
 

 
Akademin för utbildning och ekonomi 

Högläsning i barns hemmiljö 

Terese Nygren 

December 2010 

Examensarbete, 15 högskolepoäng 

Didaktik - Grundnivå 

Examensarbete i lärarutbildningen i ämnet didaktik 

Handledare: Annika Elm Fristorp 

Examinator: Elisabeth Björklund 

 
 



2 
 

Nygren Terese (2010). Högläsning i barns hemmiljö. Examensarbete i didaktik. 

Lärarprogrammet. Institution, Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle, 

2010. 
 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om högläsning i hemmiljö för barn i förskoleåldern 1-5 år. 

Tidigare genomförd forskning inom ämnet har ofta varit inriktad på pedagoger och deras syn 

på högläsning inom förskola och skola men jag vill vidareutveckla detta genom att undersöka 

föräldrarnas användande av högläsning för barn i hemmiljö. Syfte med arbetet är att medverka 

till en förståelse för användandet av högläsning i hemmet som ett verktyg för barns erövrande 

av tal- och skriftspråk. Undersökningsmetoden jag använt mig av är en enkätundersökning till 

föräldrar med barn i förskoleåldern 1-5 år. Frågorna handlade om, hur ofta föräldrarna läser 

för sina barn hemma, vad föräldrarnas syfte med högläsningen är och använder sig barnen av 

cd-sagor och dator i hemmet.  

 

Examensarbetets teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet som handlar om 

interaktionen med andra människor. Genom min undersökning får jag ta del av när, var och i 

vilken utsträckning föräldrar använder sig av högläsning för barn i hemmet. Barn får olika 

erfarenheter av högläsning i förskoleåldern och då kan kanske resultatet av denna studie bidra 

till att förskola och föräldrar kan arbeta vidare med högläsning, som ett redskap för barns 

erövrande av tal- och skriftspråket.  

 

Undersökningen visar att informanterna använder sig mest av böcker som material av 

högläsning och till störst del sker högläsningen innan barnen skall sova och då i syfte att det 

är en mysig stund tillsammans. 

Datorn som verktyg för högläsning var minimal då de flesta barn inte använde sig av dator 

och användandet av CD-sagor som ett verktyg vid högläsning skedde i störst utsträckning vid 

läggdags. 

 

 

 

Nyckel ord: Berättande, högläsning, skriftspråk, språkutveckling 
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1. INLEDNING 
 

Förskolan ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden för ett livslångt lärande. 

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 7)  

Med ovanstående citat vill jag påvisa att föräldrar och förskolan har ett gemensamt mål. Det 

här examensarbetet handlar om hur barn tar del av högläsning i hemmet genom böcker, CD-

sagor och användandet av dator. Hur använder sig föräldrar av högläsning för barn i 

hemmiljö, finns det något syfte hos föräldrarnas med högläsningen eller är det bara något som 

sker genom till exempel en kvällssaga eller en mysig stund.  

Mitt intresse för högläsning grundar sig i att jag för många år sedan var på en lässtund som 

mitt lokala bibliotek ordnat. Där talade bibliotekarier och specialpedagoger om vikten av att 

läsa för barn. När jag sedan en dag hämtade min dotter på förskolan och fick frågan om vi 

läste mycket hemma, väcktes min nyfikenhet av vad högläsning för barn kan betyda. Under 

denna period fick jag även vid flera tillfällen erbjudanden via reklambreven i brevlådan från 

olika barnboksförlag som poängterade vikten av att läsa för barn och detta fick mig att 

reflektera till lässtunden på biblioteket. För en tid sedan fick jag en folder från mitt lokala 

bibliotek som handlade om betydelsen av högläsning för barn. Foldern ingick i ett projekt som 

hette Pappa läser och är framtaget av bibliotekarier och specialpedagoger som arbetar i de 

första skolåren. Projektet är inriktat på klass f-3 för att stärka barns ordförråd och 

språkutveckling och detta blev jag intresserad av, men vad säger förskolans styrdokument om 

högläsning i förskolan. 

I förskolans styrdokument, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) betonas vikten av att 

erbjuda varje barn att; 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker 

förstå andras perspektiv 

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa (utbildningsdepartementet 2010, s. 6) 

Föräldrar och andra vuxna kan medverka till att barn uppnår dessa mål genom högläsning i 

hemmet och Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006) menar att oberoende av vad motivet 

med högläsning är, fyller det en viktig funktion. Det ger barn en nära känslomässig kontakt 

med en vuxen som bidrar till att lärande underlättas. Förutom barn- och bilderböcker, CD-

sagor, ljudböcker, tidningar och program ämnade för datorer så handlar högläsning även om 

olika texter till exempel bilmärken, gatuskyltar, klädesmärken, leksaksmärken, 

livsmedelsförpackningar och vägskyltar. Högläsning innebär att varje gång ett barn hör någon 

läsa ett ord eller flera meningar omfattas detta av högläsning, (Björklund, 2008; Edwards, 

2008; Fast, 2007).  

Detta examensarbete har lärande ur ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt 

och syftet är att bidra till en förståelse för användandet av högläsning som ett verktyg för 

barns erövrande av tal- och skriftspråket. Som undersökningsmetod i mitt examensarbete har 
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jag använt mig av en enkätundersökning på föräldrar, om hur deras barn tar del av högläsning 

i hemmet genom böcker, CD-sagor och dator. Med detta har jag fått en materiell grund att 

arbeta med och genom att ta del av ämnesrelaterade forskning har jag fått en teoretisk grund 

för mitt examensarbete.  

 

1.1  Syfte och forskningsfrågor 

Examensarbetets syfte är att bidra till en förståelse för användandet av högläsning i hemmet 

och dess betydelse för barns erövrande av tal och skriftspråket. Detta för att bidra med ny 

kunskap på ämnesområde om barns lärande.  

 När och hur använder sig föräldrar av högläsning i hemmet? 

 Vad är föräldrarnas syfte med högläsningen? 

 I vilken stor utsträckning används CD-sagor och dator som redskap för högläsning? 

 

1.2 Begreppsförklaring 

I examensarbetet förekommer några centrala begrepp som definieras enligt följande. 

Berättande - berättaren talar till lyssnaren, detta påminner om ett personligtsamtal. Lyssnaren 

får ta del av något personligt hos berättaren (Norberg, 2003) 

CD – Compact Disc – kompaktskiva. En skiva med mekanisk lagrad information som avläses 

med hjälp av laser (Svenska akademins ordbok, 2010) 

Högläsning - en uppläsning, en bokstavlig handling att läsa högt (Svenska akademins ordbok, 

2010)  

 

1.3 Disposition 

Kapitel ett i detta examensarbete behandlar inledning, syfte och frågeställning. I nästföljande 

kapitel kommer en redogörelse för olika teoretiska utgångspunkter. Sedan kommer ett kapitel 

om metoden som används för undersökningen och hur den genomförts. Här behandlas även 

hur databearbetningen gått till och undersökningens tillförlitlighet. I fjärde kapitlet redovisas 

resultatet. I avslutande kapitlet följer en diskussion och även förslag till vidare forskning. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Examensarbetet har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Kapitlet 

inleds med att sammanfatta centrala begrepp inom sociokulturell teoribildning. Sedan 

fortsätter det med en begränsad redogörelse av tidigare forskning om högläsningens betydelse 

för barns erövrande av tal- och skriftspråket. I slutet av kapitlet redovisas miljöns påverkan 

vid högläsning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet härleds till psykologen Lev Vygotskij (1886 – 1934) som såg 

individens omgivning som väsentligt för utveckling och prestation (Strandberg 2006). Säljö 

(2000) behandlar det sociokulturella perspektivet i sin forskning och menar att 

kommunikation och språk har en stor roll i barns lärande. Han menar att sociokulturellt 

perspektiv på lärande innebär en pågående relation till alla miljöer där samspel, uppfattning, 

förklaring och agerande har betydelse. Eriksen Hagtvet (2004) anser att kunskap, är inte något 

man ärver utan det utformas genom olika handlingar i en aktiv social miljö. Genom samspel 

med andra utbyter vi färdigheter och kunskaper och barns lust att utforska måste därför 

uppmuntras.  Enligt (Säljö, 2000; Bjar och Liberg, 2003; Dysthe, 2003 och Strandberg, 2006) 

är språket först en interaktion mellan människor för att sedan förankras i den enskilda 

individens medvetande. Enligt Bjar och Liberg (2003) får barn förebilder då interaktion 

mellan vuxna inbjuder barn i språket och därmed främjas barns lärande. 

Säljö (2000) menar att lärande begränsas inte bara till skolan, utan många grundläggande 

färdigheter uppnås i andra sammanhang, på arbetsplatser, i familjen, på förskolan, genom 

vänner och genom olika fritidsaktiviteter, det vill säga miljöer som inte har ett huvudsakligt 

syfte att förmedla kunskap. Termerna redskap och verktyg är resurser för lärande som hjälper 

individen att förstå omvärlden. Fysiska eller materiella (artefakter) redskap är till exempel 

användandet av en hävstång för att lyfta en tung sten, men även instrument för vägning, 

mätning och fortskaffningsmedel är olika artefakter vi använder som resurser för lärande. 

Språklig (intellektuella) redskap kan vara användandet av Pythagoras sats som är ett 

mattematiskt redskap som används vid en byggnation av ett hus. Miniräknaren är också ett 

språkligt redskap då det innehåller ett förfinat språk av olika räknesätt. Vi lär oss hantera 

dessa redskap genom vår omgivning och vår kultur och genom människans interaktion med 

andra människor, tar vi del av kunskaper och färdigheter som resurser för lärande. 

Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation som de förs vidare. (Säljö 2000, s.22) 

Människor delar erfarenheter och kunskaper genom att använda sig av språket och genom 

utbyte av information och kunskaper samspelar vi med andra. Vid problem kommunicerar vi 

med andra för att ta del av deras erfarenheter och färdigheter för att kunna lösa problemet som 

uppstått. Genom att kommunicera om hur vi utför olika handlingar överför vi användbara 

färdigheter. 
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Appropriering – lära sig nya saker. Människor befinner sig ständigt under förändring och 

utveckling och genom samspel med andra människor får vi ta del av andras kunskaper. Enligt 

Säljö (2000) betyder appropriering att den kunskap individen förvärvar gör den om till sitt 

eget och individen delar sedan med sig av sin kunskap till sin omgivning. Varje individ bär på 

en mängd kunskap samtidigt som ständig appropriering av nya redskap för lärande sker. Det 

är genom andra individer, vår omgivning och våra sociala sammanhang som vi approprierar 

nya redskap. Ett annat begrepp för lärande av denna karaktär är Vygotskij (1886 – 1934) 

(närmaste) utvecklingszon (ZOPED, zone of proximal development). Han preciserar denna 

zon som ett avstånd mellan vad varje individ kan prestera själv och vad individen kan prestera 

med hjälp av handledning från kamrater eller vuxna, för att lösa olika problem. 

Mediering – förmedla information och kunskap. Språket är ett av människans största redskap 

för mediering. Människors bakgrund, kultur och omgivning spelar stor roll för hur man 

medierar och med hjälp av redskap tolkar vi världen. Människans föreställningar och tankar 

formas av intellektuella och fysiska redskap Säljö (2000). 

Människans utveckling enligt Säljö (2000) och Svensson (2009) styrs inte enbart av den egna 

aktiviteten utan har även en samhörighet med historia, kultur och de sociala sambanden. 

Svensson (2009) refererar till Vygotskij som menar att barnets språk är socialt från början 

med inriktning på kommunikation för att sedan bli en del av barnets egenskaper och 

funktioner. Vygotskij anser även att varje individ tänker verbalt och att personligheten formas 

av social interaktion. De sociala erfarenheterna som barn får de första levnadsåren har stor 

betydelse för språkutvecklingen. Han menar att genom användandet av språket tolkar 

människan sin omgivning och kan därmed föra sociala samspel med andra. Lärandet är inte 

bara det som sker i barns huvud, utan även det som sker i deras omgivning. Enligt Vygotskij 

(2001) finns högläsningsboken inom den proximala utvecklingszonen, när barn är nära, men 

klarar det ännu inte på egen hand utan behöver stimulans från vuxna. Björklund (2008) 

använder i detta sammanhang ordet erövra vilket hon menar handlar om att barn i samspel 

med andra, men på eget initiativ förskaffar sig kunskap.  

Fast (2008) ser i sin studie att emergent literacy startar redan i tidig ålder långt före 

skolundervisningen. Hon menar att det finns två termer om barns läs- och skrivinlärning inom 

anglosaxisk forskning. Det ena är reading readiness och innebär att barn har tidpunkter då de 

är mer mottagliga för att lära sig läsa och skriva och detta lärande sker då oftast i skolan 

genom undervisning. Detta synsätt på lärande har varit tradition i Sverige. Den andra termen 

inom anglosaxisk literacy-forskning innebär att man synliggör skriftspråket redan i tidig ålder 

och detta sker på flera olika sätt. Lärande sker i olika miljöer och gärna i samspel med andra 

människor och lärandet har ingen speciell tidpunkt eller plats utan det sker i hemmet, i 

affären, på gatan etcetera. Men vad är då literacy? Det handlade länge bara om läsande och 

skrivande men har på senare tid fyllts på med det muntliga språket och även multimodala 

texter. Det innefattar bilder, symboler, tal och tecken som står i relation med text. Visuella 

texter, reklam och tecknade serier är multimodala. Multimodala aktiviteter hos yngre barn 

innebär kombinationen av bland annat, agera, rita och tal relaterat till textskapande 

(Björklund, 2008). 
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2.2 Högläsningens betydelse 

Enligt Svenska Akademins Ordbok (2010) är högläsning en uppläsning, således en handling 

att läsa högt. Genom att börja med högläsning i tidig ålder menar Fox (2003) att barnet 

utvecklas till en god lyssnare. Svensson (2005) anser att böcker är ett otroligt viktigt 

hjälpmedel för att ge barn ett rikt språk. Hon menar att högläsning ger trygghet, och 

gemenskap. Läsaren förmedlar kulturarv och överför traditioner och barn får insikt i hur 

språket och texter fungerar. Intresset för böcker och texter ökar genom högläsning och barn 

bli ofta motiverad till att lära sig läsa. 

När det lilla barnet kommer och lämnar över en bok till någon vuxen och vill 

få den läst för sig, har barnet förstått något mycket väsentligt. Barnet har 

förstått att de små krumelurerna på pappret kan förmedla något som är roligt 

att höra (Fast, 2008, s. 90). 

Högläsningens betydelse för barn och vuxna kan förknippas med olika situationer till exempel 

kvällssaga vid nattproceduren eller en lugn stund efter maten. Både Chambers (1995) och 

Norberg (2003) menar att för små barn innebär högläsning, att titta på bilder samtidigt som 

barnen får höra orden i texten skapar en kontakt med textspråket som skiljer sig från vardags 

samtal. Båda menar även att bilderböckerna är ovärderliga då bilderna är en tolkning på texten 

där bilderna förtydligar textens innehåll. Bilderna fungerar även som ett komplement till 

texten och detta bidrar till en helhet i berättande. Genom högläsning lär sig barn hur 

läsriktningen går till – vänster till höger och barn lär sig även hur bläddersystemet fungerar. 

När barn ställer frågor om texter och bilder som sedan en vuxen besvarar utvecklas barns 

ordförråd. Barns kontakt med skriftspråket bygger en förståelse för läsinlärningen. Norberg 

(2003) menar att barn som inte hört eller upplevt det distanserade språket utan bara fått ta del 

av talspråket, har svårt att lära sig läsa. Hon menar även att det blir mycket svårare att känna 

igen ord och förstå olika tankar om skriftspråket. 

Chambers (1995) menar att högläsning är nödvändig för barn så de kan utvecklas som läsare. 

Genom högläsning får barn ta del av hur texter är uppbyggda och hur det fungerar men även 

vad läsaren och lyssnaren kan förvänta sig av högläsningen. Han menar att genom lyssnande 

kommer barn i kontakt med texter de ännu inte själva kan läsa och detta kan skapa lust, 

nyfikenhet och intresse. Samlingsverk och barnböcker som innehåller många sidor av text 

betyder inte att barnen är för små för bokens innehåll. Det betyder att en vuxen kan använda 

sig av högläsning för att förmedla bokens innehåll och därför är det nödvändigt att använda 

sig av högläsning. 

Genom hela livet leker vi med språket. Som spädbarn använder vi oss av joller, i 

förskoleåldern leker vi med ramsor, visor, rim och texter.  I tonåren skriver vi sånger, 

dagböcker och dikter. Witting (1998) uppmanar till högläsning, muntliga dikter, sagor och 

berättande för att låta barnen ta del av skriftspråkslyssnandet. Fox (2003) anser att vuxna ger 

barnen en enorm fördel genom att få ta del av högläsning. Hon menar även att grunden till 

barns läsinlärning läggs så fort barnet får höra talspråk, rytmer och sånger. 

Björklund (2008) såg i sin studie, att efter att barnen fyllt tre år och slutat med att sova 

middag efter maten skedde organiserad högläsning. Den spontana högläsning skedde på 
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initiativ från enskilda barn när de själva kom till pedagogen med en utvald bok, som de ville 

att pedagogen skulle läsa högt. När pedagogen skulle börja läsa eller hade börjat läsa bidrog 

det ofta till att andra barn tog del av högläsningsstunden. Studien visade också att 

pedagogerna under högläsningsstunden ledde in barnen i olika samtal där vardagshändelser 

kunde knytas samman med textens innehåll. Pedagogerna synliggjorde även ord i texten 

genom att upprepa dessa och även peka på orden vid flera tillfällen. Enligt Svensson(2009) är 

det viktigt för barns språkutveckling att dagligen få ta del av högläsning. Hon menar att vi kan 

förbereda barnen genom att leka med språket och använda oss av högläsning, sånger, rim och 

ramsor och detta kan stärka barnens erövrande av tal- och skriftspråket. Detta ger oss ett 

gyllene tillfälle att ta till vara på stunderna av högläsningen och även vid samma tillfälle föra 

intressanta och utvecklande samtal med barnen. 

 

2.3 Högläsningsstunden 

Tidpunkten för att börja med högläsning är enligt Fox (2003) redan den dagen barnet föds. 

Genom att göra högläsningen till en vana med en enkel godnattsaga för det nyfödda barnet 

menar hon att det är både lugnande samtidigt som det ger närhet tillföräldern vilket leder till 

en bra början in i textens värld. Barnet reagerar på den vuxnes röst och känner dess närvaro 

och detta skapar trygghet. Genom att använda högläsning för små barn upptäcker de tidigt att 

det tryckta ordet har en innebörd. Med tiden då barnet växer och utvecklas kommer de i 

kontakt med mängder av texter i olika sammanhang till exempel på bussen, på gatuskyltar, 

anslagstavlor, reklam skyltar, livsmedel och på barnens leksaker. Detta ger oss tillfälle att 

utnyttja texterna för lek och lärande (Fox, 2003). 

Enligt Edward (2008) byggs ett rikt språk lättast upp om barn dagligen vistas i miljö av 

böcker, vuxna som läser böcker, tidningar, eller andra texter. Det finns familjer där böcker 

och tidningar har stor betydelse och bidrar till att barnen får en större möjlighet till ett rikt 

språk. Det finns även familjer där böcker och tidningar inte har stor betydelse och barn ser 

kanske inte föräldrar läsa varken tidningar eller böcker och då kan förskolan vara den enda 

miljö barnen får ta del av högläsning innan skolan börjar. Genom detta menar Edward (2008) 

att föräldrar skall prioritera språk och läsning i förskolan. 

När skall då tidpunkten för högläsning ske? Tiden har ingen större betydelse menar Fox 

(2003). När som helst på dagen men gärna så ofta som möjligt. Vid tåg, buss eller flygresor 

kan favorit boken vara en bra tillgång. Många gånger har böcker den inverkan på barn att de 

kan lugna ner barnet vid olika händelser till exempel hos frisören eller tandläkaren. Hon 

menar att dessa tillfällen skall utnyttjas för barnens lärande. 

Även om högläsning kan ske när som helst så menar Fox (2003) att barn uppskattar 

regelbundna tider för det bidrar till en trygghet. Som rutiner vid högläsning kan läsandet ske 

på samma plats varje kväll vid samma tidpunkt. När barn erövrat läskoden överges oftast 

högläsningen därför att barnet kan själv läsa, men istället menar Norberg (2003) att 

högläsning skall bli ännu intensivare då barn förstår textens innebörd. Läsande förebilder 

behövs också som mest i detta skede för att barn skall erövra lusten och glädjen för texter. 
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Fox (2003) menar även hon att vuxna skall fortsätta med högläsning för barn trots att de kan 

läsa själva. 

Genom högläsning stimuleras fantasin och barn får ta del av påhittade berättelser men även 

värklighetsbaserade berättelser (Svensson, 2009). Sagor har en enkel struktur där innehållet är 

lätt att ta till sig och kreativiteten, läsandet och språket stimuleras enligt Norberg (2003).  

 

2.4 Högläsaren 

Svensson (2005) menar att en god högläsare är väl förberedd genom att ha läst boken själv 

innan högläsningen för andra sker. Hon anser att förberedelser kan leda till en bättre hantering 

av barns frågor och funderingar om olika händelser i böcker eftersom högläsaren vet vad som 

kommer att ske på nästa sida i boken. Att ha ögonkontakt med lyssnaren förmedlar känslan av 

samhörighet och ger även en trygg känsla för lyssnaren. Ögon och ögonbryn är även bra 

rekvisita, som kan användas för att illustrera spänning, humor och överraskningar. Högläsaren 

är enligt Norberg (2003) och Svensson (2005) en förebild som skall visa det lustfyllda och 

roliga med högläsningen. Fox (2003) och Svensson (2005) menar att läsaren skall använda sig 

av ansiktsuttryck genom att visa tydliga minspel. Genom att använda händer, fötter och hela 

kroppen kan vi förstärka känslor. Intonationen är viktig vid högläsning för att göra berättelsen 

mer intressant. Barn vid 1-2 års ålder lyssnar mer på tonfallet i rösten än på textspråket, där av 

vikten att läsa sakta för små barn. Rösten används genom att förändra tonlägets styrka och 

tempo i språket. Genom att använda sig av stark eller svag röst, pipig eller basal röst förstärks 

karaktärerna i texten. Genom att tala högt och lågt, viskande eller med stark självsäker 

stämma förmedlas uttryck som glad eller ledsen och modig eller rädd. Även tydliga pauser är 

viktigt att tänka på vid högläsning. 

 

2.5 Läsmiljöns betydelse 

Enligt Liberg (1993) kan samspel runt en bok bidra till att barns intresse för läsandet väcks. 

Hon menar att redan i tidig ålder innan barn startar sin läs- och skrivinlärning sker lärandet. 

Barn som växer upp i en miljö där texter och samtal om texter har stor påverkan utvecklar 

barns medvetenhet och förståelse för det tryckta ordet. Detta lärande ligger som grund för att 

barn sedan själva försöker lära sig läsa och skriva. 

Enligt Chambers (1993) finns det inre och yttre förutsättningar för läsmiljö. Han menar att 

den inre handlar om erfarenheter, koncentration och känslor medan den yttre handlar om 

tidpunkten för högläsning och rummets miljö.  

Miljön för högläsning skall vara lugn och trygg och barn skall sitta eller ligga bekvämt när de 

lyssnar. Detta bidrar till bättre fokus och koncentration hos barn (Ekström, 2004). Norberg 

(2003) skriver om saknaden av tysta läsmiljöer i förskola, skola och i hemmet och detta bidrar 

till att det är lättare för barn att sätta sig vid tv:n eller vid datorn istället. Därför bör föräldrar 

och pedagoger främja barns lärande genom tillgång till en lugn miljö. 
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2.6 Boksamtal 

Förståelse skapas genom samspel mellan andra (Säljö, 2000) och enligt Chambers (1993) bör 

den vuxne under och efter högläsningen föra samtal med barn för att förtydliga innehållet i 

texten. Samspelet mellan läsaren och lyssnaren gör att textens innehåll kan problematiseras 

eller fördjupas. Samtal om böcker kan inledas med, vad tror du kommer att hända nu? Hur 

skulle du göra i denna situation eller vad handlar boken om? Genom dessa två fördjupande 

frågor ges lyssnaren en djupare förståelse för bokens innebörd och det bidrar även till en 

bättre helhet. Genom samtal utifrån lyssnarens erfarenheter med kopplingar till texten kan 

man bygga vidare och skapa förståelse för olika företeelser. Dominkovic´, Eriksson och 

Fellenius (2006) menar även de att samtal om böckers innehåll, texter, bilder och språk ger 

möjligheten till bearbetning och hantering av egna tankar om böckernas innehåll och referera 

till egna erfarenheter. Boksamtal behandlar det man tycker är bra, olika mönster och 

sammanhang, händelser och svårigheter. Samtal om böcker stärker även barnens ordförråd 

menar Chamber (1998). 

 

2.7 CD-sagor och datorn som redskap vid högläsning 

Barn kan använda datorn för att spelar dataspel, se filmer eller försöker skriva på egen hand i 

ett skrivprogram. När vuxna deltar genom att läsa texter, berättelser, problematik uppgifter 

och instruktioner som finns i dataspel eller internet spel används datorn som ett verktyg för 

högläsning. Alexandersson m fl. (2001) tar upp att datoranvändandet kan öka barns samarbete 

när de använder sig av diskussioner om händelser, problemlösningar och olika berättelser som 

sker i dataspelen. I och med detta använder sig barnen av ett lärande i sampel med andra. 

Barnen i Fasts (2008) studie hade alla tillgång till dator och med datorn som redskap för 

lärande hade barnen lärt sig till exempel bokstäver, ord och språket. En av flickorna hade även 

lärt sig alfabetet via datorn. Studien visade också att datorspelen som barnen använde var 

konstruerade med ett innehåll som hade viss anknytning till skolaktiviteter men de var gjorda 

på ett lustfyllt sätt för barnen. Även i Sverige finns det lika konstauktioner på dataspel och 

dessa handlar om lärande för barn i olika åldrar till exempel förskola, ettan, tvåan eller ABC – 

spel. 

 2.8 Sammanfattning 

Samspel är viktigt för barns utveckling i både tal och skrift. Barn utvecklar sitt språk genom 

interaktion med andra människor och högläsning kan ha en positiv inverkan. Tidpunkten för 

högläsning har ingen större betydelse, men det är bra med regelbundna tider och fasta platser 

vid högläsningen för det skapar trygghet. Att vara en förberedd läsare visar på en bra förebild 

med engagemang för högläsningens betydelse och det skapar en gemenskap mellan läsaren 

och lyssnaren. 

Genom att få ta del av högläsning kan barn få möjlighet att bearbeta olika händelser och 

känslor som de kan relatera till verkligheten. 
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3. METOD 
I följande kapitel kommer en beskrivning av metodval, urval av informanter och hur 

undersökningen genomfördes. Jag kommer även redogöra tillvägagångssättet med 

databearbetning och tillförlitligheten i undersökningen. 

 

3.1 Val av metod 

Metodvalet för min studie vägdes mellan intervju och enkät som undersökningsmetod. Stukát 

(2005) och Johansson och Svedner (2006) menar att användning av intervju och 

enkätundersökning inte alltid visar att informanterna är helt sanningsenliga. Detta grundar sig 

i att informanterna kan välja att svara på forskningsfrågorna utifrån vad de tror forskaren vill 

höra eller att svara helt ärligt. Därmed anser Stukát (2005) och Johansson och Svedner (2006) 

att enkätmetoden kan vara vilseledande och väldig svår att arbeta med. Trots detta valde jag 

en kvantitativ enkätstudie då den grundar sig i att jag kan nå fler informanter än användandet 

av intervju som metod. Min studie inriktar sig på föräldrar och hur barn får ta del av 

högläsning i hemmet och med en intervjumetod begränsas urvalsgruppen till ett fåtal 

informanter och det är inte mitt syfte. Jag vill få ta del av ett så brett spektra som möjligt och 

då tiden för examensarbete är begränsad fann jag att en större omfattande intervju som metod 

inte var möjligt. Undersökningen kan genomföras med observationer men även dessa kräver 

stor planering och är mer tidskrävande då observationerna skulle ske i hemmiljö. 

 

3.2 Urval 

Innan undersökningen tog jag del av de etiska principerna som Vetenskapsrådet (2010) 

rekommenderar när det handlar om informationskrav, konfidentialitet, samtycke och 

nyttjandekrav. Min enkätundersökning riktade sig till föräldrar med barn i förskolan, ålder 1-5 

år. Urvalsgruppens utbildning, bakgrund eller sysselsättning har inte belysts i denna 

undersökning. En viktig del av enkätundersökningen var att frågorna skulle kunna besvaras av 

en eller båda föräldrarna vilket ledde till att det inte spelade någon roll vilken förälder som 

hämtade barnet/barnen på förskolan. Urvalet blev tre kommunala förskolor i olika områden i 

en mindre mellansvensk kommun. Valet av förskolor utgick ifrån två kriterier, placering av 

förskolan och förskolor jag har haft kontakt med under min lärarutbildning. Valet av förskolor 

blev, en förskola som låg utanför tätorten och två förskolor inom tätorten. Genom urvalet gavs 

möjlighet till variation i avseendet att förskolorna har olika rektorsområden då eventuella 

projekt kunde förekomma lokalt på förskolorna. Kriteriet av kontakt med förskolan grundar 

sig i att jag vid undersökningen kommer befinna mig i förskoleverksamheten.  
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3.3 Tillvägagångssätt 

Stukát (2005) och Johansson och Svedner (2006) anser att metoden enkätundersökning har ett 

stort bortfall, därför är de svårhanterliga. I och med detta bestämde jag mig för att enkäterna 

skulle besvaras på plats. Bortfallsunderlaget begränsades och informanterna gavs även 

möjligheten att vid eventuella frågor vända sig till mig omgående. Enkätundersökningen 

skedde på tre olika förskolor utan någon anknytning till varandra. Informanterna fick inte ta 

del av någon information om högläsning före undersökningen. Enkätundersökningen på 

förskolan skedde när informanterna hämtade sina barn för dagen. Tidpunkten då barnen 

slutade på förskolan varierade och därmed sträckte sig min enkätundersökning över hela 

eftermiddagen. Miljön för besvarande av enkätundersökningen var oftast i kapprummet eller 

på förskolans lekplats. 

Enkätundersökningens frågor grundades på examensarbetets forskningsfrågor om tidpunkten 

när högläsning sker, i vilken miljö den sker och hur används CD-sagor och dator som redskap 

för högläsning. Undersökningens frågor behandlar till exempel, när läser föräldrar för sina 

barn, i vilken miljö befinner de sig när de läser och vad är deras huvudsyfte med 

högläsningen? Enkäten utformades i Google dokument som finns tillgänglig för alla med ett 

google-konto. Enkätundersökningens frågeformulering är gjord utifrån forskningsfrågorna 

och examensarbetets syfte. Enkätens frågor strukturerades för att få ett mer mätbart värde från 

informanterna som underlättar för min resultatbearbetning. Frågorna har dessutom ett 

alternativ där informanterna själva kan utrycka sig fritt om svarsalternativen inte stämmer 

överens med deras egna erfarenheter eller åsikter.  

 

3.4 Etiska övervägande 

Informanterna fick ta del av ett informationsbrev (se bilaga1) om undersökningen. Brevet 

beskrev mitt syfte och tidpunkt för undersökningen och även hur undersökningen skulle 

redovisas, därmed uppfylldes informationskravet enligt Vetenskapsrådet (2010). I 

informationsbrevet blev informanterna upplysta om att enkätundersökningen var frivillig och 

helt anonym enligt Vetenskapsrådets (2010) samtyckeskrav.  I brevet fanns även information 

om hur det insamlade materialet skulle behandlades, konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets 

(2010) konfidentialitetskrav. Detta innebär även att det inte går att härleda till enskild 

informant gällande besvarande av enkätundersökningen. Svaren är anonyma och data 

underlaget behandlas konfidentiellt. I slutet av informationsbrevet belystes hur 

nyttjandekravet uppfylldes då informanterna fick ta dela av hur undersökningen skulle 

rapporteras, som ett examensarbete. Enkäten (se bilaga2) delades ut till alla familjer på 

förskolorna, resultatet blev 60 familjer med barn i åldern ett till fem år. Eftersom ett flertal 

familjer hade mer än ett barn i förskolan avstod jag från frågor berörande barnens ålder i 

enkätundersökningen. Jag valde dock att ta del av ålder på informanterna och vem som 

besvarade enkäten för kategorisering.  

Enkäten lämnades direkt till informanten och återlämnades till mig när enkäten var besvarad. 

I och med att enkäten lämnas ut av mig och återlämnas till mig inom ramen av några minuter 
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förekom inget bortfall av enkätundersökningen. Svarsfrekvensen blev 100 % då alla 60 

utdelade enkäter besvarades.  

Efter inlämnandet av enkätundersökningen hände det vid ett flertal tillfällen att informanterna 

samtalade om enkätundersökningen och delgav mig sina svar. Dessa samtal styrdes helt utav 

informanterna utan påverkan från mig. I och med samtalen fick jag ta del av anledningarna till 

informanternas besvarande av enkätfrågorna till exempel, varför det var pappa som oftast 

läste för barnet eller att familjens rutiner ändrats under sommarlovet, därav förändring vid 

högläsningsstunden före läggdags. Dessa samtal antecknades i min anteckningsbok omgående 

efter avslutade samtal med informanterna. Många av samtalen gav mig idéer om hur denna 

undersökning kan leda till fortsatt forskning.  

 

3.5 Bearbetning av data 

När enkätundersökningarna var gjorda började arbetet med att sammanställa resultaten. 

Enkäterna bearbetades genom samma sida där den utfördes, googel-dokument. Denna sida 

lämpar sig mer för en enkätundersökning som sprids via e-post, då informanterna får en länk 

till enkäten de skall besvara och när detta är gjort sammanställs och lagras resultaten via 

googel-dokument. Då jag använde mig av enkätundersökning i pappersform fick jag själv sitta 

och noggrant fylla i alla informanters enkäter via enkätlänken, sedan sammanställdes 

resultatet automatisk och statistiskt säkerhetsställdes. Jag sammanställde 60 enkäter i 

programmet. Därefter granskade och analyserade jag resultaten och beslutade hur resultaten 

skulle redovisas. Resultaten från varje fråga delades in i åldersgrupper utifrån informanternas 

ålder och resultatet visade vilka frågor som kunde redovisas enskilda och vilka frågor som 

kunde redovisas tillsammans. Denna sammanställning som ledde till diagram och tabeller som 

redovisas under kapitel 4 - resultat, skedde i Microsoft Excel.  

 

3.6 Reliabilitet 

Examensarbetets syfte är att bidra till en förståelse för användandet av högläsning som ett 

verktyg för barns erövrande av tal- och skriftspråk och då synliggör enkätundersökningen 

informanternas egna erfarenheter om högläsning i hemmet. I och med detta finns inget rätt 

eller fel svar. Undersökningen riktade sig till föräldrar med barn på tre olika förskolor och alla 

60 utdelade enkäterna besvarades och detta bidrar till en hög svarsfrekvens. För att få ett ännu 

bredare resultat finns det möjlighet att bredda underlaget för enkätundersökningen. 

Enkätundersökningsfrågorna är oberoende av förskolans placering eller styrande. 
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4 RESULTAT 
Undersökningens resultat kommer att redovisas i detta kapitel. För att presentera resultatet har 

huvudrubriker enligt följande formulerats, Undersökningsgruppen, användandet av böcker, 

användandet av dator och användandet av CD-sagor. Valda delar av enkätundersöknings 

resultat kommer att presenteras i tabeller och diagram. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. 

 

4.1 Undersökningsgruppen 

Undersökningsgruppen är indelad i fyra olika åldersgrupper och kategoriserade efter 

underökningsfrågorna, kön och ålder på informanterna. 

Tabell 1.1 Gruppfördelning 

Åldersgrupp Kvinnor  Män 

 - 25 7 0 

26 - 35 18 10 

36 - 45 15 6 

46 - 1 3 

Totalt 41 19 

 

Tabell 1.1 visar kön och ålder av informanterna fördelade per åldersgrupp. Resultatet visar att 

det är fler kvinnor i tre av fyra åldersgrupper. Åldersgruppen – 25 innehåller inte några 

manliga informanter. 

 

4.2 Användandet av böcker vid högläsningen 

Högläsning kan ske på olika sätt och här nedan har jag valt att redovisa hur informanterna 

använder böcker vid högläsning.  

 

4.2.1 Vem läser 

Det kan vara mamma, pappa eller äldre syskon som läser för barnet och undersöknings frågan 

lyder: Vem i familjen läser oftast för barnet/barnen? 
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Figur 1.1 Fördelning över vem som oftast läser för barnet/barnen 

Undersökningsresultatet i figur 1.1 visar att det är mamman som oftast läser för barnet/barnen. 

Endast 10 stycken informanter har svarat att pappan oftast läser för barnet/barnen i hemmet. 

En informant berättade att anledningen till att den ene föräldern oftast läste för barnet, var på 

grund av föräldrarnas arbetstider.  

 

4.2.2 Högläsningstillfällen 

Högläsning kan ske regelbundet eller mer spontant, men hur ofta läser informanterna för 

barnet/barnen i hemmet? Undersöknings frågan lyder: Hur ofta läser ni för barnet/barnen 

hemma? 

 

Figur 1.2 Högläsningstillfällen 

Av figur 1.2 framgår att störst andel informanter i åldersgrupperna – 25 år, 36-45 år och 46- år 

använder högläsning i hemmet varje dag. Resultatet visar även att störst andel av 
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åldersgruppen 26-35 år läser 3-5ggr i veckan. Åldersgrupperna – 25 år och 46 – år är de enda 

som inte svarat på alternativet, 1-2 ggr i veckan.  

 

4.2.3 Vald plats för högläsning 

För att ta reda på när högläsningen oftast sker i hemmet, ställde jag frågan: När läser ni 

oftast? För att ta del av i vilken miljö högläsningen oftast sker, ställde jag frågan: Vilket rum 

läser ni oftast i? I tabell 1.2  redovisas resultatet oberoende av informanternas ålder. 

Tabell 1.2 Vald plats för högläsning  

Tidpunkt Procent Miljö Procent 

På kvällen  

85 % 

Barnet/barnens 

sovrum 77 % 

På eftermiddagen  

4 % 

Vardagsrummet 

15 % 

På morgonen  

0 % 

Lekrummet 

2 % 

Bara på helgerna  

0 % 

Föräldrarnas rum 

6 % 

När det finns tid  

8 % 

Biblioteket 

0 % 

När det efterfrågas  

2 % 

Köket 

0 % 

Annat  

0 % 

Annat 

0 % 

Totalt 100 %   100 % 

 

Tabell 1.2 visar att 85 % av högläsningen oftast sker på kvällen. Resultat visar även att 8 % 

använder högläsning när det finns tid och 2 % av informanterna använder högläsning vid 

efterfrågan. Vidare visar resultatet att störst andel informanter befinner sig i barnet/barnens 

sovrum när högläsning sker. 
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4.2.4 Högläsningens syfte 

Högläsning kan ofta vara situationsanpassad och där med kan även syftet vara olika och för 

att ta reda på syftet ställde jag fråga: varför läser ni?  

Tabell 1.3 Visar informanternas syfte med högläsningen  

Mysigt 68 % 

Avslappnande 17 % 

Gå ner i varv 10 % 

För att barnet/barnen skall 

somna 3 % 

För stödja barn i sitt lärande 2 % 

Vet ej 0 % 

Annat 0 % 

Totalt 100 % 

 

Resultatet visar informanternas syfte med högläsningen, enligt tabell 1.3 svarade 68 % att det 

är mysigt, medan 17 % svarade att huvudsyftet var, avslappnande. Ett överraskande resultat 

var att enbart 2 % av informanternas syfte med högläsningen är, att stödja barn i sitt lärande. 

 

4.3 Dator  

Datorn kan användas vid högläsning om en vuxen eller ett äldre syskon är närvarande och 

läser högt vad som sker vid datorn. Här nedan kommer resultatet av informanternas svar om 

barnet/barnen använder dator i hemmet. 

 

4.3.1 Användandet av dator 

I undersökningen är en forskningsfråga, används datorn som redskap vid högläsning och 

därmed utformades enkätfrågan: Använder ert barn eller barnen dator? 
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Figur 1.3 Barns användande av dator 

 

Resultatet visar ingen markant skillnad på informanternas åldersfördelning när det gäller 

barns användande av dator. I åldersgruppen 26 – 35 år var det 11 stycken som svarade ja och 

17 stycken som svarade nej. Informanterna i åldersgruppen 46 – svarade lika många ja som 

nej. 

 

4.4 CD-sagor 

Här nedan kommer jag redovisa informanternas användandet av CD-sagor vid högläsning i 

hemmet. I dag finns ett stort utbud av CD-sagor och ljudböcker som kompliment till böcker. 

Några innehåller både en ljudskiva och en bok medan andra enbart innehåller en ljudskiva. 

 

4.4.1Användandet av CD-sagor 

Högläsning kan ske i form av en CD-saga eller av en ljudbok. Bokens författare eller annan 

vald person läser upp sagan som spelas in på en CD-skiva. Lyssnaren kan därmed lättare följa 

med i boken eller helt undgå hanteringen av en bok. 
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Figur 1.4 Användandet av CD-sagor 

Undersökningens resultatet i figur 1.4 visar att i åldersgruppen – 25 år  är det fem av sju 

informanter som använder sig av CD-sagor. Vidare visar resultatet att i åldersgruppen 26-35 

år är det 17 av 28 informanter som använder CD-sagor. Denna åldersgrupp har även störst 

resultatskillnad i användandet eller inte användande av CD-sagor. Resultatet av åldersgruppen 

36 – 45 år visar att det är 11 av 21 informanter som använder sig av CD-sagor medan 

åldersgruppen 46- år visar att tre av fyra informanter använder sig av CD-sagor. 

 

Tabell 1.4 Användandet av CD-sagor 

Vid läggdags 18 

I bilen 9 

Vid efterfrågan 7 

På helgen 1 

Annat 1 

Efter maten 0 

Totalt 36 

 

Resultatet av tabell 1.4 grundar sig på de 36 informanter i undersökningen som svarade: ja 

eller annat, på frågan om de använder sig av CD-sagor i figur 1.4. Resultatet 

visar att 18 informanter oftast använder sig av cd-sagor vid läggdas medan 7 informanter 

använder CD-sagor vid efterfrågan. 

 

4.5 Samtal om böcker, CD-sagor och dataspel 

Här nedan redovisas informanternas av samtal vid användandet av böcker, CD-sagor och 

dator. Undersöknings frågorna löd; Diskuterar/samtalar ni om Boken, CD-sagor och 

dataspelen. Resultatet av samtal om böcker grundar sig på 60 stycken informanter.  
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Figur 1.5  Samtal om Böcker 

Resultatet av figur 1.5 visar att åldersgruppen – 25 år alltid samtalar om böcker medan alla 

informanter i åldersgruppen 46- år samtalar ibland om boken de läst. Resultatet av 

åldersgruppen 36 – 45 år visar att endast en informant alltid samtalar om boken de läst och att 

en större andel informanter, ibland samtalar om boken de använt vid högläsningen.  

 

 

Figur 1.6 CD-sagor 

Resultatet av figur 1.6 grundar sig på alla 60 informanter och därmed har alternativet, Nej, 

aldrig en hög svarsfrekvens då informanter som svarat, nej på frågan om användandet av CD-

sagor i figur 1.4 är medräknade i figur 1.6.  

Resultatet visar att 23 informanter ibland samtalar om CD-sagan medan 11 informanter inte 

tänkt på det. 
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Figur 1.7 Samtal om Data-spel 

Resultatet av figur 1.7 visar att svarsalternativet, Nej, aldrig har en hög svarsfrekvens. Detta 

grundar sig i att här ingår alla informanter som svarat, Nej på undersökningsfrågan om barnen 

använder dator i hemmet, se figur1.3.  

Resultatet visar att 21 informanter samtalar ibland om dataspelen medan en informant inte 

tänkt på det. 

 

4.6 Sammanfattning 

Resultatet visar att det oftast är mamman som använder sig av högläsning för barnet/barnen i 

hemmet. Störst andel informanter använder högläsningen på kvällen med huvudsyfte att det är 

mysigt medan 2 % använder högläsning när det efterfrågas. Vald plats för högläsning visar att 

det oftast sker i barnet/barnens sovrum. Ett tydligt resultat som framgår av undersökningen är 

att bara 2 % av informanternas huvudsyfte med högläsning är att stödja barn i sitt lärande.  

Resultatet om användandet av CD-sagor och dator visar att mer än hälften av informanterna 

använder sig av CD-sagor medan enbart 22 informanter svarat att deras barn använder dator. 

Samtal om böcker är för många informanter relativt självklart då stor andel av informanterna 

samtalar om boken de använt vid högläsningen medan resultatet visar att samtala om en CD-

saga eller dataspel inte ger samma starka intryck. Åldersgruppen – 25 år samtalar alltid om 

boken de använt vid högläsningen. 
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5 DISKUSSION 
Syftet med det här examensarbetet är att bidra till en förståelse för användandet av högläsning 

som ett verktyg för barns erövrande av tal- och skriftspråk. För att undersöka detta 

formulerades tre frågeställningar som behandlar när och hur används högläsning, vad syftet är 

med högläsningen och hur används CD-sagor och data. 

 

5.1 Vem läser 

Resultatet från undersökningen visar att övervägande del av informanterna svarat att det är 

mamman i hemmet som oftast använder sig av högläsning för barnet/barnen. Resultatet visar 

att endast 10 informanter svarat att pappan oftast läser för barnet/barnen i hemmet. I 

åldersgruppen -25 år svarade alla informanter att mamman oftast läste för barnet/barnen i 

hemmet. Vad kan det finnas för anledningar eller motiv till undersökningens resultat? Jag kan 

bara spekulera då jag inte har något resultat på anledningarna till vem som oftast läser för 

barnet/barnen i hemmet. En informant svarade att föräldrarnas arbetstider styrde vem som 

oftast läste för barnet/barnen hemma. I dagens samhälle förekommer det många olika 

arbetstider i en mängd olika yrkeskategorier och detta kan vara en bidragande faktor för flera 

av informanterna. Idag finns det även många familjer där en av föräldrarna arbetar på annan 

ort under en längre tid och detta kan också påverka svaret på undersökningsfrågan. 

 

5. 2 Högläsning ur böcker 

Min undersökning visar att övervägande andelen informanter läser 3-5 ggr i veckan för 

sitt/sina barn. Undersökningsresultatet visar även att mindre än hälften av informanterna läser 

varje dag för sitt/sina barn. Resultatet visar även att 12 informanter svarat att de, ibland läser 

för barnet/barnen i hemmet och besvarande av detta alternativ var störst bland åldersgruppen 

36 – 45 år.  

Fox (2003) menar att barn utvecklas till en god lyssnare genom att få ta del av högläsning och 

Svensson (2005) anser att böcker är ett viktigt hjälpmedel för att stärka och berika barns språk 

samtidigt som det ger trygghet och gemenskap. Då undersöknings resultatet visar att 77 % av 

informanterna svarat att högläsning oftast sker i barnet/barnens sovrum kan detta tyda på att 

det ger en trygghet för barnen att ta del av högläsning på en bestämd plats, det vill säga deras 

eget sovrum. Vid högläsning överför läsaren kulturarv, traditioner men även insikt hur bilder 

kompletterar texten i boken. Barn får även ta del av hur språk och text är uppbyggt och även 

hur vårt bläddersystem fungerar. Min studie visar att övervägande del av informanterna ger 

barnen detta genom att använda sig av högläsning i hemmet. 

Det som dock har fått mig att fundera är resultatet av Tabell 1.2 som visar att 8 % har svarat 

att högläsning oftast sker när det finns tid och att 2 % har svarat, när det efterfrågas. Är detta 

spontanläsning, anser informanterna att barnen är för små eller prioriteras inte högläsning i 
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hemmet, vad än informanternas motiv är, har jag tyvärr inte den informationen så denna fråga 

kommer att vara olöst, jag kan bara spekulera.  

Svensson (2009) menar att det är viktigt för barnens språkutveckling att de får ta dela av 

högläsning dagligen och Fox (2003) menar att högläsning skall vara en vana, den skall ske 

som en rutin med samma plats och samma tidpunkt gärna som en enkel godnattsaga. Min 

studies resultat visar att de flesta informanter ger barnen denna språkutveckling i hemmet. 

Oftast sker det genom att använda sig av högläsning på kvällen i barnens rum genom en 

kvällssaga precis som Fox (2003) menar att det skall ske. Miljön för högläsning bör vara 

enligt Ekström (2004) lugn och trygg där barn sitter eller ligger bekvämt för att få störst fokus 

och koncentration. Jag tror att detta uppfylls hos informanterna då övervägande har svarat att 

högläsning oftast sker på kvällen i en säng i barnens rum. 

Det övergripande resultatet visar även att informanternas huvudsyfte med högläsningen är att 

det är en mysig stund tillsammans. Det intressanta med detta resultat är att de 68 % som 

svarat att huvudsyftet är att det är mysigt kan ha helt olika definitioner om vad mysigt är och 

detta finner jag intressant. Hur kommer det sig att så många valt svarsalternativet mysigt och 

inte något annat alternativ? Enligt Svenska akademins ordbok (2010) betyder ordet mysig – 

trivsam och hemtrevlig men kanske omfattas närhet och trygghet även in i denna beskrivning. 

Det var bara 2 % av informanterna som svarade att deras huvudsyfte var, att stödja barns 

lärande. 

 

5.3 Användandet av CD-sagor och dator 

Resultatet av undersökningen visar att av de 60 besvarade enkäterna var det totalt 58 % 

procent som använde sig av CD-sagor medan användandet av dator bara uppgick till 38 %. 

Varför är det sådan skillnad, hur kommer det sig att datoranvändandet är så lågt. 

Undersökningens resultatet visar att 37 stycken informanter svarade att deras barn inte 

använder datorn hemma. En informant berättade efter undersökning att deras barn inte 

använde datorn för föräldrarna ansåg att barnet vara för litet. En annan informant berättade att 

deras barn ibland kunde sitta brevid storebror när han spelade dator spel men spelade inte 

själv. En tredje informant berättade varför hon kryssat i nej alternativet och det berodde på 

den enkla anledningen att de hade ingen dator i hemmet. Av 60 informanter svarade 37 nej 

och jag har bara tagitdel av tre informanters förklaring i varför barnet/barnen inte använder 

dator.  Då jag inte har vetskap om vad de andra 23 informanterna kan ha för motiv till varför 

de inte använder datorn, finner jag detta som en intressant ny forskning fråga för fortsatt 

forskning. 

Undersökningens resultat visar att 36 av 60 informanter använder CD-sagor. Syftet med att 

informanterna låter barnen använda sig av CD-sagor är enligt undersökningsresultatet, att det 

oftast skall fylla en funktion så som tidsfördriv i bilen eller att barnet skall somna.  
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5.4 Samtal 

Svensson (2009) menar att många föräldrar anser att samtal och frågor om bokens innehåll 

bidrar till att barnen blir pigga efter godnattsagan och därmed uteblir ofta samtalen. Trots 

detta visar studiens resultat att det ofta förs samtal runt de böcker informanterna läst, men inte 

om CD-sagor och dator.  Studiens resultat visade att sex informanter svarat att de inte tänkt på 

det eller att de aldrig samtalar om boken de läst. Därmed anser jag att övervägande resultat av 

studien visar att samtal om böcker ofta sker i hemmiljö. Resultatet från åldersgruppen – 25 år 

visar att de alltid samtalar om boken de läst och detta kan bero på att dessa unga informanter 

har fått mer information genom BVC, bibliotekarier, massmedia och reklam om vikten av att 

läsa för barn och detta kan påverka resultatet. Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006) 

menar att samtal om böckers innehåll, texter, bilder och språk ger möjligheten till bearbetning 

och hantering av egna tankar där bokens innehåll kan återge barnens egna erfarenheter. 

Chamber (1998) menar att samtal om böcker stärker barnens ordförråd.  

Mina funderingar om samtal runt CD-sagor är att dessa kanske ses mer som en nattprocedur 

då barnen hör en stund på sagan och sedan somnar och därmed kan man inte samtala om 

sagan. Jag tror att CD-sagor kan vara ett komplement i nattproceduren men jag tror även att 

CD-sagor kanske används som ersättare för en högläsande vuxne. Jag ser dock inget fel i detta 

då CD-sagor är ett högläsningsverktyg. En tanke jag har om datorn är att den kanske ses mer 

som en leksak än som ett högläsningsverktyg där av förs inga kontinuerliga samtal. 

 

5.5 Metodreflektion 

Valet av att använda en enkät som undersökningsmetod har passat besvarande av 

frågeställningarna väldigt bra. Stukát (2005) och Johansson och Svedner (2006) menade att 

enkäter ofta har ett stort bortfall men i och med att jag valde att lägga enkätundersökningen 

när informanterna hämtade sina barn på förskolan och att enkäten då besvarades på plats, 

förekom inget bortfall. Intervju som metod kunde ha används istället för enkät men jag ansåg 

att undersökningsunderlaget inte kunde vara lika stort som i användandet av en 

enkätundersökning och därmed känns mitt val av metod helt korrekt då jag har ett stort 

underlag för min undersökning. 

Urvalsgruppen bestod av informanter från tre olika kommunala förskolor och detta gav större 

mångfald och ett bredare underlag för studien. 

Enkätens struktur har gett informanterna färdiga svarsalternativ vilket har genererat till 

relativt korta svar och inte så tidskrävande för informanterna. Om svarsalternativen inte 

överensstämmer med informanternas syn på frågan fanns alltid ett öppet svarsalternativ. 

Enkätfrågornas svarsalternativ kunde ha varit färre till antalet på några av frågorna. 

Svarsalternativen kunde ha varit färre till exempel i frågan, vad läser ni oftast, indelningen av 

böckerna blev lite onödigt många. Det samma gäller urvalet av dataspel. 
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Bearbetning av data skedde i googel-dokument och det fungerad väl. För att få ett 

förtydligande av hur informanterna i varje åldersgrupp besvarat enkätundersökningen krävdes 

ännu en sortering som sammanställdes i Microsoft Excel och detta var tidskrävande.  

Den personliga kontakten med informanterna och deras positiva syn till att medverka i 

undersökningen var hög. 
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5.6 Fortsatt forskning 

Under mitt arbete med detta examensarbete har olika infallsvinklar av högläsningens 

användande och syfte väckt mitt forskningsintresse. Till exempel kan en djupare 

undersökning om användandet av högläsning i hemmiljö vara en fortsatt forskning där 

observationer likt Fast (2008) gjort i sin studie. Detta skulle vara väldigt intressant då med 

inriktning på böcker, CD-sagor och dator som verktyg för barns erövrade av tal- och 

skriftspråket.  

En djupare forskning av CD-sagor och ljudböckers betydelser för barns lärande både i 

hemmet och på förskolan är ett annat forskningsområde som skulle vara intressant att få ta del 

av. 

Forskning om barn i förskoleåldern 1-5 år och deras användande av datorn som ett 

högläsningsredskap är begränsad och ett relativt nytt forskningsområde. Forskning om hur 

barn kan erövra tal- och skriftspråket med dator som redskap för lärande är därmed ett 

intressant forskningsområde. Vilka datorspel/program kan vi använda för att stärka barns 

erövrande av tal- och skriftspråket? 
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Bilaga 1   

Till Föräldrar på xxxxxx förskola! 

Hej, jag heter Terese Nygren och studerar på Högskolan i Gävle med inriktning förskola. Jag 

är stationerad på xxxxx förskola sedan hösten 2007 där jag gör min verksamhets förlagda 

utbildning (vfu. )Denna höst är min sista termin på lärarutbildningen och då skriver jag ett 

examensarbete om, hur barn tar del av högläsning i hemmet. För att få ett bredare 

undersökningsområde vänder jag mig till er föräldrar på xxxxx förskola med en 

enkätundersökning 

Jag hoppas ni vill delta i en studien riktar sig till föräldrar med barn i förskolan som 

genomförs med en enkät och deltagande sker anonymt och frivilligt. Svar kommer ej kunna 

kopplas till enskild individ och datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 

lärarutbildningen. 

Ni kommer att få besvara ett frågeformulär på förskolan vid hämtning eller lämning av era 

barn. Jag kommer att finnas på förskolan onsdag eftermiddag den xxx och torsdag 

eftermiddag den xxx, övig tid kommer det finnas en pärm för återlämning av frågeformuläret 

på förskolan. 

Vid frågor eller funderingar angående studien kontakta mig gärna. 

Tack på förhand för Er medverkan. 

Terese Nygren 

Tele: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

 

Handledare : Annika Elm-Fristorp 

Akademin för utbildning och ekonomi 

Tele: xxxxx 

E-mil: xxxxx 

Högskolan i Gävle 
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Bilaga 2   Högläsning 
En undersökning om högläsning i hemmet . 

Endast ETT svarsalternativ per fråga. 

Tack för er medverkan. 

 

 

Kön på den svarande  

Kvinna 

Man 

 

Ålder på den svarande  

- 25 

26-35 

36-45 

46 - 

 

Hur ofta läser ni för barnet/barnen hemma?  

Varje dag 

1-2 ggr i veckan 

3-5 ggr i veckan 

1 gång i månaden 

Ibland 

Annat 

 

Vem i familjen läser oftast för barnet/barnen?  

Mamma 

Pappa 

Äldre syskon 

Farmor/mormor 

Farfar/morfar 

Annan 
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När läser ni oftast?  

På kvällen 

På eftermiddagen 

På morgonen 

Bara på helgerna 

När det finns tid 

När det efterfrågas 

Annat 

 

Miljö - Vilket rum läser ni oftast i?  

Vardagsrummet 

Barnets/barnens sovrum 

Lekrummet 

Föräldrarnas rum 

Biblioteket 

Köket 

Annat 

 

Rummets miljö - Vart befinner ni er oftast när ni läser?  

I soffan 

I sängen 

På golvet 

Vid bordet 

Annat 

 

Vad läser ni oftast?  

Bilderböcker – Bok med bilder, illustrationer med lite text Totte - böcker 

Barnböcker – Bok med mycket text, Pippi Långstrump, Kråke. 

Sagor – Hans och Greta, Törnrosa, Snövit. 

Serietidningar – Bamse. Kalle Anka 

Skönlitteratur – Romaner, noveller 

Annat 
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Vad är ert huvudsyfte med högläsningen?  

Avslappnande 

Mysigt 

För att barnet/barnen skall somna 

Gå ner i varv 

Fördriva tiden 

För att stödja barn i sitt lärande 

Vet ej 

Annat 

 

Högläsning vid datorn 
Högläsning innefattar även tid vid datorn då en vuxen är närvarande. 

 

Använder ert barn eller barnen dator?  

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Hur ofta spelar han/hon data. Vid "Nej" på tidigare fråga hoppa vidare till CD-sagor. 

Varje dag 

1-2 ggr i veckan 

3-7 ggr i veckan 

Endast ibland 

Endast på helgen 

Endast på förskolan 

Vet ej 

Annat 
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Finns det en vuxen med vid datoranvändningen?  

Ja, alltid 

Ja, ibland 

Nej, aldrig 

Annat 

 

Vad spelar barnet eller barnen oftast på datorn?  

Internet spel 

Pedagogiska dataspel från ”lek och lär” – Förskolan, första klass, vilda djur. 

Spel från ”levande böcker” – Mulle Meck, Halvan 

Spel från ”Lyssna och spela & gramofon”. Pippi Långstrump, Karlson, Lotta på bråkmakagatan 

Spel från ”Bara bra barnspel” – Bolibompa, Myror i brallan, Anki och Pytte. 

Kalle kunskap serien 

Vet ej  

Annat 

 

Vad är ert huvudsyfte med att låta barnet/barnen spela data?  

Har inget syfte 

Det är avslappnande 

Det är roligt 

För att stödja barn i sitt lärande 

En trevlig stund tillsammans 

Vet ej 

Annat 
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CD-sagor 
CD-sagor är också en del av högläsning. 

 

Använder ni er av CD-sagor  

Ja 

Nej 

Annat 

 

När lyssnar ni oftast på CD-sagor?  

I bilen 

Vid läggdags 

Efter maten 

Vid efterfrågan 

På helgen 

Annat 

Vad är ert huvudsyfte med att lyssna på CD-sagor?  

Avslappnande 

För att somna 

Roligt 

För att stödja barn i sitt lärande 

Vet ej 

Annat 
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Diskuterar/samtalar ni sedan om CD-sagorna?  

Ja, alltid 

Ja, ibland 

Nej, aldrig 

Har inte tänkt på det 

Annat 

 

Diskuterar/samtalar ni sedan om dataspelen?  

Ja, alltid 

Ja, ibland 

Nej, aldrig 

Har inte tänkt på det 

Annat 

 

Diskuterar/samtalar ni sedan om boken ni läst?  

Ja, alltid 

Ja, ibland 

Nej aldrig 

Har inte tänkt på det 

Annat 

Submit
 

Powered by Google Docs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.google.com/
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Bilaga 3  

Resultat 

Här redovisar resultat från frågorna i enkätundersökningen som inte redovisades i 

examensarbetet. 

Figur 1.9 Rummets miljö 

 

Figur 1.9 visar att miljön för högläsning sker oftast i sängen. 

 

Figur 2.0 Bokval  

 

Figur 2.0 visar att barnböcker oftast används vid högläsningen i hemmet. 
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Figur 2.1 Dator tillfällen 

 

Figur 2.1 visar att datorn endast ibland eller 1-2 ggr i veckan. 

 

Figur 2.2 Vuxnas deltagande vid datorn 

 

Figur 2.2 visar att vuxna ibland finns med vid användandet av dator. 
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Figur 2.3 Dataspel 

 

Figur 2.3 visar att åldersgruppen -25 år använder två olika spelsorter, Lek & lär och Lyssna, 

spela, gramofon medan åldersgruppen 46- år använder sig av, Lek & lär och Bara bra spel. 

Ingen av dessa två åldersgrupper använder internet eller Kalle kunskap. 

 

Figur 2.4 Syfte med användandet av dator 

 

Figur 2.4 visar att informanternas syfte är att det är roligt. Det är enbart fyra informanter som 

använda datorn med syfte att ge barnen stöd i sitt lärande. Resultatet visar även att syftet, att 

få en trevlig stund tillsammans besvarades enbart av informanter i åldersgruppen 26-35 år. 
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Figur 2.5  Syfte med användandet av CD-sagor 

 

Figur 2.5 visar att informanternas syfte med CD-sagor är för att somna och att det är roligt. 

Ingen åldersgrupp besvarade syftet som stöd för barns lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


