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Abstract                

Det övergripande syftet med studien är att undersöka föräldrars gemensamma aktiviteter med 

barn i åldern ett till fem år. Ett ytterligare syfte är att undersöka vilka andra aktiviteter som 

kan påverka den tid föräldrar ägnar åt högläsning tillsammans med sina barn. Detta med 

anledning av Läsrörelsens och Junibackens, rapport som visar på att föräldrars dagliga 

läsande för sina barn har minskat från 75 procent till att nu vara nere på 35 procent. Om så är 

fallet borde denna aktivitet ha ersatts med något annat.  

Empirin grundas på enkätsvar från 50 föräldrar med barn på fyra olika förskolor. Förskolorna 

var geografiskt spridda inom samma kommun. Studien omfattade tre kommunala samt en 

privat förskola. 

Resultatet visar att föräldrar och barn gör många olika saker tillsammans. Den genomsnittlige 

föräldern tittar på TV tillsammans med sitt barn 45 minuter, läser 5 gånger i veckan för sitt 

barn i 22 minuter varje gång, besöker biblioteket, har fått en bokgåva av BVC men inte någon 

information om hur man bör läsa för sitt barn. De leker med sitt barn i 58 minuter om dagen. 

Ur ett språkutvecklingsperspektiv skulle ett barn till genomsnittsföräldern ha goda 

förutsättningar att utveckla sitt språk och troligen också utveckla goda läsvanor. Studien visar  

att ett utökat samarbete med hemmen kan vara aktuellt för att på så sätt sprida informationen 

om högläsningens betydelse. Studien visar samtidigt att förskolan behöver fokusera på 

högläsning, eftersom många barn inte får det i hemmen. 
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pedagoger och skolområdeschefer på de fyra förskolor som studien omfattade. Ett stort tack 

för all hjälp. 
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1. Inledning 
Genom högläsning tillsammans med barn väcker vi barnens nyfikenhet för ord, berättelser 

och lusten att läsa. Barnet vänjer sig vid skriftspråket och uppmärksammar att det till viss del 

skiljer sig från det talade språket. Ytterligare en aspekt, som kanske ibland förbises, är att 

högläsningen bidrar till en nära och känslomässig kontakt mellan föräldrar och barn. 

Högläsning lägger grunden till språket och i förlängningen påverkar den barnens läsförståelse 

i skolan (Dominkovi´c et al. 2006). 

För att påverka och informera föräldrar om läsningens betydelse pågår projekt runt om i 

världen. Rydsjö (2012) presenterar i rapporten ” Dags att höja ribban!?” det första Bookstart-

projektet som startade i Western Australia. Projektet innebär att vid 6-veckorskontrollen 

överlämnas den första bokgåvan. Föräldrarna får tillsammans med noga utvalda böcker också 

råd och information om läsningens betydelse. Utifrån ökade kunskaper om små barns hjärnor 

och kapacitet att utveckla sitt språk anser de australiensiska myndigheterna att tidiga insatser 

är ett logiskt val om man vill påverka familjers attityder och vanor.  

 Literacy begins at birth. Seventy five percent of brain development happens in a 

 child´s first three years of life and by age five, 80 percent of their language is in place. 

 So, as a parent, you are your child´s first and most important teacher.  

           ( Rydsjö 2012 s.51). 

Detta budskap får 60 000 familjer varje år i Western Australia.  

Ett svenskt projekt för att stimulera barns läsning pågår mellan BVC och biblioteken. Många 

svenska kommuner delar ut ett presentkort på en bokgåva som sedan kan hämtas på 

biblioteket. Den kartläggning som gjorts av samarbetet visar på stora skillnader mellan olika 

kommuner. Gåvoböcker delas ut i kommunen, men om inte samarbete finns mellan 

biblioteket och BVC når inte böckerna de nyfödda barnen och deras föräldrar (Rydsjö, 2012). 

 

En stor internationell studie, PIRLS (2011) som står för Progress in International Reading 

Literacy Study genomförs var femte år och mäter läsförmågan hos elever i fjärdeklass. 

Studien visar att de svenska elever kontinuerligt försämrat sin läsförmåga sedan 1991. De 

läser både långsammare och med mindre förståelse. Studien visar också att de fått sämre 

tillgång till böcker i hemmen och att de besöker ett bibliotek allt mer sällan. Det framkom 

även av studiens enkätsvar att elevernas socioekonomiska bakgrund var av betydelse för deras 

prestationer gällande läsning. Socioekonomisk bakgrund innefattar en rad olika faktorer, som 
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eleverna har med sig hemifrån. Dessa faktorer innefattar föräldrarnas engagemang samt 

erfarenheter från såsom fritidsaktiviteter, utbildning och yrkesliv. PIRLS (2011) visar att barn 

till välutbildade föräldrar presterar bättre än barn med lågutbildade föräldrar.  

Skolverkets rapport PISA 2012 ( Programme for International Student Assessment) tar upp 

samma problematikmed med svenska barns försämrade läsförmåga. Sverige deltog för femte 

gången i OECD:s internationella studie. Undersökningen genomförs vart tredje år och 

undersöker 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Proven är 

utformade för att pröva kunskaper och färdigheter relaterade till vardagslivet och av betydelse 

för vuxenlivet. PISA syftar också till ökad förståelse för orsakernas till och konsekvenserna 

av observerade skillnader i kunskaper. Jag har valt att fokusera på resultatet i läsförståelse. 

Läsförståelse i PISA mäter elevernas förmåga att förstå, använda, reflektera över och 

engagera sig i texter för att uppnå sina mål och utveckla sina kunskaper.  

I skolverkets rapport PISA (2012) jämförs tidigare resultat i läsförståelse. Enligt rapporten har 

läsförståelsen hos de svenska eleverna sjunkit med 14 poäng jämfört med PISA 2009 och med 

33 poäng jämfört med PISA 2000. Nitton OECD-länder har ett medelvärde, som är högre än 

Sverige, däribland Finland, Norge och Danmark. Skolverket slår fast att den svenska skolan 

befinner sig i ett allvarligt läge när det gäller kunskapsutvecklingen. PISA (2012) bekräftar 

och förstärker bilden av föregående internationella undersökningar däribland PIRLS 2011 och 

PISA 2009. Dessa tillsammans påvisar att svenska grundskoleelevers kunskaper i 

läsförståelse, matematik och naturkunskap har försämrats under de senaste decennierna. 

Skolverket ställer i sin avslutande diskussion en rad hypoteser om vad som kan ligga bakom 

den försämrade resultatutvecklingen. De tar upp betygsystemet, skolvals- och 

friskolereformen, kommunaliseringen, individuella arbetsformer, ökad datoranvändning samt 

förändrade läsvanor som några av faktorerna vilka påverkat resultatet negativt. Skolverket 

anser att det krävs ytterligare studier och forskning innan det går att få en tydlig bild av 

orsakerna bakom utvecklingen (PISA, 2012). 

Enligt Läsrörelsen och barnkulturhuset Junibackens rapport läser endast 35 procent av 

föräldrar med barn i åldern 0-9 år dagligen med sitt barn. Tidigare mätningar visar betydligt 

högre siffror. Mellan åren 1984 och 2003 gjordes vartannat år mätningar av Mediamätning i 

Skandinavien AB. Dessa visar att andelen barn, som fick böcker lästa för sig, minskat från 80 

procent 1984 till 74 procent 2003. Idag är siffran nere på 35 procent enligt 

marknadsundersökningsföretaget YouGov:s undersökning. Cirka 1000 intervjuer har 

genomförts bland föräldrar med barn i åldern 0-9 år under februari- mars 2012. De anser att 
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urvalet är representativt för den svenska befolkningen i åldern 25-50 år (Läsrörelsen, 2012). 

Under ungefär samma tidsperiod har biblioteksbesöken i Sverige sjunkit från 60 procent 2001 

till att 2007 vara på 36 procent (Holm, 2010). 

Rydsjö(2012) tar i sin rapport “Dags att höja ribban” också upp att begreppet literacy har fått 

en vidare innebörd och innefattar idag en mängd olika uttryckssätt, utöver direkta läs- och 

skrivaktiviteter. Barn möter språket på en rad olika sätt genom tal, gester, bilder, symboler, 

mobiltelefon och datorer.  

Enligt en amerikansk undersökning visar på att de föräldrar, som aktivt deltar i sina barns lek 

gör att barnet får samma språk och litteracitetutveckling som vid högläsning. Undersökningen 

är gjord vid School of Communication, Ohio, USA (Nathanson & Rasmussen, 2011).  

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, tar upp att vårdnadshavaren har ansvar för 

sina barns fostran och utveckling. Den tar också upp att förskolan ska vara ett komplement 

och att dess arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 

Jag tror att min studie kommer att vara till nytta i mitt kommande arbete som förskollärare där 

jag vill ha ett nära och utvecklat samarbete med föräldrarna.  

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka föräldrars gemensamma aktiviteter med 

barnen i åldern ett till fem år.  

 

 

Frågeställningar 
I vilken utsträckning ägnar sig föräldrar åt högläsning och andra gemensamma aktiviteter 

tillsammans med sina barn? 
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3. Tidigare forskning och teorianknytning 
 

I detta avsnitt presenteras forskning med inriktning på små barns språkutveckling. Den 

beskriver även betydelsen av hemmets litterära miljö och betydelsen av engagerade föräldrar, 

som är aktiva i sin föräldrar roll   

 
Högläsningens betydelse 

I en artikel publicerad av Akademibokhandeln tar professor Lundberg (2013) upp fördelar 

med högläsning. Han radar upp argument som trevnad, känsla av närhet, trygghet, och att 

barn lär sig att böcker inrymmer en värld utanför den omedelbart närvarande. Barn lär sig att 

allt sker i en viss ordningsföljd, de utvecklar sitt ordförråd, förstår hur orden är uppbyggda 

och upptäcker språkets fantastiska symboliska kraft. De får vänja sig vid att vara 

uppmärksamma och att följa en röd tråd. Barnen utvecklar också ett intresse för ett långsiktigt 

och varaktigt intresse för läsning. Upptäcker böckernas källa till glädje, som kan föra dem till 

fantastiska världar av överraskningar och spänning (Lundberg, 2013). 

 Fox (2004) tar i boken “Läsa högt” upp sina egna erfarenhet av att läsa högt för sitt barn. 

 Att läsa högt för min dotter var en fantastisk upplevelse. Alla möjliga slags härliga 

 böcker stärkte banden mellan oss. Vi lärde känna varandra bättre och kom att älska 

 varandra mer på grund av alla de sagor och berättelser vi upplevde tillsammans. Jag 

 hade inte insett att detta att jag regelbundet läste högt för Chloe skulle innebära att 

 hon lärde sig läsa utan att någon undervisade henne. (s.s.11-12). 

 

Fox (2004)  hänvisar till ny forskning, som visar att de första åren är avgörande för ett barns 

utveckling. Endast 25 procent av barnets hjärna är utvecklad vid födseln. De resterande 75 

procenten utvecklar barnet under sitt första levnadsår. Ju mer stimulans barnet får genom sina 

olika sinnen ju snabbare går utvecklingen. När barn stimuleras genom att höra prat, sånger, 

rytmer, upprepningar i ramsor och sagor ju lättare har barn för läsinlärning. Om vi läser högt 

och pratar om det vi läser “vässas” barn hjärnor samtidigt som de utvecklar sin förmåga att 

koncentrera sig.  

Lundberg (2010) tar upp samtalets betydelse kring högläsningssituationen. En 

forskningsstudie om föräldrars och pedagogers olika sätt att samspela med barn under 

högläsning visar att det finns stora skillnader. Föräldrar och pedagoger som samtalar och 
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diskuterar bilder samt okända begrepp har visat sig stimulera språkutvecklingen mer än enbart 

högläsning. Barn behöver regelbundna vanor för att känna trygghet. Därför bör det vara en 

ritual att läsa högt varje kväll, samma plats, tid, samma soffa och samma böcker (Fox, 2004). 

Fast (2008) benämner högläsning som ett literacy event. Det kan både vara muntligt eller 

skriftligt, men kan också vara muntligt och skriftligt samtidigt. Literacy event kan översättas 

med skrifthändelse och förekommer i amerikansk och brittisk skriftbruksforskning. Begreppet 

definierades av Heath (1983). Det finns många olika sätt att läsa för barn, som varierar från 

situation till situation beroende på barnets ålder. För det lilla barnet rör det sig till en början 

mest om att titta på bilder och namnge dessa. I samband med högläsning får barnen vanor 

men också attityder till själva läsandet. Detta bidrar till skapandet av barnens språkliga 

habitus ett uttryck som instiftades av Bourdieu (1999). Habitus i detta sammanhang innebär 

att barn får goda läsvanor och kommer att se sig själva som läsare innan de kan läsa (Fast, 

2008). 

Detta stadium i barnens språkutveckling benämner forskarna med pre-läsning (Lindö, 2011). 

Både Svensson (2009) och Liberg (2006) tar upp och betonar betydelsen av att ge barnet 

tydlig respons när de pre-läser och pre-skriver. Barnet ska behandlas som en kompetent språk- 

och skrivpartner, vilket innebär att barnets språkliga självförtroende utvecklas. 

Svensson (2009) lyfter fram betydelsen av det verbala språket, röstläget, tonfall och 

kroppsspråk såsom viktiga verktyg för att entusiasmera, bekräfta och inbjuda barnen att delta 

i sagostunder. Hon hänvisar till Wells (1985) undersökning, som visar att de barn som sedan 

tvåårsåldern lyssnat på upplästa berättelser har ett bättre talspråk och bättre läsutveckling vid 

sju år än kontrollgrupper. 

Högläsning gör dessutom barnen delaktiga i en social inlärningsprocess. De vuxna fungerar 

som viktiga förebilder. Böckerna ska inrymma en språklig utmaning, men den ska inte vara 

allt för svår. Det finns en gyllene regel enligt författaren. Böckerna, som ska läsas, bör ligga 

nätt och jämnt över barnens utvecklingsnivå (Lundberg, 2013). 

Vygotskij (1930 / 1978) benämner en sådan situation för den proximala utvecklingszonen. 

Proximal utvecklingszon kan förklaras med att det är det närmaste belägna utvecklingssteget, 

som en individ inte kan klara själv, men med hjälp av en kamrat eller vuxen klarar barnet 

uppgiften. 

Liberg (2006) ger ett annat perspektiv på vad ett lästillfälle kan ge. Det ger barn kunskap om 

hur man beter sig som läsare. Barn lär sig att böcker ska behandlas på ett speciellt sätt. De är 

inga leksaker utan bladen vänds försiktigt samt att berättelsen leds framåt av bilderna/texten.  
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Dessa sagostunder är magiska, dramatiska och sagorna läses med både variation i röstläge, 

tonfall och med hela kroppen.  

Det går inte att exakt säga hur man ska göra för att läsa bra men man ska läsa med så stor 

inlevelse som möjligt. Vi ska tänka på hur vi håller kroppen, uttrycket vi har i ögonen och att 

vi höjer och sänker rösten samt betonar vissa ord lite extra (Fox, 2004). 

Den amerikanska psykoanalytikern Bruno Bettelheims visar på en annan aspekt på sagans 

betydelse för barn. De klassiska folksagorna visar i symbolisk form, vad som väntar barnet i 

dess utveckling till vuxen. Peter och vargen, som är en klassisk folksaga har ett lärande 

budskap. Budskapet är att om du missbrukar dina vänners förtroende, genom att flertalet 

gånger luras tror de inte på dig när du talar sanning (Kåreland, 2009). 

 

Språkfrämjande projekt 

Rydsjö (2012) har på initiativ från Regionbiblioteket Halland och med ekonomiskt stöd från 

Kulturrådet och Region Halland gått igenom ett antal läsfrämjande projekt runt om i världen. 

Det finns enligt Rydsjö en stark tradition att genomföra projekt som syftar till att stödja och 

stimulera små barns språkutveckling.  

Alla barn ska kunna utveckla ett rikt och levande språk, som redskap för personlig 

utveckling och för att kunna delta i samhället, det är en rättighet som uttrycks bl.a i 

Barnkonventionen. Föräldrar och barn bygger språket tillsammans när de samspelar, 

pratar, sjunger och ramsar, och anknytningen mellan barn och föräldrar stärks 

(Rydsjö, 2012, s.7). 

Rapporten innehåller internationella forskningsstudier och språkstimulerande projekt runt om 

i världen. Syftet med rapporten är att utvärdera olika projekt både i Sverige och i övriga 

världen för att ta tillvara positiva erfarenheter för ett fungerande samarbete mellan BVC och 

biblioteken. Rapporten tar upp familjens betydelse för språkutvecklingen.   

En stor studie, som genomfördes i Bristol (1986) av forskaren Gordon Wells följde 128 barn 

från förskoleåren upp till att de var tio år. Syftet var att undersöka om det fanns ett samband 

mellan tillgång på böcker i hemmet, om föräldrarna läste för barnen och hur de senare klarade 

skolstarten. Studien visade att oavsett föräldrarnas utbildning eller ekonomi klarade de barn, 

som man läst för, sig bättre än de barn som inte fått den erfarenheten. Detta avspeglas i 

skolresultatet ända tills studien avslutas. Rapporten visar med klar tydlighet att föräldrarnas 

roll är viktig.  

I Sverige har några liknande studier gjorts.  Rydsjö (2012) redovisar i sin rapport ”Dags att 
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höja ribban” ett projekt som startade i Markaryd 1984. Projektet fick namnet BokNallen och 

blev en del av ett heltäckande språkprogram för alla barn, 0-16 år. Idén kom från en rektor 

som var medveten om hur svårt skolan har att kompensera de barn som kommer till skolan 

med brister i språkutvecklingen. Projektet vände sig till alla familjer i kommunen. Det innebar 

samarbete med BVC, hembesök under barnets första år, en bokgåva, en “bollek” och 

erbjudande om att låna ur en stor väska med biblioteksböcker. Det unika med BokNallen var 

dels metoden med hembesök, dels den forskning som utvecklades, där man undersökte hur 

projektet påverkade barnen. Det visade sig att BokNallebarnen hade bättre ordförråd och en 

allmänt bättre språklig förmåga, jämfört med en kontrollgrupp. Barnens föräldrar uttryckte att 

de nu var medvetna om hur de skulle tala om bilderna i böckerna. BokNalle-verksamheten i 

Markaryd lades ner i juni 2009. 

Ett projekt kallat ”Alfons öppnar dörren” drevs på två orter i Halland, 2001-03 och syftade till 

att stödja invandrarbarns språkutveckling. Tanken var att det skulle vara ett samarbetsprojekt 

med BVC, men av olika skäl blev det i första hand ett samarbete mellan förskolor och öppna 

förskolor. Om projektet verkligen påverkade barnens språkförmåga är inte utvärderat enligt 

Rydsjö (2012) eftersom utvärderaren kom in för sent i projektet. Förskollärarna gjord den 

bedömningen att barnen fått en vana vid att använda böcker och bibliotek. 

Bokgåvor eller bokpaket startade i Birminghamn 1992. Utvärdering av projektet visade att 

föräldrar till bookstart-barnen efter tre år visade på ett ändrat beteende. Undersökningen 

genomfördes dels med intervjuer och med observationer i hemmet hur föräldrarna läste för 

sina barn. På en av intervjufrågorna svarade 75 procent av Bookstart-föräldrarna att de köpte 

böcker som presenter medan endast 10 procent i kontrollgruppen köpte böcker. 

Observationer i hemmen visade att föräldrarna läste hela texten, pratade om berättelsen, 

uppmuntrade barnet till samspel samt ställde frågor kring texten. Detta tyckes ge barnen 

fördelar. De var mer koncentrerade i samband med läsning. De visade också större intresse för 

böcker än vad barn i kontrollgruppen gjorde. Vid de tester som genomfördes vid skolstarten 

visade det sig att Bookstarts-barn presterade bättre än andra barn (Rydsjö, 2012). 

 

I Sverige har gåvoböckerna funnits i nästan 20 år enligt Rydsjö (2012). En enkätundersökning 

till Sveriges kommuner angående samarbete mellan bibliotek och BVC visar att 86 procent av 

kommunerna har ett samarbete. Ibland får barnet bokgåvan på BVC, ibland överlämnas ett 

presentkort som kan lösas in på biblioteket 

Rydsjö (2012) avslutar sin rapport med att mängden forskningsresultat, som visar hur viktigt 
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det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är avgörande. 

Frågan är inte om det behövs sådana insatser utan hur dessa ska se ut. Hon ger i rapporten 

förslag på olika åtgärder för att förbättra informationen om forskningsområdet early literacy 

eller early child-hood litteracy som är ett relativt nytt område samt sprida kunskapen om hur 

viktiga de första åren är för språkutvecklingen. 

Rydsjö (2012) citerar i sin rapport PIRLS 2006. 

Barn som har många böcker omkring sig hemma har bättre läsfärdigheter. Svenska 

barn får dock allt sämre tillgång till böcker i hemmet (s.53). 

   

Forskning kring språkutveckling 

En studie i USA har jämfört kommunikationen mellan barn och föräldrar vid sagoläsning, TV 

tittande och aktivt lekande (Nathanson & Rasmussen, 2011). 

Studien fokuserar på skillnader på vilket sätt mödrar kommunicerar med sina barn under olika 

aktiviteterna. Den belyser också att hur viktigt det är att erbjuda material/ böcker, som 

intresserar barnet. Undersökningen omfattar 73 mödrar och barn, som svarat på de flygblad 

vilka delats ut på olika offentliga inrättningar. Dessa har kallats till intervjuer och 

observationer på universitetet. Barnens ålder varierar från 18 mån till 6 år. För att studien ska 

vara så realistisk som möjligt byggdes ett “vardagsrum” upp på skolan. Mödrarna 

uppmanades att vara på samma sätt som hemma. De informerades om att forskningen syftade 

till att ta reda på vad som intresserade deras barn mest. Det fanns böcker, leksaker och TV. 

Under de första 10 minuterna skulle barn-mödrar sysselsätta sig med det, som intresserade 

barnet mest och de resterade 20 minuterna fick de själva göra vad de ville. Studien visar att 

det var en jämn fördelning mellan aktiviteterna. En tredjedel valde böcker, en tredje del valde 

leksaker och den resterande tredjedelen valde TV. 

Undersökningen pågick under två månader med träffar varje vecka. Resultatet visar att inom 

de fem olika områdena som studerades (kommunikation, frekvens, frågor, förklaringar och 

direktiv) samtalade mödrarna mer med de mindre barnen än de mödrar som hade större barn. 

Det som förvånade forskarna var att det var ungefär samma språkliga kommunikation vid 

läsning som vid lek. Däremot förekommer det ytterst lite kommunikation vid TV-tittande och 

de noterade även att det var mindre kommunikation i leken om TV stod på i bakgrunden. 

Forskarna föreslår att föräldrar ska utbildas i hur viktigt det är att kommunicera med sina 

barn. De vill uppmana föräldrar att erbjuda sina barn andra mer kommunikativa 

sysselsättningar, som att spela spel, leka och läsa när barnen vill se på TV ( Nathansson & 



 
 
 
 
 

13 
 

Rasmussen, 2011). 

 
Forskare på Elon universitetet, USA har intresserat sig för hur föräldrar läser för sina barn. 

Studien omfattar 26 föräldrar med barn i åldern tre år. I den ingår lika många pojkar som 

flickor. Undersökningen består av både intervjuer med föräldrarna och observationer. 

Föräldrarna observerades när de läste två böcker för sina barn. Samtliga föräldrar läste samma  

böcker. Innan observationen intervjuades föräldrarna om hur ofta de läste för sina barn, samt 

vilken utbildning och ålder det var på föräldrarna. Resultatet av studien visar att mödrar har 

mer kommunikation med sina söner än med döttrarna och att fäder har mer kommunikation 

med sina döttrar än med sina söner. Forskarna är medvetna om att deras studier har sina 

begränsningar eftersom studien inte omfattar fler än 26 föräldrar (Vandermaas-Peeler, 

Sassine, Price & Brilhart, 2012). 

 

Kalb & van Ours  (2012 ) visar i studie på ett samband mellan föräldrars läsning för sina 

småbarn och barnens läsning och språkliga färdigheter i skolan samt senare i livet. 

Studien omfattar 4000 australienska barn, som var 4–5 år 2004 när studien startade.  

Forskarna följde barnen tills de var mellan 10-11 år. Barnen delades in tre olika grupper, 

beroende på vilken nivå i språk och läsförmåga de hade vid studiens början samt hur ofta 

föräldrarna läste för sina barn. Även här delades gruppen in i tre olika grupper. Föräldrar som 

läste mindre än 3 dagar per vecka, föräldrar som läste 3-5 dagar per vecka och de föräldrar 

som läste mellan 6-7 dagar i veckan. Studien visade klara skillnader när de jämförde de olika 

grupperna. Barn som får daglig läsning visar på ett bättre resultat i de olika mätningarna. 

Resultatet av undersökningen visade ett starkt samband mellan läsning för små barn och 

barnets egen förmåga att läsa. De australienska forskarna påvisade att de barn som man läser 

för varje dag börjar läsa två år tidigare än sina kamrater. Detta medför att de har bättre resultat 

på de tester, som gjorts på barnen fram till 10-11 år åldern. Studien visar att föräldrarnas roll 

har stor betydelse för barnens skolresultat men också att intresse för läsande följer med dessa 

barn genom livet.  

 

En studie av 9 månader gamla spädbarns förmåga att fånga kinesiska tonfall och språkljud 

genomfördes i Seattle 2007. Barnen delades slumpvis in i två grupper. Den ena gruppen 

besöktes varje dag av en kinesisk kvinna, som talade till dem på mandarin-kinesiska under 20 
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minuter vid varje tillfälle. Besöken varade under 4-5 veckor. Den andra gruppen fick möta 

samma dam och höra samma språk lika mycket, men endast via en teveskärm. De barn som 

fick möta den kinesiska kvinnan i verkligheten hade en avsevärt bättre förmåga att skilja ut de 

kinesiska språkljuden än de barn som fått möta kvinnan via teveskärmen (Lundberg, 2010). 

 

 

Teorier om språkutveckling 

Den behavioristiska teorin som bygger sin på straff och belöning förstärker inlärningen. 

Förespråkare för behaviorismen är främst Pavlo och Skinner. De anser att barn lär sig sitt 

språk genom social förstärkning och genom imitation. Språkinlärningen sker på samma sätt 

som all annan inlärning genom att barnet får gensvar på sina handlingar. Detta kan ske genom 

olika former av stimulans, respons och uppmuntran. 

 En sådan situation kan se ut på följande sätt: 

 Sebastian, två år, och hans pappa leker med ett tåg. 

 Pappa: “Tåg, tuff-tuff-tåg.” (Stimulus) 

 Sebastian tar tåget: “Tåg!” (Respons) 

 Pappa, glatt leende: “Ja, tåg. Så duktig du är!”(Förstärkning) (Svensson, 2006 s.24). 

Denna teori har fått kritik för att det inte enbart går att förklara barns språkutveckling som ett 

resultat av miljön och inte heller i fråga om upprepning och imitation (Svensson, 2006). 

Behaviorismen avlöstes under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet av kognitivismen. 

Kognitivismen är behaviorismens motsats. Förespråkare för denna teori betonar att det är 

människans tänkande som styr dess handlingar. Teorin inspirerades av den snabba 

utvecklingen inom datorteknologin. Människans hjärna jämfördes med en processor, som 

inhämtade kunskap och lagrade informationen i minnet (exempelvis olika former av korttids- 

och långtidsminne.)  Ur kognitivismen utvecklades konstruktivismen. Dess förespråkare 

betonar att människan inte passivt tar emot information utan själv genom sin egen aktivitet 

skapar förståelse av omvärlden. Jean Piaget (1896-1980) utvecklade denna teori, som växte 

sig stark framför allt i den amerikanska beteendevetenskapen, men kom senare att få stort 

inflytande på synen på undervisning både i Sverige och Europa (Säljö, 2000). 

Samtida med Piaget var den ryske filosofen Lev S. Vygotskij (1896-1934) vars teori benämns 

som social interaktionism vilket innebär att barns språkutveckling är beroende av många 

faktorer såväl biologiska som sociala. Vygotskij och Piaget har samma uppfattning om att de 
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erfarenheter som barnet gör under de första levnadsåren är mycket viktiga. Vygotskij betonar 

i högre grad de sociala erfarenheternas betydelse. Han framhåller vikten av att barn 

tillsammans med en vuxen får stöd och hjälp att öka tankeförmågan i sociala sammanhang. 

Barn som får uppleva - erfara olika upplevelser får mycket att kommunicera om vilket i sin 

tur leder till språklig utveckling. Jerome Bruner har tagit intryck av både Piaget och Vygotskij 

och lägger stor vikt vid miljön. Han har studerat hur människor lär av varandra. Det finns två 

krafter, som får barnet att använda språket. En är den naturliga och nedärvda drivkraften. Den 

andra är en stödjande omgivning där språkinlärningen underlättas av kända personer och i en 

välkänd situation (Svensson, 2009). 
Både Piaget och Vygotskij utgår från att barnet är aktivt i att utforska sin omgivning och att 

barnet samspelar med sin omgivning. I båda dessa teorier är betydelsen av arv och miljö något 

som lyfts fram. Piaget betonar dock arvet medan Vygotskij förespråkar och betonar att det är 

den språkliga miljön, som barnet befinner sig i som den mest avgörande.  

Båda teorierna visar på hur språk- och tankeutvecklingen hänger samman (Arnqvist, 1993). 

Lindö (2011) belyser tre viktiga faktorer, som bör finnas i den vuxnes beteende för att såväl 

barns kommunikativa utveckling som dess begreppsutveckling ska utvecklas. Dessa faktorer 

är svarsbenägenhet, vägledning och engagemang. 

Svarsbenägenhet kan enklast förklaras med att ha en vilja och förmåga att respektera och ta 

hänsyn till barnets reaktioner, skapa en bra relation, ge beröm samt att göra mycket 

tillsammans med barnet. Vägledning innebär att “ligga steget före” för att på så sätt hjälpa 

barnet att lyckas med det han/hon gör. Att lyckas är för barnet grunden till en positiv 

självuppfattning, något som är avgörande för att barnet ska våga pröva, fråga och interagera 

med andra. Den vuxne bör vara konsekvent i sitt handlande, kunna sätta gränser och vara en 

förebild. Engagemang kan innebära att vara involverad i barnets upplevelser samt att ha 

positiva förväntningar. Det är viktigt att barn får möjlighet att uppleva saker tillsammans med 

engagerade vuxna, som förklarar och beskriver vad man gör tillsammans. Det är också bra att 

i efterhand reflektera över vad man gjort.  

Barn utvecklar själva sitt språk genom att använda språket i verkliga sammanhang (Svensson, 

2009). 
Miniscalco (2009) räknar upp en rad viktiga förutsättningar för att barnet ska utveckla ett 

välfungerande språk. Barnets medfödda egenskaper både den ärftliga och även den språkliga 

miljön har betydelse. Båda dessa förutsättningar bidrar till att språket hos barnet utvecklas.  

Tidig språklig inlärning uppkommer som ett resultat av samspelet mellan barnet och den 
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vuxne. Enligt Miniscalco (2009) finns det fler faktorer som påverkar barnets förmåga att 

utveckla ett fungerande språk. Dessa är, som Lundberg (2010) också framhöll, att barnet har 

en trygg och säker anknytning till sina föräldrar, att barnet befinner sig i en språklig miljö 

samt att barnet själv har en vilja till kommunikation.   

Liberg (2006) påpekar att den vuxnes accepterande och tillåtande hållning till barnens försök 

att skriva och läsa varierar kraftigt mellan olika kulturer. Forskning på andra kulturer har visat 

på stora skillnader. I många andra kulturer stöder inte föräldrarna sina barn i deras lärande. 

Detta kan upplevas av barn som kommer från andra kulturer som “onaturligt” att en vuxen går 

in och stödjer genom samtal och i deras olika aktiviteter.  

 I vår västerländska kultur är det vanligt att den vuxne uppmuntrar barn i deras första försök 

att “läsa” (pre-läsa). Vi lyssnar när barnet hittar på sina egna historier. Författaren ger ett 

exempel på när ett barn får tag i en finsk nybörjarbok. 

 Barn: Det var en klädnypa och den var så hemskt ensam….Där är den (barnet pekar i 

 boken). Den bara va lessen och lessen och lessen. Sen kom elefanten och då lekte dom. 

 Mamma: Det var en fin saga (Liberg, 2006 s.44). 

 

Idag är de flesta forskare överens om att det finns en tydlig koppling mellan läsförståelse och 

resultat i de flesta skolämnen.  

Svensson (2009) hänvisar till en svensk undersökning, som påvisar skillnader mellan barns 

olika hemförhållanden. En bra språklig hemmiljö innebär hem där föräldrarna själva läser och 

att det finns tillgång till böcker för barn. Detta gör att barnet omedvetet eller medvetet skapar 

goda förutsättningar för läsinlärning och läsutveckling. Undersökning visar på att barn, som 

växer upp i denna språkliga miljö redan vid två års ålder visar intresse för att läsa och skriva. 

Det sociala samspelet mellan barn och föräldrar spelar en viktig roll i barnets förståelse för 

ord. När barnet blir äldre kan denna koppling mellan skolan och hemmet ge positiva effekter i 

undervisningen  

Lindö (2011) behandlar även hon språkmiljöns betydelse, där hon tar upp en undersökning, 

som gjorts på barn med ständiga öroninflammationer. Dessa inflammationer har medfört att 

barn på grund av nedsatt hörsel inte fått någon tydlig språklig stimulans under sitt första 

levnadsår. Forskarna kunde konstatera att även om de återfick sin hörsel efter ett år hade 

dessa barn svårare att uppfatta vissa språkljud nio år senare när en ny studie gjordes. 

Språkinlärningsforskarna är överens om att det är uppenbart att barn, som inte fått tillräcklig 

språklig stimulans under sitt första levnadsår får problem med sin språkutveckling.            
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“Att ge barnet daglig språklig näring är alltså lika viktigt som mat och dryck” 

(Lindö, 2011, s.67). 

 

Lundberg (2010) lyfter fram boksamtalet, där föräldrar och barn samtalar kring bilder, ord, 

händelser och slutet som ger barnet möjligheter att utveckla sitt språk. Här bör den vuxna 

avstå från alla former av korrigeringar av uttal, ordval och grammatik. 

Fox (2004) har samma uppfattning om samtalets inverkan på barnets förmåga att utöka sitt 

språk och sin begreppsvärld. De har också samma uppfattning om att denna form av 

högläsning hjälper barnet att kunna koncentrera sig under en längre tid.   

Lindö (2011) påtalar hur viktigt det är att välja böcker, som inspirerar barn till samtal och 

frågor. Böcker, som intresserar och ger barn mest utbyte, är en högläsningsbok som ligger i 

framkant av barnens begreppsliga förmåga. Att samtala kring boken ger barn, fördjupad 

förståelse, tolkning och upplevelse av berättelsen samt stärker den empatiska förmågan. Det 

ger också barn en större förståelse för frågor kring bilderna som kan kopplas till barns egna 

erfarenheter. 

Det kan vara ett bra sätt att tala om känslor. Barn har förmåga att se ilska, sorg och glädje i 

bilderna och kan senare sätta ord på sina egna känslor. 

Bilderna i en bilderbok har två funktioner enligt Dominkovic, Eriksson och Fallenius, (2006).  

Den ena funktioner är att tillföra viktiga detaljer till historien, som annars hade tagit mycket 

textutrymme och den andra är att gestalta berättelsen. De anser därför att lika mycket tid bör 

läggas på bilden som på texten. Relationen mellan bild, text och samtal är viktigt för det lilla 

barnet eftersom det oftast är de små detaljerna som intresserar barnet.  

Frågor om bild och text relateras hela tiden till barns egna erfarenheter och till den världen 

barnet lever i (Liberg, 2006). 
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4. Metod 
Val av metod  

För att få ett så stort underlag som möjligt till min studie var en kvantitativ metod lämpligast. 

En metod som använder mätningar och statistik och som mynnar ut i numeriska observationer 

har kommit att benämnas kvantitativa såsom exempelvis enkäter och frågeformulär 

(Backman, 2008).  

En anonym enkätundersökning skapade större förutsättningar för ärligare svar än vad en 

intervju skulle inneburit. Min frågeställning berör privatlivet och det är självklart lättare att 

svara på det enskilt än vid en intervju. En enkätundersökning kan ge svar på frekvenser, hur 

ofta och hur mycket tid föräldrar och barn gör aktiviteter tillsammans (Eliasson, 2010 ). 
 

 

Urval 

Undersökningen utfördes på fyra förskolor inom samma kommun men med stor geografisk 

spridning i västra Sverige. Samtliga föräldrar på dessa förskolor ingick i undersökningen. 

Antalet föräldrar på förskolorna uppgick till totalt 147. Av dessa exkluderades 17 enkäter. 

Totalt utdelade enkäter uppgick till 130. Av dessa lämnades 50 enkäter in. Svarsfrekvensen 

från de fyra förskolorna varierade stort. Eftersom jag personligen inte har kunnat dela ut 

enkäterna till föräldrarna har de enkäter, som låg kvar i barnens fack exkluderats. Antalet 

exkluderade enkäter var totalt 17 och av dessa fanns 12 på förskola A. På förskola A är det 

många föräldrar som endast behöver barnomsorg på helger och kvällar ett par tillfälle per 

månad. Det förklarar det stora bortfallet av utdelade enkäter. Min bedömning var att dessa 

barn varit sjuka eller lediga och att dessa föräldrar inte haft möjlighet att ta ställning till sin 

medverkan i undersökningen. 

Urvalet av förskolor var inte ett slumpmässigt urval utan ett bekvämlighetsurval. Jag valde 

förskolor, som jag var bekant med på olika sätt. Detta för att åstadkomma en så stor 

svarsfrekvens som möjligt. Min bedömning var att om personalen eller föräldrarna hade 

någon personlig anknytning till mig skulle svarsfrekvensen öka. 

 

 

Utformning av enkät 

Enkäten utformades med hänsyn till en rad olika faktorer. Det var viktigt att frågorna gav mig 
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svar på min forskningsfråga. I vilken utsträckning ägnar sig föräldrar åt högläsning med sina 

barn samt vilka gemensamma aktiviteter ägnar sig föräldrar åt tillsammans med sina barn. 

Tittar ni på TV tillsammans och i så fall i vilken omfattning var enkätens första fråga. Se 

bilaga 2. Jag ville ha svar på om föräldrarna läste dagligen för sina barn och också få fram 

biblioteksbesök om barnet har någon favoritbok, om föräldrarna läser tillsammans med barnet 

och under hur lång tid. Frågor som berör samma ämne grupperade jag tillsammans med olika 

infallsvinklar. Detta för att föräldrarna skulle få svara på en sak i taget (Wärneryd, 1990). 

Aktivt lekande föräldrar ger barnet i stort sett samma språkutveckling som högläsning därför 

frågade jag föräldrarna hur aktiva de var i barnens lek. Detta med anledning av de olika 

forskningsrapporter som till viss del ligger till grundar för min egen undersökning. Andra 

faktorer, som jag tog hänsyn till, var tiden att svara på enkäten. Jag valde att använda mig av 

frågor med bundna svar. Vid frågor med fasta svarsalternativ behövde de, som svarar bara 

sätta ett eller flera kryss. Frågorna var lätta att besvara men de var samtidigt lätta att bearbeta. 

Nackdelen med färdiga alternativ är att de kan styra tanken hos den, som svarar. För att öka 

på svarsalternativen öppnades några frågor med en tom rad. En pilotenkät gjordes, som 

personer i min omgivning svarade på, och efter det omformulerades enkäten (Kylén, 2004). 

 

Datainsamling 

Efter att jag per telefon har fått skolområdeschefernas medgivande om att få fråga föräldrarna 

på berörda förskolor avtalade jag tid då jag skulle komma ut på besök. 

Jag åkte ut till samtliga förskolor och delade personligen ut enkäterna i barnens fack med ett 

enda undantag då pedagog på platsen valde att själv tejpa upp enkäten för att föräldrarna 

skulle bli mer uppmärksamma. Jag hade även med mig till pedagogerna ett informationsblad 

som jag delade ut flera exemplar på varje avdelning. Tanken var att informationsbladet även 

kunde delas ut till de föräldrar som ville ha mer information. På varje avdelning, totalt sju 

stycken, hängde jag upp en papperskasse med texten “Här kan du lägga dina svar” för att 

uppfylla kravet på anonymitet.  Efter tre till fyra arbetsdagar åkte jag ut till förskolorna och 

samlade in “kassarna”. Någon påminnelse om enkäten lämnades inte ut, eftersom 

pedagogerna på förskolorna skulle, i mån om tid, påminna föräldrarna vid lämning och 

hämtning. På varje kasse skrev jag antalet utdelade enkäter för att kunna mäta 

svarsfrekvensen från de olika förskolorna. Jag räknade bort de enkäter, som var kvar i barnens 

fack, eftersom jag antog att dessa barn varit sjuka eller lediga. 
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Dataanalys 

De insamlade enkäterna kommer att vara nominaldata. Nominaldata kan enklast förklaras 

med att man vet “hur många som svarat på ett visst sätt i en fråga med flera alternativ”. Det 

finns ingen given ordning, ett alternativ är inte mer riktigt än något annat (Kylén, 2004). 

Resultatet av svaren på enkäten kommer att redovisa med hjälp av stapeldiagram. Allt 

insamlat empiriskt material kommer att räknas samman och redovisas i gemensamt diagram 

för varje enkätfråga. Svarsfrekvensen från de fyra förskolorna kommer att redovisat i särskilt 

diagram. En analys och beskrivning av resultatet samt estimering redovisas efter varje 

frågegrupp. Vid estimering jämförs mina resultat mot de undersökningar som jag refererar till 

i min uppsats.  

 

Etiska förhållningssätt 

Det bör enligt Vetenskapsrådet (2002) finnas fyra huvudkrav som forskaren ska förhålla sig 

till i sin undersökning. Dessa krav är ett informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav.  

Informationskravet innebär att forskare ska informera den gruppen som undersökningen berör 

och informera dem om undersökningens syfte. Detta gjorde jag genom att inleda enkäten med 

en kortfattad information om syftet samt om att enkäten var anonym, frivillig och att 

underlaget kommer att användas till mitt examensarbete. Eftersom det var omöjligt för mig att 

träffa samtliga föräldrar på de fyra förskolorna, som ingick i studien fokuserade jag på att 

rikta en mer utförlig information till pedagogerna, som i sin tur kunde informera föräldrarna 

och även dela ut informationsbladet. (Bilaga 1 o Bilaga 2) 

För samtyckeskravet gäller att den enskilde deltagaren själv får bestämma över sin 

medverkan. Detta krav ansåg jag vara uppfyllt genom att föräldrarna själva avgör om de vill 

svara på enkäten. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet från föräldrarna endast 

får användas i undersökningens ändamål.   

Jag har förhållit mig till dessa krav genom att informera personal och föräldrar samt berörda 

chef om undersökningens syfte och dess användning. Konfidentialitetskravet ansåg jag vara 

uppfyllt genom att använda anonyma enkäter, där ingen personlig information går att utläsa.  

De föräldrar som svarat på enkäten har samtyckt till att delta i undersökningen  
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Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten kan benämnas i dess reliabilitet och dess validitet. Begreppen beskriver 

undersökningens svagheter och styrkor. Reliabiliteten i en undersökning avgörs i dess 

förmåga att upprepas med samma utfall som tidigare undersökningar påvisar (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Med en svarsfrekvens på 38 procent kan min studie inte bedömas ha hög 

reliabilitet. Ett så stort bortfall innebär troligen att utfallet blir ett annat vid högre 

svarsfrekvens. 

Validitet avser värdet av och relevans hos det insamlade materialet (Kylén, 2004). 

Validiteten hos det insamlade materialet är osäkert eftersom de föräldrar som inte medverkat 

kan ha en avvikande uppfattning.  

 

 

 

5 Resultat 

Resultatet av enkäten kommer att presenteras med hjälp av diagram. Jag har valt att 

presentera det sammanlagda resultatet av enkäten istället för att redovisa varje förskolas 

resultat. Däremot kommer jag att redovisa svarsfrekvensen för varje förskola. 

Undersökningen omfattar 147 utdelade enkäter av dessa har det inkommit 50 svar. Totalt en 

svarsfrekvens på 38 procent. Av de 147 enkäterna har 17 enkäter exkluderats. 

 

Förskola A ligger i skolområde centrum har ca 60 inskrivna barn. Förskolan har hela 

kommunen som uppsamlingsområde och bedriver verksamhet dygnet runt. Barnen är mellan 

1-12 år och har föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger. Flertalet av föräldrarna är 

ensamstående. 

 

Förskola B ligger i utkanten av skolområde centrum i ett utpräglat villaområde. Förskolan har 

tre avdelningar med totalt ca 50 barn inskrivna. Barnen är 1 - 5 år. Förskolan drivs i 

kommunal regi. 

 

Förskola C är en Montessoriförskola med 22 inskrivna barn. Förskolan drivs i privat regi och 

är omgiven av villor med närhet till både skog och hav. 
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Förskola D ligger i skolområde centrum och har 33 barn inskrivna. Förskolan ligger i ett 

bostadsområde med olika typer av boende men mestadels villor. Mycket nybyggnation 

förekommer i området. 

 

 

Figur 1. TV tittande tillsammans med barn 
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Den första frågan på enkäten tog upp TV- tittande. Tittar föräldrar och barn på TV 

tillsamman? 

På frågan fanns det tre olika svarsalternativ. Resultatet visade att 27 föräldrar svarar att de 

tittade på TV tillsammans med sina barn och 20 föräldrar svarade att de oftast tittar 

tillsammans med sina barn. Det var endast 3 föräldrar som svarade att de inte tittar på TV med 

sina barn. Dessa föräldrar svarade att barnen inte tittar på TV. 

  

 

 

Figur 2. Tid framför TV  

 

Frågan var om hur mycket tid föräldrarna uppskattade att deras barn tittar på TV per dag. Det 

var 19 föräldrar som uppskattade tiden till 30 minuter, 11 föräldrar uppskattade ungefär tiden 

till 1 timme och 15 föräldrar svarade att barnen tittar på TV ungefär 2 timmar per dag. En av 
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föräldrarna svarade ungefär 15 minuter och 3 föräldrar uppgav att barnen inte alls tittar på 

TV. 

 

 

Figur 3. Högläsning 
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Den tredje frågan tog upp högläsningen. Föräldrarna fick svara på frågan hur ofta de läser för 

sina barn. Dagligen läser 25 av föräldrarna för sina barn, 19 föräldrar svarade att de läser 3-5 

gånger i veckan, 5 föräldrar svarade att de läser 1 gång i veckan medan 1 förälder svarade att 

de aldrig läser. 

 

 

 

Figur 4. Tid för högläsning 
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På frågan hur länge de uppskattade att de läste svarade 24 av föräldrarna att de läste i 15 

minuter, det var 21 föräldrar som läste i 30 minuter och 4 föräldrar svarade att de läste 

ungefär 1 timme. På en av enkäterna lämnades ingen tidsuppgift eftersom den föräldern 

svarade att de aldrig läste. 
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Figur 5. Har barnet någon favoritbok 
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Föräldrarna fick svara om barnen hade någon favoritbok. Det var 20 av föräldrarna som 

svarade att deras barn hade någon favorit bok och kunde namnge boken. Det blev många olika 

svar, Bamse, Pippi Långstrump, Lasse Majas detektivbyrå och Alfons Åberg var de böcker, 

som flera barn hade som favoriter. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Biblioteksbesök 
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Det var 27 av föräldrarna, som uppgav att de besökte biblioteket medan 22 svarade att de inte 

hade gjort det. En av föräldrarna skrev att de ännu inte hade gjort något besök. 

 

 

 



 
 
 
 
 

25 
 

Figur 7. Bokgåva 
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Det var en överväldigande majoritet av föräldrarna, som uppgav att de fått en bokgåva av 

BVC. Av de 50 föräldrar som svarat på enkäten var det 43, som tagit emot en bokgåva medan 

7 föräldrar inte hade fått någon bokgåva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Information i samband med bokgåva 
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I samband med bokgåvan bör information ges om högläsningens betydelse för små barn 

antingen muntligen eller skriftligen. Detta enligt det samarbetsavtal som många kommuner 

har med biblioteken. Det var 19 föräldrar, som svarade att de fått information medan 24 

svarade att de inte fått någon information. 
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Figur 9. Vad barn tycker är roligast att göra 
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Föräldrarna fick svara på frågan om vad deras barn tyckte var roligast att göra. Vad tycker ditt 

barn är roligast att göra? Det fanns fem olika fasta svarsalternativ och en tom rad att fylla i 

med andra aktiviteter som inte var uppräknade. På många av enkäterna hade flera alternativ 

valts. Jag har tagit detta i beaktande och kommer därför att redovisa antal barn vid varje 

aktivitet. Spel på dator tyckte 7 av barnen var roligast, 29 barn tyckte om att bygga, 8 barn såg 

på film, 9 barn gillade böcker medan 14 av barnen lekte olika rollekar. 

Andra aktiviteter, som barn tycker om att göra, var att dansa, vattenlek, leka med bilar, olika 

sportaktiviteter, lek ute, baka samt pyssel av olika slag. 

 

Figur 10. Tid för lek 
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När barnen leker är du som förälder delaktig i leken och hur länge leker ni då tillsammans? 

Av de 44 föräldrar som uppgav att de lekte tillsammans med sina barn svarade 5 av 

föräldrarna att de lekte ungefär 15 minuter, 15 föräldrar svarade att de lekte 30 minuter, 8 

föräldrar lekte 1 timme medan det var 16 föräldrar som lekte mer än 1 timme. 

 

Vilka lekar leker föräldrar tillsammans med sina barn. 
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Jag har valt att redovisa svaren med den aktivitet, som flest föräldrar har angivit som oftast 

förekommande lek först. 19 föräldrar och barn bygger tillsamman, 12 leker rollekar, 8 pysslar, 

8 lagar mat och bakar, 6 spelar fotboll eller annan bollsport, 6 leker med dockor, 6 ritar, 6 

spelar olika typer av sällskapsspel, 5 leker lekar så som gömma nyckel och kurragömma, 5 

ritar, 5 dansar, 4 leker med bilar, 3 sjunger och spelar musik, 3 leker utomhus med sina barn. 

 

 

 

Figur 11. Svarsfrekvensen från de fyra förskolorna. 
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På förskola A delades 40 enkäter ut varav 12 exkluderats. 5 föräldrar lämnade in enkäten, 

vilket innebär en svarsfrekvens på 17 procent. 

På förskola B delades 53 enkäter ut. Antalet inlämnade enkäter var 29, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 55 procent. 

På förskola C delades 21 enkäter ut. 9 enkäter lämnades in vilket innebär en svarsfrekvens på 

42 procent. 

På förskola D delades 33 enkäter ut varav 5 exkluderats. Antalet inlämnade enkäter var 7 

vilket motsvarar en svarsfrekvens 25 procent. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att koppla resultatet utifrån det empiriska materialet till mina egna 

tankar och göra jämförelse med tidigare forskning och litteratur med utgångspunkt till mitt 

syfte och mina frågeställningar. Forskning kring barns språkutveckling har visat på skillnader 

mellan olika aktiviteter. Barn uppfattar och tar inte till sig språket på samma sätt via en TV 

skärm på samma vis som om de möter språket vid samtal, läsning eller i en leksituation 

(Nathanson & Rasmussen, 2011). 

Jag har valt att dela upp materialet och presentera det utifrån enkätens frågeställningar. 

 

Språkutveckling via TV  
Resultatet visar att majoriteten av föräldrarna tittar på TV tillsammans med sina barn vilket 

kan utläsas av figur 1 och figur 2. Tiden de tillbringar framför TV varierar från 30 minuter till 

2 timmar. Det är anmärkningsvärt att hela 30 procent svarade att barnet tittade på TV ca 2 

timmar per dag. 

Lundberg (2010) tar upp en undersökning som gjorts på en grupp amerikanska barn som fick 

höra kinesiska via en Tv-skärm och en grupp, som fick höra kinesiska via lek och samtal med 

en kvinna. De barn som enbart hört kinesiska via TV- skärm, hade avsevärt svårare att skilja 

ut språkljud än de som fått höra det via samtal och lek av en “levande” person.  

Samma resultat visar undersökningen gjord av Nathanson & Rasmussen (2011), där 

språkfrekvensen mellan föräldrar och barn var mindre än en tredjedel vid TV- tittande än vid 

läsning och lek. Det man bör ta hänsyn till i detta sammanhang är att kommunikationen vid 

TV- tittande oftast bestod av envägskommunikation. Språket bestod av enstaka kommentarer, 

uppmaningar och direktiv från föräldrarna, medan barnet svarar fåordigt. Resultatet, som visar 

på att 30 procent av barn som sitter framför TV i 2 timmar om dagen, kan påverka deras 

språkutveckling negativt. Det innebär att små barn inte får möjlighet att träna sitt språk. Fox 

(2004) beskriver vad som sker vid TV tittande på följande sätt:  

TV:n talar inte med barnen – den talar till dem och de kan inte svara, inte samtala 

med den, och det är just genom att samtala som man lär sig språket (Fox, 2004, s.24). 

Via TV hör barn många ord men små barn behöver höra orden i ett konkret sammanhang. De 

behöver känna och ta på föremål samtidigt, som de hör ordet. Ett sådant exempel kan vara att 

föräldern uppmanar barnet genom att ställa en fråga. ”Kan du ta upp den blå bilen?” (Lindö, 
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2011). 

 

Högläsning 
I undersökningen var det 50 procent av föräldrarna, som svarade att de läste dagligen för sina 

barn medan Läsrörelsen och Junibackens rapport visade på ca 35 procent. Nu kan man ju bara 

spekulera hur utfallet blivit om alla 130 föräldrar hade svarat. Att hälften av föräldrarna läste 

dagligen var positivt både för föräldrar och barn. Fox (2004) skriver om sina egna 

erfarenheter som bokläsande förälder. Att läsa högt för sin dotter innebar att de fick många 

fantastiska upplevelser tillsammans i böckernas spännande värld. De lärde känna varandra 

bättre och banden mellan mor och dotter stärktes. Genom högläsningen möter barn nya ord, 

som de aldrig får höra i det vanliga samtalet och deras ordförråd ökar. Barn får tillfälle att öva 

sig att vara uppmärksamma och koncentrerade under en längre period. Barn får lära sig hur en 

berättelse brukar vara uppbyggd, vilket förbereder dem inför den egna läsningen. I bilaga 3 

har jag tagit med Ingvar Lundbergs lista över läsningens betydelse. 

Fox (2004) påstår att barn behöver höra tusen sagor eller berättelser innan de börjar läsa själv. 

Om föräldrar läser tre sagor eller berättelser om dagen blir det tusen stycken på ett enda år. 

Det bästa är om dessa tre böcker består av en favorit saga, en välbekant saga och en ny men 

det går lika bra att läsa samma saga tre gånger. Upprepad läsning av en och samma bok är en 

avgörande faktor för läs- och skrivutvecklingen. Barn är olika men de flesta barn älskar att få 

höra samma saga om och om igen. För att utmana barnen i deras språkutveckling är det bra 

med en ny saga som ökar deras ordförråd (Fox, 2004). 

Att läsa högt för barn är inte lätt enligt Lundberg (2010). Man måste utnyttja bilderna för att 

skapa stämning och fånga barnens intresse för bilder. Det gäller att läsa uttrycksfullt, höja och 

sänka rösten samt vara lyhörd för barnens behov av förklaringar. 

 

Biblioteksanvändning 
Holm (2010) tar i sin rapport ”Självklart ska man läsa för barn” upp att biblioteksbesöken har 

minskat de senaste åren. Många projekt pågår runt om i Sverige för att vända den nedåtgående 

trenden.  

I Halmstad har stadsbiblioteket startat ett samarbete med kommunens förskolor. 

Bibliotekarier kommer ut till förskolorna och medverkar på föräldramöte för att sprida 

information om högläsningens betydelse. De kommer även ut med boklådor som ställs i 
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”hallen” där föräldrar kan låna böcker med sig hem. Om detta kan ha påverkat resultatet i min 

studie är omöjligt att veta, men 54 procent av föräldrarna besökte biblioteket enligt min 

undersökning. Några av svaren tyder på att några föräldrar ansåg att deras barn inte uppnått 

”rätt ålder” utan svarade att de ännu inte hade besökt biblioteket. 

Att föräldrar är rädda för att besöka biblioteket med små barn framkom av Holm (2010) där 

föräldrar i hans undersökning framhöll rädsla för att barnen skulle tugga på och förstöra 

böckerna. 

 

Bokgåva 
En överväldigad majoritet av föräldrarna, hela 86 procent, svarade att de fått en bokgåva av 

BVC. För att öka barns språkutveckling i samband med bokgåvan, menar många forskare att 

det bör finnas information till föräldrarna, hur och på vilket sätt man bör läsa för barn. Det 

finns kanske något att lära av de australiensiska myndigheterna som i sina bokpaket till 

nyblivna föräldrar skriver ”Som förälder är du ditt barns första och mest betydelsefulla lärare” 

(Rydsjö, 2012 s.51). 

Jag har en känsla av att både föräldrar och samhället under de senaste decennierna haft en 

övertro till förskolan och skolans förmåga att lära barn. Vi som arbetar inom detta område ska 

och måste göra vårt yttersta för att utveckla barns olika förmågor. Men att informera 

föräldrarna att deras roll har en stor betydelse för barns språkutveckling bör vara en av 

arbetsuppgifterna, 

 

 

 

Delaktighet i lek 
En majoritet 68 procent av föräldrarna svarade att de var delaktiga i barnens lekar. Det visar 

också siffrorna för den genomsnittliga lektiden på 58 minuter per dag. 

Forskning vid universitetet i Ohio visar vid mätningar att språkfrekvensen hos aktivt lekande 

föräldrar är nästan lika stor som vid högläsning vilket förvånade forskarna (Nathanson & 

Rasmussen, 2011). 

Forskning visar också att aktiviteter, som föräldrar har tillsammans med sina barn, inte enbart 

gynnar språkutvecklingen utan har andra positiva bieffekter. Jag kommer här att presentera 

några av de lekar som föräldrarna namngav på enkäten och ta upp de positiva effekter dessa 
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har för barns utveckling. 

Bygga 

En aktivitet som många barn och föräldrar ägnade tid åt var att bygga både med klossar och 

lego. Det är av stor betydelse inte enbart ur ett språkutvecklande perspektiv utan även för små 

barns förståelse för matematiken. Den språkliga förståelsen för matematiken kan synliggöras 

genom att föräldrarna sätter ord på vad de gör. En sådan situation kan vara att be barnet leta 

upp en stor kloss och själv ta en lite mindre och sedan jämföra dem. Barn är nyfikna och har 

en förbluffande förmåga att koppla ihop sina erfarenheter med nya intryck men för att kunna 

göra det måste de ha de vuxnas stöd. Det är därför oerhört viktigt att prata matematik 

(Björklund, 2008). 

För såväl barns kommunikativa utveckling och dess begreppsutveckling finns det tre viktiga 

faktorer, som vuxna bör ta hänsyn till och beakta. Dessa är svarsbenägenhet, vägledning och 

engagemang. Svarsbenägenhet kan förklaras med vilja och förmåga att ta hänsyn till barns 

reaktioner, ge beröm samt göra mycket tillsamman med sitt barn. Vägledning sker genom att 

den vuxne fungerar som en förebild. Engagemang visar man som förälder genom att vara 

involverad i barnets upplevelser och agerande. Det innebär också att man bör ha positiva 

förväntningar, uppmuntra barn att upptäcka och utforska sin omvärld. Ju yngre barnet är desto 

större betydelse har den vuxnes beteende (Lindö, 2011). 

Musik 

En aktivitet, som inte så många föräldrar ägnade sig åt, var sång och musik. Det finns 

omfattande forskning i både Europa och USA, som visar på musikens positiva effekter på 

barns motorik, sociala kommunikation och språkutveckling. Att förstå sambandet mellan ljud 

och visuella tecken är centralt för all språkutveckling (Lindö, 2011).  

Laga mat 

Om barn får vara med i de vardagliga sysslorna, förslagsvis matlagning och samtidigt som 

föräldern förklarar vad som sker. “Nu ska vi riva morötterna” och så gör de det och ger 

därmed bekräftelse på orden. På detta sätt får barnet ett naturligt facit för ordens innebörd 

(Lundberg, 2010). 

Rollekar 

Det var med glädje jag tog del av alla lekande föräldrars exempel på aktiviteter som de har 

tillsammans med sina barn. Att leka affär är fortfarande populärt. Polis och tjuv är också 

något som många generationer har lekt, ställa till med kalas för sina dockor och gosedjur 

likaså. Även “gamla” lekar som kurragömma och gömma nyckeln tycks vara populärt. Leka 
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cirkus, spela olika spel, vara ute och spela boll, bygga kojer, vara på en lekplats, baka 

pannkakor, vattenlekar, pyssla, rita och måla var exempel på aktiviteter, som föräldrar gör 

med sina barn. Lindö (2011) tar upp fantasilekens betydelse för barns språkutveckling. 

Genom leken lär sig barnet att se tillvaron från olika perspektiv. Föreställningsförmågan, som 

tränas i låtsasleken är grunden för barns förmåga att utveckla ett abstrakt tänkande, kreativitet 

och fantasi. För att betona lekens betydelse hänvisar Lindö (2011) till Vygotskij, som ansåg 

att leken är den viktigaste källan till utveckling av språk. Det lilla barnet har först ett inre 

språk som de uttrycker i gester och handlingar. De större barnen får genom erfarenheter 

fantasi till olika rollekar. Det är inte svårt att förstå att barn, som vill leka cirkus, på något sätt 

kommit i kontakt med cirkus och kanske till och med varit på en cirkusföreställning eller 

”läst” en spännande bok om cirkus. 

Vilka aktiviteter som föräldrar och barn gör tillsammans beror på barnets ålder men det 

avgörande är att barn och föräldrar är tillsammans och pratar, skrattar, sjunger, läser, leker 

helt enkelt kommunicerar på något vis. Jag har fått svar på min frågeställning om varför 

föräldrar inte ägnar sig åt högläsning i större utsträckning och vilka aktiviteter, som ersatt 

godnattsagan. Jag tolkar resultat av min studie med att många föräldrar är aktivt lekande 

föräldrar och resultaten visar på ett genomsnitt av 58 minuter per dag. Lägger man till tiden 

för läsning och TV tittande så blir det inte mycket tid över efter en dag på förskolan.  

 

Metoddiskussion     
Tillförlitligheten är beroende av bortfallet. Framför allt är det risk för ett stort bortfall vid en 

anonyma enkätundersökning (Kylén, 2004). 

Jag var medveten om detta varför jag tog hänsyn till detta i mitt urval av förskolor. 

Förskolorna valdes ut med anledning av att jag på något sätt hade personlig anknytning till 

förskolan. I efterhand kan jag konstatera att det möjligen hade en viss påverkan, men tyvärr 

inte tillräckligt, för att min studie kan bedömas som tillförlitlig.  

Hur hög bör svarsfrekvensen vara? Forskarna är inte riktigt överens i den frågan. Några anser 

att den bör ligga på 65 procent medan andra anser att det bör vara mellan 80-90 procent för att 

den ska representera populationen. Det insamlade materialet svarar upp till mitt syfte med 

studien. Med ett så stort bortfall är det inte möjligt att dra några slutsatser. Det optimala för en 

studie som denna skulle ha varit observationer i hemmen. Detta var en omöjlighet av många 

olika anledningar, tidsmässigt, ekonomiskt och för den personliga integritetens skull. Det 
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resultat som jag presenterat i min studie bygger på de 50 enkätsvaren, som jag fått in. Nu ser 

nog verkligheten annorlunda ut eftersom endast 38 procent av föräldrarna svarade på enkäten. 

Jag kan nu i efterhand vara kritisk till den metod, som jag valde. Men på grund av tidsbrist 

hade jag ingen möjlighet att personligen dela ut enkäten till alla föräldrar eller stöta på med en 

påminnelse. Tiden som gick åt för att svara på enkäten 3–4 arbetsdagar, kan också ha 

påverkat svarsfrekvensen. När jag jämför min undersökning med andra undersökningar, så 

visar den på en högre andel av de föräldrar, som dagligen läser för sina barn samt som 

besöker biblioteket. Det finns troligen lika många anledningar till varför man inte svarar på en 

enkät som det finns föräldrar. Misstankar finns om en skev fördelning av svaren och att de 

svar som kommit in, kommer från föräldrar som har ett stort engagemang i sina barns 

utveckling.  

 

 

7 Didaktiska implikationer och förslag till framtida forskning 

 
Praktiska implikationer 
Jag ser min undersökning som en viktig del i mitt kommande arbete som förskollärare i en 

barngrupp med barn i åldrarna 1-5. Det är som Lindö (2011) påpekar det allra viktigaste är att 

ge barn en mängd varierande erfarenheter och förståelse för talspråkets och skriftspråkets 

olika funktioner. Mitt råd till blivande kolleger är att ta tillvara på alla tillfällen att förklara 

och förtydliga genom att sätta ord på situationen. Det är inte tillräckligt med språksamlingar 

utan att alla vardagliga situationer måste tas tillvara. Exempel kan vara av- och påklädning, 

måltider, utelekar och i den mindre barngrupper som tillfällen bör tas till diskussion.   

Jag vill också aktivt arbeta för få ett utökat samarbete med hemmen. Framför allt vill jag 

sprida information till föräldrarna om deras betydelse för sina barns utveckling i synnerhet 

språkutvecklingen. 

 

 

Förslag på fortsatt forskning   
Forskning kring föräldrars betydelse för små barns språkutveckling är ett område som 

behöver kartläggas. Det finns mycket forskning kring barns språkutveckling men vad jag vet 
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så finns det inte någon svensk forskning som jämfört barn som tidigt fått litterär amning av 

föräldrar kontra de som enbart får det via förskolan. Är det så att de senaste årens enormt 

snabba utveckling av skärmbundna aktiviteter kan ha påverkat barns språkutveckling? Ny 

forskning kring små barns livssituation vore intressant att forska om. 
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Information till pedagoger om syfte och anledning   Bilaga 1 
 
Mitt övergripande syfte med min undersökning är att ta reda på vilka aktiviteter föräldrar har 
tillsammans med sina barn.  
Läsrörelsens och Junibackens rapport visar på att föräldrars läsande för sina barn har minskat 
från ca 75 procent till att nu vara nere på 35 procent. Om det nu är så borde denna aktivitet ha 
ersatts med något annat.  
Jag vill ta reda på med vad.  
Den forskning som jag tagit del av visar på en tydlig koppling mellan föräldrars läsintresse 
och barnens intresse för böcker men också att betydelsen av föräldrarnas engagemang vid 
själva läsningen är avgörande för barnens lust till läsning. 
En amerikansk undersökning visar att föräldrar som aktivt leker och samtalar med barnen när 
de leker har samma effekt på språkutvecklingen som vid högläsning. Undersökningen har 
också jämfört vilken språklig aktivitet som TV- tittande har och resultatet visar att det 
förekommer ytterst lite samtal med endast korta frågor och svar.  
Min forskningsfråga Godnattsaga - vart tog den vägen?  Är svaret att den har 
ersatts med TV tittande kan detta vara ett problem för barnets språkutveckling.  
Kerstin Rydsjö´s rapport “Dags att höja ribban” visar på vilka satsningar som har gjorts i 
Halland samt i olika delar av Sverige för att öka föräldrars läsande för sina barn. Rapporten 
visar inte på någon lösning av problemet med minskat läsande men hennes slutsats är att det 
behövs en nationell satsning i Sverige. Hon anser även att det behövs uppföljning och att 
forskning inom området bör uppmuntras eftersom det idag är ett svagt forskningsområde. 
Mitt examensarbete ser jag som en liten del i detta arbete. Jag tror på högläsningens betydelse 
för barns språkutveckling men läsningen har många fler fördelar.  
Ingvar Lundberg professor i psykologi vid Göteborgs universitet och en av Sveriges mest 
erfarna forskare inom läsning tar i en artikel publicerad av Akademibokhandeln upp alla 
fördelar med högläsning. Han radar upp argument som trevnad, känsla av närhet, trygghet, 
och att barn lär sig att böcker inrymmer en värld utanför den omedelbart närvarande. 
Barn lär sig att allt sker i en viss ordningsföljd, de utvecklar sitt ordförråd, förstår hur orden är 
uppbyggda och upptäcker språkets fantastiska symboliska kraft. De får vänja sig vid att vara 
uppmärksamma och att följa en röd tråd.  
De utvecklar också ett intresse för ett långsiktigt och varaktigt intresse för läsning. De 
upptäcker böckernas källa till glädje, som kan föra dem till fantastiska världar av 
överraskningar och spänning. 
Lässtunderna är särskilt betydelsefulla för att utveckla barns språkliga självförtroende. 
Självförtroendet byggs upp i tidig spädbarnsålder. Barn, som får en varm, trygg, säker och 
stabil anknytning till föräldrarna, utvecklar ett kognitivt mod, som innebär att de törs ta 
kontakt med andra människor och därmed kan utveckla sitt språk. 
 
Jag hoppas att Ni vill hjälpa mig att få in så många svar som möjligt. 
 
 
 
Anita Larsson 
Student vid Högskolan i Halmstad 
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         Bilaga 2 

Undersökning av föräldrars och små barns vanor.    
Jag vill undersöka vad föräldrar och barn gör tillsammans. 
Efter att undersökningen är avslutat kommer enkäterna att förstöras. Din medverkan är 
frivillig och du kommer att vara anonym. 
Jag hoppas du vill ta dig tid att svara på mina frågor som ska ligga till grund för mitt 
examensarbete. 
 
Gör en ring runt det svarsalternativet som du anser stämmer bäst överens med 
dina/barnets vanor. 
 
1. Tittar ni på TV tillsammans? 
 Ja  Nej  Oftast 
2. Tittar barnet på TV? I så fall hur mycket ungefär/ dag. 
 30 min  1 timme 2 timmar mer än 2 timmar 
 
3. Läser du tillsammans med ditt barn?  
 Dagligen 3-5 gånger/vecka 1 gång/veckan  aldrig 
 
4. Hur länge uppskattar du att ni läser? 
 15 min  30 min  1 timme mer än 1 timme 
5. Har ditt barn någon favoritbok? 
 Ja  Nej  Vilken………………………….. 
6. Besöker ni biblioteket? 
 Ja  Nej 
7. Har ni fått någon bokgåva av BVC? 
 Ja  Nej 
8. Om ni svarat Ja fick ni någon information om hur ni bör samtala och läsa för barnet? 
 Ja  Nej 
9. Vad tycker ditt barn är roligast att göra? 
 Spel på  Bygga t.ex Se film  Böcker  Rollekar Annat
 Dator/I-pad lego pussel     dockor  ………… 
10. När ditt barn leker är du som förälder delaktig i leken? 
 Ja  Nej 
11. Om du svarat Ja hur länge uppskattar du att leken varar och hur ofta. Uppskatta 
lektiden/dag. 
 15 min  30 min  1 timme Mer än 1 timme 
 
12. Kan du ge exempel på lekar som ni gör tillsamman……………………………………. 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid att svara! 
 
Med vänlig hälsning 
Anita Larsson 
Student vid Högskolan i Halmstad, sektionen för lärarutbildning 
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Bilaga 3 
   
   

Fördelarna med att läsa högt för barn  
     
1. Barnen får tidigt lära sig skriftspråkets konventioner, dvs att man läser från vänster till 
höger uppifrån och ner, vad ord är, vad bokstäver är osv. 
 
 
2. De skrivna orden stimulerar läsaren att uttala orden tydligare än vid vanliga samtal. Detta 
innebär att barnen får klarare inre föreställningar om hur ord är uppbyggda. 
 
 
3. Barnen får möta nya ord, ord som de aldrig får höra i vanliga samtal. Därmed stimuleras 
utvecklingen av deras ordförråd. 
 
 
4. Barnen får möta skriftspråkets egenart, den speciella meningsbyggnaden, litterära former 
och uttryckssätt som aldrig hörs i vanliga samtal. 
 
 
5. Barnen får efter hand klart för sig hur berättelser brukar vara uppbyggda, vilket ger dem 
en god beredskap inför den egna läsningen i framtiden. 
 
 
6. Barnens intresse för läsningen och litteratur stimuleras. De upptäcker att det i böcker finns 
en värld av äventyr, spänning, förnöjelse, kunskap och glädje. 
 
 
7. Barnen får tillfälle att öva sig att vara uppmärksamma, koncentrerade och stilla under en 
längre period och att följa ett fiktivt förlopp. 
 
 
8. Genom högläsningen utvecklar barnen också en intellektuell vana att använda texter. 
 
 
9. Att läsa högt för barn fungerar som en kraftfull social inlärningsprocess, där vuxna 
fungerar som viktiga modeller eller identifikationsgestalter som demonstrerar läsandets 
glädje och långsiktiga värde (Lundberg 2010, s34). 
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