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Läs på recept har finansierats av deltagande verksamheter: Logopedenheten och Kultur 
Gävleborg och Sociala investeringsmedel – ett verktyg för tidiga och förebyggande insatser

Läs på recept
Gemensam bokläsning för att stärka små barns språkutveckling





Bakgrund

• Högläsningen till små barn minskar stadigt

• Logopeder i region Gävleborg upplevde att råd om högläsning inte passade 
alla – behov av individanpassade råd om läsning, böcker, bibliotek, 
flerspråkighet och skärmtid

• Behov av ett nytt arbetssätt, samverkan mellan logopedenheten och Kultur 
Gävleborg, utvärderades som ett forskningsprojekt – möjliggjordes av 
Sociala investeringsmedel

• Individanpassade råd, genomgång av läsmetod och ”recept” på daglig 
läsning



Slutsatser

• Studien visade att gruppen var heterogen – men läste mindre än genomsnittet

• Studien visade signifikanta förbättringar av läsning, lästid, möjlighet att hitta 
böcker 

• Har potential förbättra språkförmågan och minska ett framtida behov av stöd i 
skolan

• Genomförbar, lättillgänglig och kulturellt anpassningsbar till låg kostnad

• Långtidsuppföljning har visat att familjerna upprätthåller sina ”nya läsvanor”

• Metoden har implementerats i hela Region Gävleborg och spridits till andra 
Regioner



”Har gömt paddan nu, de får bara ha den på helgen”

”Han är mer intresserad när vi pratar om bilderna och pekar i 
boken”

”Förskolan har gett Sebastian en egen lässtund varje dag”

”Vi märker att Ahmed är mer intresserad när vi väljer enklare böcker”

”Vi har varit på biblioteket fyra gånger nu, har fått flera böcker 
på arabiska”

”Neo kommer själv med böcker nu”

”Lättare att få rutin på att läsa när man blir tillsagd av logopeden”



Varmt tack för detta pris!

Metod och material i Läs på recept

Läs på recept, Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

karin.myrberg@regiongavleborg.se (projektledare, utvärdering)

rose-marie.svensson@regiongavleborg.se (ansvarig logoped)

cajsa.blank@regiongavleborg.se (ansvarig Kultur Gävleborg)
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