Svenska småbarnsföräldrar om läsning
Riksrepresentativ attitydundersökning bland 1000 småbarnsföräldrar
om deras syn på läsning och ljudböcker för barn

Bakgrund
För att få en bättre förståelse för hur svenska småbarnsföräldrar ser på läsning för sina barn och på ljudböcker
har Nickelodeon låtit genomföra en riksomfattande attitydundersökning. Målsättningen är att använda
resultatet som ett verktyg för PR och kommunikation åt Nick Stories. Detta är en sammanställning av resultaten.

Om undersökningen
Undersökningen innefattar svar från 1 000 svenskar med barn mellan 2 till 12 år intervjuade genom Sifos
slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Deltagarfrekvensen var 37 procent, vilket inte
påverkar antalet svar (1 000). Undersökningen genomfördes under februari 2020, frågorna och resultaten har
sammanställts av Insight Intelligence.
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Summering av resultat
Hur ofta läser du för ditt barn?
Läser du tillräckligt ofta för ditt barn?
Hur viktigt är det att läsa för ditt barn?
Hur viktigt är det att ditt barn lyssnar på ljudböcker?
Ersätts högläsning för ditt barn med andra aktiviteter?

Summering av resultat
•

Knappt fyra av tio småbarnsföräldrar läser för högt för sina barn dagligen (38 %)

•

Kvinnor läser i högre utsträckning (42 %) än män (33 %) för sina barn dagligen

•

Drygt fyra av tio föräldrar tycker inte att de läser tillräckligt ofta för sina barn (42 %).
Kvinnor svarar det i större utsträckning (45 %) än män (38 %)

•

95 procent tycker att det är vitkigt att läsa för sina barn.
Tre av fyra tycker att det är mycket viktigt (75 %)

•

Fler än varannan svarar att mer tid skulle få en att läsa mer för sina barn (53 %)

•

Fyra av tio föräldrar svarar att högläsning för deras barn ibland ersätts med andra aktiviteter
som tv, dator, spel eller Youtube (41 %)

•

Nästan varannan förälder med barn mellan elva och tolv år tycvker att det är viktigt att
deras barn lyssnar på ljudböcker (47 %).

Hur ofta läser du för ditt barn?
Knappt fyra av tio småbarnsföräldrar läser för högt för sina barn dagligen (38 %). Ungefär var femte läser högt
för sina barn några gånger i månaden eller mer sällan än så (21 %). Kvinnor läser i högre utsträckning (42 %)
än män (33 %) för sina barn dagligen.

Hur ofta läser du högt för ditt barn?
38
29
13

Dagligen

8

Någon/några
Någon/några
Någon/några
gånger i veckan gånger i månaden gånger om året

13

Mer sällan/aldrig

Det finns stora skillnader i hur ofta man läser högt för sitt barn beroende på barnets ålder. Ju yngre barnet är,
desto oftare läser man för det.

Jag läser någon/några gånger i veckan eller oftare för mitt barn
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87
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2-4 år

5-7 år

8-10 år

11-12 år

barnets ålder

Läser du tillräckligt ofta för ditt barn?
Drygt fyra av tio föräldrar tycker inte att de läser tillräckligt ofta för sina barn (42 %). Kvinnor svarar det i större
utsträckning (45 %) än män (38 %). De som har barn mellan två och fyra år är de som i störst utsträckning
upplever att de läser tillräckligt mycket. Bland de med barn mellan fem och tolv år svarar i snitt 45 procent att de
inte läser tillräckligt.

Tycker du att du läser tillräckligt ofta för ditt barn?
Ja

Nej

Tveksam, vet ej
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42
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Hur viktigt är det att läsa för ditt barn?
95 procent tycker att det är vitkigt att läsa för sina barn. Tre av fyra tycker att det är mycket viktigt (75 %).
Här finns inga skillnader mellan män och kvinnor.

Hur viktigt tycker du att det är att läsa för ditt barn?
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Mycket viktigt

Ganska viktigt

4

1

Inte särskilt viktigt

Inte alls viktigt

Samtliga föräldrar med barn mellan två och fyra år tycker att det är viktigt att läsa för sina barn (100 %).
Ju yngre barn man har desto viktigare tycker man att läsning är.

Jag tycker att det är ganska eller mycket viktigt att läsa för mitt barn
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2-4 år

5-7 år

8-10 år

11-12 år

barnets ålder

Så vi kan alltså se att nästan alla tycker att det är viktigt att läsa för sina barn men 42 procent tycker inte att de
läser tillräckligt ofta. Vad är då hindret? Vad skulle få en att läsa mer? Det vanligaste svaret är tid, fler än
varannan förälder svarar det (53 %). Var tionde skulle vilja ha fler böcker (10 %). Under svarsalternativet ”annat
vad” finns en del som önskar att barnet kunde sitta stilla eller att de hade haft ett större intresse för läsning.

Vad skulle få dig att läsa mer för ditt barn?
Mer tid

53

Fler böcker

9

Mer barnvänligt innehåll på digitala läs-appar

3

Bättre digitala verktyg (tex pedagogiska läs-appar)

3

Annat, vad?
Jag känner inte att jag behöver läsa mer för mitt barn

8
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Hur viktigt är det att ditt barn lyssnar på ljudböcker?
Det är inte lika många som tycker att det är viktigt att deras barn lyssnar på ljudböcker, 37 procent svarar det.
Här finns dock stora skillnader i hur gammal barnet är. Bland de med barn mellan två och fyra år tycker 29
procent att det är viktigt jämfört med motsvarande nästan varannan förälder med barn mellan elva och
tolv år (47 %).

Hur viktigt tycker du att det är att ditt barn lyssnar på ljudböcker?
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Inte särskilt viktigt
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På frågan om vad man tror skulle få sitt barn att i större utsträckning lyssna på ljudböcker själv är det vanligaste
svaret att man inte tror att det finns någonting som skulle få dem att göra det (29 %). Relativt många är
tveksamma (19 %). Annars är det vanligaste svarsalternativet att man saknar bättre digitala verktyg som
exempelvis pedagogiska läs-appar. I den ganska stora kategorin ”annat, vad” svarar många att deras barn
redan lyssnar mycket på ljudböcker. Andra efterfrågar fler ljudböcker eller tips på bra böcker.

Vad tror du skulle få ditt barn att i större utsträckning lyssna på ljudböcker själv?
Bättre digitala verktyg (tex pedagogiska läs-appar)

17

Mer barnvänligt innehåll på digitala läs-appar

16

Fler böcker
Mer tid
Annat, vad?
Tveksam, vet ej
Jag tror inte att något skulle få mitt barn att i större utsträckning
lyssna på ljudböcker själv

10
9
12
19
29

Ersätts högläsning för ditt barn med andra aktiviteter?
Fyra av tio föräldrar svarar att högläsning för deras barn ibland ersätts med andra aktiviteter som tv, dator,
spel eller Youtube (41 %).

Ersätts högläsning för ditt barn någon gång med andra
aktiviteter såsom tv/dator/spel/YouTube?
Ja

Nej

Tveksam, vet ej

4
41
55

På frågan om vad som främst ersätter högläsning är det vanligaste svaret Youtubefilmer eller andra klipp på
nätet (67 %), följt av streaming (57 %) och spel på platta/telefon (50 %). Kvinnor svarar i större utsträckning (45
%) än män (35 %) att det ersätts med tv medan män (76 %) i större utsträckning än kvinnor (58 %) svarar att det
ersätt med Youtube. Faktum är att bortsett från tv-tittande, svarar män i betydligt större utsträckning än kvinnor
att övriga alternativ ersätter högläsning.

Vilka av följande aktiviteter ersätter högläsningen?
Se på YouTubefilmer eller andra klipp på nätet
Streaming (Netflix, Viaplay, SVT Play eller liknande)

67
57

Spela spel på platta/telefon

50

Se på TV

40

Spela spel på dator/tv
Lyssna på musik
Ingen av ovanstående

30
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2

