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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur ofta, hur länge och när pedagoger i förskolan och 

vårdnadshavare i hemmen ägnar sig åt högläsning, samt vid vilka situationer man läser för 

barnen. För att få svar på våra frågor har vi gjort en undersökning med hjälp av enkäter. 

Undersökningen har genomförts på två förskolor där totalt 42 vårdnadshavare och 25 

pedagoger valde att delta. Av svaren framgår det att 70 % av vårdnadshavarna läser flera 

gånger i veckan eller oftare och 25 % läser sällan. Av pedagogerna läser 70 % flera gånger i 

veckan, några varje dag och några mer sällan. De flesta vårdnadshavare och pedagoger läser i 

15 minuter. Några läser längre och några kortare tider. I undersökningen redovisas om 

utbildningsnivån hos såväl vårdnadshavare som pedagoger innebär skillnader i läsvanor samt 

när, var och hur läsningen sker.  Utifrån svaren framkom det att läsningen används för att 

barnen ska bli lugna, ofta i samband med när de ska vila eller sova.  

 

Vi har också studerat vilka föreställningar som finns i dagens debatt och forskning om 

högläsningens betydelse för barns utveckling. Undersökningar påvisar att det är viktigt med 

tidig språkstimulering för barn och att det bör ägnas mer tid åt högläsning tillsammans med 

barnen.  

 

Vår undersökning visar att det är få vårdnadshavare som läser dagligen för sitt barn. Eftersom 

vårdnadshavaren läser mer sällan för sina barn anser vi att det är viktigt att pedagogerna tar 

sig tid till att läsa för barnen på förskolan dagligen, trots att det kan vara stressigt och att de 

har allt större barngrupper. Det är bra att pedagogerna förklarar för vårdnadshavaren hur 

viktigt det är med högläsning i hemmet, då det gynnar barnens språkliga utveckling. 

Ytterligare ett skäl till att man bör avsätta mer tid för högläsning är att det också är en viktig 

social process. Barnen tränar sig att sitta tillsammans i grupp och att lyssna på pedagogen. 

Högläsning är även ett bra sätt att få alla barnen involverade i diskussioner. Barnen utvecklar 

också språket eftersom man samtalar om boken både under tiden man läser och efter man läst.  

 

 

Nyckelord  

Högläsning, förskola, språkutveckling, förskollärare, läslust, läsmiljö, barn, pedagog, 

hemmiljö.
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Abstract 

English title:  

The existence and importance of reading aloud 

When, where and how is reading aloud conducted in preschool and at home? What beliefs 

about the importance of reading aloud are available in today's debate and research? 

 

The purpose of this study is to find out how often, how long and when teachers in preschool 

and guardians in their homes dedicate to reading aloud, and in what situations you read to the 

children. To get answers to our questions, we conducted a study using questionnaires. The 

survey was conducted in two kindergartens where a total of 42 carers and 25 teachers chose to 

participate. The replies indicate that 70% of guardians read several times a week or more and 

25% rarely read. Of the educators 70% reads several times a week, some every day and some 

less. Most guardians and educators read 15 minutes. Some read longer and some shorter 

times. The study reported on the educational attainment of both the guardian educators 

implies differences in reading habits, as well as when, where and how the reading is done. 

Based on the responses revealed that the reading is used for the children to be calm, often in 

the context of when to rest or sleep. 

 

We have also studied the notions that exist in today's debate and research of reading aloud and 

the important for child development. Studies indicate that it is important with early language 

stimulation for children and that it should be given more time reading aloud with the children. 

 

Our survey shows that there are few guardians who read daily to their children. As the 

guardian read more rarely for their children, we believe it is important that educators take the 

time to read to children at the preschool daily, even though it can be stressful and that they 

have bigger groups of children. It is good that the teachers explain for the guardian, the 

importance of reading aloud at home, since it benefits the children's language development. 

Another reason why you should allocate more time for reading aloud is that it is also an 

important social process. Children train themselves to sit together in groups and listen to the 

teacher. Reading aloud is also a good way to get all the kids involved in discussions. Children 

also develop language because you talk about the book during both reading and after they 

have read. 
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1. Inledning 
 

Under vår tid på förskollärarutbildningen har vi fått en förståelse för läsningens viktiga 

betydelse för barns språkutveckling. Forskning visar att det är viktigt med tidig 

språkstimulering redan i tidig ålder bl.a. genom högläsning. Vi har under våra år som 

barnskötare upplevt att högläsningen i barngrupperna och även i hemmen minskat betydligt. 

Lässtunden är en viktig stund då barn och vuxna tillsammans skapar en stund av trygghet och 

en stund då barnen tränar sig i att lyssna. Vi vill därför få en djupare förståelse för läsningens 

stora betydelse genom att skriva detta examensarbete. Genom enkäter har vi undersökt hur 

ofta och på vilket sätt vårdnadshavare och pedagoger på två förskolor använder högläsning för 

att stimulera barns intresse för läsning. Dessutom har vi studerat högläsningens betydelse 

genom litteraturstudier och artiklar för att få en bakgrund till vår studie. 

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010:10) står det ”att förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”. 

Vidare står det att” förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling 

och uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” 

(Lpfö 98 rev 2010:7). 

Vi anser att detta utdrag från läroplanen är en viktig utgångspunkt för vårt arbete om 

högläsningens betydelse. 

 

Vi redovisar i kapitel 2 först syfte och frågeställningar. 

I kapitel 3 redovisar vi vilken undersökningsmetod vi använt, vår undersökningsgrupp och 

hur vi genomfört enkäten. Vi redovisar också de etiska aspekterna från Vetenskapsrådet. 

I kapitlet 4 gör vi en kunskapsöversikt, efter att ha studerat forskningsrapporter, 

undersökningar, facklitteratur och tidningsartiklar för att öka vår kunskap i ämnet. Vi 

redovisar också exempel på åtgärder som vidtas i samhället. 

I kapitel 5 redovisar vi svaren från enkätfrågorna i form av olika stapeldiagram och 

kommenterar dessa. Vi redovisar hur länge man läser, hur ofta man läser, när man läser, hur 

man läser och vad man läser. 

I kapitel 6 gör vi en sammanfattning av vår studie och redovisar våra egna erfarenheter. 

I kapitel 7 reflekterar vi över ytterligare studier. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med vår uppsats är att undersöka förekomsten och betydelsen av högläsning på två 

förskolor samt hur vårdnadshavare, vars barn går på dessa förskolor, använder sig av 

högläsning i hemmen. 

 

 Våra frågeställningar är:  

  

  Hur ofta, hur länge och när sker högläsning på förskolan och i hemmet? 

 

 Under vilka förhållanden sker högläsning på förskolan och i hemmet? 

 

 Vilka föreställningar om högläsningens betydelse finns i dagens debatt och forskning? 
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3. Metod 
 
Under denna rubrik beskriver vi vilken undersökningsmetod, vilken undersökningsgrupp vi 

använt oss av, genomförande, reflektioner av vald undersökningsmetod och etiska aspekter. 

3.1 Undersökningsmetod 

Som undersökningsmetod har vi använt oss av enkäter. Vi har delat ut enkäter både till 

vårdnadshavare (bilaga 1) och pedagoger (bilaga 2). Anledningen till att vi valde denna 

metod var för att vi genom enkäterna ville få svar på hur vårdnadshavare och pedagoger läser 

för barnen i olika åldrar. Enkäterna arbetade vi fram utifrån våra frågeställningar. Vi har i 

båda enkäterna haft fasta svarsalternativ och en fråga med femgradig skala. 

Enligt boken Observation och intervju i förskolan (Lökken & Söbstad 1995) har enkäter flera 

likheter med en intervju och är ett bra redskap om man vill veta något om vårdnadshavare och 

personalens beteenden och synpunkter. Likheterna med intervjun som metod handlar mest om 

utformningen av frågorna. Många krav som ställs på frågor och svar i en intervju gäller även 

en enkät. Frågorna ska vara klara och enkla och man ska ställa en fråga i taget. Vidare anser 

författarna att man ska undvika ledande frågor och att svarsalternativen utesluter varandra 

(Lökken & Söbstad, 1995:118).  

Runa Patel och Bo Davidsson, verksamma vid Institutionen för beteendevetenskap, 

Linköpings Universitet skriver i boken Forskningsmetodikens grunder (2011) om både 

intervjuer och enkäter, dvs. frågeformulär. Det är tekniker för att samla information som 

bygger på frågor. Enligt författarna Patel och Davidsson bör frågorna formuleras så att de inte 

går att missuppfatta. När frågorna formuleras är vi insatta i problemområdet att mångt och 

mycket förefaller självklart, fastän det inte är det för den som ska svara på frågorna. Vi måste 

därför kritiskt granska våra frågor som om vi inte besitter den kunskap vi egentligen gör - 

eller så får vi vända oss till en kollega som kan betrakta frågorna utifrån (Patel & Davidsson 

2011:73,86).  

3.2 Undersökningsgrupp 

Vi valde att dela ut enkäter till 42 vårdnadshavare på två förskolor i våra hemkommuner, av 

dessa var det 28 vårdnadshavare som svarade. På båda förskolorna delades enkäter ut på en 1–

3-årsavdelning och en 3–5-årsavdelning. 17 enkäter besvarades av vårdnadshavare på en 1–3-

årsavdelning och 11 enkäter besvarades av vårdnadshavare på en 3–5-årsavdelning. Antalet 

flickor var 16 stycken och antalet pojkar var 12 stycken. Vi delade också ut enkäter till 25 

pedagoger på de olika förskolorna. Av dessa fick vi in 14 stycken varav 4 var förskollärare 
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och 10 var barnskötare. Detta för att se om det är skillnad mellan barnskötare och 

förskollärare i deras svar. På båda förskolorna arbetar det fler förskollärare än barnskötare. 

Alla pedagoger och vårdnadshavare svarade inte på enkäterna. 

  

Vi valde att tala med förskolechefen först och visa vårt material för att få ett godkännande om 

att dela ut enkäterna. Vi delade även ut ett följebrev till våra enkäter (bilaga 3). Ett vanligt 

problem vid enkäter är stort bortfall. De som besvarar enkäten får inte avvika i viktiga 

avseenden från dem som inte besvarar enkäten. Det är därför viktigt att ha en 

enkätundersökning med lite bortfall eftersom den har ett högre värde (Lökken & Söbstad 

1995). 67 % av föräldrarna och vårdnadshavare besvarade vår enkät och 56 % av 

pedagogerna. Vi anser att det var ett stort bortfall eftersom vi förväntade oss att fler skulle 

svara. Anledningen till att 14 pedagoger och 4 vårdnadshavare inte svarade vet vi inte. Det 

kan ha varit så att de tyckte att frågorna var besvärande eftersom de inte läste så mycket för 

barnen. Det kan också ha varit så att de kände att de inte hade tid att svara på enkäten.  

 

Vi provade enkäten på några testpersoner innan för att se om vi kunde förbättra enkäten och 

minska bortfallet. Detta innebar att vi ganska fort insåg att vi behövde formulera om några 

frågor, bl.a. frågan om vårdnadshavare. Synpunkter väcktes att det var fel att det stod 

mamma/pappa eftersom det finns olika familjekonstellationer. Dels kan barn leva med två 

mammor eller två pappor och det finns även de barn som är adopterade eller placerade i 

fosterhem. 

3.3 Genomförande 

Vi har gått igenom forskning och studerat olika artiklar. Vi kontaktade därefter förskolechefen 

på båda förskolorna och frågade om lov för att utföra undersökningen där. Samtidigt lämnade 

vi ett följebrev där det stod vad syftet med undersökningen var och hur undersökningen skulle 

genomföras. I följebrevet redovisade vi även våra kontaktuppgifter. Vi delade ut enkäterna 

personligen till alla som skulle delta, både till vårdnadshavare och till pedagoger. Detta gjorde 

vi för att vi ville ha så många svar som möjligt på enkäterna. När vi fick in enkäterna 

sammanställde vi svaren i ett Excelprogram, där vi även gjorde diagram för att svaren skulle 

kunna redovisas på ett tydligt sätt. Alla frågorna var besvarade på enkäten och därför behövde 

vi inte av det skälet ta bort någon eller några frågor. Vi har i enkäten samlat in material om 

både vårdnadshavares och pedagogers utbildning och kan därför se om utbildningen har 

någon betydelse. Vi har i enkäten samlat in material om både vårdnadshavares utbildning och 
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pedagogers utbildning. Vi kan därför se om utbildningen såväl hos vårdnadshavare som hos 

pedagoger (förskollärare respektive barnskötare) har någon betydelse.  

3.4 Reflektioner beträffande vald undersökningsmetod 

Syftet med studien var att ta reda på hur mycket man läser för barnen i dag, både hemma och 

på förskolan. Metoden vi valde för vårt arbete medförde både för- och nackdelar. Hade vi 

vetat att alla inte skulle svara på enkäten så hade vi valt att dela ut den till fler. Däremot om vi 

hade delat ut den till fler och alla hade svarat så hade insamlingsmaterialet antagligen blivit 

omfattande i förhållande till den tid vi hade för att skriva arbetet. Vi valde att använda oss av 

enkäter eftersom vi trodde att vi därmed skulle få in fler svar. Detta eftersom enkäter skulle ta 

mycket mindre tid än vad intervjuer gör. Enkäterna medförde också att de som svarade kunde 

göra det när de hade tid. Vilket vi upplevde som positivt. Det var inte lätt att veta hur många 

som skulle svara på enkäten men vi trodde att fler skulle göra det. Vi skulle kunnat göra fler 

påminnelser till de som inte svarade för att få ett mindre bortfall och även skrivit på enkäterna 

ett sista datum för inlämning. En risk man tar när man väljer att använda sig av enkäter är att 

de som svarar är anonyma och man kan inte gå vidare med deras svar.  

 

3.5 Etiska aspekter 

Vårdnadshavare och pedagoger informerades om syftet med undersökningen och vilken 

metod som skulle användas. Det framgick tydligt i följebrevet att svaren från enkäterna skulle 

vara anonyma genom att inga namn, förskolans namn eller kommun skulle nämnas. Under vår 

undersökning har vi även tagit hänsyn till kraven som redovisas i Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Deras fyra 

huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskare skall informera om vilka villkor som 

gäller för deras deltagande och om att deras deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet innebär 

att forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer är 

anonyma. Nyttjandekravet innebär att uppgifter inte får användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk. 
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4. Bakgrund 

 
4.1 Kunskapsöversikt 

 

Vi har studerat forskningsrapporter, undersökningar, facklitteratur och tidningsartiklar för att 

öka vår kunskap i ämnet. 

 

Undersökningar visar att vi läser allt mindre för våra barn och att läsförmågan sjunkit. Enligt 

en undersökning som genomfördes av Läsrörelsen, Junibacken och YouGov under februari–

mars 2012, läser endast 35 % av vårdnadshavare med barn i åldern 0–9 år dagligen med sitt 

barn. År 2003 var den siffran 74 %. Författaren Anne-Marie Körling (2013) redovisar i boken 

Den meningsfulla högläsningen att läsförmågan hos barn och ungdomar sjunkit drastiskt 

under 2000-talet. Forskare ser kopplingen mellan barns tidiga möte med skriftspråket och 

skolresultaten, ändå talas det alldeles för lite om vad vårdnadshavare och lärare kan göra 

tillsammans. Om det är så att barn som tidigt möter böcker är bättre rustade för skolans krav 

på textförståelse bör vi stötta dem genom att läsa för dem. På så sätt tar vi gemensamt ansvar 

för vårt språkutvecklande uppdrag (Körling 2013).  

 

I tidningen Förskolan nr 1 (2014) skriver Susanna Ekström, som är förskollärare och utbildar 

förskollärare, att barn genom det skrivna språket kommer i kontakt med andra ord och 

grammatik på ett annat sätt än vad barnen gör i den vanliga dialogen. Hon anser att barnen 

inte bör sitta still och lyssna på en bok utan man bör ”gå in i boken”. Detta gör man genom att 

använda sig av sång och rytmik. Allt görs med inspiration från bokens bilder och text. 

Pedagogen är uppmärksam och lyssnar och följer barnens intentioner. Hon menar att 

högläsningen är startskottet för barnens kommunikation, där språket får en chans att 

utvecklas. Ekström betonar vikten av att använda sig av samma bok om och om igen. För 

vissa kan detta låta enformigt, men det handlar inte om upprepning utan om fördjupning. 

Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet och Gunilla Eldh 

frilansjournalist och författare skriver i boken Hjärnkoll på skolan (2014) om vikten av att 

läsa samma barnbok tusen gånger. Han menar att det är ett riktigt bra sätt att stödja barnets 

språkutveckling (Ingvar och Eldh 2014:37). 

 

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, anser att föräldrar har ett stort ansvar när det gäller 

högläsning. De får då chansen att visa barnen att läsning är viktigt, intressant och 
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betydelsefullt i livet. Lässtunden ger dessutom närhet. Kanske sitter barnet i knäet och känner 

att det är någon som tycker om mig. Det är i högläsningsstunder som den känslan kan 

förmedlas.  Lundberg talar om den personliga närvarons magi. Det är just i samspelet mellan 

oss människor som det sker en utveckling. Han menar vidare att tv:n inte alls har samma 

genomslagskraft (Lundberg 2010). Lundberg skriver också i boken Före Bornholmsmodellen 

– Språklekar i förskolan om fördelarna med högläsning som bl. a. innebär att barnen utvecklar 

en intellektuell vana att använda texter. Högläsning innebär också en kraftfull social 

inlärningsprocess där vuxna fungerar som modeller som demonstrerar läsandets glädje och 

långsiktiga värde. Under högläsningen får barn öva sig att vara uppmärksamma, 

koncentrerade och stilla under en längre period när de följer bokens handlingsförlopp. Barnen 

upptäcker i böckerna en värld av äventyr, spänning, kunskap och glädje (Lundberg 2010). 

 

I boken Att läsa och skriva i förskolan (2011:186–189) skriver Carina Fast, lågstadielärare 

och fil.dr i pedagogik om barns kontakter med skönlitterära texter länge har framhållits som 

betydelsefulla för deras språk-, läs- och skrivutveckling. Av bokens innehåll lär de sig att 

förflytta sig i tid och rum. De kommer i kontakt med andra människor och lär av djurs 

upplevelser, men också om livet, om vuxna, om familjer och om samhället. Det viktigaste att 

komma ihåg är framför allt att de flesta av barnen tycker att det är roligt med högläsning. 

Varje barn kommer emellertid texten tillmötes på sitt sätt och fyller den med innehåll utifrån 

sina erfarenheter. Barnen lär sig också mycket om själva språket. De lär sig nya ord och hör 

hur meningar byggs upp. Berättelsen har en start och ett slut och det finns ofta människor och 

djur som talar olika röster. Med hjälp av betoning låter den goda högläsaren det framgå om 

det är en fråga eller utrop. Barnen lär sig också retoriska grepp, vilket är betydelsefullt då de 

själva ska berätta muntligt och skriftligt. I samband med högläsning finns också möjlighet till 

samtal. Samtalet kan vara minst lika viktigt som själva läsandet anser Karin Jönsson, 

universitetslektor i svenska i boken Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och 

samtala om texter i förskola och skola (2009: 88). 

 

Under senare år har det ofta signalerats att svenska barn är sämre på att läsa och skriva än 

andra barn i en rad andra länder. Det har föranlett diskussioner om att öka undervisningen i 

läs- och skrivinlärning, att tom börja redan i förskolan (Fast 2011:9). Barn möter texter av 

olika slag under sina första år. Att lägga märke till och känna igen bilder kan vara ett första 

steg till begynnande medvetenhet om skriftspråket. Barn ser ofta detaljer i bilderna. Det 
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hjälper dem till en visuell uppmärksamhet, vilken är en av nycklarna till framgång i läsandet 

skriver Fast (2011:10). 

I boken Litteraturläsning i förskolan (2013) redovisar Ulla Damber, universitetsadjunkt vid 

Mittuniversitetet, Jan Nilsson lärarutbildare vid Malmö högskola och Camilla Ohlsson 

universitetsadjunkt vid Högskolan Kristianstad en studie som visar att litteraturläsning ofta är 

en lågt prioriterad aktivitet på de förskolorna. I studien framkommer det att innehållet i det 

som trots allt läses är av underordnad betydelse och att läsningen i stort sett aldrig ingår som 

en viktig del i olika teman. Den läsning som helt dominerar är den så kallade läsvilan i 

samband med att barnen ska vila eller sova efter lunch. Författarna har gjort en studie 

tillsammans med två andra lärarutbildare på 39 olika förskolor i Skåne och Västernorrland där 

all litteraturläsning under en sammanhängande vecka dokumenterades. Deras slutsats är att 

litteraturläsningen i de aktuella förskolorna framförallt har en disciplinerande funktion. Man 

läser för barnen för att de ska lugna ner sig, inte för att de ska fördjupa sin förståelse av sig 

själva eller den värld de lever i (Damber, Nilsson & Ohlsson 2013). I en debattartikel i 

Pedagogiska magasinet nr 4 (2013) under rubriken ”Läsning i förskolan glöms bort” anser en 

av författarna till boken, Jan Nilsson, att förskolan borde få del av regeringens lässatsning. 

Han vill också se en lag om bibliotek i förskolan. I den nyligen reviderade skollagen slås fast 

att alla elever i grundskolan och gymnasiet ska ha tillgång till ett skolbibliotek. ”Det borde 

vara lika självklart att alla förskolebarn och förskolepersonal också har tillgång till ett 

bibliotek” säger han. Jan Nilsson avslutar i artikeln med att säga att det borde vara självklart 

med ett bibliotek i förskolan som ett bibliotek i skolan. Han anser att det är många som väntar 

på en sådan lagstiftning (Pedagogiska Magasinet 2013 nr 4:72). 

 

I boken Bilderbokens mångfald och möjligheter (2008:34–37) tar Agneta Edwards, 

litteraturpedagog och barnbokskritiker, upp när man kan läsa, var man kan läsa och hur man 

kan läsa. Författaren anser att man bör läsa varje dag eftersom barn behöver rutiner och 

regelbundenhet. Detta kan leda till ett sug efter bokliga upplevelser som leder till 

lyssningsvana och så småningom en höjd språkribba. 

Hur länge en bokstund kan pågå beror på barnens lyssningsvana och hur man genomför 

läsningen. Författaren anser att man bör tänka på att det finns språksvaga och/eller ovana barn 

som kan tycka att fem minuter av hel koncentration kan vara oändligt långt. Därför kanske två 

minuter kan räcka, men istället bör man läsa oftare för barnen. Efterhand kan lästiden öka. 

Edwards anser att man bör träna barnen att sitta i minst en halvtimme eller trekvart, men tiden 

är inget mål i sig. Författaren skriver vidare om att man kan arbeta parallellt med muntligt 
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berättande och andra tänkbara åtgärder för att skapa förståelse. Hon anser också att det är 

viktigt att barnen tränar sin förmåga att koncentrerat lyssna till en berättelse, göra inre bilder 

och hålla den röda tråden vilket gör att barnen förbereder för egen läsning. Edwards menar att 

en femåring bör kunna lyssna till en text utan bilder och ändå förstå (Edwards 2008).  

När ska man läsa för barnen? Edwards anser att man vanligtvis läser för barnen till vilan eller 

före maten med syfte att lugna ner barnen. Vill man väcka tankar och stimulera samtal är det 

bättre att barnen är fokuserade och inte är uppskruvade, trötta eller hungriga. Miljön runt om 

läsplatsen ska vara utan störande intryck och ge så mycket avskildhet som möjligt. Många 

förskolor är trångbodda och har ingen möjlighet att skapa ett särskilt rum för läsning. Man 

kan då skärma av rummet med en vikvägg eller en bokhylla och draperier anser författaren. 

Vidare skriver hon att en soffa går bra att läsa i om man bara är några stycken, då kan alla 

sitta bredvid den som läser, titta i boken och se bilderna (Edwards 2008:40). Det är viktigt hur 

man läser och det går att ta till den muntliga berättarens knep. Till exempel att använda 

röstens tonläge och ljudstyrka, ansiktets mimik och gester. Att läsa långsamt och lågt är 

effektfullare än snabbt eller högt, men variation och kontrast är bäst anser författaren 

(Edwards 2008:56). 

 

Maria Simonsson, forskare vid Linköpings universitet, belyser i sin avhandling Bilderboken i 

förskolan - en utgångspunkt för samspel (2003), hur bilderboken kan användas i förskolan för 

att uppnå olika syften. Under en period om totalt 13 veckor följde hon två 3–5-årsavdelningar 

på två förskolor i en medelstor svensk stad, för att på så sätt få inblick hur förskolor använder 

bilderböcker i vardagslivet på förskolan. Simonsson studerar boken som en del i ett samspel, 

och då mer särskilt de aktiviteter som skapas med utgångspunkt i just boken. Pedagogerna 

använder böckerna till många ändamål bland annat för att främja barnens språkutveckling, att 

utveckla deras fantasi, att ta upp och hantera olika ämnen och frågor, att ge en stunds vila eller 

underhållning och att utgöra en introduktion till den riktiga litteraturen (Simonsson 2003:15). 

Att det finns böcker på förskolan betyder inte att barnen ha tillgång till böckerna när de så 

önskar. Böckerna blir ofta tillgängliga för barnen när personalen vill det. På vissa 

småbarnsavdelningar placeras böckerna ibland på sådant sätt att de små barnen inte kommer 

åt dem (Simonsson 2003:1).  

 

Barn som tidigt får höra sagor och berättelser har lättare att känna empati, medkänsla och 

inlevelse skriver Ann Granberg, diplomerad småbarnspedagog, i boken Småbarns sagostund 

(2009:41). Hon skriver vidare att barnen utvecklar språket genom att lyssna och samtala om 
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sagor. Sagorna ger nya erfarenheter och stimulerar fantasin samtidigt som de skapar 

nyfikenhet. Granberg skriver vidare att småbarn tänker på ett annat sätt än vi vuxna. De har 

inte ett tillräckligt utvecklat verbalt språk för att kunna tillgodogöra sig muntliga instruktioner 

eller skapa sig egna inre bilder. Det som hjälper dem att ta till sig informationen är 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstnyanser. Därför ger en sagostund med varm, trygg och 

positiv stämning stora möjligheter att påverka barnens språk, både när det gäller grammatiken 

och när det gäller att öka ordförrådet och vidga ordförståelsen. Småbarn kan trots att de 

fortfarande är så egocentriska att de inte kan identifiera sig med sagofigurerna, ändå genom 

sagan få en begynnande förståelse för känslor och upplevelseempati skriver Granberg (2009). 

Hon skriver vidare att om man dessutom lyckas göra sagostunden så attraktiv att barnen 

lyssnar aktivt tränas även barnens förmåga till koncentration. 

 

Åsa Wedin, fil.dr i tvåspråkighetsforskning, skriver i boken Språkande i förskolan och 

grundskolans tidigare år (2011) att högläsningen är en aktivitet som i många hem uppskattas 

mycket. Barnen ser möjligheten att få umgås och mysa med sina vårdnadshavare i samband 

med högläsningen. Högläsningen bidrar till en bättre gruppkänsla och sammanhållning 

eftersom högläsningen varje dag ger en stund av lugn och ro i gruppen. Wedin (2011) skriver 

vidare att det är en socialt situerad förseelse att lära sig språk. Med detta menar hon att barns 

språkutveckling inte kan skiljas från det sammanhang där det sker. Barn socialiseras att 

använda språk och de socialiseras genom språk. Wedin (2011) skriver vidare att högläsningen 

spelar en viktig roll för barns språkutveckling, inte minst för deras skriftspråkutveckling och 

därmed även en viktig roll i förskolan. Det har stor betydelse för barnen att lärare och 

pedagoger ägnar tid åt att läsa högt för barnen menar Wedin (2011). 

 

I en artikel i British Journal of Educational Psychology redovisar Eva Myrberg, 

universitetslektor, och Monica Rosén, professor i pedagogik, att de antar att förmågan att lära 

i skolan är beroende av elevens sociala klasstillhörighet och föräldrars utbildning. Antagandet 

testades genom att studera hur föräldrars utbildning påverkar läsinlärning. Hur har forskarna 

gått tillväga? Myrberg och Roséns artikel består av två studier, dels PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study 2001), dels en lässtudie från 2001. I båda ingår frågor 

till föräldrarna. Antalet flickor och pojkar var ungefär lika många. Myrberg och Rosén skriver 

inget om vare sig kön eller etnicitet i denna artikel. Resultatet som forskarna kom fram till var 

att antagandet bekräftades när forskarna analyserade sitt material. Föräldrars utbildning hade 

direkt inverkan på antalet böcker i hemmet och deras utbildning hade direkt påverkan på 
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tidiga läsaktiviteter i hemmet med barnet och indirekt via böcker i hemmet. Tidiga 

läsaktiviteter och tidigt läsande har inverkan på läsutvecklingen under skolåren. Myrberg och 

Rosén menar även att föräldrars utbildning är en grund för förväntningar och strävan när det 

gäller barnens läsutveckling. Tidiga läsaktiviteter kan vara att läsa högt för barnet. Tidig 

läsning påverkar läsförmågan positivt (Myrberg och Rosén 2010). 

 

Karin Taube, professor vid institutionen för språkstudier vid Umeås Universitet, skriver i 

boken Barns tidiga läsning (2007) att förskolan har en betydande roll när det gäller att hjälpa 

barnen att utveckla sitt språk. Hon skriver att det är förskolans ansvar att hjälpa barnen att 

utveckla språket vidare. Det är extra viktigt att man som pedagog tar sig tid att lyssna på 

barnet och låta barnet ta den tid de behöver för att formulera det den vill säga. Det är också 

viktigt att man behandlar barnet med respekt och visar att man är intresserad av vad barnet har 

att säga. Om barn bemöts med likgiltighet över det de försöker säga så är risken stor att de 

tystnar. Taube skriver vidare att en viktig del i barnens språkutveckling är just högläsning. 

Högläsningen blir mer givande om den vuxne stannar upp och talar med barnet om det lästa. 

Något som också är positivt med högläsningen är att barnen får klart för sig att böckerna har 

mycket att erbjuda i form av spänning och glädje. I och med detta stimuleras lusten att lära sig 

läsa själv (Taube 2007). 

4.2 Åtgärder i samhället 

 
Olika undersökningar och tester, till exempel i PIRLS, visar att svenska elevers resultat när 

det gäller läsning och läsförståelse blir allt sämre. Med detta som bakgrund är det naturligtvis 

positivt att regeringen nu föreslår en satsning på läsfrämjande åtgärder. Propositionen innebär 

att regeringen lägger fram ett beslut till riksdagen. Den 26 september 2013 överlämnade 

regeringen propositionen Läsa för livet till riksdagen. I propositionen föreslogs nationella mål 

för litteratur och läsfrämjande som innebar att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med 

utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar ska ges möjlighet att utveckla en god 

läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. I detta fall innebar det att regeringen 

den 5 december 2013 tog ett beslut om att skolverket skulle genomföra fortbildning av lärare i 

läs- och skrivutveckling. Fokus ska ligga på det kollegiala lärandet (kollegialt lärande är en 

sammanfattande form för olika former av kompetensutveckling där kolleger genom 

strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter). Målet med detta är att lärarna 

ska få väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt för att utveckla elevernas läs- och 

skrivförmåga. Målgruppen är i första hand svensklärare i den obligatoriska skolan och 
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gymnasieskolan och gymnasiesärskolans första år, men det är även viktigt att lärare i 

förskoleklass omfattas. Skolverket ska svara för att utveckla en särskild webbplattform för 

fortbildningen. På webbplattformen ska det finnas relevant forskningsbaserat stödmaterial i 

form av bl.a. olika språk- och läsutvecklingsdidaktiska fortbildningsmoduler. Detta 

stödmaterial ska utformas så att det även passar för att stimulera barns språkutveckling i 

förskolan. Fokus kommer då att ligga på att utveckla barns intresse för texter, bilder och 

skriftspråk (Regeringen, Proposition 2013/14:3). 

En åtgärd i samhället är Utbildningsradion (UR) som inspirerar vårdnadshavare att läsa högt 

och de engagerar sig i högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Enligt UR.se 

började Utbildningsradion under 2013 sin största satsning på läs och skrivinlärning någonsin. 

UR tar hjälp av välkända skådespelare för att locka vårdnadshavare att läsa mer för sina barn. 

Serien heter Lässugen och medverkar gör bland andra Eva Röse, Niklas Strömstedt, Nour El-

Refai och Leif André. Detta är ett tv-program som sänds i Barnkanalen och som riktar sig till 

barn i förskolan och deras vårdnadshavare. Genom att kombinera vuxna stjärnor och 

medryckande berättelser hoppas UR kunna inspirera vårdnadshavare till högläsning. På så vis 

vill man att både vuxna och barn upptäcker glädjen i att läsa tillsammans. Programmet ger 

också tips på hur man som vuxen gör läsningen både roligare och mer utvecklande (UR.se/abc 

hämtat 2014-07-28). 

 
I Danmark kräver den danska regeringen att vårdnadshavare obligatoriskt ska läsa för sina 

barn minst 20 minuter om dagen skriver tidningen Sydsvenskan (2012). Detta eftersom man 

anser att förskoletiden är minst lika viktig som tiden i grundskolan. Det är den danska 

regeringen som ställer dessa krav. Christine Antorini, som är barn- och utbildningsminister i 

Danmark, anser att detta är ett bra sätt att få vårdnadshavare delaktiga i sina barns lärande. 

Hon menar att hemmet inte ska vara någon slags miniskola men hon tycker ändå att man ska 

fokusera på föräldrarnas/vårdnadshavarnas aktiva engagemang. Vänsterns familjeordförande 

Louise Schach Elholm håller inte med om att detta är ett bra förslag. Hon tycker i stället att 

pedagogerna kan komma med andra förslag eftersom hon inte anser att vårdnadshavare ska 

påtvingas detta. Christine Antorini ska i höst tillsätta en kommitté som ska jobba för att 

förskolan ska förbättra och utveckla lärandet. Detta kan upplevas som att man lägger över för 

mycket ansvar på vårdnadshavare genom att tvinga dem till detta. (Sydsvenskan.se hämtat 

2014-07-03) 
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Enligt Västra Götalandsregionen har Sverige har tillsammans med Norge ett projekt för 

lässtimulering där man samarbetar med bibliotek och förskolor. Projektet heter Alfons och 

Albert och det är uppkallat efter barnboken Alfons Åberg som är skriven av Gunilla 

Bergström. I Norge heter denna bok Albert Åberg. Projektet är ett delprojekt av 

regionsprojektet ”Ord utan gränser”. ”Ord utan gränser” arbetar för att skapa kultursamarbete 

över gränsen och för att öka kunskapen om norsk och svensk litteratur. Projektet ska även se 

till så att barnböckerna får ”plats” i norska och svenska förskolor samt även skapa 

mötesplatser där förskollärare och bibliotekarier ska utbyta erfarenheter, inspirera och stötta 

varandra i arbetet med att förmedla barnböckerna. 

Målet med projektet är att utbyta erfarenheter mellan svenska och danska bibliotek när det 

gäller hur man arbetar med barnböcker i det dagliga arbetet. Samt att man ska skaffa sig 

kunskap och kontaktnät mellan ländernas förskollärare och bibliotekarier 

(vgregionen.se, hämtat 2014-08-14). 

 

4.3 Sammanfattning  

 

Vår kunskapsöversikt kan sammanfattas med följande insikter att undersökningar visar att vi 

läser alltmer mindre för våra barn. Detta är allvarligt eftersom högläsningen påverkar barnens 

språkutveckling enligt Körling (2013). Det är viktigt att läsa samma bok många gånger 

eftersom det stödjer barnets språkutveckling (Ingvar och Eldh 2014). Vuxna har ett stort 

ansvar när det gäller högläsning. De får då chansen att visa barnen att läsning är viktigt, 

intressant och betydelsefullt i livet. Lässtunden ger dessutom närhet. Det handlar om den 

personliga närvarons magi. Det är just i samspelet mellan oss människor som det sker en 

utveckling. Lundberg menar vidare att tv:n inte alls har samma genomslagskraft (Lundberg 

2010). Edwards (2008) anser att man bör läsa varje dag eftersom barn behöver rutin och 

kontinuitet. Det är inte bara enbart språkutvecklingen som påverkas även barnens läs- och 

språkutveckling påverkas (Fast 2011). Det är till och med så att svenska barn är sämre på att 

läsa och skriva än barn i en rad andra länder. Detta har föranlett att regeringen föreslagit en 

satsning på läsfrämjande åtgärder i skolan. Dessa åtgärder gäller inte för förskolans 

verksamhet trots att det är i förskolan som barnen lägger sin grund till läs-, skriv- och 

språkutvecklingen enligt flera forskare som till exempel Körling och Fast. Nilsson (2013) 

anser att den läsning som helt dominerar är den läsning som sker när barnen ska sova eller 

vila. Den har och har framförallt en lugnande funktion, inte för att barnen ska öka sina 
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kunskaper om sig och sin omvärld. Enligt Edwards (2008) är det bra att barnen är fokuserade 

och inte uppskruvade, trötta eller hungriga om man vill väcka tankar och stimulera till samtal.  

Granberg (2009) skriver att barn som tidigt får höra sagor och berättelser har lättare att känna 

empati, medkänsla och inlevelse. Särskilt om sagostunden är varm, trygg och har en positiv 

stämning. Det innebär att man måste göra sagostunden attraktiv och miljön runt omkring 

läsplatsen bör vara lugn och avskild utan störningar. Taube (2007) anser att både 

vårdnadshavare och pedagoger har ett stort ansvar för att läsa för barn redan i tidig ålder. Hon 

anser också att förskolan har en betydande roll att hjälpa barnen att utveckla sitt språk och 

föra en dialog tillsammans med barnen. 

 

I rapporten från Skolverket (2010) redovisades att föräldrars/vårdnadshavarnas utbildning har 

en direkt påverkan på tidiga läsaktiviteter i hemmet och att tidig läsning påverkar läsförmågan 

positivt. I Danmark kräver utbildningsministern Christine Antorini att vårdnadshavare 

obligatoriskt ska läsa för sina barn minst 20 minuter om dagen skriver tidningen Sydsvenskan 

(2012). Sverige och Norge driver ett gemensamt projekt som kallas Alfons och Albert som 

bl.a. syftar till att skapa läslust och läsglädje på förskolorna i båda länderna. 

 

Vi tycker att detta leder fram till att frågor om hur ofta, hur länge och när högläsning sker på 

förskolan och i hemmet. Det leder även fram till frågor under vilka förhållande och vid vilka 

tillfällen högläsning förekommer. Utifrån dessa frågeställningar har vi formulerat vår enkät. 

Det är intressant att läsa debattartiklar och forskningsresultat som belyser högläsningens 

betydelse. Det ska även bli intressant att undersöka hur detta avspeglas eller emotsägs i vår 

undersökningsgrupp. 

 

 

 



18 

 

5. Resultat 
 

Nedan redovisar vi svaren från enkätfrågorna i form av olika stapeldiagram med våra 

kommentarer. Vi redovisar hur länge man läser, hur ofta man läser, när man läser, hur man 

läser och vad man läser.   

 

Hur länge läser man? 

Genom enkäterna har vi fått en uppfattning om hur vårdnadshavare och pedagogerna 

använder tiden för högläsning i vardagen. 75 % av föräldrarna/vårdnadshavarna läser i cirka 

15 minuter för sina barn. 18 % läser enbart i fem minuter medan 7 % läser 30 minuter.  

 

 

 

Figur 1. Hur länge läser föräldrarna? 

 

Av pedagogerna läser 58 % i 15 min, 21 % läser i fem minuter och 21 % läser i 30 minuter.   

 

Figur 2. Hur länge läser pedagogerna? 
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Våra kommentarer: 

Vår undersökning visar att det vanligaste är att både vårdnadshavare och pedagoger läser en 

kvart. Enligt Edwards (2008) bör man träna barnen på att lyssna 30–45 minuter, men att 

anpassa läsningen efter barnens förmåga. Det är intressant att några pedagoger och 

vårdnadshavare kan ta sig tid att läsa 30 minuter, medan några bara läser 5–15 minuter. 

Genom att successivt öka tiden som man läser för barnen tränar man deras förmåga till 

koncentration, göra inre bilder och hålla den röda tråden vilket gör att barnen förbereder för 

egen läsning (Edwards 2008). Är det barnens intresse som styr eller är det för att de vuxna 

inte har tid att läsa på grund av till exempel stress? Kanske pedagoger känner stress över allt 

som måste göras under dagen på förskolan eller avbryter barn och kollegor under lässtunden? 

Pedagogerna har tider att passa för de olika aktiviteterna och tar inte sig tid att läsa med 

barnen. Vårdnadshavare tar ofta med sig jobbet hem och har inte samma tid att läsa för sina 

barn som man hade förr. En annan bidragande orsak tror vi är alla fritidsaktiviteter som både 

barnen och vårdnadshavarna ska iväg på. Eller har föräldrarna dåligt samvete för att de inte 

läser mer för sina barn? Ett sätt att bearbeta detta är att göra det tydligt hur viktig lässtunden 

är skriver Fast (2011). Det kan man göra genom att sätta upp en lapp där det står: vi läser, stör 

ej! (Fast, 2011). Granberg (2009) skriver att en förutsättning för att sagostunden ska bli 

lyckad är att den behandlas med respekt av alla, inga vuxna som stör och inga mobiltelefoner 

som ringer. Fast (2011) skriver att om barnen får välja bok så blir det lätt samma bok, det 

finns en lockelse i igenkännandet. Men läser man samma bok om och om igen kan det lika lätt 

bli så att barnen tröttnar. Skillnaden är hårfin och det gäller att den som läser uppmärksammar 

om barnen tappar intresset. Då får man välja en ny bok. Genom läsningen kan man uppmuntra 

barnen till intressanta samtal och på så vis få dem mer intresserade av själva läsningen. Det 

som Fast (2011) också ser som en fördel är om man som pedagog/vårdnadshavare väljer att 

läsa en bok som man själv tycker om, då blir det mer naturligt att man läser med inlevelse 

eftersom boken är så bra att man vill dela med sig av den.  

 

Hur ofta läser man? 

21 % av föräldrarna/vårdnadshavarna läser varje dag, 50 % av vårdnadshavare läser flera 

gånger i veckan, 4 % av föräldrarna läser en gång i veckan, medan 25 % av 

föräldrarna/vårdnadshavarna sällan läser för sina barn, men alla har gemensamt att de läser för 

sina barn någon gång. Enkäten visar på att de som sällan läser för sina barn är de som är 

vårdnadshavare till större barn (5–6,5 år). 
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Figur 3. Hur ofta läser föräldrarna? 

Har utbildningen någon betydelse för hur ofta föräldrarna läser? 

 

Figur 4. Hur länge läser föräldrar med grundskoleutbildning? 

 

Figur 5. Hur länge läser föräldrar med gymnasieutbildning? 

 

Figur 6. Hur länge läser föräldrar med högskole-/universitetsutbildning? 
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Våra kommentarer: 

Vår undersökning visar att föräldrar med högskole- och universitetsutbildning läser något 

oftare för barnen än övriga grupper. Av de vårdnadshavare som har gymnasieutbildning läser 

55 % av föräldrarna varje dag eller flera gånger i veckan medan föräldrar med högskole-

/universitetsutbildning läser 80 % varje dag eller flera gånger i veckan. Myrberg och Roséns 

forskning bekräftar just detta att föräldrars utbildning har påverkan på tidiga läsaktiviteter i 

hemmet vilket Skolverket (2010) redovisar i en rapport. Vi kan dock konstatera att alla 

vårdnadshavare med bara grundskoleutbildning läser flera gånger i veckan enligt vår 

undersökning. 

 

Hur ofta läser pedagogerna? 

71 % av pedagogerna läser flera gånger i veckan, 14 % av pedagogerna läser varje dag och 14 

% av pedagogerna läser en gång i veckan. Ingen av pedagogerna har svarat flera gånger om 

dagen, sällan och aldrig. 

 

Figur 7. Hur ofta läser pedagogerna ur en bok för barnen på förskolan?? 

 

Våra kommentarer: 

Vår undersökning visar att både vårdnadshavare och pedagoger läser någon gång för barnen. 

En del lite oftare och en del mer sällan. Vår undersökning visar på att 21 % av 

vårdnadshavare läser varje dag för sina barn. Detta är en låg siffra jämfört med 

undersökningen som Läsrörelsen, Junibacken och YouGow gjorde 2012, då läste 35 % av 

vårdnadshavare dagligen med sina barn. Särskilt anmärkningsvärt är den låga siffran i 

förhållande till 2003 års undersökning då den siffran var 74 %. 
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Granberg (2009) skriver att sagostunden bör vara en regelbunden återkommande verksamhet, 

gärna varje dag. Då blir sagostunden en aktivitet bland de andra och man skapar kontinuitet 

och trygghet för barnen. Wedin (2011) skriver att högläsningen är en aktivitet som i många 

hem uppskattas mycket. Genom högläsningen ser barnen möjligheten att få umgås och mysa 

med sina vårdnadshavare. Hon skriver vidare att högläsning varje dag ger en stund av lugn 

och ro i gruppen, vilket också bidrar till bättre gruppkänsla och sammanhållning. 

 

Har pedagogernas utbildning någon betydelse för ur ofta de läser? 

 

Figur 8 Hur ofta läser förskollärarna ur en bok för barnen på förskolan? 

 

 

Figur 9. Hur ofta läser barnskötarna ur en bok för barnen på förskolan? 

 

Våra kommentarer: 

Alla förskolärare svarade att de läste en gång i veckan medan 60 % av barnskötarna läste en 

gång i veckan och 20 % att de läste flera gånger i veckan samt 20 % att de läste sällan. Vi kan 

inte avläsa någon större skillnad på hur ofta förskollärare och barnskötare läser för barnen. 

Möjligen kan man ställa sig frågan varför vissa barnskötare sällan läser för barnen? 
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När läser man? 

Finns det gånger då vårdnadshavare inte hinner läsa eller då det inte passar? 86 % av 

vårdnadshavarna anser att det gör det, 14 % av vårdnadshavarna anser att det inte gör det. 

Orsaken till detta framgår inte av enkäterna. 

 

Figur 10. Finns det gånger då föräldrarna inte hinner läsa eller då det inte passar? 

 

Var i hemmet sitter vårdnadshavare när de läser för sina barn? 

64 % av föräldrarna/vårdnadshavarna sitter vid sängen, 21 % av föräldrarna/vårdnadshavarna 

sitter i soffan och 7 % av föräldrarna/vårdnadshavarna sitter vid köksbordet, 11 % 

föräldrarna/vårdnadshavarna läser på annan plats.  

 

Figur 11. Var i hemmet sitter förädlarna oftast när de läser för sitt barn? 
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64 % av pedagogerna läser på vilan, 86 % spontant och 64 % efter barnens önskemål. Många 

av pedagogerna läser både på läsvilan, spontant och efter barnens önskemål därför har många 

angett flera svarsalternativ vilket innebär att det har blivit mer än 100 %. 

 

 

Figur 12. När läser pedagogerna? 

 

Hur är miljön runt omkring pedagogerna när de läser?  

36 % av pedagogerna läser när det är stökigt, 79 % avpedagogerna läser när det är lugnt och 

86 % av pedagogerna anser att de blir avbrutna av barn eller pedagoger. Många har angett 

flera svarsalternativ därför har det blivit mer än 100 %. 

 

Figur 13. Hur är miljön runt omkring pedagogerna när de läser? 
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Våra kommentarer: 

Läsningen är ofta spontan, men ibland även planerad. Barnen är de som väljer böckerna så 

därför utgår läsningen från barnens intresse. Pedagogerna har ofta läsning som rutin vid vilan 

i likhet med vårdnadshavaren som gärna läser då barnen ska sova. Denna läsning ser vi som 

planerad eftersom det återkommer vid samma tidpunkt varje dag. Däremot händer det att man 

läser vid andra tillfällen, men tyvärr är dessa tillfällen väldigt få eftersom man i så fall inte får 

en lugn lässtund. Barnen kommer gärna med böcker och då försöker man få till en stund. 

Tiden är det som avgör att man inte alltid kan läsa för barnen då de vill. Tyvärr blir läsningen 

lidande eftersom det är så mycket annat som ska hinnas med under dagen. Pedagogerna 

upplever att de ibland får neka barnen en lässtund. Om de får tillfälle att läsa så händer det 

väldigt ofta att antingen kolleger eller barn avbryter dem.  

 

Vår undersökning visade att både vårdnadshavare och pedagoger ofta läser för barnen då de 

ska sova både på förskolan och i hemmet. Undersökningen visade att de vuxna många gånger 

inte har tid till att läsa för barnen när barnen vill. Orsaken till detta vet vi inte eftersom vi inte 

hade någon följdfråga. Vi tycker det är väldigt tråkigt att man inte kan få till läsningen vid fler 

tillfällen eftersom detta är ett bra redskap att använda för att utveckla barnens språk. Vi tycker 

även det är tråkigt att man blir avbruten av sina kollegor när man väl fått till en lässtund. Detta 

vittnar om bristande respekt bland personalen. Ekström (2004) skriver att vi ger barnen en 

kärleksgåva när vi högläser för dem. Hon upplever att barn ofta får höra ”Inte nu – sen” eller 

”Jag har inte tid, jag måste.....”. Hon skriver vidare att högläsningen ofta blir lite trängd i 

förskolans dagsprogram. Granberg (2009) skriver att man bör ha en planerad sagostund. Om 

man utformar sagostunden så att barnen lockas till deltagande och engagemang får de en 

positiv upplevelse, en känsla av välbefinnande, som de förknippar med sagans innehåll och 

omständigheter. Granberg (2009) skriver också vidare att man bör välja att läsa saga för 

barnen vid en tidpunkt då de är pigga och alerta. De ska orka koncentrera sig och bör inte bli 

påverkade av trötthet eller hunger. Ett förslag är att ha en sagostund direkt på morgonen, både 

hemma och på förskolan. Sagoläsningen kan med fördel ingå som en del i morgonsamlingen. 

Ekström (2004) skriver att det är en förutsättning att man läser på samma plats för att alla ska 

känna igen sig och ha en positiv förväntning på situationen. Lundberg anser att lässtunden ska 

ge närhet och att barnet bör sitta i knäet och känna att någon tycker om det (Lundberg 2010). 

 

Hur läser man? 

Det visade sig även att det inte finns någon bestämt sätt för hur man läser.  
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39 % av föräldrarna/vårdnadshavarna läser ordagrant rad för rad, 46 % av 

föräldrarna/vårdnadshavarna berättarläser och 14 % avföräldrarna/vårdnadshavarna gör både 

och.  

 

Figur 14. Hur läser föräldrarna/vårdnadshavarna? 

 

 

 

21 % av pedagogerna läser ordagrant rad för rad, 29 % av pedagogerna ”berättarläser” och 50 

% av pedagogerna gör både och. 

 

Figur 15. Hur läser pedagogerna? 
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Våra kommentarer: 

Vår undersökning visar att alla läser på olika sätt. Det som framkom var dock att både 

vårdnadshavare och pedagoger ”berättarläser” mer än man läser ordagrant rad för rad. 

Granberg (2009) skriver att man som läsare bör vara väl förtrogen med materialet. Hon anser 

också att man bör använda sig av rekvisita då man berättar en saga för små barn. Sagan bör 

berättas med stor inlevelse för att fånga barnens intresse. Ekström (2004) föreslår att man 

läser boken några gånger själv innan man ska läsa den för barnen. Dels för att du då ser om 

boken passar barngruppen och dels för att du får mer flyt i läsningen och får lättare för att 

”berättarläsa”. Hon skriver också att man ska välja böcker som man själv tycker om, annars 

finns det en risk att man läser dåligt. Hon tycker också att man kan öva upp sin 

högläsningsförmåga så att man undviker de vanligaste fallgroparna som att läsa för fort, 

otydligt eller tyst. Detta kan lätt tränas genom att några pedagoger träffas regelbundet och 

läser högt för varandra och därmed ger varandra konstruktiv kritik. 

 

Vad läser man? 

46 % av föräldrarna/vårdnadshavarna försöker läsa nya böcker, 32 % av 

föräldrarna/vårdnadshavarna läser samma bok om och om igen. 21 % av 

föräldrarna/vårdnadshavarna läser alltid nya böcker.  

 

Figur 16. Läser föräldrarna ofta samma bok om och om igen? 

 

50 % av pedagogerna försöker läsa nya böcker och 50 % pedagogerna läser ofta samma bok 

om och om igen. Ingen pedagog läser alltid nya böcker. 
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Figur 17. Läser pedagogerna ofta samma bok om och om igen? 

 

Våra kommentarer: 

Vår undersökning visar att de flesta vårdnadshavare försöker läsa nya böcker för sina barn 

men det finns även de vårdnadshavare som läser samma bok flera gånger medan vissa alltid 

läser en ny bok för sina barn. Ekström (2004) skriver att det inte alltid är så lätt att välja en 

bok som passar alla. Mycket beror på barnens ålder och vana vid högläsning, men även på 

läsarens framförande och engagemang. Hon skriver vidare att det inte gör någonting om man 

läser samma bok fler gånger, barnen kommer ändå att uppfatta den på olika sätt varje gång. 

Ekström betonar till och med vikten av att använda sig av samma bok om och om igen. För 

vissa kan detta låta enformigt, men det handlar inte om upprepning utan om fördjupning 

(Ekström, 2004). Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet, anser 

att det är viktigt att läsa samma bok ”tusen” gånger. Han menar att det är ett riktigt bra sätt att 

stödja barnets språkutveckling (Ingvar, Eldh 2014). När det gäller pedagogerna läser hälften 

av dem samma bok om och om igen. 
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6. Diskussion och sammanfattning 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur ofta, hur länge och när pedagoger i förskolan 

och vårdnadshavare i hemmen ägnar sig åt högläsning, samt vid vilka situationer man läser 

för barnen. Vi har också studerat vilka föreställningar som finns i dagens debatt och forskning 

om högläsningens betydelse för barns utveckling. Undersökningar påvisar att det är viktigt 

med tidig språkstimulering för barn och att det bör ägnas mer tid åt högläsning tillsammans 

med barnen.  

 

Vår undersökning visar att det är få vårdnadshavare som läser dagligen för sitt barn. Eftersom 

vårdnadshavaren läser mer sällan för sina barn anser vi att det är viktigt att pedagogerna tar 

sig tid till att läsa för barnen på förskolan dagligen, trots att det kan vara stressigt och att de 

har allt större barngrupper. Det är bra att pedagogerna förklarar för vårdnadshavaren hur 

viktigt det är med högläsning i hemmet, då det gynnar barnens språkliga utveckling. Vi anser 

att man bör avsätta mer tid för högläsning eftersom detta också är en viktig social process. 

Barnen tränar sig att sitta tillsammans i grupp och att lyssna på pedagogen. Sagan är även ett 

bra sätt att få alla barnen involverade i diskussioner. Barnen utvecklar också språket eftersom 

man samtalar om boken både under tiden man läser och efter man har läst.  

 

Våra tre frågeställningar var:  

  

 Hur ofta, hur länge och när sker högläsning på förskolan och i hemmet? 

 

Högläsningen sker spontant och planerat både på förskolan och i hemmet. Såväl pedagoger 

som vårdnadshavare läser för barnen om det finns tid när barnen kommer och vill läsa. Tyvärr 

är det ofta som inte den tiden finns. Däremot är det alltid planerad läsning då barnen ska sova, 

både på förskolan och hemma. Både pedagoger och vårdnadshavare upplever att de läser 

ungefär mellan 5 och 15 minuter. Gärna flera dagar i veckan. Både pedagoger och 

vårdnadshavare blandar läsningen genom att läsa rad för rad eller i berättarform. Läsningen 

förekommer mest i soffan eller i sängen då barnen har lagt sig. Ofta blir man avbruten då man 

satt sig för att läsa, både i förskolan och hemma. Mycket är beroende på hur dagen ser ut på 

förskolan.   
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Vår undersökning genom enkäterna bekräftar att det är få vårdnadshavare numera som läser 

dagligen för sitt barn (21 %). Eftersom tidigare mätningar utförda av läsrörelsen med flera 

visade på ett minskande dagligt läsande från 74 % år 2003 till 35 % år 2012. Det ser vi som 

en oroväckande trend eftersom olika undersökningar till exempel PIRLS och flera forskare 

som till exempel Anne-Marie Körling (2013) påvisar att det är viktigt med tidig 

språkstimulering för barn och att vårdnadshavare och pedagoger ägnar mer tid åt högläsning 

tillsammans med barnen. Vi undrar om minskningen av högläsningen kan bero på att flera 

barn och vårdnadshavare istället använder tiden till datorer och Ipads eller är det så att man 

har mindre tid för barn och varandra i vardagen och prioriterar egna intressen. Om vi i 

undersökningen bett föräldrarna att uppskatta hur mycket tid som läggs på dator, tv, samt 

aktiviteter utanför hemmet på fritiden hade vi kunnat säga mycket mer om högläsningens 

status och prioritet i förhållande till andra fritidsintressen och varför tiden inte räcker till. 

Eftersom vårdnadshavaren läser mer sällan för sina barn är det nu viktigt för pedagogerna att 

de tar sig tid till att läsa för barnen på förskolan dagligen, trots att det kan vara stressigt och 

större barngrupper. Det är bra om pedagogerna förklarar för vårdnadshavaren hur viktigt det 

är att läsa, då det gynnar barnens språkliga utveckling. Detta kan göras till exempel i ett 

utvecklingssamtal eller i den dagliga kontakten på förskolan. I läroplanen för förskolan står 

det att ”förskolan ska sträva efter att stimulera varje barns språkutveckling” (Lpfö98 rev 

2010:7).  

 

 Under vilka förhållanden sker högläsning på förskolan och i hemmet? 

 

Det verkar som läsning oftast sker för att barnen ska bli lugna, när de ska sova eller vid vilan. 

Edwards (2008) menar att om man vill väcka tankar och stimulera samtal så är det bättre om 

man läser för barnen då de inte är uppskruvade, trötta eller hungriga. Ekström (2004) skriver 

att högläsningen är en mentalt krävande aktivitet och det blir roligare och mer meningsfullt 

om alla är pigga och nyfikna. Trötta barn blir bara gnälliga och mer irriterade på varandra. 

Det hade varit intressant om läsningen hade skett vid andra tillfällen då de varit utvilade och i 

samband med olika tema-aktiviteter. Då kunde läsningen ytterligare bidragit till barnens 

utveckling. Vi anser att det är viktigt att böcker finns tillgängliga så att läsning kan ske 

spontant under hela dagen och att böckerna även kan tas med i samband med utevistelsen. 

Vi inser efter denna studie att vi som pedagoger ständigt måste påminna varandra, men även 

samtala med vårdnadshavarna om vikten av högläsning. Det handlar om prioritering.    
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 Vilka föreställningar om högläsningens betydelse finns i dagens debatt och forskning? 

 

Högläsningen har stor betydelse för barns utveckling på många sätt. Dels genom att de 

utvecklar språket, dels för att de får en inblick i hur andra kan ha det. De utvecklar sin fantasi, 

kommunikation och skapande förmåga. Böckerna är också ett bra redskap att ta till då man 

inleder ett nytt tema eller behöver få barnen att förstå något speciellt till exempel om olika 

känslor barnen på förskolan kan ha. Vi har kommit fram till att läsningen minskat och detta 

styrks av författarna Wedin, Granberg m fl. Våra resultat bekräftar därmed den aktuella 

forskning som beskrivs ovan. Vidare verkar även Jan Nilssons slutsatser om att läsningen på 

förskolan har en disciplinerande funktion stämma enligt de svar som givits i enkäten. Detta 

tyder på att det språkutvecklande syftet kommer i andra hand och det fostrande och/eller 

disciplinerande i första hand. 

 

Ingvar Lundberg, anser att föräldrar har ett stort ansvar när det gäller högläsning. Lässtunden 

ger närhet, kanske sitter barnet i knäet. Lundberg talar om den personliga närvarons magi. Det 

är just i samspelet mellan människor som det sker en utveckling. Han anser att TV:n inte alls 

har samma genomslagskraft på språkutvecklingen. Med tanke på att föräldrar och barn ägnar 

mindre tid åt högläsning och mer tid åt TV-tittande så anser vi att vårdnadshavare bör 

uppmärksammas mer på högläsningens betydelse för barns språkutveckling än vad som sker i 

dagens debatt. 

 

Det är intressant att regeringen har uppmärksammat läsningens betydelse för barns 

språkutveckling i skolan men tyvärr inte i förskolan där det borde vara än viktigare då det är 

där grunden läggs. Det som är bra är att Utbildningsradion under 2013 gjorde sin största 

satsning någonsin på läs- och skrivinlärning. De kombinerade förgrundsgestalter och 

förebilder med stjärnstatus i medryckande berättelser för att inspirera till högläsning. Det är 

också intressant om hur man som vuxen gör högläsning både roligare och mer utvecklande. 

Att läsa är en konst vilket framgår av vårt bakgrundsmaterial. Det handlar om inlevelse, 

röstvariation, berättarsamtal, att skapa en god och stimulerande läsmiljö men även att välja 

litteratur som anpassas efter barnens förmåga. Om vi vuxna bättre kunde behärska läskonsten 

så borde vuxna och barn upptäcka glädjen i att läsa tillsammans och läsningen blir lustfylld. 

Kan de vuxnas förmåga och viljan att läsa för barn öka, om insikten hos de vuxna ökar 

beträffande högläsningens betydelse? Krävs det att den svenska regeringen agerar som den 
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danska regeringen och förespråkar att vårdnadshavare obligatoriskt ska läsa för sina barn 

minst 20 minuter om dagen. Detta eftersom den danska regeringen anser att förskoletiden är 

minst lika viktig som tiden i grundskolan och att högläsning i hemmet är ett bra sätt att få 

vårdnadshavare delaktiga i sina barns lärande. När kommer den svenska regeringen hävda 

detta? 

Våra erfarenheter är att det är svårt att hinna med läsning under dagen. Det är många små barn 

i våra barngrupper och få personal. Blir vi fler personal på avdelningarna kommer vi att 

planera in tid för att en pedagog ska kunna få möjlighet att läsa mer ostört för de barn som 

vill, eftersom vi vet att det är viktigt för barnens språkutveckling. 

7. Behov av ytterligare studier 
 

Vi har tagit reda på hur mycket vårdnadshavare och personal på förskolan läser för barnen. Vi 

har även tagit reda på när de läser, var de läser, hur ofta de läser, hur de läser och hur länge de 

läser. Men vi anser att det finns en mängd olika områden som kan vara intressanta för 

ytterligare studier. Det vore t.ex. intressant om forskningen kunde klargöra om 

vårdnadshavare läser mer sällan för sina barn nu än förr och i så fall varför det är så. Har ett 

ökat medieutbud tagit mer tid i anspråk av barnens och föräldrarnas gemensamma tid 

tillsammans och vad får detta för effekter på barnens språkutveckling? Det kan också vara 

intressant att studera hur barns sociala utveckling påverkas om högläsning ersätts med digitala 

medier som dataspel och TV-tittande som inte innebär samma sociala dialog.  Endast 21 % av 

de vårdnadshavare som svarade på vår enkät läser dagligen för sina barn. Är detta speciellt i 

just vår studie eller är det generellt så i Sverige? Det skulle också vara intressant att veta om 

den danska regeringens inställning haft någon effekt på höglösningens omfattning i Danmark? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Vårdnadshavarenkät 

 

 

Barnets ålder…………………………………… 

 
1. Mitt barn/ fosterbarn är:  

 Flicka           

 Pojke 

 

2. Vårdnadshavare? 

 Mamma             

 Pappa 

 Annan vårdnadshavare 

 

3. Förälders/vårdnadshavares utbildning: 

 Grundskola          

 Gymnasie         

 Högskola/Universitet               

 Annan utbildning 

 

4. Hur ofta läser du för ditt barn? 

 Varje dag  

 Flera gånger i veckan 

 En gång i veckan  

 Sällan 

 Aldrig 

 

5. Upplever du att du läser…. 

 En lång stund  

 En kort stund 

 

6. Hur länge läser du per gång? 

 30 min  

 15 min 

 5 min 

 

7. Hur läser du? 

 Ordagrant rad för rad 

 ”Berättarläser”  
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8. Läser du ofta samma bok om och om igen? 

 Ja 

 Jag försöker läsa nya böcker                   

 Jag läser alltid nya böcker 

 

9. Finns det gånger då du inte hinner läsa eller då det inte passar? 

 Ja  

 Nej 

 

10. Var i hemmet sitter du oftast när du läser för ditt barn? 

 Vid/ i sängen  

 I soffan 

 Vid köksbordet 

 Annan plats……………………………………………… 

 

11. Tycker ditt barn att det är viktigt med bilder? 

 Ja  

 Nej  

 

12. Vilken bok läste du senast för ditt barn?...................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

 

Pedagogenkät 

 

1. Yrke: 

 Förskollärare 

 Barnskötare 

 Annat…………………………………………………………………………………. 

 

 Man  

 Kvinna 

 

2. Hur ofta läser du ur en bok för barnen på förskolan 

 Flera gånger om dagen  

 Varje dag 

 Flera gånger i veckan 

 En gång i veckan  

 Sällan 

 Aldrig 

 

3. Upplever du att du läser…. 

 En lång stund  

 En kort stund 

 

4. Hur länge läser du per gång? 

 30 min  

 15 min 

 5 min 

 

5. Hur läser du? 

 Ordagrant rad för rad 

 ”Berättarläser”  

 

6. Läser du ofta samma bok om och om igen? 

 Ja 

 Jag försöker läsa nya böcker                   

 Jag läser alltid nya böcker 

 

7. Finns det gånger då du inte hinner läsa eller då det inte passar? 

 Ja  

 Nej 
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8. När  läser du böcker?  

 På vilan 

 Spontant 

 Efter barnens önskemål 

 

9. Hur är miljön runtomkring när du läser?  

 Stökig  

 Lugn 

 Barn/personal som avbryter 

 Annat……………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 

 

 

   Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

 

Hej! 

 

Vi heter Linda Dolk och Inger Gren. Vi går sista terminen på förskollärar-

utbildningen vid Linneuniversitetet i Växjö. Under sommarterminen 2014 ska vi 

skriva vårt examensarbete med syftet att ta reda på vilken betydelse 

högläsningen har för barns språkutveckling. Jag hoppas att ni vill besvara denna 

enkät då den är en viktig del av examensarbetet. Enkäten besvaras gärna av båda 

vårdnadshavare var för sig. 

 

Enkäten är endast till för att vi ska kunna göra vår undersökning. Vi lovar 

anonymitet genom att inga namn, förskolans namn eller kommun kommer att 

nämnas. 

 

Har du frågor om enkäten går det bra att kontakta oss. Enkäten är frivillig. 

Tack på förhand 

 

Linda Dolk 

Tel: 0709-109021 

 

Inger Gren  

Tel: 0736-260258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


