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Sammanfattning 

Jag har läst till lärare för de yngre åldrarna med SO-ämnen som inriktning, jag har även 
läst kursen Didaktiska perspektiv på läs- och skrivutveckling. Kursen behandlade bland 
annat ämnet högläsning och olika sätt att arbeta med högläsning i skolundervisningen. 
Detta intresserade mig då jag blev medveten om att en bok kan vara så mycket mer än 
bara en text att läsa, den kan även användas som utgångspunkt i diskussioner och samtal 
och man kan använda sig av bilderna i boken på olika sätt. Då jag arbetar på en förskola 
kändes det naturligt att vända mig till föräldrar som har sina barn där. Mitt syfte med 
examensarbetet har varit att undersöka hur föräldrar stimulerar sina barns läsutveckling. 
Jag intervjuade därför tre föräldrar till barn i 6 års åldern. Genom intervjumaterialet 
fann jag att föräldrarna har olika tillvägagångssätt för att stimulera sina barns 
läsutveckling samt att de värdesätter olika aspekter av högläsningens effekter. Samtliga 
föräldrar läser högt för sina barn, de läser på olika sätt och i olika utsträckning. 
Föräldrarnas krav på förskolan när det gäller deras barns läsutveckling varierar. 
Genomgående är att förskolan ska stimulera barnens intresse för läsning och en förälder 
menar att det är bra om hans barn lär sig läsa under förskoletiden. Ingen förälder 
använder sig av datorn som verktyg i barnets läsutveckling.  
 
Nyckelord 
Literacy, högläsning, det vidgade textbegreppet/vidgat textbegrepp.
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Inledning 

Min utgångspunkt för examensarbetet var att finna ett ämne som jag kände mig nyfiken 
inför och som jag ville utforska och lära mig mer om. Under en VFU period besökte jag 
en årskurs etta där klassläraren var en hängiven läsare. Hon läste högt för barnen och 
när barnen arbetade med olika uppgifter läste hon själv tyst i en bok. Jag tänkte då att 
det var en lärorik stund för barnen både när de lyssnade på läraren när hon läste högt för 
klassen och även när de såg att hon var intresserad av att läsa en bok själv, för nöjes 
skull. Eleverna frågade ofta vad boken handlade om och då berättade läraren gärna om 
handlingen i boken.  
 
Då jag i kursen Didaktiska perspektiv på läs- och skrivinläsning hade föreläsningar om 
barnlitteratur fördjupades mitt intresse för läsning. Det slog mig att det inte enbart 
handlade om att läsa ur en bok, utan man kan samtala om ämnet boken handlar om, om 
handlingen, om bilder och om hur boken är skriven osv. Det är enligt mig fascinerande 
hur en bok, tjock som tunn kan ha så många olika användningsområden.  
 
Då jag nu arbetar på en förskola har jag reflekterat över barnens intresse för böcker och 
att de ofta vill att pedagogerna ska ha högläsningsstunder. I Lpfö 98 står inget specifikt 
om högläsning eller förskolans arbete med barnlitteratur, däremot står det att 
”Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 
världen. (Lärarförbundet, Lpfö 98, s. 28). 
 
"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande.” (Lärarförbundet, Lpfö 98, s. 26). 
 

Vi lever i en tid där många är stressade och jäktar fram i vardagen. Vilken gåva är det 
inte då att kunna sätta sig ned och njuta av en bok?  

Syfte  
Syftet med min undersökning är att skaffa mig insikt i hur några föräldrar till barn i 6 
års ålder talar om hur de stimulerar sina barns läsinlärning.  
 

Frågeställning: 
På vilket sätt förbereder några föräldrar sina barn för att bli läsande? 
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Tidigare forskning 

En del av den litteratur jag använt mig av har jag arbetat med inom olika kurser i min 
lärarutbildning. Jag har även sökt litteratur på Libris och därutöver har jag funnit 
litteratur på Stadsbiblioteket i Stockholm. De sökord jag använt mig av är: högläsning, 
vidgat textbegrepp och literacy. 

Literacy 
 
Olika områden av människors liv involverar olika typer av literacy. I hemmet 
uppmuntras och värdesätts ofta en annan typ av literacy än i skolan. Fast (2007) tar upp 
att Barton (1994) menar att det snarare behövs en metafor för ordet literacy än en 
översättning. Barton skriver bland annat att literacy är en social aktivitet som människor 
kan göra individuellt eller gemensamt med andra. Aktiviteten skapar en gemenskap 
bland annat för att man är flera som kan avläsa symbolerna som i detta fall är bokstäver 
och bilder. 
 
Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) anser att det inte finns någon riktig 
motsvarighet till literacy i det svenska språket. Det är ett svårtolkat begrepp som det 
även är svårt att hitta en definition på i engelskspråkig forskningslitteratur. De hänvisar 
till Fahlén som menar att literacy ”handlar om läs- och skrivförmåga samt något utöver 
detta”. Vidare hänvisar de till Koenig som anser att literacy innebär att en person har 
förmågan att använda skrivet språk för att uträtta olika slags uppgifter i vardagen. Även 
Fast (2007) beskriver problematiken i att hitta en svensk översättning av ordet literacy. 
Hon menar att flera forskare (Holm 2004, Säljö 2005) försökt översätta ordet, förslag 
som litterositet, litterans och läs- och skrivförmåga har förekommit. 
 
Fast (2001) beskriver innebörden i literacy som att när vi läser betyder det inte alltid att 
vi har en bok framför oss. Vi ögnar igenom morgontidningen, tittar om vi fått något 
mail, eller skriver ned vad vi ska handla. Alla dessa tillfällen är literacy-tillfällen då vi 
använder läsande och skrivande på ett rutinmässigt sätt.  

Family literacy 

Det skrivna ordet är inget barn ser för första gången i skolan, det existerar alltid i någon 
form i hemmet. Däremot kan texterna vara av skiljande slag i de olika miljöerna (Smith 
och Elley, 1997). Författarna menar även att de erfarenheter barnen får av det skrivna 
ordet i hemmet har stor betydelse för hur deras läs- och skrivinlärning går när de börjar 
skolan. De fortsätter med att lyfta fram högläsningen som en viktig del i barnets family 
literacy erfarenheter.  
 
Fast (2007) lyfter fram Shirley Brice Heaths studie av språksocialisation och ”Ways 
with words” i tre grupper av människor i olika områden och samhällsklasser. En grupp 
bestod av vit arbetarklass i samhället Roadville. En annan grupp bestod av både vit och 
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afroamerikansk arbetarklass i samhället Trackton. En tredje grupp bestod av både vit 
och afroamerikansk medelklass i en stad som Heaths kallar för Gateway. I de två 
tidigare samhällena hade man olika sätt att socialisera sina barn till språkanvändare. 
Familjerna i Roadville ansåg att man skulle påverka barnens undervisning redan innan 
skolan börjat. Man läste för barnen och förde samtal utifrån texten de läste. Föräldrarna 
återberättade ofta stycken ur böcker medan barnen förväntades återberätta verkliga 
händelser ur familjens liv. Föräldrarna i Trackton undervisade inte sina barn. De varken 
läste för dem eller var själva modeller genom att läsa och de ställde sällan frågor till 
barnen. Något föräldrarna ofta gjorde var att berätta berättelser ut familjens liv. När 
barnen började skolan fick barnen från Trackton problem. Då de inte var vana vid att få 
frågor ställda till sig kunde de inte svara på de mest grundläggande frågorna såsom var 
de bodde eller hur deras familjesituation såg ut. Lärarna uppfattade dessa barn som icke 
verbala och slöa. Barnen i Roadville och Gateway hade det betydligt lättare i skolan då 
de redan vid låg ålder lärt sig att återberätta och svara på frågor. Deras uppfostran var 
mer lik skolans verksamhet än barnens i Trackton var. Fast (2007) menar att föräldrar, 
syskon och anhöriga har stor inverkan på barnens väg in i skriftspråket. 

Literacy set 

Smith och Elley (1997) hänvisar till Holdaway (1979) som använder begreppet ”literacy 
set” vilket han menar att barnet utvecklar genom att ofta vara delaktig i 
högläsningsstunder. Han nämner fyra faktorer, nämligen:  
Motivationsfaktorn där barnet får uppleva glädjen av böcker och sagor, repetition av 
favoritböcker och nyfikenhet av det skrivna språket.  
Lingvistiska faktorn som är syntax, ordförråd och intonationsmönster. Barnet kan fylla 
i meningar och veta i vilket sammanhang man kan använda orden.  
Operationella faktorn betyder att barnet kan använda sin kunskap om hur sagor är 
uppbyggda samt att barnet kan förutspå vad som kan hända i berättelsen. Att kunna göra 
detta utan stöd från bilder menar hon är viktigt för barnets senare läsutveckling.  
Ortografiska faktorn, med det menas kunskapen i uppbyggnaden av ett ord, meningar, 
skiljetecken och fonetiska regler.  
Holdaway menar att alla dessa faktorer lärs in naturligt genom högläsning. Barn som 
regelbundet blir lästa för får ett försprång när det gäller läsinlärning vid skolstarten.  

Visual literacy 

Bilderna har lika stor betydelse som texten i en bok. Kåreland (2005) menar att bilderna 
förmedlar en historia som samspelar med textens historia. Dominkovic, Eriksson och 
Fellenius (2006) anser att det tar tid att lära sig tolka bilder, det är av stor vikt att man 
vid högläsningsstunder inte bara läser texten utan även pratar om bilderna. Genom att 
läsa samma bok flera gånger ser barnet ofta bilderna ur olika perspektiv och uppfattar 
nya saker vid varje läsning. Vidare menar författarna att barn vid första anblicken av en 
bild lägger märke till välbekanta saker eller saker som markant avviker från deras 
erfarenhetsvärld. Genom att stimulera barns intresse för bilder och samtala kring dem 
vidgas barnens begreppsvärld och ordförråd, även förståelsen för texten förstärks. Bild, 
text och samtalet runt dessa är viktiga komponenter i en högläsningssituation. 
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Samspel med boken 

Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) har konstruerat en modell som visar på vad 
som sker i en högläsningssituation vad gäller samspel med boken. Figur 1 visar: Boken 
som företeelse – barn ser vilken attityd föräldrarna har till böcker oavsett om föräldrarna 
försöker förmedla sina attityder eller inte. Boken som objekt – barnen ser hur föräldern 
hanterar boken, vad som är bak och fram och upp och ned. De lär sig även tolka bilder. 
Bokens innehåll – genom boken kan barn uttrycka känslor genom att identifiera sig med 
karaktären i boken, få lust att bli läsare själva genom att boken väcker nyfikenhet i olika 
ämnen som barnen själva vill kunna läsa om. Språk i skrift – skriftspråket och talspråket 
skiljer sig ofta mycket åt, i en bok är ofta miljöer och karaktärer utförligare beskrivna än 
i talat språk. Barnen får höra nya ord och vidgar därför sitt ordförråd. Detta är förmågor 
som fortsätter att utveckla barnets literacyutveckling även när barnen själva blir läsare.  
 
 

Samspel med boken 

Boken som
företeelse

Boken som
objekt

Bokens
innehåll

Språk i
skrift

Attityder
till böcker

Bak och
fram Kunskaper Berättelsens

uppbyggnad

Literacyutveckling

Bokens
funktion

Vända blad

Vad som är 
text och
vad som är
bild

Etik
Olika miljöer

Olika
relationer
Känslor

Skriftens
Grammatik

Ordförråd

 
 
 
Figur 1. Läsa högt för barn (Dominkovic, Eriksson & Fellenius 2006, s. 18). 

Högläsning 
Enligt Fox (2004) är det viktigt att börja läsa för sitt barn redan när de är spädbarn. Att börja 
läsa för dem när de börjar skolan är för sent. Hon fortsätter och knyter an till forskning som 
visar att ett spädbarns hjärna är utvecklad till 25 procent och från och med barnet föds börjar 
utvecklingen av de övriga 75 procenten. Det första året i ett barns liv är avgörande för barnets 
utveckling. Barnet utvecklas varje gång vi ger det mat, byter blöja på det, sjunger, läser och 
pratar med det. Fox (2004) menar att genom att låta barnet höra människor tala, sjunga, 
göra upprepningar i ramsor och berättelser läggs grunden för barnets läsinlärning. De 
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barn som inte fått höra dessa saker kan få det svårare i skolan och även problem med 
läsinlärningen. 
 
Idor Svensson (2006) menar att föräldrars roll för barnets språkutveckling är mycket 
viktig. Att läsa högt för sitt barn innan det ska gå och lägga sig är en enkel åtgärd för att 
barnet ska få en ökad läsförståelse och bli intresserad av läsning. Han menar även att 
inlärningen ofta är som bäst i känslomässiga stunder. Svensson är av samma åsikt som 
Fox (2004) nämligen att det redan är som spädbarn vår språkliga utveckling börjar. Den 
första tiden i ett barns liv är avgörande för hur läs- och skrivkunnig den kommer att bli. 
Genom att ägna sig åt högläsning och samtal med barnen ökar ordförrådet, 
läsförståelsen och ofta även intresset för läsning (Svensson, 2006). 
 
Vid högläsning är det inte bara ett intresse för läsning som utvecklas, det är ofta även 
olika kunskaper om hur man beter sig som läsare och vad det innebär att vara läsande. 
Liberg (2006) visar på andra forskare, exempelvis Langer (1995) som menar att det 
finns en rad olika sätt att röra sig i texter. Exempel på fyra sätt ges: 
 

1. Läsaren bekantar sig med innehållet i texten. 
Här handlar det ofta om ett situationsbundet språk, även kallat ett här-och-nu 
språk. Detta är många gånger något de yngsta läsarna ägnar sig åt.  

2. Läsaren går djupare in i texten och reflekterar över motiv, känslor och relationer 
som ligger i handlingen. 

3. Läsaren jämför det lästa med egna tidigare erfarenheter. 
Punkt två och även i viss mån punkt tre är vad- och varför frågor angående 
handlingen.  

4. Läsaren jämför med andra liknande texter som lästs, undersöker bildspråk och 
läser kritiskt.   
De två senaste punkterna innebär att barnet tar hjälp av egna värderingar för att 
tolka texten. 

 
Liberg (2006) menar att barn som får medverka i boksamtal där man endast talar om 
vad de ser i boken, något man kan kalla för situationsberoende språk, ofta klarar sig 
sämre i sin fortsatta läsutveckling än de barn som deltar i boksamtal där ett mer 
situationsoberoende språk används. Med situationsoberoende språk menas att man talar 
om mer abstrakta saker än det som finns framför deltagarna i boksamtalen just för 
tillfället.  De föräldrar som läser mycket böcker talar ofta med sina barn om texter på ett 
stärkande sätt när det gäller barnens läsutveckling.  
 
Kåreland (2005) hänvisar till Thorson som menar att gemenskapen som skapas mellan 
de inblandade vid högläsning nästan är magisk. Vuxna och barn får gemensamma 
upplevelser som knyter dem samman. En annan effekt av läsningen är att långt innan 
barnen själva kan läsa och skriva kan de använda och förstå text. En annan effekt av 
högläsningen är att det kan skapas samtal och diskussioner som förs även utanför 
lässtunden (Liberg, 2006). 
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Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) anser att högläsningens goda effekter är 
många. De har i sin bok konstruerat ytterligare en modell (figur 2). De menar att i en 
god högläsningssituation finns tre komponenter – den vuxne, barnet och boken. Den 
vuxne och barnet delar bokens innehåll, de pekar, tittar och samtalar om vad de ser och 
hör. Den vuxne har vägledarrollen medan barnet är delaktig och lär sig. Figur 2 visar på 
ett mycket konkret sätt hur samspelet med den vuxne och samspelet med boken 
utvecklar barnets talspråksutveckling. Innehållet i kvadraterna; dialog, närhet, 
gemensamt fokus och gemensam tid är något som ingår i de flesta goda 
inlärningssituationer. Det är samspelskomponenter som gör det möjligt att tillsammans 
upptäcka och samtala om saker man ser eller läser om, vilket leder till en 
talspråksutveckling hos barnet.   
 

Samspel med den vuxne 

Dialog Närhet Gemensamt
fokus

Gemensam
tid

Språk-
inlärning

Trygghet
Inter-

subjekti-
vitet

Koncent-
ration

Talspråksutveckling

 
Figur 2. Läsa högt för barn (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006, s.18). 
 
Att ha högläsningsstunder under dagarna är viktigt, men Fox (2004) menar att det är av 
yttersta vikt att göra högläsningen till en ritual varje kväll. ”Läsa högt kan man alltså 
göra när som helst, men man måste göra det när det är läggdags.” (Fox, 2004, s.39). 
Hon menar att man ska sitta på samma ställe, ha samma kuddar, kramdjur och böcker. 
När barn har regelbundna rutiner känner de sig trygga. Fox fortsätter med uppmaningen 
om att läsa högt för barnen. Om vi slutar med att läsa för barnen kan deras läs- och 
skrivutveckling bli sämre och det kärleksfulla mötet mellan barn och vuxen gå förlorad.  
 
Frost (2006) skriver att vi under lång tid haft kunskap om den positiva effekt högläsning 
har för barns språkutveckling, barnets språkliga begrepp stärks och de vänjer sig vid 
skriftspråket. Vidare skriver Frost om Olaussen (1989) som gjort observationer där 
samspelet mellan sexåriga barn och deras föräldrar iakttogs under lässtunder. Det hon 
intresserade sig för var vilka interaktionsformer som användes. Resultatet skilde sig 
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mycket i de olika familjerna, i några familjer läste man endast utan att samtala om 
innehållet i sagan och i andra familjer levde föräldrarna sig in i berättelsen och började 
prata om den. Genom att ställa frågor till barnen angående texten eller bilder i boken 
överförs den vuxnes mer kritiska sätt att läsa till barnet. Även genom att ta ut ord och 
begrepp och att samtala kring dem skapas en medvetenhet hos barnet om ord, något som 
stärker barnets ordförråd. Detta har visat sig vara betydelsefullt för hur barn klarar sig 
senare i skolan (Frost, 2006). Detta är något Taube (2007) instämmer i. Hon menar att 
ordförrådet blir bättre samt att i litteraturen möter barnen ord de vanligtvis inte skulle 
komma i kontakt med. Barnen får genom högläsning även höra och lära sig hur 
meningar är uppbyggda samt vilken glädje och spänning litteratur kan medföra (Taube, 
2007). Även Fast (2001) menar att barn har stor nytta av de kunskaper de fått genom 
högläsningen när de själva ska läsa och skriva.  
 
En förälder ska inte ta på sig en undervisande roll. Barn tycker att det är roligare och 
mer intressant om föräldern är sig själv och skojar, läser och förundras över saker i 
boken. Föräldrar kan ibland känna press inför läsningen då många vet vilken viktig del 
den har i barns läs- och skrivutveckling. Man är rädd att svika sitt barn och göra fel. Det 
bästa en förälder kan göra vid lässtunderna är att uppträda naturligt, leka och ha roligt. 
Då förblir läsning rolig och spännande och ett utmärkt tillfälle för barnen att omedvetet 
tränas på att själva bli läsare (Fox, 2004). 

Det vidgade textbegreppet  
I rapporten Att läsa och skriva (Myndigheten för skolutveckling, 2004) skriver 
författaren att det inte bara är begreppet text som förmedlar budskap i det moderna 
samhället utan även budskap genom bland annat bildspråk, dans, och musikens språk. 
Författaren menar att det även kan benämnas som det vidgade textbegreppet. 
 
I Lpo 94 står det att eleverna ska få möjlighet att lära sig att uttrycka sig på olika sätt. I 
skolan ska eleverna genom att bland annat prova dans, rytmik, skapande i bild, text och 
form få uppleva känslor och stämningar. 

 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktiga. (Lärarförbundet,  Lpo 94, s. 11). 

Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Lärarförbundet, 
Lpfö 98, s. 27). 

 
När det gäller barns läs- och skrivutveckling är det inte bara texter i form av litteratur 
som är utvecklande. Det kan även gälla data- och tv-spel, leksakskataloger, tv-program 
och leksaker. Barnen skapar sig en gemensam förståelse av bilder och texter. Fast 
(2007) beskriver en situation hon sett på en förskola som utspelade sig i förskolans hall. 
Barnen kom till förskolan på morgonen och några hade med sig leksakskataloger de fått 
hem i brevlådan, barnen bläddrade i katalogerna och pratade om vilka saker de ville ha 
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och vilka de redan hade. De kommenterade de leksaker de såg och nämnde även vissa 
ord som stod, exempelvis X-box, det är inte ovanligt att barn lär sig ”läsa” logotyper 
som de ofta blir exponerade för. Fast (2007) tar även upp ett exempel där en pojke som 
är 7 år och 2 månader pratar om sina Yu-Gi-Oh-kort som är en typ av samlarkort med 
bilder på. Han berättar för intervjuaren om sina kort och använder ordet besvärjelse, vet 
att det engelska ordet dragon betyder drake och kan skilja mellan 2000 och 4000. Fast 
(2007) menar att pojkens intresse för korten bidrar till att han vill skriva och medan de 
samtalar skriver han namnen på de olika kort han visar.  

TV och video 

Genom att se på TV- program och videofilm lär sig barnen en visuell läskunnighet, Fast 
(2007) menar att den visuella läskunnigheten är kulturspecifik och tar upp ett exempel 
där en arkeolog och en bonde ser olika saker när de iakttar samma jordhög. Beroende på 
vilken bakgrund och vilka tidigare erfarenheter man har ser man på saker ur olika 
synvinkel och på olika sätt.  Genom att se på TV och video lär sig barnen att tolka 
rörliga bilder samt att de lär sig återberätta vad de sett.  

Datoranvändning 

Fast (2007) hänvisar till EU-projektet KidStory där två datormöss var kopplade till 
samma dator. Syftet med projektet var att se hur barnen samarbetade när de skulle rita 
bilder och hitta på berättelser tillsammans med hjälp av var sin datormus. I början blev 
barnen osams och raderade varandras bilder men så småningom började barnen 
samarbeta istället för att förstöra för varandra. De skapade bilder och texter tillsammans. 
Vid en intervju (Fast 2007) berättade en förälder att hans dotter, som var drygt sex år, 
hade lärt sig alfabetet genom att använda datorn.  

Centrala begrepp 
Utifrån ovanstående litteraturgenomgång har jag valt ut följande centrala begrepp. 
 

• Literacy 
• Högläsning 
• Det vidgade textbegreppet 

Metod och material 

I detta kapitel beskriver jag hur jag gått tillväga, vilka överväganden jag gjort samt 
vilka urval det har resulterat i. Jag diskuterar även uppsatsens tillförlitlighet samt de 
etiska aspekter jag tagit hänsyn till.  
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Val av metod 
 
För att få svar på min frågeställning använde jag mig av kvalitativa intervjuer. 
Anledningen till att jag använde mig av kvalitativa intervjuer var att jag var intresserad 
av att få veta hur dessa föräldrar resonerade kring sitt barns läsutveckling samt hur de 
gick till väga för att stimulera den. Trost (2005) menar att då man vill förstå hur 
människor resonerar och se olika handlingsmönster är en kvalitativ studie passande. Jag 
valde att intervjua tre föräldrar till barn i 6 års ålder för att få deras syn på vilka läsvanor 
de har när det gäller högläsning för sina barn samt om de anser sig använda andra 
metoder och verktyg för att stimulera sina barns läs- och skrivutveckling.  

Etiska överväganden 
För att skydda personer från kränkande behandling och annat har Vetenskapsrådet 
formulerat etiska principer som forskare ska förhålla sig till. Hartman (2005) menar att 
det främst är fyra krav som ska uppfyllas: kravet på öppenhet, kravet på 
självbestämmande, kravet på konfidentiell behandling och autonomikravet.  
 

Kravet på öppenhet 

Kravet på öppenhet innebär att jag måste informera de inblandade, i detta fall 
informanterna, om uppgiftens syfte. Detta gjordes vid det tillfälle då de blev tillfrågade 
om de ville medverka i intervjun (Hartman, 2005). 

Kravet på självbestämmande 

Kravet på självbestämmande innebär att de deltagande själva har rätt att avgöra om de 
vill delta, hur länge och på vilka villkor det ska ske. Jag uppfyllde kravet genom att 
upplysa informanterna om att deltagandet skedde på frivillig basis samt att de när de 
ville kunde avbryta intervjun, detta gjordes vid det tillfälle då de blev tillfrågade om de 
ville medverka i intervjun (Hartman, 2005). 

Kravet på konfidentiell behandling 

Kravet på konfidentiell behandling innebär att material som bland annat innehåller 
uppgifter om personer ska behandlas med största konfidentialitet, materialet ska inte 
kunna utnyttjas av andra. Jag informerade intervjupersonerna om att förskolans namn 
inte skulle nämnas samt att deras namn skulle avidentifieras i arbetet då jag använder 
mig av fiktiva namn (Hartman, 2005). 

Autonomikravet  

Autonomikravet innebär att uppgifter om informanterna samt uppgifter som kommer 
fram under intervjun endast får användas för forskningsändamål. Jag upplyste 
informanterna om att de uppgifter de lämnar endast kommer att användas i mitt 
examensarbete (Hartman, 2005). 
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Tillförlitlighet och giltighet 
De tre föräldrar som ingår i studien kan på grund av det låga antalet inte representera 
föräldrar i allmänhet. Jag utgår däremot från att de svar föräldrarna givit är riktiga och 
stämmer överens med hur de går till väga med sina barns läsutveckling. Frågorna vid 
intervjuerna utgick från syftet och frågeställningen för uppsatsen. Jag har inte testat eller 
övat intervjuteknik med de för studien aktuella frågorna vilket kan ha påverkat 
intervjuerna och dess resultat.  

Intervjumaterial 

Undersökningsgrupp 

Den undersökningsgrupp jag valde att använda mig av i intervjuerna består av tre 
pappor vars barn går på samma förskola. Då jag arbetar heltid på en förskola var det 
praktiskt att vända mig till de föräldrar som fanns där. Anledningen till att det endast 
blev manliga informanter är att föräldrarna är frånskilda och barnen var hos papporna 
den veckan jag frågade om de var villiga att medverka i intervjuerna. Kontakten togs 
muntligt då vi avtalade tid för intervjuerna samt informationen om de etiska aspekterna. 
Jag är medveten om att resultatet kunde sett annorlunda ut om informanterna var 1. 
Endast kvinnor, 2. Blandade kön. Jag valde dessa föräldrar då de har barn som är i 6 års 
ålder. I arbetet kallar jag informanterna för Niklas, Anders och Stefan.  
 

• Niklas är pappa till två barn 4- och 6 år. 
• Anders är pappa till två barn 6- och 8 år. 
• Stefan är pappa till två barn 4- och 6 år. 

 

Genomförande av intervjuer 

Jag är medveten om att det inte är lämpligt att intervjua föräldrar vars barn går på 
förskolan där jag arbetar då jag har en relation till både de intervjuade föräldrarna och 
deras barn, vilket medför att jag har åsikter och en redan gjord mening om dem 
(Hartman, 2005). Med detta i åtanke har jag gjort mitt bästa för att bortse från tidigare 
erfarenheter och åsikter om föräldrarna och barnen. 
 
Vid intervjutillfället blev informanterna tillfrågade om det gick bra att jag spelade in 
samtalen med diktafon. Jag förklarade att det då var lättare för mig att fokusera på 
intervjun istället för att känna pressen att skriva ned vad de sa och oron att lämna ute 
detaljer som i senare skede skulle visa sig vara betydelsefulla. Alla informanter 
godkände inspelningen.  
 
Intervjufrågorna förbereddes noga innan intervjuerna påbörjades. Jag hade förberett 17 
frågor men förstod redan innan intervjuerna påbörjades att jag inte skulle använda mig 
av samtliga. Det slutade med att jag använde mig av 10 både öppna och slutna frågor.  
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Frågorna jag ställde var:  
 

1. Vilken betydelse har läsningen i vardagen? 
2. Har du tänkt på något speciellt sätt när det gäller ditt barns läsning? 
3. Brukar du läsa högt för ditt barn?  
4. Vem är det som väljer vilka böcker som ska köpas och läsas? 
5. Vilken typ av böcker läser du för ditt barn?  
6. Brukar ni prata om bokens handling? 
7. Är det vanligt att ni för samtal utifrån bilderna? 
8. Tittar ditt barn på TV-program som stimulerar språkutvecklingen och nyfikenheten 

till bokstäver och läsning? 
9. Använder ditt barn data/TV-spel som stimulerar språkutvecklingen och nyfikenheten 

till bokstäver och läsning? 
10. Vad tycker du att förskolan ska göra? Läsförberedande övningar, ramsor, rim osv. 

 
Jag valde att använda mig av en halvstrukturerad intervjuform då jag ville att 
intervjupersonerna skulle känna sig avslappnade och ha möjligheten att fritt kunna 
berätta om på vilket sätt de stimulerade sina barns läsutveckling (Trost 2005). 
 
Två av intervjuerna skedde på förskolan, där jag arbetar och intervjupersonernas barn 
går, i ett avskilt rum där vi fick vara ostörda och vid en intervju befann vi oss i en större 
lokal, utanför förskolan, med människor i rörelse. Trost (2005) menar att miljön vid 
intervjusituationer ska vara ostörd samt att intervjupersonen ska känna sig trygg och 
avslappnad. Innan intervjuerna påbörjades berättade jag om intervjuns upplägg samt 
frågade om det var något intervjupersonerna undrade över. Varje intervju tog cirka 30 
minuter att genomföra. 
 
När varje intervju var avslutad förde jag anteckningar över om det var något speciellt 
jag reflekterat över och preliminära tolkningar (Trost, 2005). Därefter lyssnade jag på de 
inspelade samtalen och skrev ned dem. När alla samtal var nedskrivna sorterade jag 
intervjusvaren till de frågor jag ställt och även de följdfrågor som kommit upp under 
samtalens gång. Jag tog ut det mest relevanta ur varje intervju vilket är det jag 
presenterar i resultatdelen.  
 
Intervjuerna är gjorda på två olika platser. Vid två av intervjutillfällena befann vi oss i 
ett avskilt, tyst rum på förskolan och vid en intervju befann vi oss i en större lokal med 
människor i rörelse. Jag är medveten om att platsen där intervjun är hållen är av 
betydelse för hur bekväm intervjupersonen känner sig samt att miljön ska vara ostörd 
(Trost, 2005). Intervjutillfället då vi befann oss i en större lokal med människor runt 
omkring oss var ingen ultimat plats, det var däremot där intervjupersonen ville träffas 
och då jag tagit del av informationen att det är viktigt att intervjupersonen känner sig 
trygg och avslappnad godtog jag förslaget av platsen.  
 
En annan aspekt jag vill föra fram är att samtliga föräldrar blivit informerade om att 
examensarbetet handlat om barns läsutveckling. Det finns en risk att de har känt sig 
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pressade att ge positiva svar när det gäller hur de går tillväga med deras barns 
läsinlärning för att inte framstå som mindre hängivna föräldrar 

Resultat av intervjuer 

I detta avsnitt presenterar jag resultatet av intervjuerna. Syftet med intervjuerna var att 
skaffa mig insikt i hur några föräldrar talar om hur de stimulerar sina barns 
läsutveckling. 

Presentation av svar 
 
Intervju 1 (Niklas), Intervju 2 (Stefan), Intervju 3 (Anders) 
 
1. Vilken betydelse har läsningen i vardagen? 
Niklas anser att läsningen har stor betydelse för både honom och barnet, det skapar en 
gemenskap mellan dem. Om det är något barnet inte förstår stannar han upp och frågar 
och då skapas en dialog mellan dem.   
 
Stefan berättar att de har en almanacka där de varje dag tillsammans ljudar vilken dag 
och månad det är samt vem som har namnsdag. 
 
Både Anders och barnet tycker att det är kul med högläsningen, det skapar något att 
prata om som de båda känner till, menar Anders. 
 
2. Har du tänkt på något speciellt sätt när det gäller ditt barns läsning? 
Niklas berättar att han själv kommer från en familjekultur med mycket högläsning och 
litteratur, så att läsa mycket för sina barn har varit en naturlig del av vardagen. Niklas 
säger att han inte använder någon speciell pedagogik när han läser, han menar att 
samtalen och reflektionerna kommer automatiskt. De brukar sjunga sånger som han 
sjöng när han var barn och även sånger barnen sjunger på förskolan. Barnet tar ibland 
fram böcker när han är själv, det är främst djurböcker och en jordglob med djur 
utmärkta var de lever. De har även alfabetsaffischer i sitt rum. Böckerna står i barnens 
rum i deras höjd.  
 
Stefan anser inte att han använder någon speciell pedagogik, han berättar att han har en 
almanacka där de varje dag ljudar dag, månad och namnsdag. När barnet var yngre hade 
hon en bokstavsbok där hon kunde fylla i bokstäverna, men den boken tycker hon inte 
är något kul längre. De leker inte med några rim och ramsor eller sjunger hemma, 
barnen lär sig det i förskolan menar Stefan. Böckerna barnen har står i deras rum så att 
de kan nå dem.  
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Anders anser inte att man ska stressa barnen med att lära sig läsa, om man läser högt för 
dem kommer det av sig självt. Barnens böcker står i deras rum i deras höjd. 
 
3. Brukar du läsa högt för ditt barn? 
Niklas berättar att de läser varje dag, under vardagarna sker det mest innan barnen ska 
sova. De läser cirka 20-30 minuter. Under helgerna läser de även någon gång under 
dagen.  
 
Stefan berättar att barnet tycker det är kul att lyssna på sagor, de läser högt varje kväll 
cirka 20 minuter. 
 
Anders berättar att de inte läser varje dag men flera gånger i veckan. Barnet tycker det 
är kul med böcker och högläsning, men sätter sig sällan ned med en bok själv. Barnets 
storasyster brukar läsa sina läxor för henne.  
 
4. Vem är det som väljer vilka böcker som ska köpas och läsas? 
Niklas menar att det är barnet som väljer vilken bok de ska läsa. Det är oftast Niklas 
som väljer vilka böcker som ska köpas, han tycker om böcker man kan samtala utifrån. 
Det händer att de besöker bokhandlar tillsammans, då får barnen välja en bok var. 
 
Stefan berättar att de ofta får böcker i present av andra, därför köper de sällan böcker 
själva. Det är barnet som bestämmer vilken bok som ska läsas. 
 
Det är Anders som köper böckerna, ibland får de även böcker i present av andra, 
berättar Anders. Barnet får själv välja vilka böcker de ska läsa hemma.  
 
5. Vilken typ av böcker läser du för ditt barn? 
Niklas menar att de läser allt ifrån mindre kapitelböcker som Håkan Bråkan till sagoböcker med 
mycket bilder. Han berättar även att han ska börja läsa böcker som han själv fick höra när han 
var liten. Nu läser de en bok som heter Sandvargen, ”den tycker jag är helt fantastisk för 
den är lite sådär filosofisk också fast på ett väldigt bra sätt så att det inte blir för 
abstrakt och den berör tankar på ett väldigt bra sätt”. Det händer att de även läser böcker 
med bilder som Pettson och Findus och Mamma mu. Niklas säger att han ofta även berättar 
berättelser han själv hittar på, det handlar ofta om saker ur hans barndom. 
 
Stefan berättar att barnet ofta vill höra sagor de läst förut och att hon tycker att böcker 
med bilder är roligast. Prinsessböcker som exempelvis Askungen och Törnrosa hör till 
favoriterna men de läser exempelvis också Alfons Åberg, Rödluvan och Pippi 
Långstrump. Ibland bestämmer Stefan att de ska läsa en bok som innehåller olika sagor 
från början till slut så att det blir lite omväxling i sagorna. ”Någon variation får det bli, 
efter ett tag så tröttnar jag”. När barnen är hos deras mamma läser hon kapitelböcker 
med enstaka bilder för dem, berättar han.  
 
Anders brukar läsa ”Kråke böcker” för sitt barn.  
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6. Brukar ni prata om bokens handling? 
Niklas berättar att de ofta pratar om bokens handling. Ibland ställer han frågor till barnet 
och ibland tar barnet själv upp saker han reagerar på. 
 
Stefan berättar att det endast händer vid enstaka tillfällen, oftast läser de bara ur boken.  
”Men när du säger sådär så känner jag att det borde jag göra oftare ju, att prata om 
själva handlingen”. 
 
Anders menar att de brukar knyta an händelserna i böckerna och bilderna till 
vardagslivet, det är något barnet tycker mycket om. 
 
7. Är det vanligt att ni för samtal utifrån bilderna? 
Niklas berättar att han tycker om att stanna upp och prata om innehållet. Han anser att 
det är viktigt att barnen ibland får måla upp egna inre bilder. Håkan Bråkan och 
Sandvargen har inte så många bilder. När barnen var lite yngre brukade de läsa Pettson 
och Findus och då stannade de ofta upp och pratade om de innehållsrika bilderna, det 
finns så mycket att upptäcka och samtala kring menar Niklas. Det händer även nu att de 
läser dessa böcker. När de pratar om bilder i böcker knyter de ofta det till egna 
händelser, Niklas beskriver barnet som en aktiv lyssnare.  
 
Stefan säger att han inte pratar om bilderna. 
 
Anders menar att det händer att de pratar utifrån bilderna och att barnet tycker det är 
roligast att läsa böcker med bilder.  
 
8. Tittar ditt barn på TV-program/filmer som stimulerar språkutvecklingen och 
nyfikenheten till bokstäver och läsning? 
Niklas berättar att barnet tycker om att se på Bolibompa, de har Fem myror är fler än 
fyra elefanter och Det var en gång på DVD.  
 
Stefan säger att barnet brukar titta på Bolibompa, Nicke Nyfiken och Fem myror är fler 
än fyra elefanter. Däremot försöker de skära ned på TV tittandet till under en timme per 
kväll, Stefan menar att då tiden de har tillsammans efter de har kommit hem från 
förskolan inte är så lång anser han att det är viktigare att de umgås och gör andra saker 
än ser på TV. Filmer de har är Peter Pan, Askungen och Den fula Ankungen. 
Tillsammans ser de också på Let´s dance och Melodifestivalen. 
 
Anders berättar att barnet brukar titta på Bolibompa och ibland Fem myror är fler än 
fyra elefanter.  
 
9. Använder ditt barn data/TV-spel som stimulerar språkutvecklingen och 
nyfikenheten till bokstäver och läsning? 
Niklas barn använder inte varken data- eller TV-spel. Han är splittrad när det gäller 
barns data användande, han menar å ena sidan att det är bra för barn att vänja sig vid 
datorer eftersom han tror att de håller på med det tidigt när de börjar skolan och å andra 
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sidan tror han att det kommer av sig självt. Han berättar däremot att han ska börja 
använda datorn med sitt barn.  
 
Stefan menar att varken data- eller TV-spel har varit aktuellt ännu. 
 
Anders berättar att barnet har ett dataspel som har med bokstäver att göra, men det är 
inget hon använder särskilt ofta.  
 
10. Vad tycker du att förskolan ska göra? Förberedande övningar, ramsor, rim 
etc. 
Niklas tycker att förskolan ska fortsätta ha en dagismormor som kommer en gång i 
veckan och läser för de äldsta barnen och även besöka bibliotek där en biblotikarie läser 
högt men även ha en lässtund på förskolan där barnen får varva ned och skapa en 
gemenskap. Niklas poängterar att det är viktigt att man gör läsningen till en upplevelse.  
 
Stefan anser att förskolan ska stimulera barnens läsning så att de får igång suget efter 
läsningen och börjar läsa. Många barn kan läsa när de börjar skolan så då är det bra om 
hans barn också kan det. ”Ju fler barn som lär sig läsa på dagis då höjer man ju nivån 
inför nästa steg”. Barnets inlärningsförmåga är som bäst i den här åldern (barnet är 6 
år). Sverige har sen skolstart så det är bra om de lär sig läsa redan i förskolan, menar 
Stefan.  
 
Anders anser att förskolan ska göra barnet intresserat och nyfiket på läsning. 
Dagismormor som kommer och läser för barnen är väldigt uppskattad av barnen, det 
tycker pappan är bra. Anders tycker det är viktigt att barnet ska tycka att det är 
spännande med böcker och läsning. 

Sammanfattning av resultat 

Jag kommer i detta avsnitt se på likheter och skillnader i föräldrarnas tillvägagångssätt 
då det gäller deras barns läsinlärning. I slutet av detta kapitel kommer även en 
sammanfattning av några intervjusvar kopplat till tidigare forskning.  

Likheter/Skillnader 
1. Vilken betydelse har läsningen i vardagen? 
Likhet: Niklas och Anders anser båda att högläsningen skapar en gemenskap och 
upphov till diskussioner och samtal. 
 
Skillnad: Stefan beskriver en morgonrutin han och hans barn har där de läser upp vad 
det står på almanackan den dagen.  
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2. Har du tänkt på något speciellt sätt när det gäller ditt barns läsning? 
Likhet: Ingen av föräldrarna anser att de har tänkt på något speciellt sätt när det gäller 
deras barns läsning. Niklas och Anders menar att högläsningen är något de fokuserar på. 
Samtliga barn har sina böcker i bokhyllor i låg höjd i respektive barns rum. 
 
Skillnad: Anders uttrycker att man inte ska stressa barn till att bli läsare. Stefan har en 
almanacka där de läser tillsammans på morgonen. När barnet var yngre hade hon en 
bokstavsbok där hon skulle färglägga och skriva bokstäver. Den boken tycker hon inte 
är något kul längre, inget som har med skola att göra är något kul menar hon.  
Niklas brukar sjunga sånger tillsammans med sitt barn som han själv sjöng när han var 
liten, de sjunger även sånger från barnets förskola. Niklas barn har även en 
alfabetsaffisch i sitt rum. 
 
3. Brukar du läsa högt för ditt barn? 
Likhet: Niklas och Stefan läser högt för sina barn cirka 20-30 minuter varje kväll. 
 
Skillnad: Anders läser högt för sitt barn några gånger i veckan och Niklas läser högt för 
sina barn även på helgerna. 
 
4. Vem är det som väljer vilka böcker som ska köpas och läsas? 
Likhet: Det är oftast föräldrarna som väljer vilka böcker som ska köpas och barnen 
väljer vilka böcker som ska läsas. 
 
Skillnad: Niklas går ibland tillsammans med sina barn till bokhandeln där de får välja 
var sin bok.  
 
5. Vilken typ av böcker läser du för ditt barn? 
Likhet: Anders och Stefan brukar läsa böcker med mycket bilder, det händer att även 
Niklas gör det. 
 
Skillnad: Niklas läser oftast mindre kapitelböcker med färre bilder.  
 
6. Brukar ni prata om bokens handling? 
Likhet: Niklas och Anders menar att de ofta pratar om handlingen och knyter den till 
egna upplevelser och händelser i vardagen. 
 
Skillnad: Stefan berättar att han sällan pratar om bokens handling, oftast läser de bara. 
 
7. Är det vanligt att ni för samtal utifrån bilderna? 
Likhet: Niklas och Anders pratar ofta om bilderna i boken och knyter dem till egna 
upplevelser och händelser i vardagen.  
 
Skillnad: Stefan berättar att han sällan pratar om bilderna i böckerna, men att det är 
något han ska börja göra.  
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8. Tittar ditt barn på TV-program/filmer som stimulerar språkutvecklingen och 
nyfikenheten till bokstäver och läsning? 
Likhet: Alla föräldrar berättar att deras barn tittar på Bolibompa och Fem myror är fler 
än fyra elefanter. 
 
Skillnad: Stefan berättar att de brukar se på Let´s dance och Melodifestivalen samt att 
de har olika filmer som exempelvis Den fula ankungen, Peter Pan och Askungen. Stefan 
understryker att de försöker dra ned på TV tittandet så att de får mer tid för varandra. 
Niklas berättar att hans barn brukar se på en film som heter Det var en gång.  
 
9. Använder ditt barn data/TV-spel som stimulerar språkutvecklingen och 
nyfikenheten till bokstäver och läsning? 
Likhet: Stefan och Niklas berättar att deras barn inte har något data- eller TV-spel. 
 
Skillnad: Anders berättar att hans barn har ett data-spel som har med bokstäver att göra, 
men att hon inte använder det särskilt ofta.  
 
10. Vad tycker du att förskolan ska göra? Förberedande övningar, rim och ramsor 
etc. 
Likhet: Alla föräldrar anser att förskolan ska stimulera läsningen, föräldrarna använder 
uttryck som: göra läsningen till en upplevelse, spännande med böcker och läsning samt 
att barnen ska få igång suget efter läsningen.  
 
Skillnad: Niklas och Anders nämner inte att de vill att barnen ska lära sig läsa, de anser 
snarare att barnen ska känna nyfikenhet till läsning samt att göra läsningen till en 
upplevelse. De menar även att dagismormor som kommer och läser för barnen en gång i 
veckan är mycket uppskattad av barnen. Stefan uttrycker att han anser att det är bra om 
hans barn lär sig läsa på förskolan. 

Sammanfattning 
I början av min uppsats ställde jag mig frågan på vilket sätt några föräldrar förbereder 
sina barn för att bli läsare. Jag har kommit fram till att föräldrarna har använt sig av 
olika tillvägagångssätt när det gäller deras barns läsinlärning. Nedan har jag kort 
sammanfattat några centrala punkter som jag, för att få en överblick, kopplar till tidigare 
forskning 
 
• Niklas och Stefan läser dagligen för sina barn. De har skapat en kvällsrutin med 

högläsning som central punkt. Detta är något Fox (2004) beskriver som ett viktigt 
inslag i barnens läsutveckling. Genom att ha som rutin att läsa högt varje kväll, 
gärna på samma plats, med samma täcke och kuddar skapas en trygghet som är 
viktig i inlärningssituationer.  
 

• Niklas och Anders nämner vid ett flertal tillfällen att högläsningsstunderna skapar 
en gemenskap mellan barnet och föräldern, det skapar något att tala om som de båda 
känner till – en gemensam erfarenhetsvärld (Kåreland, 2005). 
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• Niklas och Anders menar att de ofta talar om händelser i boken och att de för samtal 

utifrån bilderna, medan Stefan uttrycker att han mycket sällan gör det under 
högläsningsstunderna. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) poängterar att 
det är av yttersta vikt att man vid högläsningsstunderna inte endast läser ur boken 
utan även talar om innehållet och bilderna. Genom att läsa en bok och se på bilderna 
i boken flera gånger uppfattar man nya saker som kan utveckla bokens handling. 
Författarna fortsätter med att förklara att barnets begreppsvärld och ordförståelse 
vidgas genom att samtala kring bilder i böcker.  
 

• De tre föräldrarna berättar att deras barn brukar se på Bolibompa och Fem myror är 
fler än fyra elefanter. Fast (2007) menar att genom att se på TV och video utvecklar 
barnen en visuell läskunnighet.  
 

• Alla föräldrar anser att förskolan ska stimulera barnens läsning. ”Förskolan skall 
lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta 
till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” 
(Lärarförbundet, Lpfö 98, s. 28). 

Analys/diskussion 

I detta avsnitt diskuterar och analyserar jag delar av intervjumaterialet och knyter det till 
tidigare forskning. Syftet med examensarbetet har varit att skaffa mig insikt i hur några 
föräldrar till barn i 6 års ålder talar om hur de stimulerar sina barns läsinlärning. 
Frågeställning: På vilket sätt förbereder några föräldrar sina barn för att bli läsande? 
 Jag har utgått från tre centrala begrepp som jag fått fram ur min litteraturgenomgång. 
  

• Literacy 
• Högläsning 
• Det vidgade textbegreppet 

Literacy 
Stefan berättar att hans barn tycker om att höra på sagor de läst tidigare. Dominkovic, 
Eriksson och Fellenius (2006) menar att det är bra att läsa samma saga flera gånger, 
barnet får då se bilderna upprepade gånger och upptäcker då ofta nya saker och tränas i 
att tolka bilder. Författarna menar även att det är bra att tala om bilderna vilket Stefan 
har sagt att han inte brukar göra. Att inte tala om bilderna är säkert ganska ovanligt. 
Sällan eller aldrig har jag varit med om en högläsningssituation med barn som inte 
kommenterar bilderna eller berättar något i anknytning till bilderna eller handlingen. 
Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) menar att samtal utifrån bilder ökar barnets 
ordförråd och vidgar barnets erfarenhetsvärld. 
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Högläsning 
Intervjuerna visade att alla föräldrar läser högt för sina barn, däremot i olika 
utsträckning. Jag anser att det framgått tydligt ur den tidigare delen av detta 
examensarbete att högläsning är en elementär del i barns läsutveckling. Både Frost 
(2006) och Svensson (2006) menar att högläsning gynnar barns ordförråd och 
läsförståelse samt att barnen ofta blir mer intresserade av läsning än barn som inte får ta 
del av högläsningsstunder. Niklas beskriver att han kommer från en familj med mycket 
litteratur och högläsning. Han menar också att det kommit naturligt att läsa högt för sina 
barn. Det är positivt när barn växer upp i miljöer med mycket läsning och samtal då det 
är stimulerande för deras läs- och skrivutveckling. Fast (2007) refererar till ”Ways with 
words” som är en studie gjord av Shirley Brice Heats där det visade sig att barn som 
kommer från familjer där man samtalar mycket både om böcker och i vardagen klarar 
sig bättre i skolan än de barn som kommer från familjer där man inte gör det. 
Högläsningen kan även bidra till ämnen för diskussioner och samtal även när lässtunden 
är slut (Liberg, 2006). Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) menar att föräldrar 
som anser att det är viktigt att läsa omedvetet sänder ut sina känslor om läsande och 
böcker till barnen.  
 
Anders menar att de inte läser varje dag utan några gånger i veckan. Fox (2004) är 
väldigt bestämd när det gäller högläsningsrutiner. Hon anser att det är av yttersta vikt att 
man läser för sitt barn varje kväll, när man börjar kringgå den rutinen menar hon att 
risken finns att man helt slutar ha högläsningsstunder på kvällarna och att det då medför 
att barnen får en sämre läs- och skrivutveckling. 
 
Stefan beskriver en morgonrutin där han och hans barn läser ur en almanacka vilken 
dag, månad och år det är samt vem som har namnsdag. Detta är enligt mig en 
morgonrutin som skulle kunna uppfattas som kravfylld. Är det barnets idé att de varje 
morgon ska läsa ur almanackan eller är det pappan som anser att det är ett bra sätt att 
stimulera sitt barns läsinlärning? Är syftet med almanackan att skapa en gemenskap 
mellan föräldern och barnet eller ge upphov till samtal är syftet enligt mig bra. Stefan 
berättade även att han för ett antal år sedan köpt en bokstavsbok med övningar där 
barnet kunde fylla i bokstäver. Huruvida detta även är barnets önskan är svårt att veta. 
Stefan nämner att barnet inte längre tycker det är roligt med bokstavsboken eller andra 
övningar som barnet känner är skolrelaterade. Detta skulle jag vilja knyta till Fox 
(2004) som menar att föräldern inte ska ta på sig en undervisande roll. Att ägna sig åt 
högläsning där föräldern föregår som gott exempel och pratar om bilderna och 
handlingen i boken och skojar och förundras över saker de ser tillsammans menar Fox 
är vad som krävs för att barnet självt ska tycka att läsning är roligt och spännande. De 
övar då även omedvetet på att själva bli läsare.  
 
Alla föräldrar beskriver att det är de som köper böcker till sina barn, det är endast en 
förälder som menar att hans barn ibland följer med till en bokhandel och väljer en bok. 
Jag menar att det är viktigt för barnets fortsatta intresse för läsning att de får höra böcker 
de själva finner intressanta. Barn tycker troligen att det är roligare att få höra böcker 
som de själva har valt och därför borde kanske föräldrarna i större utsträckning låta 
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barnen få välja. Det är positivt att barnen får höra olika sorters litteratur som behandlar 
olika ämnen för att utveckla deras ordförråd och förståelse för olika saker. Samtidigt 
menar jag att om barnen får vara delaktiga i bokhandeln och i valet av böcker känns 
både besöket i bokhandeln och valet av bok som en positiv upplevelse för barnet.  
 
Samtliga föräldrar anser att förskolan ska stimulera barnens läsning, de använder uttryck 
som: att göra läsningen till en upplevelse och att barnen ska få igång suget efter 
läsningen. I förskolans läroplan står det att ”Förskolan skall lägga stor vikt vid att 
stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet 
och intresse för den skriftspråkliga världen.” (Lärarförbundet, Lpfö 98, s. 28). 
Förskolan ska förbereda barnen på att bli läsare och vägleda dem in i skriftspråkets 
värld. Genom högläsning och bland annat sång och datoranvändning kan läs- och 
skrivutvecklingen stimuleras (Fast, 2007). Stefan uttrycker en önskan att hans barn 
gärna lär sig läsa på förskolan då han menar att om barn lär sig läsa tidigt ökar det nivån 
i förskoleklassen. I Lpfö98 står det visserligen inte att barnen ska lära sig läsa, men 
däremot ska förskolan ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse för den 
skriftspråkliga världen. Jag tror att Stefan ser sig själv som en medveten förälder som 
köper övningsböcker åt sitt barn och läser högt för henne. Kanske anstränger han sig för 
mycket då han köper material, som barnet inte längre är intresserat av, och använder sig 
av en almanacka de läser ur på morgnarna. Han pratar däremot inte om innehållet eller 
bilderna i böckerna. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (20076) menar att det tar tid 
att lära sig tolka bilder och att det är av stor vikt att man inte bara läser texten i boken 
utan även pratar om bilderna. Barnets ordförråd och erfarenhetsvärld berikas och 
stimuleras av det. Genom enkla medel kan man åstadkomma framsteg i barnens 
läsutveckling samt att göra läsningen till en positiv och lärorik upplevelse. Niklas och 
Anders läser högt för sina barn och pratar om innehållet och bilderna i böckerna. Anders 
menar att han läser högt några gånger i veckan och Niklas gör det varje kväll och även 
under dagen på helgen. Fox (2004) menar att det är viktigt att man har som rutin att läsa 
för sina barn varje kväll. Anders uttrycker också att han inte vill stressa sitt barn utan är 
övertygad om att läsningen kommer av sig självt. En förälder som ställer höga krav på 
förskolan när det gäller barnets läsutveckling borde se över sina läsvanor och försöka få 
ut mer av lässtunderna än att bara se det som en plikt att läsa igenom en bok. Jag är 
övertygad om att barnen genom högläsning och samtal får en bra hjälp in i 
skriftspråkets värld.  
 
Något jag inte undersökt är vilken samhällsklass föräldrarna och barnen kommer ifrån, 
därför kan jag inte uttala mig om det har någon vidare betydelse för deras läsinlärning. 
Fast (2007) tar upp Shirley Brice Heaths studie av språksocialisation och ”ways with 
words” där det visade sig att barn som kom från vit arbetarklass i samhället Roadville 
och vit och afroamerikansk medelklass i staden Gateway klarade sig bättre i skolan än 
de barn som kom från vit och afroamerikansk arbetarklass i samhället Trackton. I 
Trackton varken läste eller ställde föräldrarna frågor till sina barn medan man i de två 
andra samhällena både läste mycket och förde samtal med barnen.  
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Det vidgade textbegreppet 
Stefan berättar att han tillsammans med sina barn ser på Let´s dance och 
Melodifestivalen på TV. Sådana stunder ska inte underskattas, de skapar en gemenskap 
mellan dem och bidrar till att barnet och föräldern har samma intresse och skapar 
samtalsämnen som inte är möjliga om de båda inte hade sett samma avsnitt av 
exempelvis Let´s dance. Fast (2007) tar upp ett exempel där en mamma och ett barn ser 
på Idol tillsammans. Mamman och barnet ser på samma program men de uppfattar olika 
saker då de har olika erfarenhetsvärldar. Detta kan skapa meningsfulla diskussioner och 
samtal där både föräldern och barnet har utbyte av varandra.  
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I författarens ägo: Kassettband med tre föräldraintervjuer. 
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