högt för barnen? 

4. Hur prioriterar du högläsning jämfört med andra aktiviteter? 

5. Finns det några hinder för att läsa högt? 

6. Finns det något som skulle kunna få dig att läsa högt oftare? 

7. Varför läser du högt för ditt/dina barn? 

8. Hur ofta läser du för ditt/dina barn? 

9. När på dagen brukar du läsa? 

10. Vem är det som väljer boken ni ska läsa? 

11. Hämtar barnet/barnen spontant böcker? 

12. Var har ni böckerna? Kan barnen plocka med dem när de vill? 

13. Brukar ni samtala om boken? 

14. Hur länge brukar ni läsa i snitt varje gång? 

15. Var hittar ni böckerna ni läser t.ex. köper dem eller lånar på bibliotek? 

16. Finns det någon favoritbok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

 

Bilaga C Intervjufrågor barnbibliotekarier 

 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Hur arbetar du med högläsning? 

5. Varför väljer du att arbeta med högläsning? 

6. Kan du beskriva hur en högläsningsaktivitet går till från planering till 

genomförande? 

7. Brukar du sitta ner efteråt och analysera hur det gick? 

8. Arbetar du på något sätt för att motivera föräldrar till att läsa högt för sina barn? 

9. Får du någon respons från föräldrar på dina aktiviteter? 

 


