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Sammanfattning 

I det här examensarbetet har syftet varit att undersöka vårdnadshavares attityder och erfarenheter 

kring högläsning för barn på förskolan mellan 1 och 6 år som bor på mindre tätorter samt ta del 

av vårdnadshavares utsagor om hur högläsningssituationer är utformade. Forskningsfrågorna har 

varit;  

 Vad har vårdnadshavarna för erfarenheter och attityd kring högläsningn , finns det något 

samband mellan vårdnadshavarnas utsagor och deras utbildningskapital?  

 Hur frekvent sker högläsning i hemmet, vid vilka tillfällen uppstår högläsning och hur är 

högläsningssituationen utformad samt finns det något samband mellan vårdnadshavarnas 

utsagor och deras utbildningskapital?  

    Frågeställningarna besvarades av en enkätundersökning där 151 stycken vårdnadshavare 

svarade, representerade från åtta stycken förskolor i en kommun, samt fem stycken 

samtalsintervjuer. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i Pierre Bourdieus teorier om 

utbildningskapital och habitus, en teori om att barns vanor och värderingar ärvs tidigt från 

barnens vårdnadshavare och den miljö som barnet lever i. Empirin visade att cirka 40 procent 

högläste för sina barn dagligen och de som hade genomgått en universitetsutbildning/ 

högskoleutbildning högläste i större utsträckning flera dagar i veckan för sina barn. Samtliga 

respondenter var positivt inställda till högläsning och 100 procent av de som svarade i 

enkätundersökningen samt samtalsintervjuerna ansåg att högläsning var viktigt. Cirka 86 procent 

av respondenterna blev höglästa för när de var barn. För barn mellan tre – sex år uppstod 

högläsningen främst vid nattning och för de yngre barnen var högläsningen mer spontan. 

Liknande resultat var det för hur högläsningssituationen var utformad, barnen mellan tre- sex år 

lästes främst för i sovrummet i sängen och de yngre barnen var det en jämn fördelning mellan 

vardagsrummet och sovrummet, soffan och sängen.  
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Inledning 

Jag ska bli förskollärare och i det här examensarbetet har jag undersökt hur högläsningen ser ut i 

hemmet bland 1-6 åriga barn som går i förskolan på mindre tätorter. När jag till en början sökte 

på tidigare examensarbeten inom ämnet högläsning riktar de flesta studier sig till 

förskolepedagogernas syn på fenomenet högläsning och en beskrivning av hur 

högläsningssituationen går till i förskolan. Jag kände mig mer intresserad av att ta reda på 

vårdnadshavares utsagor om hur en högläsningssituation ser ut, vilka är deras attityder till 

högläsning och vad de har för erfarenheter av högläsning. Eftersom förskolan har ett uppdrag att 

tillsammans med föräldrarna samarbeta för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar enligt läroplanen för förskolan 1998/2010 (Skolverket, 2010, s.5). 

    Intresset grundar sig även i att jag själv är en mamma som högläser för mitt barn. Vid 

föräldramöten som jag har deltagit vid har förskolepedagogerna påpekat vikten av att högläsa för 

barn. På förskolan finns det även bokpåsar tillgängliga, som förälder och barn finns det möjlighet 

till att ta hem böcker som är åldersanpassade. Bokpåsarna är även språkanpassade, böckerna är 

inte är bara skrivna på svenska. 

    Jag som blivande förskollärare ville få en inblick i hur vårdnadshavare ställer sig till fenomenet 

högläsning. I dagens samhälle där tekniken mer och mer blir integrerat vardagen enligt mig är det 

intressant att se om fenomenet högläsning av tryckt text finns kvar. Forskning visar att 

högläsning är viktigt det i språk-, läs- och skrivinlärning, vilken forskning som visar det kommer 

att framkomma i arbetet!  
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1. Bakgrund 

Hur frekvent sker högläsning i hemmet idag? Det är något som undersöks sällan bland svenska 

och internationella forskare. Den senaste mätningen i Sverige gjordes 2012, undersökningen 

riktade sig till föräldrar med barn mellan 0-9 år. Läsrörelsen och Junibacken tog intiativet till 

undersökningen där de studerade högläsningens frekvens i hemmen. Det var 

marknadsundersökningsföretaget YouGov som genomförde cirka 1000 intervjuer med föräldrar 

där urvalet skulle representera den svenska befolkningen i åldrarna 25-50 år. I undersökningen 

kom de fram till att endast 35 procent läste för sina barn dagligen, det var en stor skillnad jämfört 

med tidigare mätningar. Något anmärkningsvärt var att det vid undersökningen visade sig att 

högutbildade föräldrar läser betydligt oftare för sina barn än lågutbildade föräldrar gör. I tidigare 

mätningar som till exempel Mediamätning i Skandinavien AB genomförde vartannat år mellan 

1984 och 2003 visade att vid mätningen 2003 läste 74 procent av föräldrarna för sina barn 

dagligen. Den här mätningen uppmärksammades i Dagens nyheter (Baumgarten-Lindbergvon, 

Reslegård, Ekström & Larsson, 2012-04-24). 

Högläsning är något som ger barnet en koppling mellan talet och skriften vilket kan bidra till 

en stor del av ordförrådsutvecklingen och en medvetenhet om berättelsestrukturen (Myrberg, 

2003, s.39). Vid varje tillfälle högläsning sker får barnet ett exempel på en fungerande text 

(Chambers, 2011, s.62). Arbetet med att stimulera barns språkutveckling är något som lyfts fram i 

läroplanen för förskolan 1998/ 2010. Språk, identitet och lärande är någonting som hänger ihop 

med varandra och är viktiga delar i ett barns liv (Skolverket, 2010, s.7). Redan på 70-talet började 

intresset för barnböcker öka, och vikten av att redan vid tidig ålder introducera barnen för läsning 

och att barnen får en språklig stimulans. Lena Kåreland (1980) svensk barnboksforskare och 

professor emerita menade att barn som är understimulerade i sin språkutveckling hamnar efter 

redan vid skolstart och att det kan påverka de framtida möjligheterna för barnet (Kåreland, 1980, 

s.25). Margaret Clarks (1977) forskning visade att det finns kopplingar mellan barns resultat i 

skolan och föräldrars intresse för böcker och skrift i hemmet (P. G Patel, 1977, s.143). Lennart 

Gosin (2001) menar om barnet vistas i en litterär miljö där barnet till exempel får vara med och 

skriva inköpslistor och där det pratas mycket med barnet, de barnen har en större chans att klara 

sig bättre i skolan rent motivationsmässigt än om föräldrarna är negativt inställda (Grosin, 2001, 

s.5). Förskolans uppdrag är att tillsammans med föräldrarna samarbeta för att varje barn får 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (Skolverket, 2010, s.5). Alla barn utvecklas på 

olika sätt och kommer att ha kommit olika långt i läs- och skrivutvecklingen och ha olika 

erfarenheter av högläsning när barnen kommer till skolan (Lundberg & Herrlin, 2014, s.6). 

Därför kan det vara viktigt att få en inblick i hur högläsningen är utformad i hemmen och få en 

förståelse för att barn har olika erfarenheter när de kommer till förskolan och skolan eftersom 

verksamheten i förskolan ska utgå från barnets erfarenheter (Skolverket, 2010, s.9). 
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Enligt författarna Kerstin Dominkovic ́, Yvonne Eriksson, Kerstin Fellenius (2006) blir barn 

idag uppväxta i en värld fylld av texter och bilder i dagens högteknologiska samhälle, till exempel 

skyltar, reklam, böcker, tidningar och datorer och de ställer sig frågan om högläsningens tid är 

förbi (Dominkovic ́, Eriksson & Fellenius, 2006, s.7). Tidigare examensarbeten som handlar om 

högläsning har till stor del haft en inriktning mot förskollärares utsagor om högläsning eller om 

hur en högläsningssituation ser ut i förskolan. Det här examensarbetet har riktat mig mot 

vårdnadshavare och deras attityder, erfarenheter och utsagor om hur högläsningen är utformad i 

hemmet. Syftet är att få en översiktsbild av vårdnadshavares attityder och erfarenheter kring 

högläsning för barn som bor på mindre tätortersamt att ta reda på hur högläsningssituationer är 

utformade idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

2. Litteraturöversikt 

Nedan presenteras tidigare forskning om vad högläsning innebär för bland annat språket, vad 

vårdnadshavarna har för roll som förebilder samt forskares utsagor om hur 

högläsningssituationer kan utforma sig. Högläsning definieras i det här examensarbetet och i 

enlighet med nationalencyklopedin; att läsa en text högt för åhörare (Nationalencyklopedin, 2015-

04-14). I den här studien är åhörarna barn. Slutligen presenteras den teoretiska utgångspunkten. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Högläsningens betydelse för språket och läs- och skrivinlärningen 

Genetiskt är människans hjärna inte programmerad till att lära sig läsa eller skriva automatiskt. 

Det är något som mänskligheten har kommit fram till och som har tagit flera tusen år för hjärnan 

att klara av. Hjärnan i sig är föränderlig under livets gång beroende på hur mycket hjärnan 

används. Den mest komplicerade processen som hjärnan kan ägna sig åt är läsning (Chambers, 

2011, s.76). Många delar av hjärnan är aktiv under läsning visade forskning som gjordes under 70-

talet av Niels A. Lassen, David H. Ingvar och Erik Skinhøj där de jämförde hjärnaktivitet under 

vila och vid tyst läsning, särskilt den vänstra hjärnhalvan såg de skillnader i. De kom också fram 

till att det fanns betydande individuella skillnader mellan människor hjärnor, lika många som det 

finns olikheter i människors ansikten (Lassen, Ingvar & Skinhøj, 1978). 

    Under de tidiga åren läggs grunden för allt lärande, på grund av att hjärnan är mer formbar och 

utvecklingstempot är högt (Eriksen Hagtvet, 2006, s.6). Mem Fox (2003) en australiensisk 

författare och professor i litteratur, anser att det är viktigt att läsa högt för barn redan från 

födseln. Hon menar att endast 25 procent av hjärnan är utvecklad när barnet föds och de 

resterande 75 procenten utvecklas efter födelsen. Utvecklingen påskyndas om alla sinnen får 

stimulans till exempel vid omvårdnadssituationer, när vårdnadshavaren sjunger, läser och matar 

barnet (Fox, 2003, s.20). Om högläsningen blir till en vana kan det få en lugnande effekt på 

spädbarnet, det ger en chans för vårdnadshavarna att få en lugn stund tillsammans med sitt barn 

och för att knyta an till varandra (Ibid. 2003, s.34).  

     När ett barn blir högläst för tränar barnet sin förmåga att läsa genom att försöka härma det 

som den redan har hört, för att sedan gradvis ta över läsningen helt och hållet. Läsinlärningen är 

ingen kort process utan den är pågående under flera år och vid varje tillfälle ett barn lyssnar till en 

berättelse får barnet ett exempel på en fungerande text, inte bara i den tryckta formen utan även 

hur känslan i en berättelse förmedlas (Chambers, 2011, s.62). Högläsning ger barnet en koppling 

mellan talet och skriften eftersom det inte är en självklarhet att veta att talet kan delas in i satser, 

ord och ordsegment. Högläsningen bidrar bland annat till ordförrådsutveckling och en 

medvetenhet om berättelsestrukturer (Myrberg, 2003, s.39; McCormick, 1977, s.139). Enligt Jim 
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Trelease (1989), en amerikans författare, kommer hörförståelsen före läsförståelsen och han 

påstår att om ett barn aldrig har hört ett ord kommer barnet aldrig att kunna säga det. Om barnet 

varken har hört eller sett ett ord innan är det inte troligt att barnet kommer kunna läsa eller skriva 

det heller (Trelease, 1989, s.204). Karin Taube (2007) professor i pedagogik, anser att det är 

uppenbart att effekten av högläsning ger barn ett större ordförråd eftersom barnen möter ord 

som de aldrig skulle möta i vardagliga samtal (Ibid. 2007, s.23). Barn som blir höglästa för får en 

upplevelse av att böcker har något att erbjuda i form av spänning och glädje vilket stimulerar 

lusten att vilja lära sig läsa själv (Ibid. 2007, s.23; McCormick, 1977, s.141). Enligt Mem Fox är 

upprepande läsning något som främjar läs- och skrivutvecklingen, barnet vet vad som kan 

komma och kan reagera när det händer något nytt i texten eller när det är någon ny person som 

läser boken. Barnet kan bli fäst vid en bok om det är något i boken som barnet känner igen sig i 

(Fox, 2003, s.111). 

2.1.2 Vuxna som förebild 

Föräldrar som har ett stort intresse för böcker och högläsning samt visar det tydligt för sitt eller 

sina barn ger en fördel till barnen inför deras läsutveckling enligt forskaren Margaret Clark. 

Hennes intryck var inte att de föräldrarna som var intresserade av böcker och skrift ordnade 

speciella inlärningssituationer för barnet utan att det var uttrycken som förmedlades i hemmet 

och vad föräldrarna ansåg var viktigt som hade en betydelse för hur barnet uppfattade skolan (P. 

G Patel, 1977, s.143).Att läsa högt för barnet ger den en positiv läsande förebild (Trelease, 1989, 

s.202). Den svenske språkvetaren Ragnhild Söderbergh (1988) understryker att det finns ett 

samband mellan ett läsintresse inom familjen och om ett barn har en positiv inställning till 

läsning. Det är viktigt att vårdnadshavarna visar ett engagemang och ömsesidighet till barnet och 

om barnet vistas i en läsande och skrivande omgivning har barnet större möjligheter att lära sig 

läsa och skriva själv, det blir ett så kallad informell undervisningssituation (Ibid. 1988, s.112). 

Barnet kan även i tidig ålder ta fasta på yttre kännetecken för att läsa och göra ett försök i att 

efterlikna lässituationer genom att till exempel hålla i en bok, bläddra och prata. Det är ett sätt för 

barnet att förstå vad läsning är (Dahlgren, Gustavsson, Mellgren & Olsson, 2013, s.65). Det sätt 

som barn lekläser på är ett uttryck för deras kunskap om skriftspråket, förhållandet mellan talat 

och skrivet språk (Eriksen Hagtvet, 2006, s.209). 

     I den internationella studien, Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), där de 

undersökte bland annat läsförmågan hos 10- åriga elever år 2006, där får svenska föräldrar ur ett 

internationellt perspektiv ett bra omdöme genom att erbjuda sina barn en 

skriftspråksstimulerande miljö i hemmet. Svenska hem låg bland de högst rankade i att ha flest 

familjer med högt barnboksinnehav. Cirka två tredjedelar av eleverna som undersöktes hade 

föräldrar med en mycket positiv inställning till läsning och ungefär lika många föräldrar läste för 

sina barn varje dag. De barn som hade föräldrar med negativ inställning till läsning eller läste mer 
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sällan än varje vecka uppnådde sämre resultat. I PIRLS kunde de se att andelen barn som läste 

för nöjets skull hade minskat från den tidigare mätningen år 2001 (Skolverket, 2007, s.77).  

     Enligt Mem Fox (2003) läggs läsinlärningens grunder så fort barnet hör människor prata. Hon 

menar att småbarn behöver regelbundet höra sagor, sånger och någon som pratar med dem för 

att inte få det svårt med läsinlärningen senare i livet (Fox, 2003, s.39). Lennart Grosin (2001), 

docent i pedagogik vid Stockholms Universitet, riktar sina teorier främst till skolbarn men Grosin 

tar upp begreppet hemmets läroplan. Med det menas att föräldrars attityder mot skolan och på 

vilket sätt föräldrarna stödjer barnen i deras skolarbete har betydelse för hur barnen själva 

upplever skolan och deras kognitiva duglighet (Ibid. 2001, s.14). Grosin (2001) menar vidare att 

en förskollärare, fritidspedagoger eller lärare aldrig kan få lika stor betydelse för barnet som 

föräldern i aspekter av att påverka barnets normer, värderingar och attityder (Ibid. 2001, s.3). 

Enligt Carsten Elbro (2004) kan förväntningspressen på barnet i institutionen, förskola & skola, 

som barnet vistas i på dagen ha en betydande roll för barnets utveckling. Till exempel om många 

vårdnadshavare förväntar sig att deras barn snabbt ska bli självständiga läsare och att det finns 

tydliga möjligheter för goda läsare i området de bor i då stiger förväntningarna på institutionen 

och får en betydelse för hela gruppen och inte bara enskilda individer (Elbro, 2004, s.96). 

2.1.3 Boksamtal & samspel med vårdnadshavaren 

Bente Eriksen Hagtvet (2006), professor vid institutionen för specialpedagogik, menar att 

högläsning tillsammans med barn ger social-emotionella värden eftersom närhet vid högläsning är 

vanligt. Hon anser även att det finns en fördel med ha barnet i knät eftersom kroppskontakt är 

värdefullt och att man oftast vill ge barnet närhet och en positiv litterär upplevelse (Eriksen 

Hagtvet, 2006, s.206). Bente Eriksen Hagtvet (2006) hävdar också att det är viktigt att föra en 

dialog mellan barn och vuxna. Det som barnet uttrycker får en mening i samband med en dialog 

och barnet får en bekräftelse på tankar och funderingar (Eriksen Hagtvet, 2006, s.7).  

     Eva Hultin (2006) skriver i sin doktorsavhandling om det texttolkande samtalet, där syftet är 

att tolka och analysera texter. Hultin (2006) har i sin avhandling riktat sig mot gymnasieelever, 

men det kan också finnas en positiv inverkan i att skapa en förståelse för texten samt att låta 

barnen i förskolan verbalisera sina tankar (Ibid. 2006, s. 195). Agnes Edling (2006), som också har 

riktat sin avhandling mot gymnasieelever, poängterar att det är viktigt att ha en insikt av att det är 

mer komplicerat att tala om texter som är abstrakta och att människan minns texter bättre som är 

konkreta och som är begripliga (Ibid. 2006, s.17). Det är inte bara efter eller undertiden en bok 

läses som det är viktig att samtala om den utan även innan, att ha en dialog med barnet om vad 

hen tror ska hända i berättelsen, att skapa förväntningar och spänning (Eriksen Hagtvet, 2006, 

s.207). Eriksen Hagtvet menar vidare att återberättandet av en text länge har haft låg status i 

pedagogiska sammanhang men att det är påväg tillbaka. Hon kan se att i ett återberättade får 

barnet möjligheten att på sin egen kunsskapsnivå återskapa till exempel en berättelse dock är 

kravet på fantasin och kreativiteten inte hög. Ett återberättande av en text behöver inte endast 
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ske i tal utan kan också ske i pappersform, i form av lekskrivning eller rita bilder. Som vuxen är 

det också en idé att ställa stödfrågor till barnet så att en återkoppling till handlingen i boken kan 

göras tillsammans. Stödfrågorna kan till exempel handla om handlingens struktur; Vem handlar 

boken om; Vad hände i början av boken?; Varför hände det?, och så vidare (Ibid. 2006, s.43). 

2.1.4 Högläsningssituationens förutsättningar 

Det är både yttre och inre förutsättningar som kan påverka om det blir en god lässtund eller 

sämre lässtund. Till exempel om en vuxen sätter sig med ett barn på en lugn plats utan några 

störande yttre moment och att den som högläser känner ett inre lugn, eftersom det inte finns 

någon tidspress. Förutsättningarna är större för att det ska bli en positiv läsupplevelse. Om 

förutsättningarna hade varit att det var en tidig morgon innan de ska iväg till förskolan och jobb 

på en bestämd tid är risken större att läsupplevelsen blir stressig och negativ (Chambers, 2011, 

s.26). Det är lättare att läsa i en miljö där det finns en chans att kunna koncentrera sig (Chambers, 

2011, s.20). Det är viktigt att i en aktivitet eller situationen att ha tid för det man gör så att både 

den vuxna och barnet får utrymme till att interagera (Eriksen Hagtvet, 2006, s.11). För många 

tillsägelser och tillrättavisningar av barnet i en orolig miljö gör att den känslomässiga upplevelsen 

av högläsning blir dålig (Ibid. 2006, s.206). 

Det är av stor vikt att böckerna även finns tillgängliga för barnet så att barnet kan bläddra i 

böcker själva. Mem Fox (2003) menar att det inte går att förvänta sig att barnet ska bli bra på att 

läsa om det inte finns böcker tillgängliga. Ju mer böcker det finns i ett hem desto större möjlighet 

har barnet att utveckla sin egen smak och vad hen tycker bäst om (Fox, 2003, s.105).  

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Pierre Bourdieu, en fransk forskare och författare som är översatt och tolkad av Carina Fast, 

menar att om ett barn ska få ett intresse för skriftspråket gäller det att barnet får vanor som gör 

att intresset för skriftspråket är positivt. De vanorna ärvs tidigt från barnets vårdnadshavare och 

den miljö som barnet lever i. Habitus är ett begrepp som Bourdieu använder och det innebär de 

resultat som blir av en människas historia. Resultaten blir en upprepning av det förflutna. Varje 

människa blir en länk i en kedja samtidigt som varje människas habitus är unik (Fast, 2007, s.49). 

Enligt Donald Broady som har tolkat och översatt Pierre Bourdieus texter är en habitus svår att 

förändra, om en förändring sker går det långsamt. Den förändringen kan ske i möten med andra 

utanför familjen (Ibid. 1990, s.234). En effekt av habitus är hur personer klär sig, uppförande och 

tillbringandet av fritiden.  

    Bourdieu lägger också vikten kring kapital som är värden, tillgångar eller resurser för en 

människa (Broady, 1998, s.6). De kapital som Bourdieu tar upp är det kulturella kapitalet, där 

ingår kultiverat språkbruk, examen från respekterade läroanstalter och kännedom om finkulturen. 

Bourdieu fann i sina studier att de barn som hade hög tillgång till kulturen var oftast priviligierade 

med att gå på elitskolor (Ibid. 1998, s.9). Det kulturella kapitalet konverterar vidare till 
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utbildningskapitalet som innehåller betyg och examina (Ibid. 1998, s.3). Det Bourdieu menade 

med det var att familjer som är kulturellt privilegierade får vanor som överförs till barnen, det är 

attityder och färdigheter som barnen får nytta av i skolan (Ibid. 1998, s.9). Det sociala kapitalet 

innebär släktband skap, personkontakter och vänskapsband. Begreppet uppkom i Pirre Bourdieus 

tidigare verk, till en början som en slags ad hoc – hypotes, där det inte passade in att lägga 

informationen på det kulturella kapitalet eller ekonomiska kapitalet. Utan goda personkontakter 

kan det vara svårt att få ett högt uppsatta jobb även fast personen har en högt skattad examen 

(Ibid. 1998, s.14). Det sociala kapitalet kan sedan konverteras in till det ekonomiska kapitalet som 

innefattar materiella tillgångar (Ibid. 1998, s.15). 

    Med Pierre Bourdieu som teoretisk utgångspunkt var min amition att undersöka om det fanns 

någon skillnad i frekvensen och attityder kring högläsning utifrån vilka kapital som 

vårdnadshavaren har. De kapital som har undersökts är utbildningskapitalet. Därmed har jag inte 

lagt någon värdering i respondenternas utsagor och påstått att vissa utbildningskapital är sämre 

eller bättre än andra utan jag har i analysen och diskussionen utgått från tidigare forskning. Jag 

anser att de övriga kapitalen kräver mer ingående frågor som inte är lämpligt i den här typen av 

respondentundersökning. 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet är att undersöka vårdnadshavares attityder och erfarenheter kring högläsning för barn som 

bor på mindre tätorter, ta del av vårdnadshavares utsagor om hur högläsningssituationer utformas 

samt undersöka om det finns något samband mellan vårdnadshavarnas utsagor om högläsning 

och deras utbildningskapital.  

3.2 Frågeställning 

Vad har vårdnadshavarna för erfarenheter och attityder kringhögläsning, finns det något samband 

mellan vårdnadshavarnas utsagor och deras utbildningskapital? 

Hur frekvent sker högläsning i hemmet, vid vilka tillfällen uppstår högläsning och hur är 

högläsningssituationen utformad samt finns det något samband mellan vårdnadshavarnas utsagor 

och deras utbildningskapital? 
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4. Metod 

Nedan presenteras metodval och en förklaring av studiens omfattning vilket består av 

enkätundersökning samt fem stycken samtalsintervjuer. Samtliga delstudierna riktar sig till 

vårdnadshavare med barn som går i förskolan på mindre tätorter.  

4.1 Metodval enkätundersökning 

Det här examensarbetet innefattar en empirisk studie i form av kvantitativ enkätundersökning. 

Jag har genomfört en respondentundersökning där studieobjektet är vårdnadshavare till barn på 

förskolan som är mellan 1 och 6 år. Det är respondenternas svar som ligger till grund för det här 

examensarbetet, vårdnadshavarnas utsagor har jag undersökt och analyserat. 

Enkätundersökningen delades ut i pappersformat på grund av att i det skulle gå fortare att dela ut 

enkätundersökningen på en gång än att invänta ett godkännande från vårdnadshavare för att 

distribuera enkäten via deras E-mail. Ett alternativ hade kunnat vara att ha en direktlänk till 

enkätundersökningen i hallen på förskolan, men det tror jag skulle ge mindre frekvens av svar på 

grund av att det kan vara problematiskt att kopiera länken för att sedan komma ihåg att svara på 

enkätundersökningen hemma. Jag fick även råd av en förskolechef att ha enkätundersökningen i 

pappersformat eftersom de själva hade gjort om en enkätundersökning som delas ut till 

föräldrarna varje år från pappersformat till webbaserad och antal respondenter blev färre när 

enkätundersökningen endast var webbaserad. 

    Samtliga frågor var identiskt ställda till alla respondenter i enkätundersökningen och jag har 

undersökt om det fanns några mönster i svaren som respondenterna har angett. Fördelen med att 

använda sig av enkätundersökning var att få en översiktsbild av hur högläsningen sker i hemmet, 

vilka attityder vårdnadshavarna har till högläsning och vad vårdnadshavarna har för erfarenheter 

av högläsning. Det var också en fördel att nå ut till många respondenter på kort tid (Esaiasson, 

2007, s.258).I enkätundersökningen har jag inte kunnat påverka hur många respondenter som 

svarar utan jag delade ut fler enkätundersökningar än vad jag förväntade mig att få tillbaka, en 

insikt som kom efter att ha läst andras arbeten innefattande enkätundersökning där 

svarsfrekvensen aldrig var 100 procent. I enkätundersökningen som delades ut framgick det att 

examensarbetet handlar om högläsning, syftet med enkätundersökningen som var till grund för 

det här examensarbetet skrev jag inte fram eftersom jag ansåg att det fanns en risk att 

respondenterna svarade utifrån vad de tror att jag vill läsa. 

För att nå ut till en stor mängd respondenter ansåg jag enkätundersökning var lämpligast av 

pragmatiska skäl. Med förståelse av att inläsningen tar tid delade jag ut enkätundersökningen i ett 

tidigt skede.  

Det är inga enskilda svar från enkätundersökningen som har analyserats i resultaten, analysen 

eller diskussionen eftersom mitt syfte inte var att gå in i på enskilda respondentens inre tankar 
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utan att få en översiktsbild av vårdnadshavarnas attityder och erfarenheter av högläsning i en 

kommun. Syftet riktade sig till att göra en avläsning av hur verkligheten ser ut idag utifrån 

respondenternas utsagor, som jag inte kan har haft något att invända emot eller ändrat utan 

endast tolkat i vissa fall.  

Enkätundersökningen var strukturerad i två delar, där den första delen handlade om 

respondentens bakgrund och den andra delen handlade om högläsningen i hemmet. Jag har i 

enkätundersökningen använt mig av övervägande standardiserade frågor där frågorna redan har 

angivna svarsalternativ (Esaiasson, 2007, s.258). Bakgrundsfrågorna består till största del av 

öppna frågor och utan normaliserade svarsalternativ (Ibid. 2007, s259). Enkätundersökningen 

består av ytterligare fyra öppna frågor, med förståelse av att inläsningen blev mer problematisk på 

grund av att jag var tvungen att dela upp svaren i kategorier eftersom jag inte ville redovisa 

enskilda respondenters utsagor för att upprätthålla anonymiteten. Det är viktigt att frågorna är 

intressanta och begripliga vid en sådan här typ av undersökning (Ibid. 2007, s.275). 

Enkätundersökningen var disponerad på två A4 ark, jag ville inte göra enkätundersökningen för 

omfattade med risk för att skrämma eventuella respondenter. 

4.2 Urval enkätundersökning 

Studieobjektet i den här studien är vårdnadshavare till barn på förskolor som är belägna på 

mindre tätorter där den totala folkmängden i en ort/ stad inte överskrider 2500 invånare. Jag 

hade invånarantalet som en riktlinje när förskolecheferna tillfrågades om deras förskolor kunde 

vara en plats där distributionen av enkätundersökningen kunde ske. Jag valde att ta kontakt med 

tre förskolechefer i en kommun som jag var välbekant med. De tre förskolecheferna driver alla 

fler än en förskola. Det är totalt åtta förskolor totalt som representeras i enkätundersökningen. 

De åtta förskolorna varierar i storlek och är utplacerade på olika områden med cirka 6 mils radie. 

Det går cirka 460 barn totalt på de förskolor som representeras och av de 460 barnen är det 

många som är syskon. Enkätundersökningen riktade sig familjevis, det var dock inte angivet på 

enkätundersökningen hur många barn som fick delta utan det var upp till respondenten själv att 

avgöra hur många hen ville svara för. Min förhoppning var att det inte skulle bli en lika stor 

arbetsbörda för vårdnadshavarna om de var uppmanade att svara för flera barn och att 

svarsfrekvensen skulle bli större på så vis. Vårdnadshavarna som deltar i enkätundersökningen 

kommer från en kommun som ligger på landsbygden. Respondenterna är bosatta på mindre 

tätorter där det finns många större och mindre företag i närområdet, kommunen är även till stor 

del en pendlar ort. 

4.3 Genomförande enkätundersökning 

En första kontakt togs med de tre förskolecheferna över telefon, där jag förklarade syftet med 

examensarbetet och en önskan att få använda deras förskolor för att distribuera 

enkätundersökningen (se bilaga 1). Två av förskolecheferna önskade att få se 
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enkätundersökningen via mail, av pragmatiska skäl, innan enkätundersökningen delades ut. Den 

tredje förskolechefen hade jag direkt kontakt med dagen efter samtalet och kunde vid det tillfället 

presentera enkätundersökningen. När enkätundersökningen fick godkänt från de respektive 

förskolecheferna kunde arbetet att distribuera enkätundersökningen på deras förskolor börja. En 

av de tre förskolecheferna tog själv ansvar för att distributionen skulle äga rum på hennes 

förskolor. Jag hade innan det personliga mötet skrivit ut enkätundersökningen och delat upp den 

i plastfickor med mitt namn och telefonnummer på, för att vara tillgänglig till de som arbetade på 

förskolorna vid eventuella frågor. Plastfickan fungerade även som en svarsficka, där svaren från 

enkätundersökningen lades. På de övriga sex förskolorna fick de också plastfickor, där ansvarade 

jag själv för att varje avdelning fick varsin plastficka innehållandes enkätundersökning. De två 

förskolecheferna hade pratat med sina anställda och de var väl informerade om att jag skulle 

komma. Jag nämnde för varje person jag talade med ett slutdatum för enkätundersökningen, som 

även står på enkätundersökningen som delas ut och det datum som jag hämtade upp 

enkätundersökningen. Jag hämtade personligen enkätundersökningen dagen efter 

enkätundersökningens slutdatum. 

4.4 Databearbetning och analysmetod enkätundersökning 

Jag gick i första hand igenom svaren från respondenterna på de frågor i enkätundersökningen 

som var öppna utan normaliserade svaralternativ. De frågorna var jag tvungen att kategoriserades 

utifrån respondenternas svar. Till exempel en fråga som var ställd; Vad är högläsning för dig?, 

delades upp till; Läsa högt ur en bok/skrift, mysig stund, uppleva skriftspråket/utveckla 

ordförrådet, viktigt och ej angivet. Jag tolkade respondenternas svar till något av de ovanstående 

svarsalternativen till ja eller nej. De respondenter som till exempel inte nämnde mysig stund i sitt 

svar tolkade jag till nej, även fast respondenten inte aktivt hade svarat nej. På grund av att 

respondenterna till stor del valde fler än ett svar i ovanstående fråga var jag tvungen att dela upp 

frågan på det viset eftersom statistikprogrammet SPSS inte kan tolka att en respondent svarar 

mer än ett alternativ i taget. Till exempel om en respondent svarade; en mysig stund med barnet 

där vi läser högt ur en bok. Då blev tolkningen Ja på mysig stund och läsa högt ur en bok/ skrift. 

Tolkningen Nej blev på uppleva skriftspråket/utveckla ordförrådet, viktigt och ej angivet. 

Resultaten skulle möjligtvis ha blivit annorlunda om det enbart hade varit standardiserade frågor i 

enkätundersökningen med redan förvalda svarsalternativ (Ibid. 2007, s.258). 

     I det andra steget överförde jag informationen från de insamlade enkätundersökningarna in i 

ett webbdokument, Google forms, där jag i förväg gjorde enkäten digital. Varje respondent fick 

ett svarsnummer som jag numrerade deras pappersenkät med, för att kunna gå tillbaka och 

kontrollera att inläsningen blev korrekt. Efter inläsning till Google forms överfördes den data till 

ett program som heter Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), som behandlar statistik 

och som kan göra jämförelser. Enkätundersökningssvaren grupperades för att sedan jämföras 

med utbildningskapitalet som var den teoretiska utgångspunkten i det här examensarbetet. I 
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resultaten och analysen som har presenterats har jag varierat i vilka som det har gjorts tabeller om 

på grund av att en del vårdnadshavare svarade för flera barn. De frågor som handlar om barn och 

frekvens har analyserats utifrån de enskilda barnen som vårdnadshavarna har uppgivit, barn från 

samma familj kan ha olika rutiner beroende av till exempel ålder barnet har. Där frågorna enbart 

rör vårdnadshavaren har analysen riktat sig mot vårdnadshavarna.  

    Jag har i analys och diskussionen valt att inte skriva något om det antalet personer som inte 

svarade i enkätundersökningen eftersom jag inte vet vad som orsakade bortfallet, svarsfrekvensen  

i enkätundersökningen var cirka 33 procent. Jag har även valt att inte analysera eventuella 

skillnader mellan hur män och kvinnor svarar eftersom svarsfrekvensen var betydligt större bland 

kvinnorna och det inte var mitt syfte att studera könsskillnader.  

4.5 Etiska överväganden enkätundersökning 

Min målsättning med enkätundersökningen var att den skulle vara helt anonym. Respondenterna 

behövde inte ange sina namn eller barnens namn i enkätundersökningen utan endast ålder och 

kön. Jag har inte gjort någon jämförelse mellan de åtta förskolor som är representerade i 

enkätundersökningen eftersom det kan skapa en förvirring för läsaren och det är svårt att 

upprätthålla anonymiteten. Jag har inte normaliserat enkätundersökningens svar och påstår inte 

att det ser ut såhär i hela Sverige utan respondenterna i det här examensarbetet är endast ett urval 

av vårdnadshavare. 

Det viktigaste kravet inom de forskningsetiska kravenvar enligt mig informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Det innebär att de som deltar i studien är medvetna om att de 

medverkar i en studie och att deras svar kommer att presenteras i ett examensarbete. Det var 

viktigt att påpeka för deltagarna att enkätundersökningen var frivilligt, vilket skrevs fram på 

enkätundersökningen, det såkallade samtyckeskravet (Ibid. 2002, s.9). Det var också viktigt att 

berätta om sådant som kan påverka respondentens villighet att delta. Därför hade jag skrivit en 

informationsruta till vårdnadshavaren där jag informerar om vad enkätundersökningen handlar 

om och att deras svar kommer att ligga till grund för mitt examensarbete. Jag valde dock att inte 

skriva examensarbetets syfte och frågeställningar i informationsrutan utan jag nämnde enbart att 

enkätundersökningen handlade om högläsning, vilket jag tror minskade risken med svar som 

respondenten trodde jag ville ha. Det var också viktigt enligt mig att vara tillgänglig för 

respondenterna, därför uppgav jag min e-mailadress på framsidan följt av en uppmaning från min 

sida att respondenterna kan höra av sig med eventuella frågor. 

 Som författare är det förbjudet att ställa krav på respondenten, det får inte bli en negativ följd 

av till exempel ett avhopp. Jag har i den här studien haft ett skrivsätt som gör att inte någon kan 

identifiera enskilda respondenter. Det ska inte gå som utomstående att komma åt personliga 

uppgifter, vart jag förvarar uppgifterna har övervägts noggrant, det kallas för 

konfidentialitetskravet (Ibid. 2002, s. 12). Den information som samlas in har endast behandlats i 

den här studien av mig. Jag kommer inte i framtiden att föra vidare den insamlade data enligt 



 

18 
 

nyttjandekravet som innebär att informationen får endast användas till det som den är ämnad för 

(Ibid. 2002, s.14). Efter att examensarbetet har fått sitt slutgiltiga betyg kommer allt insamlat 

material att raderas. 

4.6 Metodval samtalsintervju 

Jag valde att genomföra fem stycken samtalsintervjuer för att på ett grundligare sätt än i 

enkätundersökningen kunna ställa frågor som handlar om respondenternas attityder och 

erfarenheter kring högläsning i respondenternas vardag, men även för att kunna ställa fler 

uttömmande frågor om högläsningssituationens utformning (Esaiasson, 2007, s.284). Fyra av de 

fem samtalsintervjuerna var personliga möten, den femte samtalsintervjun genomfördes över 

internet i ett slutet chattrum där det var möjligt mig och respondenten att skicka meddelanden 

fram och tillbaka (Denscombe, 2009, s.247). 

    Med hänsyn för min utgångspunkt i syfte och frågeställning för den här studien valde jag 

samtalsintervju, där kan frågorna ställas mer personligt än vid till exempel en enkätundersökning, 

jag som informant kan betona frågorna tydligare i en samtalsintervju och jag får en chans till 

interaktion med respondenten (Esaiasson, 2007, s.283). 

    Av bland annat pragmatiska skäl tyckte jag att det passade bättre att utöka examensarbetet med 

fem intervjuer än till exempel direkt observationer, min föreställning är att det tar ett tag att bygga 

upp en relation med respondenten och normalisera en högläsningssituation när någon 

utomstående, i det här fallet jag, är med (Denscombe, 2009, s.279). Speciellt när syftet och 

frågeställningarna bland annat handlar om vårdnadshavare och hur högläsningssituationen ser ut i 

hemmet och att man ska vistas i en hemmiljö.  

   Under samtalsintervjuerna kunde jag ställa uppföljningsfrågor. Jag fick även chansen att fånga 

upp oväntade svar, som det inte fanns utrymme till i enkätundersökningen (Esaiasson, 2007, 

s.283). Min ambition med samtalsintervjuerna var att få en insikt i hur respondenterna själva 

uppfattar sin vardag med högläsning och inte vara kritisk mot deras svar eller tolka svaren som 

rätt eller fel (Ibid. 2007, s.291). Samtalsintervjuerna var semistrukturerade, där jag hade en lista på 

frågor som jag ville ha besvarade men jag var flexibel i vilken ordningsföljd som frågorna ställdes 

(Denscombe, 2009, s.234). Samtalsintervjuerna spelades inte in på grund av att jag innan 

samtalsintervjuerna genomfördes vägde för och nackdelar med inspelning och kom fram till att 

nackdelarna var större. Jag satte mig in i egna erfarenheter av intervjusammanhang och kom fram 

till att inspelningen kan störa, göra respondenten obekväm och blir ett hinder, det blir mer ett 

avslappnat möte utan tekniska hjälpmedel (Ibid. 2009, s.259; Esaiasson, 2007, s.302). 

4.7 Urval samtalsintervju 

Urvalet till de fem samtalsintervjuerna utgick från en E-maillista som jag hade personlig knytning 

till. Av pragmatiska skäl ville jag ha kontakt med respondenter så snabbt som möjligt och tog ett 

beslut att fråga personer som jag hade träffat förr och som är vårdnadshavare, ett så kallat 
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bekvämlighetsurval (Trost & Hultåker, 2007, s.31; Denscombe, 2009, s.39; Bryman, 2011, s.194). 

Jag hade innan genomfört urval en förståelse i att det är svårare att hålla en vetenskaplig distans 

till personer man känner men jag kände att mitt syfte och frågeställningar i den här studien inte 

var av känslig karaktär och att det inte skulle bli ett problem att upprätthålla den vetenskapliga 

distansen, vilket det inte heller blev enligt mig (Esaiasson, 2007, s.292).  

     De vårdnadshavare som var tillgängliga på E-maillistan var inte respondenter i 

enkätundersökningen men de var bosatta i samma kommun. Respondenterna i 

samtalsintervjuerna kan inte ses som en avbild hur alla i Sverige tycker utan är endast ett urval av 

vårdnadshavare på mindre tätorter. 

4.8 Genomförande samtalsintervju 

Innan samtalsintervjuerna genomfördes utarbetade jag en intervjuguide som var kategoriserad i 

teman (Se bilaga 2), intervjuguiden var semistruktuerad där det inte spelade någon roll i vilken 

ordning som de olika temana frågades om (Denscombe, 2009, s.234). 

    Den första kontakten med respondenterna togs via E-mail. Där ställdes en inledande fråga om 

respondenten ville ställa upp på en samtalsintervju om högläsning. När frågan besvarades med ett 

ja poängterade jag att svaren som respondenterna uppger endast kommer att figurera i mitt 

examensarbete och att namn och ort inte kommer att anges. Jag, tillsammans med 

respondenterna, kom fram till att alla svaren som respondenterna gav i samtalsintervjun inte 

skulle presenteras som en direkt avbild av hela intervjun utan endast delar av samtalsintervjun 

redogörs i arbetet. Mötena planerades och genomfördes genom att jag kunde frågorna i 

intervjuguiden i stora drag och visste vad jag ville ha svar på, vilket Alan Bryman ser som en stor 

fördel all kunna i intervjusammanhang (Bryman, 2011, s.211). Intervjuguieden var dock med 

under hela intervjun så att inga frågor glömdes bort. Mötena skiljde sig åt i hur de utformade sig, 

tre av fem samtalsintervjuer ägde rum i hemmiljö. Den fjärde samtalsintervjun ägde rum på ett fik 

och den femte genomfördes över internet i ett slutet chatt rum av pragmatiska skäl. Gemensamt 

med de första fyra samtalsintervjuerna var att det var ett avslappnat möte som inleddes med att 

jag förklarade kort vad intervjun gick ut på och berättade om de olika teman som intervjun 

berörde för att orientera respondenten i vad som skulle ske. Efter att intervjuerna var 

genomförda hade jag en kort genomgång om hur deras svar skulle presenteras i examensarbete 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s.170). Jag gick även igenom intervjusvaren med respondenten för att 

transkriberingen inte skulle bli förvrängd (Bryman, 2011, s.214).  

     I den femte samtalsintervjun, som genomfördes över internet, kunde jag inte avläsa 

kroppsspråket eller höra på respondentens tonfall om vi menade samma saker och det tog längre 

tid än förväntat att genomföra intervjun över internet 
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4.9 Databearbetning och analysmetod 

Under pågående intervju och efter genomförd intervju antecknade jag sammanfattande referat av 

respondenternas svar. Vissa frågor var slutna frågor där respondenten valde mellan ett begränsat 

antal alternativ, vilket inte gav utrymme för mig att tolka svaren utan respondentens svar kunde 

endast följas upp av en uppföljningsfråga (Bryman, 2011, s. 205). Vid de öppna frågorna 

antecknade jag referat för att sedan efter nedskrivningen fråga respondenten om det var korrekt 

uppfattat. Efter varje intervju gick jag igenom svaren och renskrev intervjun för att på bästa sätt 

komma ihåg det som sagts. Eftersom det endast var fem intervjuer kunde jag enkelt jämföra och 

bearbeta svaren med varandra utan att behöva koda svaren (Ibid. 2011, s.244). 

    Intervjuerna analyserades sedan utifrån studiens frågeställningar och tidigare forskning. Den 

teoretiska utgångspunkten gick inte att se några skillnader i utbildningskapitalet eftersom endast 

en utbildningsnivå var representerad, gymnasiet. Samtalsintervjuerna analyserades utifrån habitus, 

vanor som är ärvda av tidigare erfarenheter (Fast, 2007, s.49). 

4.10 Etiska överväganden samtalsintervju 

Respondenterna blev informerade innan samtalsintervjun genomfördes att deras svar skulle vara 

en del av mitt examensarbete. Jag frågade även efter att samtalsintervjuerna var genomförda om 

det fortfarande var okej att jag fick använda uppgifterna i mitt examensarbete enligt 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). De respondenter som deltog i min studie är 

anonyma och jag har inte antecknat deras namn eller barnets namn utan endast datumet för när 

samtalsintervjun genomfördes och vilket kön och ålder som respektive respondent och barn har. 

Uppgifterna har jag behandlat varsamt och de finns inte tillgängliga för någon annan i enlighet 

med konfidentialitetskravet (Ibid. 2002, s.12). Jag har i resultaten, i anknytning till citat, inte 

skrivit ut både vilket kön och ålder respondenterna har utan endast angett en del för att 

upprätthålla anonymitet. Efter att examensarbetet har fått sitt slutgiltiga betyg kommer allt 

insamlat material att raderas. 

4.11 Metodtriangulering 

Jag har använt mig av metodtriangulering för att få en bättre förståelse i min studie och betrakta 

högläsningen ur samma perspektiv men på olika sätt, vårdnadshavarna är studieobjekt i båda 

delstudierna (Denscombe, 2009, s.184). I enkätundersökningen kunde en bred bild av 

högläsningens utformning och vårdnadshavarnas attityder och erfarenheter kring högläsning 

skrivas fram och i samtalsintervjuerna kunde jag gå in på frågorna djupare för att få en bredare 

bild av högläsningens utformning idag (Denscombe, 2009, s.188). 

    Utifrån enkätundersökningen gjorde jag en intervjuguide med frågor som innehöll mer detaljer 

angående till exempel miljöns utformning vid en högläsningssituation, frågor om bakgrund samt 

vårdnadshavarens erfarenheter och attityder kring högläsning.  
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4.12 Validitet & reliabilitet 

Jag anser att validitet, där mätningarna är relevanta för det som har undersökts, för det här 

examensarbetets resultat uppnåddes eftersom frågeställningarna besvarades av de valda 

metoderna (Bryman, 2011, s.163). Enkätundersökningen kunde ge en bred bild av 

högläsningsituationernas utformning och vårdnadshavares attityd och erfarenheter högläsning i 

151 hushåll i en kommun och de fem samtalsintervjuerna kunde ange mer detaljer om 

högläsningssituationers utformning samt respondenternas attityd och kring högläsning. Däremot 

har inte de här vårdnadshavarna varit en mall eller facit på hur det ser ut i hela Sverige utan är 

endas ett urval. 

I enkätundersökningen deltog samtliga respondenter på samma villkor vilket jag tycker är 

förenligt med reliabiliteten, det vill säga att undersökningen är pålitlig och stabil (Ibid. 2011, 

s.160). I samtalsintervjuerna är det inte lika säkert att vårdnadshavare i samma målgrupp skulle 

svara likadant eller att analyserna blir densamma beroende på vem som analyserar datan och hur 

frågorna har ställts och hur frågorna tolkas av respondenten (Ibid. 2011, s.203).  

4.13 Reflektioner över metoderna 

Det tog längre tid än jag hade föreställt mig att överföra enkätundersökningens svar till datorn. 

De cirka 150 enkätundersökningssvaren som jag överförde kändes ändå överkomligt för en 

person att vara ansvarig över däremot om jag hade fått samtliga 460 enkätundersökningar som 

delades ut tillbaka hade det varit svårt att hinna med. I efterhand tänker jag att vissa frågor på 

enkätundersökningen hade kunnat förtydligas. Till exempel frågan; Läser barnet själv? Jag menade 

med frågan om barnet läser en text självständigt och förstår innehållet i texten. Dock tror jag att 

många respondenter tolkade frågan som att barnet självständigt tar en bok och lekläser utan att 

vårdnadshavaren medverkar. Jag borde även på enkäten som delades ut ha skrivit att studien var 

för barn mellan 1och 6 år, jag tänkte inte på att en del barn hinner fylla sex på vårterminen, dock 

fick jag svar som berörde barn som var sex år så jag hoppas att det inte var en orsak till bortfall 

av respondenter. 

I samtalsintervjuerna hade respondenterna större kännedom om vad syftet till examensarbetet 

var eftersom respondenterna under samtalet kunde fråga om examensarbetet. Jag ansåg också att 

det var svårare att upprätthålla det teoretiska perspektivet med utbildningskapitalet som 

utgångspunkt eftersom det inte kändes etiskt att utesluta någon av respondenterna i studien för 

att de inte hade genomgått en högre utbildning än gymnasium. Frågan om högsta utbildningsnivå 

ställdes först när samtalsintervjun var påbörjad och det var fem respondenter som har genomgått 

gymnasium som medverkar i den här studien. Därför kunde det inte göras en jämförelse utifrån 

utbildningskapitalet utan endast de habitus som respondenterna uppgav. 
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5. Resultat & analys 

I del 1 behandlas resultat och statistiskanalys av enkätundersökningen där vårdnadshavarnas svar 

ställs mot deras utbildningskapital. I del 2 behandlas resultat och analys av samtalsintervjuerna 

utifrån de habitus som vårdnadshavarna uppgav. 

5.1.1 Del 1 Enkätundersökningens respondenter 

Av de 460 enkätundersökningar som delades ut i pappersformat kom 154 ifyllda 

enkätundersökningar tillbaka. Varav ett antal vårdnadshavare hade skrivit om fler barn än ett, 

antingen på flera eller på samma pappersenkät. I resultatet är det presenterat att det var 151 

vårdnadshavare och 160 barn som deltog i enkätundersökningen. Av respondenterna var det 9,9 

procent män som hade svarat och 90,1 procent kvinnor. 

Tabell 1. Högsta utbildningsnivå enkätundersökningssvar vårdnadshavare 

Utbildningsnivå Frekvens Procent 

 Gymnasium 55 36,4 % 

Universitet/ högskola 77 51 % 

Magister 2 1,3 % 

Doktorand 4 2,6 % 

Yrkesutbildning 4 2,6 % 

Komvux 3 2 % 

Annat 3 2 % 

Ej angivet 3 2 % 

Total 151 100 % 

Lite mer än hälften av respondenterna i den här studien hade universitetsutbildning/ 

högskoleutbildning som högsta utbildningsnivå, 51 procent (se tabell 1). En stor del av 

respondenterna hade gymnasiet som högsta utbildningsnivå, 36,4 procent, och det var ett fåtal 

respondenter som hade genomgått en högre utbildningsnivå än universitetsutbildning/ 

högskoleutbildning eller en lägre utbildningsnivå nivå än gymnasium. 

De mest frekventa åldrarna av respondenterna var de som var födda mellan år 1970- 1989, 

75,5 procent. Minde frekvent var svar från respondenter som var födda före år 1969, 1,3 procent 

eller efter år 1990, 2,6 procent. 

    Av barnen som representeras i enkätundersökningen var 45 procent flickor och 54,4 procent 

pojkar, 0,6 procent hade inte angivit något svar 
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Tabell 2. Åldersfördelning enkätundersökningssvar barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre och fem år var de mest frekventa åldrarna på barnen i den här studien (se tabell 2), 25,6 

procent respektive 25 procent. Minst frekvent är barn som är ett år och sex år, 6,9 procent 

respektive 5 procent. 

5.1.2 Vad har vårdnadshavarna för erfarenheter och attityd kring högläsning, finns det 

något samband mellan vårdnadshavarnas utsagor och deras utbildningskapital? 

Tabell 3. Korstabell av högsta utbildningsnivå och höglästes det för dig när du var barn? Enkätundersökningssvar 

vårdnadshavare 

Höglästes det för dig när 
du var barn? 

Högsta utbildningsnivå 

    Total Gymnasium 

Universitet/ 

högskola Magister Doktorand 

Yrkes-

utbildning Komvux Annat 

Ej 

angivet 

 Ja Frekvens 45 69 2 1 4 3 2 3       129 

 % inom 

utbildningsnivå 
         81,8% 89,6%     100% 25%      100%     100%   66,7% 100%   85,4% 

Nej Frekvens 9 7 0 3 0 0 1 0          20 

% inom 

utbildningsnivå 
         16,4% 9,1% 0 % 75% 0 % 0 % 33,3% 0 %   13,2% 

Ej 

angivet 

Frekvens 1 1 0 0 0 0 0 0           2 

% inom 

utbildningsnivå 
1,8% 1,3% 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 0 %     1,3% 

Total Frekvens 55 77 2 4 4 3 3 3      151 

% inom 

utbildningsnivå 
100% 100%       100% 100%      100 %     100% 100% 100%   100 % 

    I enkätundersökningen svarade 129 stycken av 151 respondenter att de höglästes för dem när 

de var barn (se tabell 3). 20 stycken svarade nej på samma fråga och 2 angav inte något svar. 89,6 

procent som har genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning blev lästa för när de 

var barn och 81,8 procent av de som har genomgått gymnasiet. Samtliga respondenter högläser 

för sina barn i dagsläget. Vårdnadshavarna kan ha fått sina attityder och mönster präglade från sin 

Ålder barn Frekvens Procent 

 1år 11 6,9% 

2år 31 19,4% 

3år 41 25,6% 

4år 28 17,5% 

5år 40 25 % 

6år 8 5 % 

Ej angivet 1 0,6% 

Total 160 100 % 
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barndom enligt Pierre Bourdieu eftersom personer ärver habitus, vanor, som de själva har varit 

med om (Fast, 2007, s.49). 

Tabell 4. Vad är högläsning för dig? Enkätundersökningssvar vårdnadshavare 

Vad är högläsning för dig? Frekvens Procent 

 Läsa högt ur en bok/ skrift 82 54,3% 

Mysig stund 45 29,8% 

Uppleva skriftspråket, utveckla ordförrådet 5 3,3% 

Viktigt 8 5,3% 

Ej angivet 11 7,3% 

Total 151 100 % 

    82 stycken av de 151 respondenterna, vilket är majoriteten, angav att högläsning enligt dem är 

att läsa högt ur en bok/skrift (se tabell 4). 45 stycken av de 151 respondenterna angav mysig 

stund som en definition av högläsning och 8 styckenuppgavatt det är viktigt med högläsning. Av 

de 8 som tyckte att högläsning var viktigt hade 6 stycken av dem genomgått en 

universitetsutbildning/ högskoleutbildning eller högre. Samtliga respondenter som hade angivit 

ett svar på den här frågan var positiva till högläsning. 

Tabell 5. Korstabell av barnets ålder och läser barnet själv? Enkätundersökningssvar barn 

 

Läser barnet själv? 

Total Ja Nej Ej angivet 

Barnets ålder: 1år Antal 2 9 0 11 

% inom barnets ålder 18,2% 81,8% 0 % 100 % 

2år Antal 4 26 1 31 

% inom barnets ålder 12,9% 83,9% 3,2% 100 % 

3år Antal 3 38 0 41 

% inom barnets ålder 7,3% 92,7% 0 % 100 % 

4år Antal 4 24 0 28 

% inom barnets ålder 14,3% 85,7% 0 % 100 % 

5år Antal 3 36 1 40 

% inom barnets ålder 7,5% 90 % 2,5% 100 % 

6år Antal 3 5 0 8 

% inom Barnets ålder 37,5% 62,5% 0 % 100 % 

Ej angivet Antal 0 1 0 1 

% inom barnets ålder 0 % 100 % 0 % 100 % 

Total Antal 19 139 2 160 

% inom barnets ålder 11,9% 86,9% 1,3% 100 % 

    Respondenterna fick svara på frågan; läser barnet själv?, det var 19 stycken av 160 barn som 

enligt respondenterna kunde läsa själva (se tabell 5). Barnets ålder varierade och det var några 

procent från varje åldersgrupp som var representerade av de 19 barnen, störst procent del hade 

sexåringarna, där kunde 37,5 procent läsa själva.  
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Majoriteten av respondenterna vilket var 148 stycken av 151 ansåg att det var viktigt att 

högläsa för sitt eller sina barn och de övriga tre hade inte angivit något svar på den frågan. 

Respondenterna fick förtydliga sitt svar i en öppen fråga varför de tyckte det var viktigt med 

högläsning. Respondenterna angav övervägande fler än ett alternativ som inte var förvalda. 91 

stycken av 151 respondenter ansåg att högläsning utvecklar språket och ordförrådet. 47,3procent 

av de som har genomgått gymnasiet ansåg att högläsning utvecklar språket och ordförrådet. 72,7 

procent av de som har genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning har angett det 

som en anledning till varför det är viktigt med högläsning. Även 75 procent av de som har tagit 

en doktorandexamen ansåg att högläsning utvecklar språket och ordförrådet. 60 stycken ansåg att 

högläsning är en mysig stund (se tabell 6). 100 procent av de som har en magisterexamen och 75 

procent av de som har en doktorandexamen tycker att högläsning tycker det. 34,5 procent av de 

som har genomgått gymnasiet tycker också att högläsning är en mysig stund likaså 40,3 procent 

av de som har genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning. 33 stycken av 151 

respondenter uppgav att det är en chans för barnet att slappna av och att få varva ner. Att barnet 

lär sig något tyckte 29 stycken var en anledning. 28 stycken respondenter ansåg att de tillsammans 

med barnet fick tillfälle att ge trygghet, samtala och ha en samvaro. Att högläsning motiverar för 

Tabell 6. Korstabell av högsta utbildningsnivå och påståendet det är en mysig stund enkätundersökningssvar 

vårdnadshavare 

Högsta utbildningsnivå 

Det är en mysig stund 

Total Ja Nej Ej angivet 

 Gymnasium Frekvens 19 32 4 55 

% inomhögsta utbildningsnivå          34,5% 58,2% 7,3% 100 % 

Universitet/ 

högskola 

Frekvens 31 45 1 77 

% inomhögsta utbildningsnivå          40,3% 58,4% 1,3% 100 % 

Magister Frekvens 2 0 0 2 

% inomhögsta utbildningsnivå 100 % 0 % 0 % 100 % 

Doktorand Frekvens 3 1 0 4 

% inom högsta utbildningsnivå 75 % 25 % 0 % 100 % 

Yrkesutbildning Frekvens 2 1 1 4 

% inom högsta utbildningsnivå 50 % 25 % 25 % 100 % 

Komvux Frekvens 1 2 0 3 

% inom högsta utbildningsnivå           33,3% 66,7% 0 % 100 % 

Annat Frekvens 1 2 0 3 

% inom högsta utbildningsnivå          33,3% 66,7% 0 % 100 % 

Ej angivet Frekvens 1 2 0 3 

% inom högsta utbildningsnivå          33,3% 66,7% 0 % 100 % 

Total Frekvens 60 85 6 151 

% inom högsta utbildningsnivå 39,7% 56,3% 4 % 100 % 
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vidare läsning ansåg 19 stycken. 17 stycken respondenter ansåg att högläsning kan utveckla 

intresset för skriftspråket även17 stycken uppgav att högläsning stimulerar fantasin. 

5.1.3 Hur frekvent sker högläsning i hemmet, vid vilka tillfällen sker högläsningen och 

hur ser högläsningssituationen ut, finns det något samband mellan vårdnadshavarnas 

utsagor och deras utbildningskapital? 

Tabell 7. Korstabell av hur många dagar i veckan blir barnet högläst för? Och högsta utbildningsnivåenkätundersökningssvar barn 

Hur många dagar i veckan blir 
barnet högläst för? 

Högsta utbildningsnivå 

Total Gymnasium 

Universitet

/ högskola Magister Doktorand 

Yrkesut- 

bildning Komvux Annat 

Ej 

angivet 

 1 dag Frekvens 6 3 0 1 1 0 0 0 11 

% inom högsta 

utbildningsnivå 
10,5% 3,6% 0 % 25 % 25 % 0 %      0 % 0 %    

% av total 3,8% 1,9% 0 % 0,6%       0,6% 0 %      0 % 0 %   6,9% 

2-3 dagar Frekvens 21 17 0 0 0 0 1 1 40 

% inom högsta 

utbildningsnivå 
36,8% 20,2% 0 % 0 % 0 % 0 % 33,3%    33,3%  

% av total 13,1% 10,6% 0 % 0 % 0 % 0 % 0,6% 0,6%   25 % 

4-5 dagar Frekvens 16 21 2 1 0 2 1 1 44 

% inom högsta 

utbildningsnivå 
28,1% 25 %      100 % 25 % 0 % 66,7%  33,3%    33,3%    

% av total 10 % 13,1%       1,3% 0,6% 0 % 1,3%    0,6%      0,6%   27,5% 

6-7 dagar Frekvens 14 43 0 2 2 1 1 1 64 

% inom högsta 

 utbildningsnivå 
24,6% 51,2% 0 % 50 %       50 %    33,3% 33,3%      33,3%      

% av total 8,8% 26,9% 0 % 1,3%       1,3%     0,6 %    0,6%      0,6%   40 % 

Ej angivet Frekvens 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

% inom högsta  

utbildningsnivå 
0 % 0 % 0 % 0 % 25 % 0 %     0 % 0 %  

% av total 0 % 0 % 0 % 0 %       0,6% 0 %      0 % 0 %   0,6% 

Total Frekvens 57 84 2 4 4 3 3 3    160 

% av total 35,6 %         52,5%       1,3% 2,5%      2,5% 1,9% 1,9% 1,9% 100 % 

    40 procent av de barn som är representerade i enkätundersökningen blev lästa för 6-7 dagar i 

veckan (se tabell 7). Av de barn med vårdnadshavare som hade genomgått en 

universitetsutbildning/ högskoleutbildning så var det mest frekvent att bli högläst för 6-7 dagar, 

51,2 procent blev det. Av de barn med vårdnadshavare som hade genomgått en 

gymnasieutbildning var det mest frekvent att bli höglästa för 2-3 dagar i veckan, vilket 36,8 

procent blev. 
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     Respondenterna fick frågan; I vilket sammanhang sker för det mesta högläsningen? För 110 stycken 

barn av 160sker högläsning för det mesta i samband med nattning, för 48 stycken barn sker 

högläsningen för det mesta spontant och 2 stycken har inte angivit något svar på den här frågan. 

 

     Den vanligaste angivna tiden för en högläsningssituation var 11-20 minuter enligt 

respondenterna och det hade ingen betydelse av vilken utbildningsnivå respondenterna hade, för 

45 procent av barnen pågick högläsningssituationen den tiden (Se tabell 8). Främst de barn som 

var mellan tre- sex år i den här studien blev lästa för i 11-20 minuter. För de 13,8 procent som 

blev lästa för i 21 minuter eller mer var 11,9 procent av de barn till vårdnadshavare som har 

genomgått universitetsutbildning/ högskoleutbildning och det svaret var mest frekvent för fem- 

Tabell 8. Korstabell av hur länge högläsningen brukar pågå och högsta utbildningsnivå enkätundersökningssvar barn 

Hur länge brukar högläsningen 
pågå? 

Högsta utbildningsnivå 

Total Gymnasium 

Universitet/ 

högskola Magister Doktorand 

Yrkesut-

bildning Komvux Annat 

Ej 

angivet 

 0-5 minuter Frekvens 6 9 0 0 0 0 0 0 15 

% inom högsta  

utbildningsnivå 
10,5% 10,7% 0 % 0 % 0 % 0 %       0 % 0 %  

% av total 3,8% 5,6% 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 0 %     9,4% 

6-10 minuter Frekvens 22 20 0 1 2 1 3 1 50 

% inom högsta 

utbildningsnivå 
38,6% 23,8% 0 % 25 %      50 %    33,3%   100 %    33,3%  

% av total 13,8% 12,5% 0 % 0,6% 1,3%      0,6% 1,9% 0,6%   31,3% 

11-20 minuter Frekvens 27 36 1 3 1 2 0 2 72 

% inom högsta  

utbildningsnivå 
47,4% 42,9%      50 % 75 %        25 %      66,7%      0 %     66,7%    

% av total 16,9% 22,5%      0,6% 1,9% 0,6%        1,3%      0 %       1,3%   45 % 

21minuter 

eller mer 

Frekvens 2 19 1 0 0 0 0 0 22 

% inom högsta  

utbildningsnivå 
3,5% 22,6%    50,0% 0 % 0 % 0 %      0 % 0 %  

% av total 1,3% 11,9%      0,6% 0 % 0 % 0 %      0 % 0 %   13,8% 

Ej angivet Frekvens 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

% inom högsta  

utbildningsnivå 
0 % 0 % 0 % 0 %       25 % 0 %      0 % 0 %  

% av total 0 % 0 % 0 % 0 % 0,6% 0 % 0 % 0 %   0,6% 

Total Frekvens 57 84 2 4 4 3 3 3 160 

% inom högsta 

 utbildningsnivå 
100 % 100 %    100 %         100 %      100 %   100 %   100 %     100 %    

% av total 35,6% 52,5%      1,3% 2,5%      2,5% 1,9%    1,9%      1,9%    100% 
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sexåringar. 31,3 procent uppgav att högläsningsituationen pågick i 6-10 minuter vilket var 

vanligast för två- treåringar. 9,3 procent högläser i 0-5 minuter, där var ett- tvååringarna 

överrepresenterade. 0,7 procent angav inte något svar. 

     Enligt respondenterna ansåg 64,2 procent att det var barnet som tog det första steget till 

högläsning, 34,4 procent ansåg att det var vårdnadshavaren som tog det första steget till 

högläsning och 1,3 procent angav inte något svar. På frågan; Vem läser för det mesta högt? svarade 

97,4 procent att det var vårdnadshavaren. 2 procent angav att det var morföräldrar, farföräldrar 

och syskon som läser för det mesta högt och 0,6 procent har inte angivit något svar. 

Den ålder som flest respondenter uppgav att de började läsa för sitt barn varföre ett års ålder, 45 

Tabell 9. Korstabell av vid vilken ålder började du med högläsning för barnet och högsta utbildningsnivå enkätundersökningssvar 

barn 

Vid vilken ålder började du 
med högläsning för barnet? 

Högsta utbildningsnivå 

Total Gymnasium 

Universitet

/ högskola Magister Doktorand 

Yrkesut- 

bildning Komvux Annat Ej angivet 

 0-6  

månader 

Frekvens 13 23 0 1 1 0 1 0 39 

%inom högsta 

utbildningsnivå 
22,8% 27,4% 0 % 25 %  25 % 0 %  33,3% 0 %  

% av total 8,1% 14,4% 0 % 0,6 % 0,6% 0 %     0,6% 0 %   24,4% 

6-12  

månader 

Frekvens 5 23 1 2 0 1 0 1 33 

% inom högsta 

utbildningsnivå 
8,8% 27,4%     50,0% 50 % 0 %    33,3%      0 %   33,3%  

% av total 3,1% 14,4% 0,6% 1,3% 0 % 0,6%      0 %         0,6% 20,6% 

1 år Frekvens 24 25 1 0 2 1 1 2 56 

% inom högsta 

utbildningsnivå 
42,1% 29,8%       50 % 0 %      50 % 33,3%  33,3%       66,7%    

% av total 15 % 15,6% 0,6% 0 % 1,3% 0,6% 0,6%         1,3%   35 % 

1-2 år Frekvens 8 10 0 0 0 0 0 0 18 

% inom högsta 

utbildningsnivå 
14 % 11,9% 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 0 %  

% av total 5 % 6,3% 0 % 0 % 0 % 0 %      0 % 0 % 11,3% 

2-3 år Frekvens 4 1 0 0 0 0 1 0 6 

% inom högsta 

utbildningsnivå 
7 % 1,2% 0 % 0 % 0 % 0 %  33,3% 0 %  

% av total 2,5% 0,6% 0 % 0 % 0 % 0 % 0,6% 0 %   3,8% 

Ej  

angivet 

Frekvens 3 2 0 1 1 1 0 0 8 

% inom högsta 

utbildningsnivå 
5,3% 2,4% 0 % 25 %      25 %     33,3%      0 % 0 %  

% av total 1,9% 1,3% 0 % 0,6% 0,6% 0,6%      0 % 0 %      5 % 

Total Frekvens 57 84 2 4 4 3 3 3 160 

% av total 35,6% 52,5% 1,3% 2,5% 2,5% 1,9% 1,9% 1,9%   100 % 
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procent (se tabell 9). Vid ett års ålder så hade 80 procent börjat läsa för sitt barn. Procentuellt var 

det fler vårdnadshavare som har genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning som 

började läsa innan ett års ålder, 27,4 procent av de som har genomgått en universitetsutbildning/ 

högskoleutbildning började läsa vid 0-6 månader och 29,8 procent började läsa mellan 6-12 

månader. Av de som hade genomgått en gymnasieutbildning började 22,8 procent läsa mellan 0-6 

månader och 8,8 procent började läsa mellan 6-12 månader.En del av de respondenterna som 

angav en högre ålder på barnet vid påbörjade av högläsning noterade att de tidigare hade börjat 

med pekböcker innan den angivna åldern, något som inte syns i tabellen. 

     Respondenterna fick en fråga med fyra alternativ som de hade möjlighet att kryssa i flera 

alternativ av, frågan var;Vad gör barnet när du läser för honom/ henne? Ett av de fyra alternativen var 

lyssnar, vilket 143 respondenter av 151 uppgav att deras barn gjorde. Det andra alternativet var 

pekar, där svarar 131 respondenter att deras barn gjorde det vilket finns representerat i barnens 

alla åldrar. I det tredje alternativet sjunker frekvensen, 32 respondenter uppger att deras barn läser 

själv iförväg. Det var främst bland treåringar som det förekom att barnet läser själv iförväg. Det 

fjärde alternativet var om barnet frågar frågor, där svarade 102 respondenter att barnet frågar 

frågor och över 50procent av tre- sex åringarna gör det under högläsningssituationen. 

 

Tabell 10. Korstabell brukar ni prata om böckerna efteråt? och högsta utbildningsnivåenkätundersökningssvar barn 

Brukar ni prata om böckerna 
efteråt 

Högsta utbildningsnivå 

Total Gymnasium 

Universitet/ 

högskola Magister Doktorand 

Yrkesut-

bildning Komvux Annat 

Ej 

angivet 

 Ja Frekvens 36 67 1 1 0 3 2 2 112 

% inom högsta  

utbildningsnivå 
63,2% 79,8%     50,0% 25 % 0 % 100 % 66,7%    66,7% 70 % 

% av total 22,5% 41,9% 0,6% 0,6% 0 % 1,9% 1,3%      1,3% 70 % 

Nej Frekvens 21 17 1 3 2 0 1 1 46 

% inom högsta  

utbildningsnivå 
36,8% 20,2% 50 % 75 % 50 % 0 % 33,3%    33,3% 28,7% 

% av total 13,1% 10,6% 0,6% 1,9% 1,3% 0 % 0,6%      0,6% 28,7% 

Ej 

angivet 

Frekvens 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

% inom högsta  

utbildningsnivå 
0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 1,3% 

% av total 0 % 0 % 0 % 0 % 1,3% 0 % 0 % 0 % 1,3% 

Total Frekvens 57 84 2 4 4 3 3 3 160 

% inom högsta  

utbildningsnivå 
  100 % 100 %      100 % 100 %      100 %       100 % 100 %    100 %       100 % 

% av total 35,6% 52,5% 1,3% 2,5 % 2,5% 1,9% 1,9% 1,9%       100 % 
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    70 procent av barnen samtalar om boken med vårdnadshavaren efter att vårdnadshavaren har 

högläst (se tabell 10), en del av respondenterna noterade även att samtalet sker under 

högläsningssituationen. Av de som har genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning 

samtalar majoriteten med barnet efter att ha högläst, 79,8 procent. 63,2 procent av de som har 

genomgått en gymnasieutbildning samtalar med sitt barn efteråt. Det är främst bland de lägre 

åldrarna som vårdnadshavarna inte samtalar med sina barn om böcker efteråt. 

Det vanligaste svar som respondenterna angav på frågan; Vad pratar ni om då? Var vad boken 

handlar om, det svarar över 50 procent till de barn som var mellan fyra- sex år att de gör. 

23,2procent av respondenterna pratar tillsammans med sitt barn om funderingar kring boken. 

Det tredje ämnet som var vanligt att prata om under eller efter boken var om barnet har upplevt 

något liknande, det svarar 8,6 procent av respondenterna och 4 procent uppgav att de brukade 

återberätta boken tillsammans med barnet. 

Det rum som respondenterna angav där oftast högläsningsituationenfrämst ägde rum i var 

sovrummet, majoriteten av tre- sexåringar blir lästa för i sovrummet. För ettåringar var det 

vanligare att bli läst för i vardagsrummet. För tvååringar var det mer jämnt i resultatet, de var 

51,7procent av tvååringarna som blir lästa för i sovrummet och 37,9procent som blir lästa för i 

vardagsrummet. 

I sängen var den miljö som respondenterna angav som den mest frekvent använda miljön vid 

en högläsningssituation. Resultatet är liknande från föregående fråga att det var tre- sexåringarna 

som majoriteten blev lästa för i sängen. Ettåringarna blev i större utsträckning lästa för i soffan 

eller på golvet och tvååringarna hade ett mer jämnt resultat där 41,4 procent av tvååringarna blev 

lästa för i soffan och 37,9procent blev lästa för i sängen. 

Syftet med högläsningen angav majoriteten av respondenterna att högläsningen ska vara 

underhållande, med undantag för respondenter till femåringar, där angav 50 procent att syftet 

med högläsningen var att barnet ska sova och 30 procent att högläsning ska vara underhållande. 

5.1.4 Avslutande analys enkätundersökning 

Samtliga respondenter som svarade på frågan; är det viktigt att högläsa för ditt barn? i 

enkätundersökningen hade en positiv attityd till högläsning och ansåg att det var viktigt. Samtliga 

respondenter använde sig av positiva värdeord när de besvarade den öppna frågan om varför det 

var viktigt med högläsning, till exempel att det är bra för språket och barnets utvecklingav 

ordförråd. 

     I de tabeller som har presenterats i det här arbetet har det visat sig finnas ett samband mellan 

vårdnadshavarnas utsagor och deras utbildningskapital. Till exempel läser vårdnadshavare som 

har genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning i större utsträckning fler dagar i 

veckan än övriga respondenter. Högläsningssituationens längd är  också något som har ett 

samband med utbildningskapitalet i den här studien, de som har genomgått en 

universitetsutbildning/ högskoleutbildning läser i större utsträckning i 21 minuter eller mer. Fler 
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vårdnadshavarna som har genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning börjar även 

högläsa tidigare för sina barn, 54,8 procent av de börjar högläsa innan ett års ålder. De 

vårdnadshavarna pratar även i större utsträckning med sina barn om boken efteråt, 79,8 procent. 

5.2.1 Del 2 Samtalsintervjuer 

Fem stycken respondenter deltog i samtalsintervjuerna. Av dem var två män och tre kvinnor. 

Tillsammans hade respondenterna åtta barn av varierad ålder mellan 3månader och fem år med 

en jämn fördelning av kön. 1987 var året som den äldsta respondenten var född och den yngsta 

var född 1992. De fem respondenterna hade gymnasium som högsta utbildningsnivå. 

5.2.2 Vårdnadshavarnas erfarenheter och attityd kring högläsning i samtalsintervjuerna 

Samtliga respondenter definierade högläsning till att läsa högt ur en bok eller annan text och att 

det var en mysig stund av samvaro. Respondenterna fick frågan om de läste böcker själva och om 

barnet var närvarande i lässituationerna, samtliga respondenter angav att de inte läste när barnet 

eller barnen var vakna, två av fem respondenter läste när barnen sov. 

Har alltid gjort sen jag var liten, men sen jag fick barn har inte tiden funnits till tyvärr. 
– Kvinnamed två barn, 2 år och 5 månader 

Tre av fem respondenter hade en tydlig bild utav att de lästes för dem när de var barn, att 

högläsningen främst uppstod när de skulle sova eller varva ner. De två övriga respondenterna 

kommer inte ihåg några detaljer om högläsningen men kommer ihåg att det förekom. 

Ja vid sänggång kommer jag ihåg, storasyster läste mycket och så kommer jag ihåg de 
gångerna vi gick till biblioteket. 
– Kvinna med två barn, 5år och 3,5 år 

     Samtliga respondenter uppgav att de högläste för sitt eller sina barn, en av anledningarna till 

att de gör det kan ha varit att det lästes högt för respondenterna när de var barn vilket har skapat 

habitus hos respondenter som de känner att de vill föra över till sitt eller sina barn (Fast, 2007, 

s.49). 

De barnböcker som respondenterna hade hemmet till sina barn var placerade i barnens höjd 

och var lättåtkomliga för barnen. Biblioteket var inte ett ställe som respondenterna besökte 

frekvent med sina barn, en av respondenterna uppgav att hans sambo var bättre på att gå dit. 

Samtliga respondenter uppgav att de skulle vilja börja besöka biblioteket eller att tanken brukar 

komma upp att de ska gå till dit men att det inte blir av. 

Samtliga respondenter var eniga om att högläsning är viktigt och uppger att det är viktigt 

främst för språket. 

Jag tycker att det är viktigt för att barnet får en mysig stund med föräldern, får leva sig in i 
boken och får fantasi. Kan koppla på ett annat sätt och lära sig förstå både text och tal  
– Kvinna med två barn, 2 år och 5 månader  
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5.2.3 Högläsningens frekvens, utformning och miljö i samtalsintervjuerna 

Frekvensen av högläsning såg olika ut för respondenterna. För två av de tre kvinnor som 

intervjuades pågick högläsning 6-7 dagar i veckan och flera gånger om dagen. De båda kvinnorna 

har en rutin varje kväll att högläsa för sina barn och högläsningssituationen pågick för båda 

kvinnorna i cirka 11-20 minuter. För den tredje kvinnan inträffade högläsningen periodvis varje 

dag, högläsningssituationen brukade pågå i cirka 11-20 minuter. 

Periodvis läser vi varje dag, men andra perioder som nu är det sällan, nu med ett nytt barn 
i familjen så har det lite glömts bort. Men kommer han och vill läsa så gör vi det. 
– Kvinna med två barn, 3,5 år och 3 månader 

     De två männen i samtalsintervjuerna hade gemensamt att de läste 2-3 dagar i veckan. Den ena 

mannen läste vid nattning, det var barnet som tog initiativet och högläsningssituationen brukade 

pågå i cirka 6-10 minuter, mannen tillade även att det var sambon som främst läste högt för 

barnet men för honom såg högläsningssituationen ut som ovan. För den andre mannen var 

högläsningen spontan, det var barnet som tog initiativet och högläsningssituationen brukade pågå 

i 11-20 minuter. 

Samtliga respondenter uppgav att de började tidigt med högläsning, i början var det främst 

bilderböcker. 

Alltid försökt med pekböcker men nu senaste halvåret har han varit intresserad av andra 
böcker 
– Man med ett barn, 2 år. 

 
Från början, då spelade det ingen roll vad jag läste utan det kunde vara ur en tidning, 
sedan gick det över till pekböcker. 
– Kvinna med två barn, 5år och 3,5 år 

Tre av fem respondenter uppgav att deras barn pekar under tiden de högläser. Det äldsta 

barnet i den här studien flikar gärna in i berättelsen och kommenterar texten enligt respondenten 

och de brukar även prata om böckerna innan, till exempel vad barnet förväntar sig ska hända. 

Respondenterna fick svara på frågan; Brukar du prata om böckerna mer än det som står i texten. 

Samtliga respondenter svarade ja på den frågan, främst pratar det om sådant som är kopplat till 

bilderna eller texten. 

Brukar ibland berätta om saker hon själv har varit med om. Om vi till exempel läser om 
en båt så kan jag fråga; Kommer du ihåg när du var på en båt? När vi var med morfar och fiskade? 
–Kvinna med två barn, 2 år och 5 månader 

Hon är så frågvis så det blir ofta diskussioner om varför 
- Kvinna med två barn, 5år och 3,5 år 

     Fyra av fem respondenter uppgav att deras barn brukar läsa för dem, det vill säga låtsas läsa. 

Respondenten med det äldsta barnet uppgav att barnet tycker om att göra egna böcker och 

berätta om dem. Samtliga barn som var två år brukar mumla och peka på bilderna. 
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     Samtliga respondenter uppgav att det är barnet som väljer bok, en del av respondenterna 

uppgav att de försöker att påverka valet av bok om de till exempel har läst samma bok ett flertal 

gånger, men åsikten brukade för det mesta inte ha någon framgång. 

I sovrummet uppgav tre av fem respondenter att högläsningen för det mesta äger rum, 

belysningen är dämpad och de brukar vara nerbäddade i sängen.Respondenterna använder sig av 

läslampa eller ficklampa vid högläsningstillfällen. För två av fem respondenter där högläsningen 

är mer spontan är det vanligare att högläsningen sker i soffan eller bland kuddar på golvet. De 

respondenter som uppgav att det händer att de befinner sig i soffan och högläser, de uppgav 

också att ingen tv brukar vara igång vi de tillfällena. 

I hennes rum, vi sitter på kuddarna på golvet med gosedjuren och för att se ordentligt så 
är taklampan tänd. 
– Man med ett barn, 2 år. 
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6.  Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka vårdnadshavares attityder och erfarenheter kring 

högläsning för barn som bor på mindre tätorter, ta del av vårdnadshavares utsagor om hur 

högläsningssituationer utformar sig samt undersöka om det finns något samband mellan 

vårdnadshavarnas utsagor om högläsning och deras utbildningskapital.   

    Studien bygger på 151 stycken enkätundersökningssvar av vårdnadshavare från åtta stycken 

förskolor i en kommun samt fem stycken samtalsintervjuer med vårdnadshavare från samma 

kommun men de har inte haft sina barn på de åtta förskolor som är representerade i 

enkätundersökningen.  

6.1 Vad har vårdnadshavarna för erfarenheter och attityd kring högläsning, finns det 

något samband mellan vårdnadshavarnas utsagor och deras utbildningskapital? 

85,4 procent av respondenterna i enkätundersökningen blev höglästa för när de var barn vilket 

säger att majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen har tagit det av en läsande kultur i 

hemmet samt att samtliga respondenter i enkätundersökningen har fört högläsningen vidare till 

sina barn. Sambandet med utbildningskapitalet var inte stort i frågan om vårdnadshavarna blev 

lästa för när de var barn det rörde sig endast om några procentenheter. Till exempel 81,8 av de 

vårdnadshavare som genomgått gymnasium som högsta utbildningsnivå blev höglästa för när de 

var barn och av de som hade genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning hade 89,6 

blivit höglästa för. I samtalsintervjuerna framkom det att samtliga respondenter hade erfarenhet 

av högläsning i hemmet när de var barn, för tre av dem var minnet tydligare över hur 

högläsningssituationerna gick till och samtliga respondenterna i samtalsintervjuerna läser högt för 

sina barn. Lennart Grosin (2001) menar att en förälder påverkar sitt barn i form av normer, 

attityder och värderingar i mycket större grad än förskollärare och pedagoger (Ibid. 2001, s.3). 

Vilket betyder att föräldrarna till stor del lägger grunden för hur barnen i framtiden kommer att 

handla i situationer. De habitus som barnen kommer att få kan i stor utsträckning ha påverkats av 

den miljö som barnen växer upp i (Broady, 1998, s.234). 

     När respondenterna i enkätundersökningen fick svara på frågan; Läser barnet själv?, 

svarsalternativen var ja och nej, uppgav respondenterna att 2 stycken av de 11 ettåringarna som 

var representerade i studien läste själv och 4 stycken av de 31 tvååringar läste själv. Jag gör en 

tolkning att barnen i fråga lekläser, vilket är ett sätt för barn att försöka förstå och efterlikna vad 

läsning innebär (Dahlgren, Gustavsson, Mellgren & Olsson, 2013, s.65; Eriksen Hagtvet, 2006, 

s.209). Det antyder till att vårdnadshavarna eller någon annan i barnets närhet har ett engagemang 

för sina barn eller för texter i sin omgivning. Eftersom barnen antagligen har tagit efter 

vårdnadshavarnas eller någon annan i barnets närhets mönster när barnet på egen han väljer att 

titta i en bok, det ska vara en stor fördel för barnen i deras läsutveckling enligt forskaren Margaret 
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Clark att ha någon i sin omgivning som visar ett intresse för läsning (P. G Patel, 1977, s.143). 

Den svenska språkvetaren Ragnhild Söderbergh (1988) talar om en informell 

undervisningssituation som uppstår när vårdnadshavaren visar engagemang och ömsesidighet till 

barnet och om barnet får vistas i en läsande och skrivande omgivning (Ibid. 1988, s.112). I 

förlängningen kan vårdnadshavares attityder och mönster ha en fortsatt stark inverkan på barnet 

till exempel i att intressera sig för böcker samt intresset för skolan (Grosin, 2001, s.14). 

Vårdnadshavarna kan i sin tur ha fått sina attityder och mönster präglade från sina egna 

vårdnadshavare, personer ärver enligt Pierre Bourdieu habitus, som är ett resultat av en människas 

historia. En människas habitus är trögrörlig i sin förändring, det kan uppstå förändringar i habitus 

i möten med andra människor (Broady, 1998, s.234). I PIRLS undersökningen som genomfördes 

2006 visade att de barn som hade föräldrar med negativ inställning till läsning eller som läste mer 

sällan en varje vecka uppnådde sämre resultat i testerna (Skolverket, 2007, s77). 

   Samtliga respondenter i enkätundersökningen och samtalsintervjuerna som hade svarat på 

frågan; Är högläsning viktigt för dig?, uppgav att högläsning var viktigt. Den främsta anledningen 

var att respondenterna ansåg att det utvecklar språket och ordförrådet vilket är i enighet med 

Mats Myrberg (2003) och Sandra McCormick (1977) de menar att högläsning ger barnet en 

koppling mellan tal och skrift samt att ordförrådet utvecklas (Myrberg, 2003, s.39; McCormick, 

1977, s.139). Det näst vanligaste svaret bland respondenterna i enkätundersökningen samt tre av 

fem respondenter i samtalsintervjuerna angav att högläsning var en mysig stund vilket Bente 

Eriksen Hagtvet (2006) anser är viktigt eftersom högläsning ger sociala- emotionella värden 

eftersom man oftast sitter nära varandra vid högläsning och det kan leda till en positiv litterär 

upplevelse (Ibid. 2006, s.206).  

    Samtliga respondenter i samtalsintervjuerna uppgav att de hade böcker tillgängliga för barnen i 

hemmet på barnens nivå, vilket Mem Fox (2003) anser är viktigt för att barnet ska få ett intresse 

för läsning barnen kan bläddra i böcker själva. Hon menar på att ett barn inte kan bli en god 

läsare om det inte finns böcker tillgängliga (Ibid. 2003, s.105). 

45 procent uppgav att de började högläsa för sitt barn innan ett års ålder och 80 procent hade 

börjat högläsa för barnet när det var ett år. Det är något som Mem Fox (2003) och Bente Eriksen 

Hagtvet (2006) är positiva till , båda anser att grunden för allt lärande läggs under de tidigare åren 

på grund av att hjärnan är mer formbar (Eriksen Hagtvet, 2006, s.6). Hjärnan är endast utvecklad 

till 25 procent vid födseln och resterande 75 procent utvecklas därefter. Enligt Mem Fox (2003) 

är det viktigt att läsa för barn från födseln eftersom utvecklingen av hjärnan påskyndas om alla 

sinnen får stimulans vid till exempel omvårdnadssituationer, sång och när barnet blir läst för 

(Ibid. 2003, s.20).  
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6.2 Hur frekvent sker högläsning i hemmet, vid vilka tillfällen sker högläsning och hur 

ser högläsningssituationen ut, finns det något samband mellan vårdnadshavarnas utsagor 

och deras utbildningskapital? 

För 40 procent av barnen som är representerade i enkätundersökningen höglästes det i 6-7 dagar i 

veckan. Enligt Mem Fox (2003) är det bra eftersom barn, framförallt småbarn behöver få höra 

sagor regelbundet och någon som pratar med dem för att i förlängningen inte få det svårt med 

läsinlärningens, grunderna läggs så fort barnet hör någon tala (Ibid. 2003, s.39). Barn till 

vårdnadshavarna som har genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning blev i större 

utsträckning lästa fler dagar i veckan för vilket är förenligt med tidigare mätningar, till exempel en 

mätning som uppmärksammades i Dagens nyheter, där cirka 1000 föräldrar fick svara på frågor 

om högläsning. I den undersökningen var det 34 procent av barnen som blev lästa för dagligen 

(Baumgarten-Lindbergvon, Reslegård, Ekström & Larsson, 2012-04-24).Det är dock inte endast 

barn till vårdnadshavare som har genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning som 

läser varje dag. Två av fem, periodvis tre av fem respondenter i samtalsintervjuerna högläste 

dagligen för sina barn.  

När respondenterna i enkätundersökningen svarade att högläsningssituationens längd brukade 

vara 11- 20 minuter hade svaret ingen betydelse för vilken utbildningsnivå som vårdnadshavarna 

hade utan där spelade barnets ålder in, det var främst barn mellan tre- sex år som blev lästa för i 

11-20 minuter. De barn som blev lästa för i mer än 21 minuter hade i större utsträckning 

vårdnadshavare som har genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning. Åldern var 

även en avgörande variabel där ett, två och treåringarnavar överrepresenterade 0-5 minuter och 6-

10 minuter. 

    I enkätundersökningen var det mest frekvent att respondenterna högläste i samband vid 

nattning av barnet, för 110 stycken av de 160 barnen var det aktuellt. Syftet enligt majoritet av 

respondenterna var att högläsningen ska vara underhållande vilket är förenligt med Karin Taubs 

och Sandra McCormicks tankar om högläsning, att det ska få vara lustfyllt och att barnen ska få 

en upplevelse av glädje och spänning förknippat med böcker vilket kan leda till en lust att lära sig 

läsa själv (Taube, 2007, s.23; McCormick, 1977, s.141). 

Samtliga respondenter i samtalsintervjuerna uppgav att när barnet ville läsa samma bok 

upprepade gånger så försökte de påverka barnet att vilja byta bok, men respondenternas vilja gick 

ofta inte igenom. Mem Fox (2003) anser att upprepad läsning är något som är bra för läs- och 

skrivutvecklingen. När ett barn får en bok läst för sig upprepade gånger vet barnet 

händelseförloppet i boken och kan bli förvånad om det är någon annan som läser boken på ett 

annat sätt. En anledning till att barnet vill höra en bok upprepade gånger är för att det kan finnas 

något i boken som barnet känner igen sig i (Ibid. 2003, s.111). 

Bente Eriksen Hagtvet (2006) hävdar att det är viktigt att föra en dialog mellan vuxna och 

barn eftersom barnen får bekräftelse av sina tankar i en dialog. Det är något som sker för 112 av 

de 160 barnen. Det är främst bland de yngsta barnen som samtal inte sker med vårdnadshavarna 
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efter högläsning av bok, vilket kan vara förståeligt med tanke på att barnen kan ha svårt att 

uttrycka sig i ord. Samtliga respondenter hade kryssat i något av alternativen; Lyssnar, pekar, läser 

själv i förväg och frågar frågor. På frågan; Vad gör barnet när du läser för honom/ henne. Vilket 

visar att samtliga barn är aktiva i någon form under högläsningsituationen och att även fast barnet 

inte har språket så kan barnet uttrycka sig på andra sätt. Det vårdnadshavarna pratar med sina 

barn om är vad boken handlar om. För barn är det positivt att låta barnen verbalisera sina tankar 

och skapa en förståelse för texten på det sättet att ha texttolkande samtal (Hultin, 2006, s.195). 

Agnes Edling (2006) belyser även hon vikten av att få en förståelse för texten eftersom det är 

lättare att komma ihåg och ta till sig texter som man förstår och som är konkreta (Ibid. 2006, 

s.17). I en av samtalsintervjuerna framkom det att barnet som var äldst brukade föra en dialog 

med respondenten innan boken om vad hon förväntade skulle ske i handlingen. Det är något 

som Bente Eriksen Hagtvet (2006) tycker är viktigt att prata om eftersom det skapar 

förväntningar och spänning av vad som ska ske (Ibid. 2006, s.207). Återberättandet är också 

något Bente Eriksen Hagtvet (2006) nämner som har haft en låg status i pedagogiska 

sammanhang hon menar att barnet på egen nivå får chans att återskapa en berättelse. Ett 

återberättade behöver inte bara vara muntligt utan kan ske skriftligt och i bild, vilket det äldsta 

barnet i samtalsintervjuerna brukade göra. Även fast böckerna som barnet gör inte är en direkt 

avbild av en annan bok så har ändå barnet fått en förståelse för en boks uppbyggnad och ha 

något att utgå ifrån i samtal (Ibid. 2006, s.43). 

Miljön där oftast högläsningen ägde rum i var barnets sovrum i sängen för tre- sexåringarna, 

ettåringarna i soffan och tvååringarna var det jämnt i svaren för soffa och golvet enligt 

enkätundersökningen. I enkätundersökningen var det ingen fråga som handlade om det var lugnt 

när det höglästes för barnet men jag tolkar det som att om det läses för ett barn när barnet ska 

sova bör omgivningen ha en lugn atmosfär eftersom syftet för 50 procent av femåringarna med 

högläsningen var att de skulle sova. De yttre och inre förutsättningarna kan påverka om det blir 

en god eller sämre lässtund (Chambers, 2011, s.26). Det är lättare att läsa i en miljö där det finns 

en chans att kunna koncentrera sig (Ibid. 2011, s.20). Bente Eriksen Hagtvet (2006) hävdar att när 

ett barn blir tillrättavisad och miljön är orolig kan den känslomässiga upplevelsen av högläsning 

bli dålig (Eriksen Hagtvet, 2006, s.206). 

6.3 Konklusion 

Jag undersökte bland annat högläsningens frekvens på mindre tätorter som visade att cirka 40 

procent av respondenterna högläste för sina barn dagligen och samtliga hade en positiv 

inställning till högläsning, vilket är 5 procent mer än studien som YouGov genomförde år 2012 

som presenteraders i bakgrunden. Det var även 80 procent av respondenterna som började 

högläsa för sitt barn innan ett års ålder, vilket var positivt tyckte jag. Jag tyckte att det var 

intressant att få en inblick i vårdnadshavares hem och få insikt av att barn har olika 
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utgångspunkter när de kommer till förskolan vilket jag som blivande förskollärare måste ta 

hänsyn till och arbeta för att alla barn får utvecklas utifrån sina förutsättningar.  

   Utbildningskapitalet spelade in i många frågor i enkätundersökningen, till exempel i hur många 

gånger per vecka som respondenterna läser för sina barn, det betyder inte att de som har 

genomgått en universitetsutbildning/ högskoleutbildning är bättre än någon annan men de 

kanske har fått mer information om högläsningens fördelar och vill förmedla det vidare. 

 Det jag också tycker är en viktig insikt inför framtiden är att belysa och sprida de fördelar som 

finns med högläsning så att alla får ta del av den informationen och att skapa en läsande miljö på 

förskolan som kan inspirera barnen till att vilja bli höglästa för hemma. 

Det här var bara ett urval av Sveriges befolkning och det hade varit spännande att se hur det 

såg ut i andra delar av Sverige eller i hela landet som helhet. 
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Bilaga 1: Enkätundersökning 

Jag heter Lina Eriksson och går min sista termin på Uppsala Universitet för att bli förskollärare. 

Jag skriver denna termin ett examensarbete om högläsning för 1-5 åringar och skulle vara mycket 

tacksam om ni skulle vilja svara på några frågor som handlar om just högläsning, svaren kommer 

att ligga till en grund för mitt examensarbete. Enkäten är frivillig att delta i och svaren kommer 

enbart att användas i forskningssyfte. Svaren kommer inte att presenteras som en lista utan som 

ett samlat material i mitt arbete så alla som deltar förblir anonyma! 

Enkäten lämnas till avdelningen efter ifyllnad.Senast 23 april 2015 

 

Om ni har fler frågor så är ni välkomna att höra av er till min mail: 

Eriksson159@hotmail.com 

Handledare examensarbete: janne.kontio@edu.uu.se 

Bakgrundsfrågor 

Denna enkät är ifylld av: 

Man        Kvinna 

Född år: 

Huvudsaklig sysselsättning/ jobb under barnets uppväxt 

______________________________________________ 
Högsta utbildningsnivå 

______________________________________________ 

Vad är högläsning för dig? 

______________________________________________ 

Höglästes det för dig när du var barn?     Ja            Nej 

 

Barnet 

 Mitt barn är  Flicka         Pojke 

 

Mitt barn är       år 

Frågor om högläsning 

Läser du högt för barnet?    Ja          Nej 

Läser barnet själv?             Ja          Nej 

Om Nej på båda frågorna här ovan så tackar jag dig för din medverkan!   

Om Ja, på frågan om du läser högt för barnet, 

1. Hur många dagar i veckan högläser du för ditt barn?    

                  1 dag       2-3 dagar       4-5 dagar          6-7 dagar 

Vänd 
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2. I vilket sammanhang sker för det mesta högläsningen? 

 Vid nattning     Spontant     

 
3. Hur länge brukar högläsningsituationen pågå? 

       0-5 min          6-10 min          11-20min        21min eller mer    

 
4. Vem tar första steget till högläsningen? 

Barnet       Vårdnadshavare  

 
5. Vem läser för det mesta högt? 

Vårdnadshavare            Någon annan?    Vem? 

                                                                    ________________ 

6. Vid vilken ålder började du med högläsning för barnet? _________________ 
7. Vad gör barnet när du läser för honom / henne?  (flera alternativ går att kryssa) 

Lyssnar        Pekar         Läser själv iförväg          Frågar frågor     

 

8:1. Brukar ni prata om böckerna efteråt? 

Ja           Nej 

 

8:2 om Ja, vad pratar ni om då? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. Ge exempel på böcker som du läser för barnet 

_____________________________________________________________ 

 
10. I vilket rum sker oftast högläsningen?  (ett alternativ) 

         Barnets sovrum        Vardagsrummet      Förälders sovrum      Annat 

 
11. I vilken miljö sker oftast högläsningen? (ett alternativ) 

             I sängen       I soffan      På golvet     Vid bordet    Annat 

 
12. Vad är oftast syftet med högläsningen? (ett alternativ) 

             Barnet ska sova      Underhållande    Barnet ska lära sig något     Annat         

 

13. Är det viktigt för dig att högläsa för ditt barn? Ja              Nej 

14. Om Ja varför? 

______________________________________________________________ 

15. Om Nej varför inte? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Ett stort tack för din medverkan!  



 

43 
 

Bilaga 2: Intervjuguide samtalsintervju 

Tema 1: Bakgrund 

Kön: 

Född år: 

Huvudsaklig sysselsättning/ jobb under 

barnets uppväxt  

 

 

Barnet: 

Kön: 

Ålder: 

Syskon? 

 

Tema 2: Relation till böcker och 

högläsning 

Vad är högläsning för dig? 

Läser du böcker själv? 

     – Hur ofta sker det 

  – Är barnet närvarande då? 

Höglästes det för dig när du var barn? 

Kommer du ihåg någon situation? 

  – Berätta! 

  – Kommer du ihåg hur länge det 

höglästes för dig? 

Finns det böcker tillgängliga för barnet? 

    – Vart är de placerade? 

Går ni till biblioteket? 
    – Hur ofta? 

 

Tema 3: Frekvens av högläsning 

Hur många dagar i veckan högläser du 

för ditt barn? 

I vilket sammanhang sker för det mesta 

högläsningen? 

Vem tar första steget till högläsningen? 

 

Hur länge brukar 

högläsningssituationen pågå? 

Vem läser för det mesta högt? 

 

1 dag  2-3 dagar   4-5 dagar 6-7 dagar 

 

Vid nattning    spontant 

 

Barnet  Vårdnadshavare 

 

0-5 min  6-10 min   11-20 min   21 min eller mer 
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Vid vilken ålder började du med 

högläsning för barnet? 

Berätta vad barnet gör när du läser för 

honom/ henne 

Brukar du prata om böckerna mer än 

det som står i texten? 

  – Vad pratar ni om då? 

Har ditt barn någonsin lekläst för dig? 

  – Vilka typer av gester brukar barnet 

visa? 

Vem väljer bok? 

    – Brukar du ha någon åsikt kring 

valet av bok? 

Har barnet någon favoritbok? 

Ge exempel på böcker du läser för 

barnet? 
Vad är oftast syftet med högläsningen? 

Är det viktigt för dig att högläsa för ditt 

barn? 

– Varför? 

Brukar du uppmärksamma andra texter 

för ditt barn? T.ex. skyltar 

Barnet Vårdnadshavaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnet ska sova, underhållande, barnet ska lära sig något, 

annat 

Tema 4: Miljö 

I vilket rum sker oftast högläsningen? 

Hur ser rummet ut? Berätta 

  – Belysning 

– Vart ör ni placerade i rummet 

 


