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Abstrakt 
 
The aim of this thesis was to investigate parents´ habit of reading aloud to their 
children. Based on various studies carried out in the subject reading aloud, which 
showed a reduction in the parent´s reading aloud? I wanted to examine whether it is 
really so bad with parents aloud habits that examine the entries shown. I also examined 
the reading parents´ purpose of reading aloud. 
 
 The empiric material was collected through questionnaires comprising 14 questions 
filled out by 32 parents with children of preschool age. To complete my survey I 
conducted interviews with three parents. 
 
The analysis of my two studiesshowed that, in contrast to other studies of reading 
habits, parents read aloud to their children to a great extent. As for parents reading aloud 
habits my analysis showed that the average reading time for all parents range from 11 to 
20 minutes per session. The analysis also showed that the main purpose of reading 
aloud was the interaction between child and parent. Most parents felt the main purpose 
was interaction between child and parent.  
 
Basedon Dominkovic, Eriksson & Fellenius model, which I present the theoretical 
basis, I have tried to deposit and analyze the responses I received through my two 
surveys. What I have seen is that parents attach importance to dialogue, proximity, 
common focus and a common time which together favors spoken language development 
and thus the child's future learning situation. 
 
The main aim of my thesis is to find out how parents reading aloud habits are and I am 
aware that my two studiesin no way can be used to generally assess and make reading 
aloud habits in general amongst parents. I hope that the paper can inspire teachers, 
librarians and others who see the amazingpower of reading aloud, to talk to parents to 
not only read aloud but also to get them to reflect on why they read and get them to 
make reading aloud one of today's most important moments.  
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Tack 
Jag vill tacka de föräldrar som tagit sig tid att svara på mina enkätfrågor och deltagit i 
mina intervjuer. Mitt största tack riktar jag till min familj och mina vänner som stått ut 
med mig och stöttat mig under den här tiden. Tack för ert engagemang och stöd. 
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1 Inledning 
 
Forskning visar att barns läsfärdighet kan utvecklas genom kontinuerlig högläsning och 
det är därför viktigt att börja med detta i tidig ålder. Att det finns ett samband mellan 
högläsning och en väl utvecklad läsförståelse är något som ofta lyfts fram (Taube, 
2007). Svenska barn visar på brister i sin förmåga att förstå texters innebörd vilket 
exempelvis studier som PIRLS och PISA visar. Barns förmåga att läsa och skriva är 
viktigt eftersom det är en förutsättning för fortsatta studier och därmed avgörande för 
förmågan att vara aktiva samhällsmedborgare (Regeringen 2015). 
 
Om högläsning kan bidra till en ökad läs och skrivförmåga vilket forskning pekar på, 
ser jag att det är viktigt att ta reda på om föräldrar läser högt för sina barn och hur 
högläsningen går till. Detta för att det är inte bara viktigt att högläsa för barnen utan det 
är också av stor vikt hur själva högläsningen går till. Läsforskaren Mats Myrberg har i 
sina studier sett att det är viktigt att läsa med barnen och inte bara för barnen. Detta 
utifrån att små barn utvecklar sitt språk näsa mot näsa med sina föräldrar (Preutz, 2012). 
Det vill säga i ett samspel mellan den vuxne och barnet. 
 
En annan forskare som poängterar fördelarna med högläsning är Ingvar Lundberg. Han 
beskriver även han att det är i samspelet och närvaron mellan oss människor som en 
språklig utveckling och mognad sker. Genom högläsning utvecklas inte bara ordförrådet 
utan också olika uttyckssätt som vanligtvis inte hörs i dagliga samtal (Lundberg, 2006). 
Högläsning beskrivs av Lundberg som en kraftfull social inlärningsprocess där vi vuxna 
fungerar som modeller som står för läsglädje (ibid.).  
 
När jag tagit del av olika läsvaneundersökningar som bland annat har studerat 
högläsning, ser jag att resultaten visar att en minskad andel föräldrar högläser för sina 
barn (Statens kulturråd, 2004).  De läsvaneundersökningar som jag tittat närmare på är: 
Barnbarometern, 2002/2003, SOM-undersökningen, 2007, Läsrörelsen och Junibacken, 
2012.  
 
Eftersom forskning pekar på sambandet mellan högläsning och en ökad läsförståelse 
och att den internationella undersökningen PIRLS samtidigt visar på elevers försämrade 
läsförståelse, har ett intresse skapats hos mig för att ta reda på om och i vilken 
omfattning föräldrar läser högt för sina barn. Jag är även intresserad av att reda på vilket 
syfte de högläsande föräldrarna har med sin högläsning. Detta för att vi som arbetar med 
de yngre barnen i skolan och på biblioteken ska hitta strategier för att kunna förmedla 
vikten av högläsning och dess positiva inverkan på barns läsförståelse. Förmågan att 
läsa och förstå vad man läser vilket är av stor vikt i det informationssamhälle vi lever i 
och uppfostrar våra barn i idag.   
 
PIRLS visar även på ett samband mellan elevers sociokulturella bakgrund och 
försämrade läsvanor vilket automatiskt ger barnen olika förutsättningar för sitt läsande 
och lärande. Vidare visar PIRLS att barn vars föräldrar är högutbildade har bättre 
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resultat kring läsning och läsförståelse jämfört med barn till lågutbildade föräldrar 
(Skolverket 2007). För att medvetandegöra föräldrar om högläsningens vinster ser jag 
det som ett första steg att ta reda på om föräldrar läser och hur de läser, vilket också är 
syftet för min studie. 
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att ta reda på om dagens föräldrar läser högt för sina 
barn. Jag harockså tagit reda på hur högläsningsvanorna ser ut bland de högläsande 
föräldrarna. 
 
För att nå uppsatsens syfte har följande frågeställningar ställts: 
 
* Vilka högläsningsvanor finns bland föräldrar till barn i förskoleåldern? 
* Vilket eller vilka syften har föräldrar med sin högläsning? 
 

 
1.2 Avgränsningar 
 
Jag har avgränsat mina studier till föräldrar som har barn i förskoleåldern, det vill säga 
1-6 år. Att jag inte har delat upp föräldrarna i grupper utefter utbildning, kön eller annan 
gruppering i min uppsats beror på att mina undersökningar innehåller allt för få 
deltagare för att resultaten skulle vara jämförbara utifrån en sådan uppdelning. Detta är 
något som även poängteras i läsvaneundersökningar, det vill sägaatt delpopulationer 
ibland respondenterna är så små att det är svårt att göra korrekta jämförelser (Statens 
kulturråd, 2004).   

 
2 Tidigare studier och forskning 
 
I detta avsnitt har jag tittat på olika undersökningar kring högläsningsvanor och 
beskriver därefter de som jag anser vara mest relevanta utifrån mina frågeställningar. 
När det handlar om forskning kring ämnet har jag tagit del av studier som fokuserar 
kring samspelsprocessen mellan den vuxne och barnet. Studier kring vem som läser och 
hur skillnader och likheter ser ut har varit intressanta med tanke på de variabler jag 
beskrivit i mina frågeställningar.  
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2.1 Läsvanor – undersökningar 
 
Att studera barn och föräldrars högläsningsvanor är något som görs och har gjorts inom 
en rad olika undersökningar. De fem största läsvaneundersökningarna i Sverige är: 
Mediebarometern, Kulturbarometern, ULF-undersökningarna, Barnbarometern och 
SOM-institutets läsvaneundersökning (Baumgarten-Lindberg et al., 2012, 24 april). Jag 
har även valt att ta med Läsrörelsen och Junibackens undersökning kring föräldrars 
läsvanor som publicerades 2012. Medie- och Kulturbarometern och ULF-
undersökningarna tar inte upp direkta högläsningsvanor som innefattar barn i 
förskoleåldern, vilket gör att jag valt att inte gå in djupare på dessa undersökningar. De 
undersökningar jag valt att titta lite närmare på är: Barnbarometern, SOM-institutets 
läsvaneundersökning och Läsrörelsen och Junibacken undersökning. 
 
Barnbarometern från MMS mediamätninggenomfördes under åren 1984-2003 
undersökningar kring 3-8 åringars kultur och medievanor. Den senaste undersökningen 
från 2002/2003 visar att det är 74 % av barnen som under det aktuella året, blivit lästa 
för. Undersökningen visar också att lästiden varit i genomsnitt 22 minuter per dag 
(Statens kulturråd, 2004). Detta visar att den tid de läser eller blir lästa för har mer än 
halverats sen första mätningen 1984. Undersökningen från 2002/2003 visade också att 
föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse om barnen ”läser” eller blir lästa för varje 
dag. I Barnbarometerns resultat framkommer också att av de föräldrarna som har en kort 
utbildning är det 65 % som läser dagligen och av de högutbildade föräldrarna var det 83 
procent som läste dagligen för sina barn (SOU, 2006:65).  
 
SOM-institutet som jag också valt att titta lite närmare på är en opartisk 
undersökningsorganisation som har sitt säte vid Göteborgs universitet. Tillsammans 
med forskare från olika ämnesområden fokuserar SOM-institutet bl.a. på frågor 
svenskars vanor och beteenden. Undersökningarna som görs är opartiska och studerar 
svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och 
medier. 
 
Utifrån den SOM- undersökning som gjordes 2007 beskrivs och diskuteras resultaten 
kring läs och högläsningsvanor av Höglund & Wahlström (2011) som bland annat 
beskriver att en majoritet av föräldrarna till barn i åldrarna 0-6 år läser högt åtminstone 
någon gång per månad. Drygt 20 procent av föräldrarna läser mer än 20 minuter per 
tillfälle och de flesta läser runt en kvart per tillfälle. Undersökningen visar på stora 
skillnader mellan män och kvinnor och mellan hög och lågutbildade. Den visar även att 
det är dubbelt så vanligt bland lågutbildade att man sällan eller aldrig läser högt för 
barnen. Den grupp som högläsningsvanorna är som lägst är bland lågutbildade män, där 
40 procent sällan eller aldrig läser (ibid.). Att det är skillnader mellan män och kvinnor i 
olika sociala grupper när det gäller högläsningsvanorna är något som framkommer utav 
SOM-undersökningen. Bland de familjer som beskrivs som ”tjänstmannafamiljer” visar 
undersökningen inte att det är någon skillnad mellan män och kvinnors 
högläsningsvanor. 
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Den senaste bland läsvaneundersökningarna är undersökningen kring föräldrars 
högläsningsvanor vilken gjordes av marknadsundersökningsföretaget YouGov på 
uppdrag av Läsrörelsen och Junibacken och publicerades 2012.Genom Webbenkäter 
tillfrågades ca 1000 föräldrar i åldrarna 25-50 år med barn i åldrarna 0-9 år. 
Undersökningen visar att 35 procent av föräldrarna läser varje dag medan 30 procent 
läser högt för sina barn flera dagar i veckan men inte varje dag. 
 
De läsvaneundersökningar som jag beskrivit ovan har det gemensamt att de beskriver 
föräldrars högläsningsvanor med fokus på de yngre barnen (0-9 år).  
Tyngdpunkten för undersökningarna ligger på lästid, läsvanor och hur detta ser ut 
utifrån olika variabler och vilka samband som finns mellan föräldrars kön, deras 
utbildningsnivå och läsvanor. 
 

2.2 Forskning kring högläsning 
 
Traditionellt har läsforskningen sitt ursprung inom psykologin. Förenklat säger man att 
psykologiskt orienterad forskning kring läsning ofta handlar om vad läsning är och vad 
som händer med oss när vi läser (Fredriksson & Taube, 2012). Inom denna gren av 
forskningen återfinns läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg som menar att 
högläsningens fördelar är många. Han menar att högläsningen bland annat stimulerar 
barnets ordförråd eftersom de får möta nya obekanta ord. Även barnets intresse för 
böcker och läsning stimuleras genom högläsningen. Vidare beskriver Lundberg att det 
är viktigt att samtala kring innehållet i det man läser och att språkutvecklingen på så sätt 
stimuleras. Det är just genom föräldrarnas samtal kring de lästa texterna som barnets 
förmåga att kunna resonera och reflektera utvecklas och det är därför viktigt hur den 
vuxne läser och att barnet ges en aktiv roll i högläsningsstunden (Lundberg, 2006).   
Den forskning som förekommer inom pedagogiken fokuserar vanligtvis på 
högläsningens effekter och påverkan på barn. Ofta poängteras vikten av att börja 
högläsa för sina barn redan i tidig ålder eftersom den tidiga läs- och skrivutvecklingen 
påverkas positivt. Att högläsa för sina barn kontinuerligt och gärna vid samma tidpunkt 
och samma plats varje dag är något som hjälper till att stärka barnets läs- och 
skrivutveckling (Fox, 2001/2004). 
 
I studier kring högläsning är det oftast mödrars högläsning som vanligtvis studeras och 
diskuterats. Forskare menar att det krävs att båda föräldrarna är involverade i studier 
kring högläsning för att en jämförbar bild ska kunna presentas. Att merparten av den 
forskning som gjorts kring detta ämne utgår ifrån mödrar beror på att det är just kvinnor 
som ansvarar för barnens omvårdnad och undervisning speciellt när det gäller de yngre 
barnen (Schwartz, 2004).  
 
En studie kring skillnader och likheter mellan familjer där båda föräldrarna läser 
genomfördes 2008 och omfattade ca 800 fäder och mödrar. Studier gjordes utifrån att 
titta på hur skillnader och likheter ser ut kring högläsningsvanor utifrån inkomst och 
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utbildningsnivå. Dessa studier tittade på läsning/högläsning som en separat aktivitet 
vilket inte varit vanligt förekommande i tidigare studier där ofta läsning/högläsning 
ingått som en del av frågor kring exempelvis familjers fritidsaktiviteter. Det som 
framkom av studierna var att fäder tenderar att tillbringa mindre tid med sina barn än 
vad mödrar gör och utifrån detta antas att fäder också läser högt mer sällan än mödrarna. 
När det gäller skillnader kring föräldrars högläsningsvanor utifrån inkomst visar studier 
att föräldrar med hög inkomst högläser mer regelbundet än föräldrar med låg inkomst.  
Ser man till skillnaden mellan fäder och mödrars högläsning när det gäller vilken 
utbildning de har, visar studier att högutbildade fäder oftare läser högt än lågutbildade 
( Duursma & Pan, 2011). 
 
När man ser till hur syftet och samspelet med högläsning ser ut och om det skiljer sig 
beroende på vem av föräldrarna som läser visar studier att mödrar använder sig av en 
högre nivå av lässtrategier än vad fäder gör. Det vill säga att kvinnorna som läser högt 
använder sig av fler samtal kring högläsningen vilket bidrar till ökad läsförståelse. 
Studierna visar också att föräldrarna använder olikartad lässtrategi med flickor jämfört 
med pojkar (Schwartz, 2004). I studier kring högläsningens effekter framkommer att det 
är den dagliga samvaron med föräldrarna eller andra närstående som har störst betydelse 
för socialisationsprocessen men även språkutvecklingen, barnens attityder och 
värderingar påverkas positivt (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006).  
 
Studier har även gjorts kring hur samspelet ser ut vid högläsningssituationer 
tillsammans med ett synskadat barn vilket har andra förutsättningar än ett seende barn. 
Då man främst fokuserade på den språkliga utvecklingen visade studien att familjen har 
stor betydelse för barnets språkliga utveckling (ibid.). Även det faktum att det är av stor 
vikt att de vuxna som högläser är lyhörda och engagerade och att de ger barnen tid för 
samtal kring boken ses som en nödvändighet för att den språkliga utvecklingen ska 
stimuleras (ibid.).  
 
När det gäller vilka effekter högläsning ger sett utifrån barnets språkinlärning så visar 
studier att språkinlärningsprocessen startar redan i spädbarnsåldern vilket skiljer sig från 
tidigare uppfattningar då språket sågs som en medfödd förmåga. I dag visar forskning 
att det är kvaliteten på dialoger som ger olika konsekvenser på inlärning (ibid.). 
 
Högläsningens påverkan på läsutvecklingen och barnets ordförråd är enligt forskare 
uppenbart. Likaså att barn som får lyssna på högläsning kontinuerligt lär sig hur ett 
skrivet språk är konstruerat. Forskning visar även att det finns ett klart samband mellan 
läsförmåga och självförtroende (Taube, 2007). Hon poängterar att högläsningens kanske 
viktigaste syfte är att visa barnen den glädje och spänning som böckernas värld kan 
erbjuda. Vidare beskriver Taube att när det gäller studier kring högläsningens påverkan 
på barns läsförmåga visar forskning att det är färre än 10 procent av skillnaderna i barns 
läsförmåga som kan förklaras av mängden högläsning de fått lyssna på i förskoleåldern, 
vilket hon finner förvånande. Hon hänvisar till Lundberg (2006) som menar att 
förklaringen till detta förvånande resultat är att det är svårt med forskning kring detta 
ämne och att läsintresse och förståelse, sett över en längre tid, inte har studerats 
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ingående (ibid.). Taube lyfter även i sin forskning fram skillnaden mellan flickors och 
pojkars läsförmåga vilket hon menar kan bero på tilliten till sin egen förmåga. Hon 
pekar även på vikten och betydelsen av pappors läsande för sina barn. Pojkars 
förutsättningar för att läsa mer ökar genom att skolan och samhället tillsammans arbetar 
för detta vilket kan ske genom manliga förebilder men också genom att hitta litteratur 
som intresserar och inspirerar till läsning (Taube, 2007). 
Viss forskning visar att det finns ett samband mellan barns språkliga nivå och kognitiva 
utveckling med hur ofta föräldrarna läser för dem (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 
2006). Annan forskning visar på motsatta resultat, att det mindre än 10 procent av 
skillnaderna i barns läsförmåga som kan förklaras av mängden högläsning de fått lyssna 
på i förskoleåldern (Taube, 2007). 
 
Mycket av dentidigare forskningoch de studier som jag presenterar fokuserar kring 
fäder och mödrars högläsning men även kring de positiva effekter som högläsningen ger 
på bland annat barns språkliga utveckling. I min resultatdiskussion tittar jag på mina 
undersökningsresultat och jämför dessa med delar av tidigare forskning som jag 
presenterat ovan. För att analysera resultaten använder jag mig av Dominkovic et al. och 
deras teori kring vilka olika komponenter en högläsningsstund ska innehålla för att ge 
bäst effekt på talspråksutvecklingen. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 

Jag har valt att se på högläsningen som en social aktivitet där barnets utvekling sker i 
interaktion med andra. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) pekar på olika 
samspelseffekteroch hänvisar till studier som visar på att olika interaktion ger olika 
effekter. Föräldrars intresse för barns frågor men också hur de svarar har betydelse för 
vilken inlärning som sker hos barnet. Dominkovic et al. hänvisar till Ögren (2000) som 
menar att de faktorer som påverkar högläsningens effekter är engagemanget hos den 
vuxne, vilket kan vara hur den läser men också barnets egen vilja att ställa frågor. Om 
man ser till vad en högläsningssituation ska innehålla för att ge bästa effekt visar 
modellen hur samspelet mellan den vuxne och barnet kan se ut när olika komponenter 
samverkar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Dominkovics modell över komponenter som samverkar för att gynna 
talspråksutvecklingen vilket i sin tur gynnar inlärningssituationen. Modellen är hämtad 
från Läsa högt för barn (Dominkovic, Eriksson och Fellenius 2006, s.18). 
 
 

Vid ett samtal, det vill säga dialogen mellan barnet och den vuxne, ökar den 
kommunikativa förmågan vilket i sin tur ger god effekt på barnets språkinlärning. Den 
fysiska närhet som högläsningssituationen innebär kan visa sig hos de äldre barnen som 
en närhet på ett mentalt plan. När Dominkovic et al. talar om de effekter som blir av 
högläsning fokuserar de på tre huvudsakliga spår: socialisation, interaktion och 
språkinlärningsteorier.  
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Utifrån den studie jag har gjort där jag undersöker föräldrars syfte med sin högläsning, 
tittar jag närmare på hur högläsningen påverkar barnets socialisation som grunden för 
inlärning. Dominkovic et al. beskriver hur forskare som Lanza (1997) använder 
begreppet ” language socialization” vilket översätts med språksocialisation. Med detta 
begrepp menas de dagliga dialoger som sker mellan barnet och den vuxna vilket inte 
nödvändigtvis sker inom familjen utan genom alla barns möten med människor. Det 
poängteras dock att forskning visar på att det är familjen och de närstående som har 
störst påverkan och betydelse när det gäller socialiseringsprocessen (Dominkovic et al. 
2006). När det handlar om syftet med att läsa högt nämns vidare att forskare även sett 
att de föräldrar som läser för nöjes skull som en underhållande förströelse får barn som 
har en mer positiv syn på läsning än de barn vars föräldrar som ser och talar med sina 
barn om nyttoaspekten med läsning. 
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4 Metoder 
 
Den kvantitativa delen av min studie bygger på en enkätundersökning som gjorts bland 
föräldrar till barn i förskoleåldern. Eftersom frågan om hur ofta högläsning sker är en 
del i att studera föräldrars högläsningsvanor valde jag att använda mig av en kvantitativ 
studie. Eftersom jag även var intresserad av att se vissa mönster kring syftet med 
högläsningsvanorna valde jag att även använda mig av en kvalitativ studie det vill säga 
intervjuer av föräldrar.  
 
Utifrån denteoretiska utgångspunkt som jag valt att utgå ifrån tittar jag på de olika 
faktorerna som Dominkovic el al. ( 2006) menar tillsammans kan påverka 
talspråksutvecklingen hos barn.  När jag analyserar de svar som framkommit genom de 
genomförda enkäterna och intervjuerna har jag gjort detta utifrån att se hur föräldrars 
högläsning innefattar dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid. 
 
 
 

4.1 Enkäter 
 
När jag bestämt vilken population som skulle vara aktuell för min undersökning, vilket 
blev föräldrar till barn i förskoleåldern. Bestämde jag mig för att kontakta en förskola 
och fråga om jag fick dela ut min enkätundersökning till föräldrar vars barn gick på den 
aktuella förskolan.  
 
Genom att ställa frågor kring föräldrars syfte med sin högläsning har jag haft som avsikt 
att titta på hur dialogen, närheten, gemensamt fokus och gemensam tid samspelar för en 
ökad talspråksutveckling. Detta har skett utifrån Dominkovics modell (2006) vilken jag 
använt som teoretisk utgångpunkt. 
 
Från början hade jag en tanke kring att särskilja män och kvinnors högläsande men när 
jag samlat in och sammanställt enkäterna såg jag att underlaget var allt för tunt för att 
särskilja män och kvinnor. Jan Trost (2007) beskriver att ett urval av befolkningen är 
klokt att göra och det urval jag gjorde tvingades att göra utifrån vilka informanter som 
svarat på enkäterna var att se alla föräldrarna som en grupp.  
 
För att kvalitetssäkra min studie valde jag att genomföra en mindre pilotundersökning. 
Jag delade ut ett första utkast med frågor till fem informanter med barn i aktuell ålder. 
Utifrån de synpunkter som framkom vilka bland annat handlade om formuleringar och 
relevans i frågor, justerades de enkätfrågor som sedan använts i enkäten.  
 
Eftersom den population jag valt att studera närmare var föräldrar till barn i 
förskoleåldern vände jag mig till en förskola som jag kände till sen tidigare. Att jag 
tidigare haft kontakt med personalen och visste de var positiva till att låta mig dela ut 
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enkäter gjorde att jag valde just denna förskola. Som Trost (2007) beskriver är det 
viktigt att relationen mellan de som ska delta i undersökningen och mig själv är av stor 
betydelse ser jag det som en stor fördel att jag kände personalen vilket gjorde att jag och 
min undersökning kom att framstå som en positiv händelse. Hur förskolan är belägen 
spelade också en stor roll för att jag valde just denna. Förskolan är placerad mellan flera 
stora villaområden och ett stort område med hyreslägenheter och bland de barn som är 
inskrivna på förskolan finns familjer från olika nationaliteter och yrkesområden. 
 
Efter att ha kontaktat berörd förskolechef och fått klartecken delades enkäterna ut. Det 
missivbrev som jag skrev lät jag vara en del av enkätformuläret. Detta för att det inte 
skulle förvinna om föräldrarna ville kontakta mig för frågor rörande enkäten. Det 
missivbrev jag skrev(se bilaga 1) innehöll kort information angående vem jag var och 
mitt syfte med enkäten. Det framgick även att enkäten var anonym vilket jag hoppades 
på skulle bli en bidragande faktor till en hög svarsfrekvens.  
 
Enkäterna delades ut på tre avdelningar, en 1-3 års avdelning och två 3-5 års 
avdelningar. Inför utdelandet sattes en informationsskylt om mig och min undersökning 
upp i hallen vid den ”svarslåda” som skulle användas för insamlandet av enkäterna. På 
två av avdelningarna valde jag att lämna ut enkäterna på barnens hyllor detta för att inte 
belasta personalen i sitt ordinarie arbete. Jag besökte förskolan vid ytterligare ett tillfälle 
för att sätta upp en påminnelsenotis i hallen. 
 

4.2 Intervjuer 
 
För att få ytterligare bredd i min studie valde jag att använda intervjuer som ett 
komplement till den enkät som genomfördes. En intervjuguide utarbetades (se bilaga 3). 
Jag valde att ha öppna frågor det vill säga utan svarsalternativ. Detta för att få till ett 
flytande samtal mellan mig och informanten.  
Att hitta föräldrar som var villiga att delta i en intervju var inte svårt. Jag använde mig 
av sociala medier för att komma i kontakt med intresserade föräldrar. Det som visade 
sig vara en svårighet var att hitta lämpliga intervjutillfällen då dessa på grund av min 
tidsram var tvungna att ske under julimånad. Jag valde att göra tre intervjuer. 
Efter att ha fått informanternas tillåtelse spelades intervjuerna in med min 
smartphone.Att använda sig av att spela in intervjuera kan enlig Trost (2010)ha både 
för-och nackdelar. Fördelarna menar han är att kunna lyssna flera gånger på tonfall och 
ordval och sedan kunna skriva ut intervjuerna efteråt och kunna läsa efteråt. Man slipper 
som intervjuare att sitta och anteckna under intervjun utan man kan koncentrera sig på 
frågorna och svaren. De nackdelar som tas upp med att spela in intervjun är 
tidsåtgången med att lyssna av intervjuerna och skriva ned dessa. Jag såg att fördelarna 
med att spela in intervjuerna övervägde nackdelarna, detta eftersom jag inte hade så 
många personer att intervjua. Efter samtycke av informanterna så bokades intervjutider 
och intervjuerna spelades in på min Smartphone. Kort tid efteråt transkriberades dessa 
medan jag hade intervjuerna i färskt minne. 
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5 Resultat 

 
 Eftersom jag ville nå ut till alla föräldrar på de förskoleavdelningar jag valt ut använde 
jag mig av pappersenkäter. När jag samlat in enkäterna gjordes en sammanställning i 
programmet Microsoft Excel, där tabeller gjordes för att bättre få en överblick av 
resultaten. I min uppsatshar jag även använt mig av intervjuer för att få en bredare bild 
av föräldrars högläsningsvanor. De föräldrar som intervjuades valdes ut genom att jag 
kom i kontakt med dem på olika sociala medier. Här nedan presenterar jag de resultat 
som framkom av enkätundersökningen och av de intervjuer som gjorts. 
 

5.1 Högläsningsvanor utifrån enkäten 
 

Resultatet i enkätundersökningen visar att det är olika i hur ofta föräldrar högläser. 
Flertalet föräldrar uppger att de läser varje dag (63 %) och 34 % av föräldrarna läser 
högt varje vecka. Undersökningen visar attalla föräldrarna som deltagit i 
enkätundersökningen läser högt för sina barn. 
 

  
Figur 1. Högläsningstillfällen 
 
När jag tittar på tidsåtgången för högläsning visar undersökningen att det ärvanligast att 
föräldrar läser 11-20 minuter per tillfälle.Min studie visar att tidpunkten för högläsning 
bland föräldrar är vanligtvis vid läggdags(se bilaga 4 figur 1). 
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De flesta föräldrar(84 %) uppger att högläsning sker vid läggdags. 
 

 
Figur 3. Tidpunkt för högläsningen 
 
 
På frågan om vem som väljer vilken litteratur som ska läsas visar undersökningen att 
det i de flesta fall (75 %) oftast är barnen som väljer bok. 
 
 

 
Figur 4.Bokval 
 
 
I de fall då det är föräldrarna väljer bok visar enkäten att dubbelt så många föräldrar inte 
har något egentligt syfte med sitt bokval. När föräldrar fått beskriva med egna ord vad 
som ligger bakom det bokval som gjorts ges kommentarer att valet beror på: 
”Rolig bok” 
”Att jag tycker om att läsa den!” 
”Bra pedagogik och innehåll” 
”För att lära sig färgerna, olika föremål 
osv..” 
”Om jag vet att det finns ett bra budskap med boken eller något nytt att prata med barnet 
om.” 
”Tar upp något aktuellt ämne” 
”Rolig bok att läsa” 
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”Testa lite "äldre böcker" med mer text eller böcker med rim” 
”Den jag tror att han intresserar sig för. Ett plus om den är lärande 
också!” 
”Variation, ibland fakta eller god natt sjunger även sånger.” 
”För att ta upp något man vill lyfta i familjen. Kan vara rädsla för något t.ex. tandläkaren eller börja 
skolan… 

 
 
Vidare visar enkäten att det skiljer sig åt hur föräldrar högläser. Undersökningen visar 
att de flesta föräldrarna (53 % )uppger att de ofta samtalar kring bokens innehåll under 
högläsningen. Enkätsvaren visar att det är 19 % föräldrar som sällan samtalar kring 
innehållet i den bok de läser och det är 28 % som ibland samtalar kring innehållet. 
 

 
Figur 5. Hur föräldrar läser 
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5.1.1  Syfte med högläsningen utifrån enkäten 

 
När det handlar om vilket syfte som finns med högläsningen svarar 47 % av föräldrarna 
att de ser samvaron mellan barn och vuxen som det främsta skälet. Att det är den 
språkliga utvecklingen som är syftet anser 28 % av föräldrarna. Att se högläs1ningen 
som avkoppling är det 16 % som gör. Det är 9 % som uppger annat skäl och av dessa är 
det en förälder som beskriver att syftet med orden: 
 ”hon kräver det!” 
 

 
Figur 6. Föräldrars syfte med högläsningen 
 
 
 
 

5.2  Högläsningsvanor utifrån intervjuerna 
 
Jag namnger inte föräldrarna eftersom jag garanterat föräldrarnas anonymitet. I stället 
benämner jag dessa för F1, F2 och F3.  
 

5.2.1 Presentation av föräldrarna 

 
Förälder 1 (F1)är 29 år gammal och arbetar som truckförare på en industri. I familjen 
finns ett barn, en son som är 2 år och 11 månader.   
 
 
Förälder 2 (F2)är 36 år och är barnskötare med gymnasieutbildning. F2 arbetar på en 
förskola. I familjen finns tre barn: 1, 4 och 9 år. 
 
Förälder 3 (F3) är 30 år och är undersköterska med utbildning på Komvux. I familjen 
finns två barn: 2 och 6 år.  
 
 

0

5

10

15

20

Syfte med högläsningen

Antal föräldrar



  
 

- 16 - 

 

 
5.3 Resultat av intervjuer 
 
Under den här rubriken presenteras de tre intervjuer som gjorts kring föräldrars 
högläsningsvanor. 
 
5.3.1 Högläsningsvanor 

 
Intervjuerna visar att två av tre intervjuade föräldrar läser högt för sina barn. De två 
föräldrar (F1 och F3) som läser regelbundet svarar båda att det blir varje eller varannan 
kväll. F3 säger att hen varvar läsning med sånger, beroende på vad barnen vill. Vid de 
tillfälle då högläsning sker säger F1 och F3 att den genomsnittliga lästiden är mellan 15 
och 20 minuter. F3 vars yngsta barn är 2 år och äldsta barn är 6 år säger att lästiden för 
dessa två är olika eftersom läsningen för det äldsta barnet vanligtvis måste ske efter att 
det yngsta har somnat annars ”spårar det ur”. När det äldsta barnet vill lyssna på 
högläsning skulle detta kunna hålla på hur länge som helst men blir oftast begränsat 
eftersom hen beskriver att man känner den där stressen som man inte får känna. På 
frågan vad det är som gör att föräldern känner stress är svaret att det oftast blir senare på 
kvällen och man tänker på att barn och förälder ska upp tidigt dagen efter. 
 
Förälder F2 uppger att det inte i dagsläget sker någon högläsning men att när första och 
andra barnet var yngre skedde högläsning mer frekvent. F2 säger att det är Ipods och 
telefonerna som tagit över och innan sovdags är det tv:n som gäller. Högläsningen sker 
vid samma tidpunkt för alla föräldrarna, vid läggdags på kvällen men förälder (F3) 
uppger att högläsning även sker på dagarna när barnen kommer och vill höra saga. 
 
På frågan om vem som väljer vad som ska läsas säger de högläsande föräldrarna (F1 
och F3) att det är oftast barnet som väljer bok men när det är föräldern som väljer bok 
säger F1 att boken väljs efter omslaget. 
 
                ” …en bok som ser kul ut, roliga bilder med mycket färger”  
 
F3 säger att om barnen väljer för avancerade böcker försöker hen få dem att välja annat. 
Likaså om vid högläsningsstunden sker på kvällen väljer föräldern böcker som inte är 
allt för läskiga och spännande utan bara ”kul och avslappnande”. Samtidigt. Förälder F2 
som säger att högläsning inte sker längre uppger att hen gjort försök med att läsa för de 
två äldsta samtidigt men att det var svårt för dem att ligga still och lyssna och skapa sig 
”egna bilder och fantisera”, 
 
 

5.3.2 Syfte med högläsningen 

 
När jag frågar om varför föräldrarna läser högt för sina barns får jag olika svar från 
informanterna. F1 anger att det främsta syftet för högläsningen är att varva ner och ha 
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en stund tillsammans innan läggdags medan F3 säger att högläsning sker för att barnen 
ska träna på att tänka och utveckla sitt minne. F3 beskriver vidare att valet att läsa högt 
beror på en rädsla för den digitala tekniken, som föräldern menar tar över mer och mer 
med Ipads, telefoner och dylikt. Den förälder (F2) som uppger att högläsning inte sker i 
dagsläget säger i intervjun att syftet som fanns med högläsning när de två äldsta barnen 
var yngre var att varva ner, ha en mysstund. 
 

 
6 Resultatanalys 
 
Genom att sammanställa och analysera den enkätundersökning och de intervjuer jag 
genomfört, redogör och diskuterar jag här de resultat som framkommit. Detta sker 
utifrån de tidigare presenterade frågeställningarna.  
*Vilka högläsningsvanor finns bland föräldrar till barn i förskoleåldern?  
*Vilket eller vilka syften har föräldrar med sin högläsning?   
 
 
De resultat som framkommit i mina undersökningar sätter jag i perspektiv till det 
analytiska ramverk som jag presenterar tidigare i uppsatsen. Jag utgår ifrån 
Dominkovics modell (2006) vilken visar vad en högläsningssituation ska innehålla för 
att ge bästa effekt.Detta görs genom att titta på de svar som framkommit kring dialog, 
närhet, gemensamt fokus och gemensam tid. 

 
 
. 

6.1 Högläsningens syfte 
 
De föräldrar som uppger att syftet har med ett direkt lärande att göra menar att de 
högläser för att stärka den språkliga utvecklingen. När jag studerar föräldrars syfte med 
sin högläsning så gör jag det utifrån några av de positiva effekter som forskningen 
hävdar att högläsningen ger. Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006) har utifrån att se 
hur olika faktorer samverkar för att stimulera barns talspråksutveckling skapat en 
modell vilken jag beskriver närmare i avsnittet teorietisk utgångspunkt.  
 
 

 
6.1.1 Dialog 

 
För att talspråksutvecklingen ska utvecklas uppger Dominkovic et al. (2006) att en 
viktig komponent är dialogen.Utifrån mina undersökningar ser jag att mer än hälften av 
föräldrarna samtalar med sina barn kring det man läser. Dialogen mellan den vuxne och 
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barnet stimulerar talspråkutvecklingen. Detta är något som de resultat som framkommit 
visar på vilket jag ser som en positiv utveckling.  
 
På frågan om när högläsningen vanligtvis sker säger de flesta föräldrarna (83 %) att de 
läser för sina barn vid läggning, alltså på kvällen. Utifrån att se på högläsning och dess 
positiva inverkan på läsinlärning och på en ökad läsförståelse just genom att se att 
föräldrar inte är medvetna om det forskning visar, det vill säga att är viktigt att samtala 
kring innehållet i det man läser. Språkutvecklingen stimuleras och utvecklas vilket är av 
stor vikt för barnens språkliga utveckling. Sker högläsningen kontinuerligt och vid 
samma tidpunkt och på samma plats stärks barnets läs- och skrivutveckling ytterligare 
(Fox, 2001/2004). Det är just genom föräldrarnas samtal kring de lästa texterna som 
barnets förmåga att kunna resonera och reflektera utvecklas och det är därför viktigt hur 
den vuxne läser och att barnet ges en aktiv roll i högläsningsstunden (Lundberg, 2006). 
Detta är ju svårt att uppnå då man som förälder väljer att läsa när barnen är som tröttast 
och ska sova. Jag är övertygad om att genom de satsningar som görs med att förmedla 
information och belysa vikten högläsning kommer en förändring kan ske bland 
föräldrars sätt att se på högläsningsstunden. 
 
6.1.2 Närhet 

 
Vidare i modellen poängteras hur närhet ger trygghet och när jag utifrån mina enkätsvar 
och de intervjuer som gjorts, tittar på varför föräldrar högläser, det vill säga vilket syfte 
som finns ser jag att det är flertalet av föräldrar i enkätundersökningen (15 av 32) som 
uppger att huvudsyftet med högläsningsstunden är samvaron mellan barn och vuxen. 
Även två av de intervjuade föräldrarna uppger att det är mysstunden tillsammans som är 
viktigaste syftet när högläsning sker. När man ser på högläsningsstunden som en 
gemensam erfarenhet, en interaktion mellan förälder och barn handlar det om just 
samspelet mellan barnet och den vuxne. Det är dialogen, närheten, gemensamt fokus 
och den gemensamma tiden som är av vikt och samverkar vid andra typer av samspel 
senare i livet vilket också gör att goda inlärningsmöjligheter skapas.(Dominkovic, 
Eriksson &Fellenius, 2006). Detta poängterar även Lundberg (2006) som menar att 
barnets språkliga utveckling och mognad sker i samspelet mellan människor. Han ser 
högläsningen som en kraftfull social inlärningsprocess. 
 
 
6.1.3 Gemensamt fokus 
 

Dominkovic el al.(2006)  menar att genom att ha ett gemensamt fokus vid 
högläsningssituationen skapas tillfällen att nå intersubjektivitet mellan barn och 
förälder. Utifrån de resultat mina två undersökningar visar konstaterar jag att föräldrar 
till barn i förskoleåldern kontinuerligt läser högt för sina barn. Det vill säga: föräldrar 
och barn läser tillsammans minst en gång per vecka. Att gemensamt fokusera på 
högläsningen görs genom samtal om och kring den valda boken. Föräldrarna i mina 
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undersökningar uppger att det i de flesta fall är barnet som väljer bok vilket jag tror 
bidrar till att barnet kan fokusera mer på högläsningsboken.  
 
Jag ser även bland de kommentarer som ges när den vuxne väljer högläsningsbok att 
man väljer en bok som man tror barnet kommer att tycka om eller att bokens innehåll tar 
upp något viktigt ämne som man tillsammans kan samtala kring. Föräldrar uppger också 
att när de väljer bok så är det viktig att boken är rolig. Detta tycker jag tyder på att 
föräldrar ser ett gemensamt fokus som en viktig del av högläsningen. 
 
Att kunna fokusera tillsammans med andra kommer barnet att ha nytta och glädje av 
under hela livet. Detta ökar förutsättningarna för att nå intersubjektivitet mellan barn 
och förälder eller barn- barn vilket i sin tur gör att förutsättningar för fortsatt dialog och 
samspel ökar, vilket är bra för att skapa en god inlärningssituation (ibid.).  
 
 
6.1.4 Gemensam tid 

 
I modellen tas även upp gemensam tid som en viktig komponent mot en ökad 
talspråksutveckling.Eftersom de flesta föräldrar läser högt varje dag eller minst ett 
tillfälle varje vecka tycker jag det är intressant att titta på den genomsnittliga lästiden. 
De genomförda undersökningarna visar att den vanligaste lästiden är cirka11-20 minuter 
per tillfälle. Detta var även vad Höglund & Wahlströms sammanställning av 2007-års 
SOM-undersökning visade. Även då mina undersökningar inte alls är i den 
omfattningen så att en direkt jämförelse kan göras är det ändå intressant att se att 
resultaten pekar år samma håll.  
 
Det är en förälder som uppger att högläsning inte förekommer kontinuerligt i hemmet. 
Anledningen till menar föräldern är att det inte finns någon tid till att högläsa för barnen 
och att det oftast är tv:n som får fungera sin ”nattning”. Samtidigt som föräldern 
konstaterar detta säger hen att barnen somnar lugnare utan tv:n.  Att använda tv:n som 
ett substitut för den faktiska närvaron av en förälder vid högläsningsstunden ger inga 
vinster förutom kanske tidsmässiga konstaterar Mem Fox (2003) . Hon menar att ju mer 
ett barn får ta del av språket genom böcker och samtal med andra, vilket inte kan ske 
genom tv:n, desto lättare kommer barnet att klara sig när det gäller inlärning men även 
socialt.  
.  
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7 Diskussion 
 
I det här avsnittet diskuterar jag de resultat som framkommit i mina undersökningar. 
Detta görs utifrån en del av den tidigare forskning som jag presenterat i tidigare avsnitt.  
 
 
7.1 Högläsningsvanor 

 
Hur står det egentligen till med högläsningsvanorna hos föräldrar idag? Förekommer 
högläsning och i vilken omfattning? I det här avsnittet diskuterar jag de resultat som 
framkommit i mina undersökningar. Detta görs utifrån en del av den tidigare forskning 
som jag presenterat i tidigare avsnitt.   

När det handlar om högläsning finns en rad olika läsvaneundersökningar som är 
publicerade vilka jag presenterar lite närmare i avsnittet tidigare studier och forskning. 
Barnbarometern från MMS mediamätning är den undersökning som sträcker sig under 
längst tid vilket gör att man kan titta på hur läsvanorna har förändrats över tid. Den 
första mätningen gjordes 1984 och den senaste gjordes 2002/2003. Undersökningen 
visar att andelen barn som dagligen läste eller blev lästa för, 1984 uppgick till 85 % och 
2002/2003 var denna siffra 74 % (Baumgarten-Lindberg, M., el al .2012). Man kan 
även utläsa från denna undersökning att lästiden har halverats sedan den första 
mätningen. De senaste sifforna från 2002/2003 visar att högläsningstiden har sjunkit 
från cirka 30 minuters läsning per tillfälle till 16 minuter.  

Även SOM-undersökningen från 2007 och Läsrörelsen och Junibackens undersökning 
(2012) som jag tagit del av, visar på en sjunkande trend bland föräldrars 
högläsningsvanor. SOM-undersökningen beskriver att merparten av föräldrarna läser 
högt åtminstone någon gång per månad och snittiden för högläsning är cirka 16 minuter 
per tillfälle.  

Mina båda undersökningar visar på en genomsnittlig lästid på 11- 20 minuter per 
tillfälle vilket stämmer väl överrens med de studier som tidigare gjorts. Jag är väl 
medveten om att det inte går att direkt jämföra mina undersökningsresultat med 
ovanstående undersökningar då mitt urvalvarit betydligt mindre men jag tycker ändå det 
ger en bild av hur högläsningsvanorna ser ut för föräldrar idag. Jag ser att föräldrar läser 
högt för sina barn men tidsmässigt har det inte förändrats något under drygt 10 år. 
Högläsningstiden har inte utökats vilket jag hade hoppats på.  

När jag möter föräldrar och samtalar kring läsning/högläsning, märker jag att många 
föräldrar litar på att förskolan/skolan ”sköter om” det här med läsning/högläsning. En av 
de föräldrar som deltog i intervjunarbetar på förskolaoch säger att: ” Jag märker att 
läsningen på jobbet minskar, barnen sitter ju inte still… de springer runt och ska i väg, 
har ingen ro…” Att det är viktigt att hitta den lugna stunden för högläsning som 
inbjuder till samtal och reflektion kring det man läser är något som måste prioriteras 
bland föräldrar idag. 
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Visserligen lever vi i ett stressat samhälle med mycket som ska hinnas med på kvällarna 
efter jobb och förskola men jag hade hoppats på att all den information och upplysning 
kring vilka positiva effekter högläsningen har på barnens framtida lärande skulle ge ett 
annat resultat. Det jag ser som otroligt positivt utifrån mina egna studier är att 
övervägande delen av de tillfrågade föräldrarna läser högt för sina barn. Att högläsa för 
sina barn kontinuerligt och gärna vid samma tidpunkt och samma plats varje dag är 
något som hjälper till att stärka barnets läs- och skrivutveckling menar Fox (2001/2004). 

 
Att läsa för barnen vid samma tidpunkt är något som föräldrar oftast gör. De flesta 
uppger att högläsning sker vid läggdags och jag tror att det sker som en naturlig del av 
”läggningsproceduren” även då man uppger att det är samvaron mellan förälder och 
barn som det huvudsakliga syftet med att läsa högt. Att det är den dagliga samvaron 
med föräldrarna eller andra vuxna i barnets närhet, har stor betydelse för 
socialisationsprocessen, språkutvecklingen, barnens attityder och värderingar visar 
forskning kring ämnet (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006). Genom att belysa 
detta för föräldrar hoppas jag att de hittar tid för högläsning under dagen så barnet kan 
få ut det mesta möjliga av högläsningsstunden. Visserligen visar mina studier att. mer 
än hälften av föräldrarna samtalar med sina barn kring den bok man läser. Detta är av 
stor betydelse för att språkutvecklingen ska stimuleras. Lundberg (2006) menar att det 
ärgenom föräldrarnas samtal kring de lästa texterna som barnets förmåga att kunna 
resonera och reflektera utvecklas vilket görs genom att barnet ges en aktiv roll i 
högläsningsstunden. Genom att samtala kring boken gynnas barnens kognitiva 
utveckling.  Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006) menar att det finns ett samband 
mellan högläsningen till stor grad påverkar denna utveckling positivt. Detta ser jag som 
ytterligare en viktig anledning till att lyfta fram högläsningen för föräldrar och andra 
vuxna i barns närhet. 
 
Att diskutera innehållet i en bok gynnas av att barnet själv får välja litteratur och då 
säkerligen väljer något utifrån vad som intresserar barnet självt. Att mina studier visar 
att det i de allra flesta fall är barnen själva som väljer vad som ska läsas är positivt. När 
föräldrar beskriver vad det är som gör att de väljer att läsa en viss bok uppger de bland 
annat att det är viktigt att boken ska vara rolig att läsa. En av de intervjuade föräldrarna( 
F2) säger att det mestadels är barnen som väljer bok men om de väljer för avancerade 
eller otäcka  böcker så försöker hen få barnen att välja något annat. Detta eftersom 
högläsningen sker vid läggdags. En förutsättning för att ta reda på om en bok är 
passande för barnet och stunden är att man som förälder läser igenom den innan 
högläsningsstunden. Det är också viktigt att man som högläsare tränar på att höra sin 
röst för att kunna förmedla det man läser och vara förberedd på texten för att kunna 
diskutera och resonera kring den lästa texten (Körling, 2012).  
 

Eftersom den forskning och de studier jag tagit del av inte ofta berör själva syftet med 
högläsningen valde jag att titta lite närmare på detta i mina studier. När jag frågar 
föräldrar kring deras syfte med högläsningen menar de att det viktigaste är samvaron 
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mellan barn och förälder. Det är något som jag ser som väldigt positivt eftersom 
vardagssituationen idag upplevs som väldigt stressad för många och det är svårt att hitta 
tid för kontinuerlig samvaro. Det är relativt få föräldrar i mina undersökningar som 
uppger att det är barnets språkliga utveckling som ligger till grund för högläsningen 
vilket tyder på att information kring detta behövs.Att ”bara” sitta ner tillsammans och 
läsa en bok ger så många positiva effekter för barns fortsatta lärande är något som måste 
framgå till föräldrar.  

 

Schwartz (2004)  menar att de är skillnad på hur män och kvinnor föräldrar läser för 
sina barn, det vill säga vilken lässtrategi de har. Hon menar att de mödrar som läser högt 
använder sig av en högre lässtrategi än fäderna. Detta är inget som jag kan göra direkta 
jämförelser kring med mina undersökningar eftersom jag valt att studera 
högläsningsvanorna utifrån att se föräldrarna som en grupp oavsett kön. Schwartz s 
studie visar också att det är skillnad på hur lässtrategierna ser ut beroende på om barnet 
är pojke eller flicka. Bland de föräldrar som i min enkätundersökning uppger att de ofta 
samtalar kring boken ser jag inte detta samband. Det är fler föräldrar med pojkar än med 
flickor som svarar att de ofta samtalar kring läst bok. Att jag in mina undersökningar 
inte ser skillnad på lässtrategier beroende på barnets kön beror förhoppningsvis på att 
samhället har förändrats.  Förhoppningsvis har vi minskat vårt fokus på pojke – flicka 
och istället ser barnen som barn.  

 

8 Slutsats och förslag på fortsatt forskning 
 
”Det torde stå utom allt tvivel att högläsning har stor betydelse för förvärvandet av 
många kompetenser som skolan och samhället i stort kräver av individen”   
                                                                              (Höglund & Wahlström, 2011, s.245) 
 
Dålig läsförmåga innebär en ökad risk för utanförskap, asocialt beteende och 
försämrade chanser till utbildning och arbete (Höglund & Wahlström, 2009). 
Detta är en av anledningarna till att jag valde att fördjupa mig kring ämnet högläsning. 
Utifrån mitt intresse av barn och läsning och inte minst min oro för de alarmerande 
resultat som PISA och PIRLS undersökningarna visar kring barn och ungdomars 
försämrade läsförståelse ville jag ta reda på hur högläsningsvanor ser ut bland föräldrar.  
 
Syftet med min uppsats har varit att ta reda på om föräldrar högläser för sina barn vilket 
också var min första frågeställning. När jag analyserade svaren från mina 
undersökningar blev jag positivt överraskad. Alla föräldrar som deltagit i mina 
undersökningar läser högt för sina barn. Hur ofta varierar men de flesta föräldrar läser 
varje dag eller varje vecka. Att barn ifrån tidig ålder behöver höra böcker och lästa 
berättelser från en fysisk person menar även forskaren Mats Myrberg. Han menar att 
språkliga utvecklingen sker bäst näsa mot näsa dvs. i den fysiska upplevelsen som en 
del av den anknytningen som sker mellan den vuxne och barnet (Preutz, 2012, juni). 
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Genom min andra frågeställning ville jag ta reda på varför föräldrar läser för sina barn, 
dvs. vilket syfte de har med sin högläsning. Utifrån de läsvaneundersökningar men 
också tidigare uppsatser som jag tagit del av ser jag att det sällan eller aldrig fokuseras 
på föräldrars syfte med sin högläsning utan mer på hur många som läser och hur 
högläsningsvanorna ser ut utifrån förälderns utbildning och ålder (Höglund & 
Wahlström, 2009). När jag studerat de svar som framkommit i mina undersökningar ser 
jag att de flesta föräldrarna ser högläsningen som en tid för samvaro en stund vid 
läggdags. Det är relativt få föräldrar som uppger att det är barnets språkliga utveckling 
som ligger till grund för högläsningen vilket tyder på att information kring detta behövs. 
Forskning visar att barns läsförmåga är kopplat med all kunskapsinhämtning inom alla 
ämnen. 
 
Att högläsning och språklig utveckling har ett tydligt samband är något föräldrar 
behöver bli medvetna om. Forskning visar att det inte bara finns ett samband med barns 
språkliga nivå och hur ofta föräldrarna läser för dem utan att det också finns ett 
samband mellan barns kognitiva utveckling och högläsning (Dominkovic, Eriksson & 
Fellenius, 2006). Därför är det viktigt att belysa högläsningens positiva effekter för 
föräldrar och vad de faktiskt kan påverka genom att ”bara” läsa högt för sina barn. Det 
är viktigt att poängtera för vuxna som finns i barns omgivning vikten av högläsning. Att 
”bara” sitta ner tillsammans och läsa en bok ger så många positiva effekter för barns 
fortsatta lärande. Körling (2012) menar att den vuxne kan ses som en modell för 
språkets uppbyggnad och för innehållet i den berättelse man läser.  

 
 
8.1Förslag till fortsatt forskning 
 
En av de intervjuade föräldrarna (F3) tar upp rädslan för den ”nya” tekniken som en stor 
bidragande faktor till varför hen läser. Föräldern talar om att datorer och annan teknik är 
så snabb med mycket information och att det därför gäller det att förhala tekniken så 
långt det går. Föräldern menar att: ” …en bok finns ju kvar där” Jag upplever inte att 
föräldern ser den ”nya” tekniken som en fysik fara för barnet utan jag tolkar hens 
intervjusvar som att det är mängden information och den hastigeten som informationen 
kommer till barnet som gör att en oro finns .Föräldern beskriver en rädsla för att 
tekniken ska slå ut bokläsningen. Inför fortsatt forskning ser jag det som intressant att 
studera [hög]läsandet bland föräldrar som spenderar mycket tid vid datorer eller andra 
skärmar med de som tillbringar mindre tid vid skärmen. Jag ser det även intressant att 
studera om högläsningsfrekvensen ser olika ut beroende på förälderns utbildningsnivå.  
 
 
Den mesta forskning som är gjord kring området högläsning utgår ifrån ett kvinnligt 
perspektiv vilket beror på att det har varit kvinnan som tagit det yttersta ansvaret för de 
yngre barnen. (Schwartz, 2004). Dagens samhälle håller till viss del på att förändras när 
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det kommer till ansvarsfördelningen inom familjen Att det är viktigt att båda föräldrarna 
är delaktiga i barnens tidiga utveckling och lärande visar den förändring som gjorts i 
socialförsäkringsbalken angående en ytterligare reserverad månad för vardera föräldern 
när det gäller uttag av föräldrapenningen.( Ds, 2015:8). Utifrån detta ser jag det som 
intressesant att titta lite närmare på hur män och kvinnors högläsningsvanor skiljer sig 
åt.   
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Sammanfattning 
 
Det som ligger till grund för den här uppsatsen är mitt intresse kring högläsning och 
dess positiva påverkan på en rad olika faktorer. För mig har högläsningen varit en viktig 
del av barndomen och har gjort antaganden som att alla barn mer eller mindre har fått ta 
del av högläsning kontinuerligt.Rapporter och undersökningar vilka jag tagit del av 
visar på att högläsningen minskat under senare år och utifrån detta skapades ett intresse 
hos mig för att undersöka hur det ser ut med föräldrars högläsningsvanor idag.  
 
De läsvaneundersökningar som jag tagit del av fokuserar på föräldrars högläsningsvanor 
men jag har saknat studier som behandlar föräldrars syfte med sin högläsning. Utifrån 
dessa tankar formulerades de två frågeställningar jag haft som avsikt att besvara i min 
uppsats 
– Hur ser högläsningsvanorna ut bland föräldrar? 
– Hur ser föräldrarnas syfte med högläsningen ut? 
 
För att kunna studera högläsningsvanorna har jag använt mig av en enkätundersökning 
där föräldrar till barn i förskoleålder fått svara på frågor. Enkäterna delades ut på tre 
olika avdelningar på en förskola. Jag har även gjort tre intervjuer med föräldrar vilka 
har barn i förskoleåldern. 
 
Den teoretiska utgångspunkt jag använt mig avär Dominkovic, Eriksson & Fellenius 
modell kring vilka olika faktorer som påverkar och är gynnsamma för 
talspråksutvecklingen. I de resultatanalys jag gjortutgår jag från modellen där jag 
konstaterar att många föräldrar lägger stor vikt vid dialog, trygghet, gemensamt fokus 
och gemensam tid. Dessa faktorer gynnar i sin tur inlärningssituationen. 
 
Destudier jag gjort visar att föräldrar läser högt för sina barn vilket står i motsats till de 
läsvaneundersökningar jag tagit del av. Detta tittar jag närmare på i mitt 
diskussionsavsitt. De undersökningar jag studerat har några år på nacken och när jag 
jämför med mina egna undersökningar ser jag hur trenderna kring högläsning och 
läsning över lag håller på att ändras och gå mot en positiv utveckling. Att högläsningen 
är viktig utifrån en rad olika perspektiv och att den gör så stor nytta i barns förmåga att 
utveckla sin läsförståelse och läsutveckling är faktorer som behöver belysas för 
föräldrar och andra vuxna som finns i barns närhet. 
 
 
Slutligen ser jag i mitt arbete som skolbibliotekarie att det finns ett ökat intresse för 
högläsning. Information och konkreta tips kring högläsningefterfrågas av lärare, andra 
bibliotekarier men också av föräldrar. Det verkar som om den nedåtgående trenden 
kring högläsningen håller på att ändras vilket bådar gott inför framtida läs och 
skrivutveckling bland barn och unga. 
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Bilaga 1 
 
 

Missivbrev  
 
 
Hej! 
Jag heter Anna E Lundgren och studerar Bibliotek och Informationsvetenskap vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Min sista termin består av en kandidatuppsats där jag valt att titta 
närmare på högläsningsvanor bland föräldrar. 
Som en del i detta arbete kommer jag att använda mig av en enkät som riktar sig till föräldrar 
med barn i förskoleåldern. 
Jag hoppas du tar dig tid att svara på enkäten som är helt anonym och består av svarsalternativ 
att ringa in, andra kräver skriftliga kommentarer. 
Svaren lämnas på ditt barns avdelning i anvisad låda, märkt enkätsvar senast den 20 
november. 
Tack på förhand 
Anna E Lundgren 
 
 
Handledare för uppsatsen är: Lars Seldén lars.selden@lnu.se och Tobias Pernler 
tobias.pernler@lnu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Bilaga 2 
 

 
Enkät kring högläsningsvanor bland föräldrar med barn i förskoleåldern (1-6 år). 

De flesta svaren anges genom att kryssa i en ruta. I annat fall anges svar eller komplettering 
av svar på utskriven linje. 
 
 
1. Jag är: Man                 Kvinna    
 
2. Födelseår   
 
3. Vilket är ditt civilstånd? 
 
Ensamstående   
 
Gift/partnerskap   
 
4. Vilken är din högsta genomförda utbildning?  
 
Grundskola  
 
Gymnasium     
 
Högskola/Universitet  
 
Annan utbildning                  
 
 
5. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 
 
Arbetssökande 
 
Yrkesarbetande                        Yrke: 
 
 
StuderandeVilken utbildning? 
 
 
 
 
 



  
 

 

Frågor kring Högläsningsvanor: 
 
  
7. Hur ofta läser du högt tillsammans ditt/dina barn i förskoleåldern (1-6 år)? Om du 
svarat aldrig gå vidare till fråga14.  
 
Varje dag                      
 
Varje vecka     
 
 Varje månad  
 
Aldrig  
 
 
8. När på dagen brukar oftast högläsning ske? 
 
Vid läggdags     
 
    Vid annan tidpunkt  
 
 
Egna kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ungefär hur lång tid läser ni i genomsnitt per tillfälle?                  
 
1-10 min    
 
11-20 min      
 
21 min eller mer    



  
 

 

 
 
 
10. Vad är främsta skälet till att du läser tillsammans med ditt/dina barn? 
     Ange ett alternativ. 
 
 
        Avkoppling      
 
        Samvaro      
 
        Språklig utveckling  
 
        Stärka barnets fantasi   
 
Annat skäl: 
 
 
 
 
11. Om du har fler än 1 barn, skiljer sig syftet med högläsning åt beroende vem av 
barnen (1-6 år)du läser med? 
 
 
Nej  
 
 
Ja:                   På vilket sätt? 
 
 
 
 
 
12. Samtalar du om bokens innehåll med ditt/dina barn?  
 
Ofta    
 
Ibland    
 
Sällan    
 
Aldrig 
 



  
 

 

 
 
 
13. Vem väljer oftast vilken bok som ska läsas? 
 
Jag    
 
Mitt/mina barn  
 
 
 
14. Om du väljer bok att läsa sker detta utifrån något speciellt syfte?   
 
 
Ja                        Beskriv syftet:     
 
 
 
 
 
Nej 
   
 
                                                                                      Tack för din medverkan/Anna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
Vad heter du? 
 
Hur gammal är du? 
 
Hur många barn har du? 
 
Ålder på barnen 
 
Läser du högt för dina barn? 
 
Om ja… Hur ofta? 
 
När och var sker högläsningen? 
 
Hur länge läser du vid varje tillfälle? 
 
Vilka faktorer avgör hur mycket du läser för ditt/dina barn? 
 
Vem väljer vilken bok som ska läsas? 
 
Om du väljer bok, sker detta utifrån något speciellt syfte? 
 
Hur läser du? Läser du pärm till pärm, samtalar ni kring bokens innehåll?  
 
Varför läser du högt, vilket är syftet? 
 
Har du något du vill tillägga? 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


