
KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2013:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Att väcka läslust hos barn i förskoleåldern 
En kvalitativ studie om föräldrars syn på sin egen, förskolans och 

bibliotekets lässtimulerande roll 

 

 

 

 

 

Linda Andersson 

Maria Berntsson 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Författaren/Författarna 

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  
– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



Svensk titel:   Att väcka läslust hos barn i förskoleåldern- En kvalitativ  

  studie om föräldrars syn på sin egen, förskolan och 

  bibliotekets lässtimulerande roll 

 

Engelsk titel: To Awaken Preschool Children's Ability to Yearn for and 

Enjoy Reading - A Qualitative Research of Parents' View of 

Their Own, the Preschool's, and the Library's Role to Inspire 

Reading 

 

Författare:  Linda Andersson, Maria Berntsson 

 

Färdigställt:  2013 

 

Handledare:  Arja Mäntykangas, Åsa Söderlind 

 

Abstract:  The aim of our study is to gain understanding of how parents 

perceive their own, the preschool's, and the library's efforts to 

stimulate preschoolers' enjoyment and yearning to read, as 

well as what types of collaborative efforts the parents seek. 

The study is based upon qualitative interviews with parents, 

both mothers and fathers, to preschool children (aged 1.5 to 6 

years old). The analysis does not offer any generalizations. 

We have chosen to use a sociocultural perspective as the 

theoretical starting-point of our study, our thoughts being that 

we learn together with and by the help of others. We consider 

this perspective to be closely related to Aidan Chambers's 

"The Reading Circle", which we have chosen to use as our 

tool of analysis. 

It turned out that the parents perceived their own reading 

stimulating role as crucial, even if they did not consider all 

they did as reading stimulative. Some things, such as 

discussing the book while reading, occurred naturally but is 

also an important part to stimulate reading. The parents also 

experienced the preschool's reading stimulating role as 

significant, but that the library was nonexistent in their part. 

The parents did not feel that there existed any collaboration 

between themselves, the preschool, and the library, but most 

of the parents assumed that a collaboration existed between 

the preschool and the library. We saw a need and a request 

from several parents to get more information regarding 

children and reading. 
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1. Inledning 
 

Vårt stora intresse under utbildningen på Bibliotekshögskolan (BHS) har hela tiden varit 

barn och läsning. För oss är det en självklarhet att läsa högt för våra barn och att 

högläsning har många goda effekter, både för läsutvecklingen och för att få en mysig 

stund tillsammans. Vi är också medvetna om att det finns många andra sätt än 

högläsning som kan skapa läslust.  

 

1.1 Bakgrund och problemområde  
 

Att kunna läsa är något som påverkar ett barns framtida möjligheter väldigt mycket, då 

det är avgörande för både kommande studier, arbetsliv och delaktighet i samhället. 

Därför är det oroväckande att läsa Litteraturutredningens slutbetänkande om 

litteraturens ställning, Läsandets kultur där det framgår att ungas läsfärdighet, läsvanor 

och intresse för läsning försämrats under senare år (2012, s.12, s. 39). För att kunna bli 

en bra läsare är det av stor vikt att man tycker om att läsa, känner läslust 

(Litteraturutredningen, 2012, s. 63). Redan i förskolan påbörjas läsutvecklingen hos 

barn och förskolan har alltså en betydelsefull roll för barns språkutveckling 

(Litteraturutredningen, 2012, s. 74). Vi ser en stark koppling mellan barns läslust, 

läsförmåga och språkutvecklingen. Det är viktigt att fånga barnen medan de är små. De 

viktigaste förebilderna för små barn är troligtvis i de flesta fall föräldrarna, men även 

förskolan har en betydande roll i många barns liv, då de spenderar mycket tid där. I 

förskolans reviderade läroplan från 2010 framgår det att förskolan ska arbeta 

språkutvecklande med barnen. Barnen ska även uppmuntras att intressera sig för 

medier, både i bild- och textform samt att öva på att uttrycka sina tolkningar av dessa i 

ord (Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.], 2010, s. 7, s. 10). Ett gott utvecklat 

språk och en tidig bekantskap med olika sorters medier underlättar för barnet när det 

senare ska lära sig läsa i skolan. Det i sin tur ger goda förutsättningar för läsglada barn 

menar vi. 

 

Att biblioteket har en viktig funktion att fylla när det gäller läsfrämjande åtgärder för 

barn är ingen nyhet för oss som snart är färdigutbildade bibliotekarier. I bibliotekslagen 

9 § står det att: 

 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn 

och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och 

andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling 

och stimulera till läsning. 

(Bibliotekslagen: SFS 1996:1596, 1996) 

 

Både biblioteket och förskolan ska alltså arbeta aktivt för att barn ska bli läsare och en 

möjlighet vore om de kunde samarbeta med varandra, något som redan förekommer på 

många ställen i olika grad. Det har redan skrivits en hel del om samarbete mellan 

förskola och bibliotek utifrån förskolelärares och bibliotekariers syn. Vi är intresserade 

av att även få in föräldrarna i det här samarbetet och undersöka hur de ser på de 

lässtimulerande insatserna för barnen, både sina egna insatser samt förskolans och 
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bibliotekets. Vet de ens vilken viktig funktion de som föräldrar fyller när det gäller 

barnens läslust? Var ligger ansvaret enligt föräldrarna? Vi är också nyfikna på om 

föräldrarna upplever att det finns ett samarbete kring barnens lässtimulans och vad som 

annars skulle kunna främja framtida samarbete. 

 

I boken Reading matters: what the Research Reveals about Reading, Libraries, and 

Community av Catherine Sheldrick Ross, Lynne McKechnie och Paulette M. Rothbauer 

skriver McKechnie i sitt kapitel Becoming a Reader: Childhood Years om 

undersökningar som hon tagit del av. Dessa har visat att de barn som har föräldrar som 

är engagerade i deras läsning. Som läser högt för dem, samt att det finns böcker i 

hemmet lättare lär sig att läsa. Kanske är högläsningen den viktigaste aspekten 

(McKechnie, 2006 s. 69ff). 

  
Vi vet alltså genom forskning att föräldrarna har en inverkan, vi vet också att det finns 

ett mer eller mindre uttalat samarbete mellan bibliotek och förskolor på många ställen. 

Vi tycker att det vore intressant att lyfta in de viktiga föräldrarna i det här samarbetet. 

Därför är vår tanke att ta reda på hur ett samarbete mellan föräldrar, förskola och 

bibliotek för att väcka barns läslust skulle kunna se ut från föräldrarnas synvinkel. 

 

Vi vill med hjälp av tidigare forskning samt kvalitativa intervjuer med föräldrar till barn 

i förskoleåldern fördjupa oss i föräldrarnas uppfattning respektive betydelse om och för 

barnens läslust samt hur samarbetet och de lässtimulerande aktiviteteran ser ut. 

 

Vi tycker att det är väldigt relevant för Biblioteks- och informationsvetenskapen (B & I) 

att få kunskap om hur föräldrar ser på både sin egen lässtimulerande roll och på 

bibliotekets och förskolans lässtimulerande verksamheter. Det är föräldrarna som 

möjliggör att just deras barn får bästa möjliga lässtimulans tidigt i livet. Dessa barn 

växer upp i ett allt mer informationstätt samhälle och behöver i allra högsta grad vara 

duktiga läsare för att kunna ta till sig och utveckla nya kunskaper. Hur anser föräldrarna 

att man ute i verksamheterna kan arbeta aktivt för ett fungerande samarbete mellan hem, 

förskola och bibliotek. Vilken form av stöd behövs? 

 

Vi tror också att vi kommer att ha nytta av vår studie i våra respektive kommande 

yrkesliv då det är av stor vikt att veta hur föräldrarna tänker kring det här så att vi på så 

vis kan skapa ett fungerande samarbete med dem. Vi tänker oss att biblioteket kan ha 

stor nytta av att få ta del av föräldrarnas uppfattning, eftersom det bara är föräldrarna 

själva som vet hur de vill använda biblioteket. Detta arbete skulle kunna utgöra en 

grund för framtida samarbete. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med vår uppsats är att skapa en fördjupad förståelse för hur föräldrar uppfattar 

sina egna, förskolans och bibliotekets insatser för att stimulera barns läslust, samt vilken 

typ av samarbete som efterfrågas av föräldrarna. Vi har valt att indela syftet i tre 

frågeställningar som vi vill ha svar på: 

 

 Hur uppfattar och beskriver föräldrarna sin egen betydelse för barnens 

utvecklande av läslust? 

 Vilken betydelse anser föräldrarna att förskolans och bibliotekets 

lässtimulerande aktiviteter har för deras barns utveckling av läslust? 

 Hur uppfattar föräldrarna samarbetet mellan dem själva, förskolan och 

biblioteket för att stimulera barnens läslust och hur önskar föräldrarna att det såg 

ut? 

 

1.3 Begreppsförtydligande 
 

Lässtimulans: I bibliotekslagen §9 framgår det att folk och skolbiblioteken ska ”främja 

språkutveckling och stimulera till läsning”. Amira Sofie Sandin skriver i Barnbibliotek 

och lässtimulans: Delaktighet, förhållningsätt, samarbete att lässtimulans har en mer 

positiv klang än läsfrämjande, som hon mer kopplar samman med övertalning. Eftersom 

vår syn är att läsningen ska vara rolig och lustfylld passar det enligt oss bra att också 

använda oss av den termen (2011, s. 12). 
 

Språkutveckling: För att förklara varför vi på flera ställen i uppsatsen skriver om barns 

språkliga utveckling, när det är läsning vår uppsats handlar om, har vi lånar en rad ur 

Karin Taubes, professor i pedagogik, bok Barns tidiga läsning: … ”Läsning är en 

språklig aktivitet ”… (2007, s. 17). 

 

Öppna förskolan: I avsnitt 2.5 diskuteras öppna förskolan. Öppna förskolan är en 

verksamhet som kompletterar förskolan men som innebär att barnet har en vuxen 

följeslagare med sig. Verksamheten är dock pedagogisk och rör barn i samma 

åldersgrupp som vår studie inriktat sig på. 

 

Kulturaktivitet: Besöka teater, bio, konstutställning, bibliotek eller konsert menar vi i 

denna studie är en kulturaktivitet. 
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel redogör vi för den tidigare forskning och litteratur som vi funnit relevant 

för vår studie.  Vi har tematiserat litteraturen utefter rubrikerna: ”Vad är läsning?”, 

”Varför ska man läsa?”, ”Vilka faktorer har visat sig främja läsning?”, samt 

”Läsfrämjande samarbete mellan föräldrar, bibliotek och förskola”. Vi inleder dock med 

avsnittet ”Relevans” där vi förklarar varför vi valt den forskning och litteratur som vi 

valt och hur vi anser den passar in i vår studie. Kapitlet avslutas med några ord om hur 

vi använt nämnda litteratur och forskning i vår studie. 

 

2.1 Relevans 
 

Det första avsnittet ”2.2 Vad är läsning?” beskrivs två olika förhållningssätt till 

läsbegreppet. Då vår studie handlar om lässtimulans är det bra att reda ut vad läsning är. 

Vi ansluter oss till Elisabeth Björklunds (2010) vidgade läsbegrepp i den här studien 

men vi har även med Aidan Chambers under samma rubrik då vi vill visa på att det 

råder delade meningar om vad läsbegreppet innefattar. 

 

Under rubriken ”2.3 Varför ska man läsa?” har vi samlat en del argument om varför det 

är bra att läsa. Att läsa har många fördelar både på individ- och samhällsnivå. Detta 

tycker vi är viktigt att framhålla då vi med det avsnittet vill visa på vikten av att 

stimulera barns läsning. 

 

I avsnittet ”2.4 Vilka faktorer har visat sig främja läsning?” tar vi upp forskning som 

pekar på vilka konkreta åtgärder som har visat sig vara gynnsamma för barnets 

utveckling till läsare. Hur kan man som förälder ge sina barn de bästa förutsättningarna 

för att utveckla läsglädje? Detta är en fråga som vi hoppas att detta avsnitt ska ge 

någorlunda svar på och ett avsnitt som vi finner mycket relevant att ge plats åt i vår 

studie. Innehållet i detta avsnitt var till stor nytta då vi analyserade vår empiri. 

 

Avsnittet ”2. 5 Läsfrämjande samarbete mellan föräldrar, bibliotek och förskola” visar 

på hur tidigare samarbetet mellan föräldrar, bibliotek och förskolan sett ut. Genom detta 

avsnitt vill vi visa på hur samarbeten mellan de tre arenorna, hemmet, förskolan och 

biblioteket kan se ut. 

 

2.2 Vad är läsning? 
 

I Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren och Louise Limbergs bok Barnet, platsen tiden: 

Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010) skriver Björklund i kapitlet De 

yngsta barnens läs- och skrivhandlingar, om det vidgade textbegreppet. Hon menar att 

flera forskare, exempelvis Barton 2007 och Kress 2003, är överens om att läsa är mer än 

att avkoda texter, bland annat innefattar det även att tolka symboler och bilder. 

(Björklund, 2010, s. 51, s. 58). Björklund refererar till Gillen och Hall 2003, som menar 

att barns läsutveckling börjar långt före själva läsundervisningen startar. Då eftersom 

barnen i sin vardag möter både text, symboler och tecken som de ska förstå och förhålla 

sig till på olika sätt. Björklund menar att tiden före det att barnet läser text inte är att 

betrakta som vad hon kallar för ”förstadium” till läskunnighet utan dessa aktiviteter är 
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också det läsning. Vidare finns det då inte heller någon aktivitet som kan kallas för 

”låtsasläsa eller låtsasskriva” menar Björklund (2010, s. 58f). 

 

Chambers har i sin bok Böcker inom och omkring oss (2011), valt att se läsning som 

något som sker i böcker. Han påpekar dock att det han skriver om även stämmer med 

andra texttyper, men att han i det här fallet är ute efter en berättande litteratur 

(Chambers, 2011, s. 105). Skillnader mellan böcker och exempelvis film är att när du 

ser en film har den tolkats av någon annan först, medan en bok tolkas av dig (Chambers, 

2011, s. 111). 

 

2.3 Varför ska man läsa? 
 

I Litteraturutredningens slutbetänkande Läsandets kultur (2012) kan man läsa att det 

innebär stora samhällsekonomiska kostnader när barn och unga misslyckas i skolan. Att 

barn och unga misslyckas beror oftast på bristande läsförmåga. Läsförmågan är 

grundläggande i de flesta skolämnen när det kommer till att kunna ta till sig ny kunskap 

(Litteraturutredningen, 2012, s. 443). Att kunna läsa är också en viktig del i en persons 

språkliga kapacitet. Det är viktigt för demokratin att medborgarna har förmåga att 

uttrycka sig för att kunna föra olika sorters resonemang, medverka i diskussioner och 

samhällsdebatt. Den språkliga förmågan har även visat sig viktig för att kunna leva sig 

in i andra människors belägenhet och förstå deras synvinkel (Litteraturutredningen, 

2012, s. 30f).  

Även Taube har skrivit om vikten av läsförmåga. I boken Barns tidiga läsning (2007) 

menar hon att det finns risk att individer med bristande läsförståelse får svårt att utbilda 

sig och arbeta med det som de önskar, när den tiden i livet kommer. Taube skriver att 

det finns tre anledningar till varför det är viktigt att behärska läs- och skrivkonsten; för 

att ”nå sina egna mål”, för att kunna” utveckla sina kunskaper” samt för att ”kunna vara 

en bidragande medlem i samhället” (2007, s. 129).  Kraven på goda läskunskaper har 

accelererat, menar Taube, detta på grund av den tilltagande internationalisering och det 

högteknologiska samhälle som vi numera lever i (Taube, 2007, s. 129). 

 

2.4 Vilka faktorer har visat sig främja läsning? 
 

I boken Læsning i slægten: om børns udvikling til læsere skriven av Uffe Seilman 

(1995) kan man läsa om ”SKRIN
1
projektet” som intervjuat danska far- och 

morföräldrar, föräldrar och elvaåringar. Dessa fick berätta om de läsvanor de erfarit från 

och med att de var i förskoleåldern till där de befann sig när studien genomfördes. Det 

man har velat undersöka är hur man i generationerna förmedlat läslust till 

nästkommande generation och hur det i sin tur påverkat den yngre generationens 

läsvanor (Seilman, 1995, s. 11f). Man menar att trots att barn idag tillbringar mindre tid 

med sina föräldrar än vad barn gjorde förr, så har familjens inflytande på barnets 

fritidsintressen inte förändrats (Seilman, 1995, s. 13ff).  I studien framkom det att de 

barn vars föräldrar introducerade dem för ett brett kulturutbud var de flitigaste 

fritidsläsarna, här drar man också paralleller med den demokratiska uppfostringsstil som 

dessa föräldrar hade. Högläsning för barnen visade sig inte vara av lika stor betydelse, 

                                                 
1
 Förkortning av Skriftkultur og Mediebrug I Nordiske Familier. 
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som den varit i tidigare generationer, för att väcka barnens läslust (Seilman, 1995, s. 

121ff, s. 125f, s. 128).  

 

Författaren till Læsning i slægten: om børns udvikling til læsere påpekar att barn genom 

att efterlikna andra, övar sina sociala färdigheter, därför är det betydelsefullt med bra 

förebilder (Seilman, 1995, s. 29). Seilman hänvisar till Hagtvet 1998 och Peer 1992 som 

visat på att det är bra att man som förälder inte bara själv läser böcker, utan också 

diskuterar dem, annars finns det risk att barnen uppfattar läsning som en osocial syssla 

och på det grundvalet väljer bort den (Seilman, 1995, s. 31).  

 

I skriften, utgiven av vetenskapsrådet, Den hemliga koden - Aktuell forskning om 

läsning (2006), intervjuar vetenskapsjournalisten och skribenten Håkan Borgström, 

forskare och praktiker inom ämnet läsning om det aktuella kunskapsläget. En av de 

forskare som bidragit med sitt deltagande till boken är en professor i 

utvecklingspsykologi vid namn Ingvar Lundberg som menar att föräldrar och lärare är 

mycket viktiga för barnet i dess läsutveckling. Han anser att barn behöver uppmuntran 

att läsa (Borgström, 2006, s. 18). Vidare menar Taube, som också deltagit i boken, att 

det inte räcker med att kunna avkoda och förstå texten för att uppnå god läsförståelse, 

utan barnen måste känna motivation. Förutom känslan av motivation, underlättar det 

också om barnen har ett rikt ordförråd och en förförståelse för ämnet (Borgström, 2007, 

s. 22). Detta med att ha ett rikt ordförråd och en allmänbildning säger även Stefan 

Samuelsson, professor i beteendevetenskap och forskare på läsning, är viktiga 

förutsättningar för att senare i livet bli en duktig läsare. Uppväxtmiljö med inspirerande 

förebilder i hemmet har också visat sig vara viktigt samt att barnens lärare möter barnet 

där det befinner sig i utvecklingen (Borgström, 2006, s. 60). Ytterligare en forskare som 

deltagit i boken är Idor Svensson, psykolog och forskare i psykologi. Svensson menar 

att ”sängkantsläsning”, det vill säga att läsa högt för barnen innan de ska somna, innebär 

att barnen både ökar sitt ordförråd och att de kan sätta en mysig stund i samband med att 

läsa. Svensson hävdar att det är i sådana situationer, då det är mysigt och allt känns bra, 

som vi lär allra bäst (Borgström, 2006, s. 95f). Borgström menar att forskarna är 

överens om att uppmuntran är en viktig faktor gällande barns läsning, en god självbild 

ökar barns chanser att lyckas som läsare (2006, s. 100). 

 

I kapitlet The Company of readers i Ross, McKechnie och Rothbauers bok Reading 

matters: what the Research Reveals about Reading, Libraries, and Community skriver 

Ross att forskning visar på vikten att själv få välja det man vill läsa, att låta det egna 

intresset styra valet av vad som ska läsas, det är då det blir roligt (2006, s. 7). Ross 

menar också att en Gallupundersökning från 1978 visat att ett brett kulturutövande, 

såsom att se film, tv, musik, muséumbesök och så vidare, också har en god inverkan på 

läslusten. Det vill säga att de som utövar dessa aktiviteter frekvent också läser mer än 

andra (Ross, 2006, s. 22). I samma bok skriver Rothbauer i kapitlet Young Adults and 

Reading att vi ska ta tillvara på de ungas intresse för att läsa, i vilket medium det än 

gäller. Det är själva berättandet i texten som är viktigt, inte bäraren av texten (2006, s. 

118). Vidare menar Rothbauer att vuxna omkring barnen gör bäst i att hålla sig 

uppdaterade om vilka fritidsintressen som barnen kan tänkas ha, vilka tv program och 

filmer som intresserar dem och så vidare och att inte favorisera tryckta medier (2006, s. 

122). I ett annat bidrag till boken, kapitlet Becoming a Reader: Childhood Years 

hänvisar McKechnie till två studier, Durkin 1966 och Clark 1976, som enigt visar att 
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det är i den tidiga barndomen som lusten för läsning skapas, faktiskt tidigare än då 

barnet rent formellt läser/avkodar text (2006, s. 69f). Vidare refererar hon till Anderson 

et al. 1985 som i sin studie funnit att det bästa man som vuxen kan göra för att främja 

barnens läslust, är att läsa högt för dem (McKechnie, 2006, s.73). McKechnie listar ett 

antal kriterier som forskare; Chambers 1991, Clark 1976, Clay 1966, Hall 1987, Heath 

1982, Meek 1982 samt Sulzby och Teal 1991, menar bidrar till att skapa tidiga läsare. 

Punkterna är en direkt översättning av oss för att inte förlora innebörd: 

 

”Att föräldrar eller annan vuxen läser högt” 

”Möjligheter till låtsasläsning” 

”Ha lätt tillgång till litteratur hemma, i skolan eller på folkbibliotek” 

”Att få välja vad man vill läsa” 

”Ha både tid och plats för en delad eller individuell läsupplevelse” 

”Vara del av en läsande familj, där man kan se föräldrarna som 

förebild” 

”Ha möjlighet att prata om läsning, både när någon läser för en och 

vid middagsbordet” 

”Ha en uppfattning att läsning är en viktig aktivitet” 

”Ha tillgång till en möjliggörande vuxen” 

(McKechnie, 2006, s. 75) 

 

Taube (2007) refererar, i sin bok Barns tidiga läsutveckling, till en amerikansk studie av 

Hart och Risley 1995. Denna studie tyder på att föräldrarnas utbildningsnivå spelar en 

stor roll i barnens läsutveckling. Barnen till högutbildade föräldrar visade sig ha ett 

mycket större ordförråd än de barn från familjer med lägre utbildning, detta då de förra 

utsattes för mycket fler ord än de senare under sina första tre år. Barnen till de 

högutbildade föräldrarna blev samtidigt bemötta på ett positivare sätt än de 

lågutbildades, vars barn oftare talades till i form av kritik (Taube, 2007, s. 18f). Taube 

menar att högläsning är ett effektivt sätt att berika sitt barns ordförråd, andra positiva 

effekter hon nämner är att barnen även får en förståelse för hur språket och berättandet 

är byggt. Taube tror även att läslusten stimuleras vid högläsning men hänvisar till 

forskning av Scarborough och Dobrich 1994 som visar på att sambandet mellan läslust 

senare i livet och hur mycket barnet blivit läst för under förskoletiden, är svagt (2007, s. 

23f).  

 

2.5 Läsfrämjande samarbete mellan föräldrar, bibliotek och förskola 
 

I Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elfs bok Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en 

kunskapsöversikt (2007) menar författarna att biblioteken samarbetar med olika 

organisationer för att nå föräldrarna, eftersom föräldrarna spelar en sådan betydande roll 

i barnens liv och intressen. Ett exempel på ett sådant samarbete menar Rydsjö och Elf 

att BokNallen är (2007, s. 106). Om detta projekt har Eva Eckerman skrivit i sin 

magisteruppsats En BokNalle, vad är det? Att uppmuntra barn och föräldrar till 

språkstimulerande aktiviteter från 1996. Projektet utfördes i Markaryd och hade sin 

upprinnelse i en önskan, från skolans sida, att bättra på barnens läsförmåga (Eckerman, 

1996, s. 2). Syftet med BokNallens
2
 verksamhet var att informera föräldrar om deras 

                                                 
2 Då Eckerman genomförde sin studie var BokNallen en kvinna vid namn Ewa Wendt-Nevhage. 
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inflytande på barnens språkutveckling och att ett gott ordförråd underlättar för barnen 

när de senare ska lära sig läsa i skolan. BokNallen gjorde hembesök hos familjerna, där 

hon samtalade, gav föräldrarna råd och lånade ut böcker. Andra saker som BokNallen 

gjorde var till exempel att besöka öppna förskolor för sagostund och utlåning av böcker. 

Böckerna köptes in för BokNallens egen budget och böckerna hade ingen begränsning i 

lånetiden (Eckerman, 1996, s. 5f). Eckerman har undersökt vilken inverkan BokNallen 

haft för förskolebarnens föräldrar och deras föräldraroll (1996, s. 68). Hon tog del av 53 

föräldrars enkätsvar om projektet och fann att det underlättat för föräldrarna att låna 

böcker på andra ställen i samhället än på biblioteket. Sådana ställen som 

småbarnsföräldrar har en naturlig förankring till, såsom till exempel öppna förskolan. 

Många finner biblioteket som en plats där deras barn kanske stör och/eller att miljön är 

obekant. Eckerman drog också slutsatsen att BokNallen givit föräldrarna kännedom om 

hur de genom att samtala och läsa för sitt barn, kan påverka barnets språkutveckling i 

positiv riktning (1996, s. 67ff). 

Ytterligare en magisteruppsats som behandlar samarbete mellan föräldrar, bibliotek och 

öppna förskolan är Bibliotek, öppna förskolan och föräldrar i samarbete kring 

flyktingbarns språkliga och kulturella utveckling - en undersökning bland 

flyktingföräldrar i stadsdelarna Hässleholmen och Norrby i Borås författad av Sanela 

Rozajac (2001). Rozajacs undersökning är användarcentrerad i form av kvalitativa 

intervjuer med föräldrar och syftar till att ta reda på hur föräldrarna ser på hur 

bibliotekets barnverksamhet bland annat kan främja barnens språkutveckling samt hur 

de ser på de insatser som erbjuds från både öppna förskolan och biblioteket (Rozajac, 

2001, s. 2). Studien visar på att samarbetet mellan öppna förskolan och biblioteket är 

värdefullt för familjerna. Den visar också att öppna förskolan ses som en trevlig 

mötesplats medan biblioteket inte gör det (Rozajac, 2001, s. 62f.). Båda platserna är 

viktiga för att få information och samarbetet dem emellan upplevs som att det stärker 

barnens språkutveckling (Rozajac, 2001, s. 67). 

I boken Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete (2011), 

har Sandin på begäran från projektet ”Läskonster” gått igenom ett antal lässtimulerande 

projekt som genomförts 2001-2010, för att se vad som påverkat projekten och vad man 

kan tänka på inför kommande projekt (s. 11ff, s. 21). Sandin talar om hur viktigt det är 

med samarbete mellan olika parter när man arbetar lässtimulerande, exempelvis med 

förskolor, öppna förskolor eller barnavårdscentraler (Bvc). I Sandins bok kan man läsa 

om Rydsjö och Elf 2007, som menar att bibliotekarier när det gäller skolan, inte så ofta 

tar initiativet till att starta ett lässtimulerande samarbete. De väntar snarare på att bli 

tillfrågade. Däremot verkar det finnas en mer jämlik relation när det rör samarbete med 

förskolan. Vidare påpekar Rydsjö och Elf att det är av vikt att som barnbibliotekarie 

tänka till, både kring hur de själva arbetar lässtimulerande och vilka metoder som 

används (Sandin, 2011, s. 36). 

 

Flera av de projekt som Sandin gått igenom vänder sig till småbarnsföräldrar (2011, s. 

44). Några exempel på det är ”Godnattsagor inifrån” och ”Familjecentralen Norrby-

Borås”, där biblioteken både ska arbeta språkstimulerande och fungera som stöd för 

föräldrarna, så att de i sin tur kan stötta sina barn, samt som en mötesplats för barn och 

föräldrar (Sandin, 2011, s. 79). För att nå småbarnsföräldrar brukar biblioteket 

samarbeta med exempelvis förskolan (Sandin, 2011, s. 103). Föräldrarna är en viktig 

målgrupp att samarbeta med för att i sin tur kunna nå barnen och det är därför också 
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viktigt att föräldrarna får den information de behöver (Sandin, 2011, s. 113). Det finns 

bland annat ett projekt i Sandins text som behandlar just samarbete och det heter 

”Sambandsprojekt Språk”. Med avstamp i det projektet har det utformats en åtgärdsplan 

och i den framgår att biblioteket inte alltid ser sin språkstimulerande roll utan snarare 

ser sig som informationsförmedlare och någon som ska verka lässtimulerande. De 

ifrågasätter om språkutveckling tillhör deras arbetsuppgifter. En syn på saken är dock 

den att det lässtimulerande arbetet i sin tur leder till språkutveckling. En variant av 

samarbete som framkommer är att biblioteket närvarat vid föräldramöten på 

barnavårdscentralen (Sandin 2011, s. 206ff, s. 212). 

 

2.6 Hur vi använt genomgången forskning och litteratur i vår studie 
 

Den litteratur och forskning som vi tagit upp i detta avsnitt kommer till användning 

senare i uppsatsen, närmare bestämt i avsnitt ”6. Analys och tolkning”. Där diskuterar vi 

sambandet mellan den litteratur vi gått igenom här och vår empiri. Även i vårt sista 

avsnitt ”7. Diskussion och slutsats” tas en del av den tidigare forskningen och 

litteraturen upp men då i förhållande till våra resultat. 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt redogör vi för vilken metod vi valt att använda oss av, hur urvalet gått till 

samt vårt tillvägagångsätt. 

 

3.1 Val av metod 
 

Den kunskap som vi efterfrågar när vi använder den kvalitativa metoden 

semistrukturerade intervjuer är att skapa en fördjupad förståelse för hur föräldrarna 

uppfattar sina egna, förskolans och bibliotekets insatser för att främja barnens läslust, 

samt vilken typ av samarbete som efterfrågas av föräldrarna. Semistrukturerade 

intervjuer är enligt Alan Bryman en lämplig metod då det är personers uppfattning om 

något som efterfrågas. Fördelen med denna metod är att den är möjlig att anpassa efter 

individen som intervjuas (Bryman, 2011, s. 413ff). Vid semistrukturerade intervjuer 

använder man sig av en intervjuguide men den behöver inte följas strikt utan är flexibel 

(Bryman, 2011, s. 415) till skillnad från den kvantitativa metoden strukturerade 

intervjuer, där den möjligheten är begränsad. Vid den formen av studier är man ute efter 

att kunna jämföra resultaten (Bryman, 2011, s. 367) vilket kan vara svårt att göra om 

man till exempel ställt olika frågor till intervjupersonerna. Vår avsikt är att få ett 

nyanserat material att arbeta med så att nya insikter väcks. Genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer kan vi under intervjuns gång få nya infallsvinklar som kan 

vara viktiga och intressanta för vår studie. Det är inte säkert att vi som utför studien har 

klart för oss vilka frågor som kan vara viktiga att ställa till föräldrarna förrän vi utför 

intervjuerna. Kanske upptäcker vi något som vi inte tidigare känt till och som skulle 

varit svår att förutsäga, kanske behöver vi då ställa fler frågor eller så kanske vi behöver 

byta spår. Det skulle till exempel kunna vara så att förskolan som barnet går på ingår i 

något lässtimulerande projekt tillsammans med biblioteket eller om biblioteket familjen 

besöker jobbar lässtimulerande på ett utmärkande sätt. Sådana saker är omöjliga att 

förutse före  det att själva intervjuerna sker och innan vi sitter ner och samtalar med 

föräldrarna, vilket gör att semistrukturerade intervjuer passa utmärkt i sammanhanget. 

 

3.2 Urval 
 

Vi valde urvalsmetoden bekvämlighetsurval, vilket innebär intervjuer med personer som 

finns tillgängliga i vår närhet (Bryman, 2011, s. 194). Eftersom vi anser att båda 

föräldrarna till barnen är lika viktiga när det kommer till att väcka läslust hos sina barn 

ville vi intervjua båda föräldrarna till barnen. Vi ville också att respektive föräldrapar 

skulle intervjuas vid samma tillfälle då vi såg det som en fördel att de kunde styrka eller 

motsäga varandras utsagor. Därför föll valet av intervjupersoner på föräldrar som vi 

redan var bekanta med. Detta på grund av att vi själva av erfarenhet vet vilken stressig 

period i livet småbarnsföräldrar befinner sig i och att de därför, om de inte har ett uttalat 

intresse av läsfrämjande, blir svåra att nå för medverkan i vår studie.  Vi är inte 

intresserade att endast få föräldrar med ett intresse för lässtimulans som respondenter. 

Så tror vi att det blivit om vi sökt efter intervjupersoner genom att till exempel sätta upp 

intresselappar på förskolor.  Dessutom tror vi det hade varit svårt att få både mamman 

och pappan till barnet att ställa upp.  
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Alla föräldrarna som vi valt att intervjua har svenska språket som modersmål och har 

liknande bakgrund samt levnadsförhållanden. Detta är inte ett avsiktligt urval från vår 

sida utan det var dessa personer som fanns tillgängliga. En möjlig utgång av det faktum 

att gruppen är homogen skulle kunna vara att utfallet av deras svar blir liknande. Det 

kan också vara så att personer med deras bakgrund och levnadsförhålland har en helt 

annan syn på lässtimulans än andra grupper i samhället. Med vår urvalsmetod hoppas vi 

ändå få ett intressant och nyanserat empiriskt material att arbeta med. Fördelen är att vi 

och intervjupersonerna känner oss trygga och bekväma med varandra vilket i sig kan 

gynna intervjusituationen då vi inte endast är bibliotekariestudenter för våra 

respondenter. Om så vore fallet skulle det kunna innebära att respondenterna känner ett 

behov av att svara ”rätt” och/eller verka kunniga. Nackdelen med att vi redan är bekanta 

med intervjupersonerna kan vara att vi tar för givet att vi förstår vad de menar med det 

de svarar, då vi har en bild om vilka de är som människor. Detta har vi tagit i beaktande 

då vi intervjuat och analyserat materialet genom att försöka föreställa oss att de är helt 

okända för oss, detta för att ge en så rättvis bild som möjligt av våra resultat. 

Urvalet är även målinriktat, då vi valt intervjupersoner som motsvarar de 

frågeställningar som vi har (Bryman, 2011, s. 434, s. 346). Det vill säga att det är 

föräldrar med barn på förskolan som vi valt att studera. Om dessa föräldrar har äldre 

barn har vi inte sett som ett hinder.  Vi förstår att föräldrarna även kan blanda in dessa 

barn under intervjuen, även om det är förskolebarnen det gäller. Det är mellan 1,5 och 6 

års ålder som barn brukar gå på förskolan. Barn i 6 årsåldern går i, vad som kallas, 

förskoleklass, vilket inte ska blandas ihop med förskola. Föräldrarna som vi valt att 

intervjua är inte bundna till ett gemensamt bibliotek eller förskola utan deras 

gemensamma nämnare är den att de är föräldrar till barn i nämnda ålderspannet och att 

dessa barn går på förskola.  

 

3.3 Tillvägagångsätt 
 

Vi började med att ringa runt till de intervjupar som vi tänk ut, för att höra om intresse 

fanns att delta i vår studie. Samtidigt berättade vi om studiens syfte, hur lång tid 

intervjuen beräknades ta samt att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. De 

första sex paren vi ringde till tackade ja och vi bestämde vilken dag och tid som passade 

dem för ett besök. Det föll sig naturligt att det var vi som skulle komma hem till dem så 

att de då de har små barn, inte skulle behöva göra sig för stort besvär. Bryman menar att 

det är viktigt att intervjupersonerna befinner sig i en miljö där de kan känna sig trygga 

och avslappnade (2011, s. 421). Enda nackdelen som vi kan komma på med att 

intervjun utspelades i respondenternas hem var att de i tre av fallen hade barnen hemma 

och att det kan ha varit en stressfaktor. Detta var inget som vi som intervjuare märkte 

av, då dessa barn satt och tittade på tv eller sov i ett angränsande rum under 

intervjuernas gång. Men vetskapen om att de när som helst kunde komma och avbryta 

kan ha varit närvarande i föräldrarnas tankar. 

 

När vi skapade vår intervjuguide började vi med att skissa upp vilka huvudteman vår 

studie hade, våra teman var våra forskningsfrågor. Därefter bestämde vi ordningen på 

frågorna för varje ämne, trots att den ordningen inte behöver följas under själva 

intervjun. Enligt Bryman ska frågorna vara av den art att intervjupersonen inte hindras 
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från att uttrycka sina åsikter och uppfattningar men de bör heller inte vara generella men 

det är tillåtet (2011, s. 419, s. 425).  

 

Vi inledde våra möten med att berätta för intervjupersonerna att de när som helst kunde 

avbryta intervjun. Vi upprepade också ännu en gång att deras medverkan kommer att 

behandlas konfidentiellt samt studiens syfte. Bryman menar att det är viktigt att 

informera respondenterna om de etiska principer som intervjuaren har att förhålla sig 

till. Respondenterna ska känna sig trygga (Bryman, 2011, s. 131ff). Vi frågade också 

våra respondenter om vi fick spela in intervjuerna i syfte att underlätta vårt arbete. Vi 

talade också om att inspelningarna möjligtvis, förutom av oss som utförde studien, kan 

komma att lyssnas på av opponenter och examinerande lärare. Detta gick alla 

respondenter med på. Bryman menar att det är viktigt att spela in intervjuerna för 

tolkningens skull. Om man bara antecknar kan viktig information gå förlorad, både 

verbal och icke verbal (Bryman, 2011, s. 420ff) och det ville vi inte riskera. Precis som 

Bryman påpekar är det ju intressant hur saker sägs (2011, s. 428). Vi vill också mena att 

studiens trovärdighet ökar om intervjuerna går att kontrollera. 

 

Bryman varnar dock för att människor kan bete sig annorlunda vid en 

inspelningssituation då de kanske inte är helt bekväma med det förfarandet (Bryman, 

2011, s. 428). Detta är något som vi kan hålla med om. Även vi som intervjuade kände 

oss en aning spända i början av intervjun, både för den ovana situationen att intervjua 

och för att samtalet spelades in. Men allt eftersom samtalet kom igång med hjälp av 

uppvärmningsfrågor såsom ålder och yrke och så vidare, så menar vi att 

inspelningsapparaturen var mer eller mindre bortglömd. 

 

De sex intervjuernas längd varierade mellan 20 och 40 minuter. Vi utförde tre intervjuer 

var på skilda håll. Dagen efter intervjuerna transkriberade vi dem, detta ser vi som ett 

viktigt och tidigt steg i analysprocessen då man under tiden man transkriberar 

återupplever det sagda och man får tid för eftertanke och reflektion. Det blir också 

lättare att komma ihåg och dra sig till minnes innehållet i intervjun då man upprepar den 

vilket är till god hjälp när man senare analyserar med hjälp av analysverktyget. Bryman 

anser att det är en god ide att analysera materialet fortlöpande och inte vänta tills allt är 

insamlat, att transkribera intervjuer är mycket tidskrävande (2011, s. 429f, s. 346). Vi 

transkriberade dock inte intervjuerna ordagrant då vi hoppade över sådana ord som vi 

ansåg onödiga för innehållet i meningen så som om intervjupersonerna sa ”hm” eller 

upprepade sig och liknade. I talat språk använder man sig mycket av ord som stavas på 

ett annat sätt än de låter, exempelvis ”dem” uttalas ofta ”dom”. Vi har valt att i sådana 

lägen skriva orden som de stavas, inte som de låter. Således är citaten i avsnittet ”5.2 

Resultat av empirin” och i resten av uppsatsen där citat av respondenterna kan tänkas 

förekomma, ett resultat av beskrivna transkriberingssättet. Då det i presentationen av 

empirin inte står utskrivet vem i paret som sagt nämnda ord betyder det att vi tolkat det 

som att båda föräldrarna står bakom uttalandet. Detta genom att den andra parten nickat, 

sagt ja eller på annat vis visat att denne håller med. För att det inte ska vara möjligt för 

utomstående att identifiera våra intervjupersoner har vi valt att utelämna barnens ålder 

och kön i presentationen av empirin. Vi har också valt att utelämna sådan information 

som framkommit under intervjuerna som skulle kunna bidra till igenkänning. 
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Bryman rekommenderar att man genomför pilotintervjuer och att man använder sig av 

ett språk som passar målgruppen (2011, s. 422, s. 445). På grund av att det blev för kort 

om tid mellan det att vi fick våra intervjufrågor godkända av handledarna och den första 

inbokade intervjun gjorde vi aldrig en pilotintervju. Detta var ett misstag av oss då en av 

respondenterna uttryckte att frågorna varit en aning svåra att förstå. Hon tyckte dock att 

den som intervjuade var bra på att förklara det hon inte förstod med exempel. På så sätt 

lyckades hon ändå förstå frågorna. 
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4. Teori och analytiskt verktyg 
 

I detta avsnitt redogör vi för det teoretiska perspektiv som inspirerat oss i vårt arbete. Vi 

redogör också för vårt val av analysverktyg, vilket ska hjälpa oss att bearbeta det 

empiriska material som vår studie bygger på. 

 

4. 1 Teori 
 

Vår teoretiska utgångspunkt är influerad av ett sociokulturellt perspektiv. Detta 

perspektiv använder sig Björklund av och beskriver i kapitlet De yngsta barnens läs- 

och skrivhandlingar i boken Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i 

barnbibliotekets omvärld av Rydsjö, Hultgren och Limberg (red) 2010. Björklund 

menar att just språket och interaktion med andra är centralt i sociokulturell teori. Vi lär 

och vinner kunskap genom att använda språk och handling i en social gemenskap 

(Björklund, 2010, s. 52). En person som är viktig inom det sociokulturella området är 

Vygotskij vars teori om barns utveckling och hur de lär i ”den närmaste 

utvecklingzonen
3
” har blivit ett begrepp. 

 

I Boken om pedagogerna, där Anna Forssell fungerat som redaktör, har Roger Säljö 

författat kapitlet L. S. Vygotskij- forskare, pedagog och visionär. Säljö menar att ”den 

närmaste utvecklingszonen” betyder att barn kan lära sig saker, med stöd och hjälp av 

en vuxen, trots att barnet ännu inte behärskar det helt själv. Dessa kunskaper, som 

barnet inte klarar helt utan hjälp än, befinner sig då i utvecklingszonen. Människan har 

hela tiden nya utmaningar i utvecklingszonen, när man lärt sig en sak är man redo för 

nästa (Säljö, 2005, s. 123). 

 

Vi anser att detta perspektiv är i linje med vår studie eftersom de vuxna som barnen har 

omkring sig hjälper, uppmuntrar och stöttar barnen för att komma vidare i sin 

utveckling. Vi har inspirerats av den sociokulturella teorin och har valt att ansluta oss 

till några av alla de begrepp som den skolan innefattar. Vilka vi valt att använda oss av i 

vår studie har vi redogjort för ovan. En stor del av den tidigare forskning och litteratur 

som vi tagit del av stödjer det sociokulturella perspektivet då den tryckt på hur viktigt 

det är med vuxenstöd för barnets utvecklande av språket, och till läsare. Det är utifrån 

de begrepp inom sociokulturella teorin som vi beskrivit i detta avsnitt som vi valt att 

använda oss av Chambers modell ”Läsandets cirkel” som analysverktyg, där 

vuxenstödet befinner sig i mitten.  

 

4.2 Analysverktyg ”Läsandets cirkel” 

 

Chambers modell ”Läsandets cirkel”, ur boken Böcker inom och omkring oss (2011), 

med det viktiga vuxenstödet i centrum är enligt oss ett lämpligt analysverktyg för vår 

undersökning. Vår studie bygger på att få fram föräldrarnas uppfattning om sin egen, 

förskolans och bibliotekets lässtimulerande roll och deras eventuella samarbete. Vi ser 

här föräldrarna, förskolan och biblioteket som vuxenstödet. Chambers påpekar att även 

                                                 
3
 Översättning av ” Zon of proximal development” 
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om man har god hjälp av jämnåriga kamrater måste det ändå finnas en vuxen person att 

lära av, eftersom det krävs den erfarenhet de har. ”Läsandets cirkel” fokuserar dels på 

läsmiljön, dels på samtal kring läsandet. Chambers menar att läsningen hänger ihop med 

många olika saker i en ständigt pågående process, eller cirkel (2011 s.15, s. 24). De 

punkter som i det här fallet omringar vuxenstödet i cirkeln är ”Att välja”, 

”Reaktion/respons” och ”Att läsa”.  

 

 

 
 

Figur 1 ”Läsandets cirkel” är hämtad ur boken ur Böcker inom och omkring oss av 

Chambers 2011, sidan 15. 

 

4.2.1 Vuxenstöd 

 

Eftersom vuxenstödet står i centrum, både i ”Läsandets cirkel” och i vårt teoretiska 

perspektiv så finner vi det lämpligt att börja med det. Det handlar om, som Chambers 

uttrycker det, ”att den som vet hur man får magin att fungera visar dem som inte vet” 

(2011, s. 66). För att komma vidare i sin läsutveckling behöver barnet låna erfarenheten 

från någon som redan vet hur man gör och som kan motivera barnet att våga sig på 

svårare utmaningar. Att läsa tillsammans är en mycket social aktivitet där man tillhör en 

speciell gemenskap. Ett av de mest sociala tillfällena är det då vi har ett informellt 

boksamtal där vi delar det vi varit med om med varandra (Chambers, 2011, s. 68ff, s. 

100). Chambers säger att ”läsare skapar läsare” och därför är en påverkande faktor 

gällande barnets läsning, hur mycket den vuxne själv läser samt hur personen i fråga 

visar på värdet av läsning och pratar om böcker (2011, s. 115).  När vi hjälper barnen att 

prata om böcker hjälper vi dem också att kunna prata om andra saker omkring dem. Det 
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är viktigt att visa att det inte finns några saker som är för betydelselösa för att samtala 

om, utan att man kan prata om allt (Chambers, 2011, s. 128, s. 175). 

 

4.2.2 Att välja 

 

Enligt Chambers startar läsningen med ett val och det valet beror på tillgång. För att 

hitta något man tycker om att läsa måste det finnas mycket texter (här innefattas både 

tryckta och digitala) att välja mellan, ett varierat utbud och lätt åtkomst. Det är också av 

vikt hur texterna visas upp och presenteras (Chambers, 2011, s. 16f). Vi lär oss bäst om 

vi har stöd och eventuell hjälp från en annan mer erfaren person samtidigt som vi får 

testa att välja själva bland sådant som intresserar oss (Chambers, 2011, s. 18, s. 36).  

 

Under denna rubrik har vi även valt att lägga till marknadsföring av biblioteket, trots att 

Chambers inte tar med det under sin rubrik. Chambers tar i stället med hur man 

presenterar texter, men vi ser det som relevant att ta med även hur biblioteket 

framställer sig själva, inte bara sina medier. Detta väljer vi att benämna marknadsföring.  

 

4.2.3 Att läsa 

 

Chambers menar att ordet läsning innefattar många olika aktiviteter, inte bara läsning av 

en text, bara att ta upp en bok och titta i den är en framgång. Det är viktigt att som 

vuxenstöd visa att alla olika moment som finns kring läsningen, allt från att välja en bok 

till att faktiskt läsa den, är lika värdefulla och ska uppmuntras. Chambers talar om den, 

enligt honom, nödvändiga högläsningens påverkan på barnets utveckling till 

självständig läsare, då de när de befinner sig i ”den proximala utvecklingszonen” 

härmar en mer erfaren person (2011, s. 18f, s. 64). Det är lättare att lära sig läsa något 

man känner igen och vi får också möjligheten att på ett lugnt, skönt sätt närma oss text 

och den reaktion text kan skapa hos oss. Högläsning är också ett hjälpmedel för att lära 

sig tolka innebörden i en text, i det här fallet är bilderböcker ett bra exempel (Chambers, 

2011, s. 65ff).  En annan viktig sak för läsningen är att det finns tid avsatt för den, samt 

hänsyn till barnets förmåga att orka koncentrera sig. För små barn kan ett par minuter 

vara tillräckligt. Det är viktigt att barnet uppskattar den text det läser för då kommer de 

korta koncentrationsperioderna succesivt bli längre, samt att de vuxna möjliggör det för 

barnet. Tiden talar Chambers om som ett av grundvillkoren för att kunna bli en läsare 

(2011, s. 20, s. 45). Chambers menar också att barnen behöver en lugn plats i 

exempelvis skolan där de kan ägna sig åt läsning. Att det finns en speciell plats tillägnad 

läsningen symboliserar att läsningen är viktig (2011, s. 28). 

 

Vi ser även att information omkring läsning och användandet av andra kulturella 

aktiviteter är lämpliga att ingå i denna del av analysverktyget. Vi har lagt till de delarna 

eftersom vi är intresserade av vilken information föräldrarna fått om barns läsning och 

från vem, samt att vi med utgångspunkt i det vidgade läsbegreppet ser en relevans i att 

ha med även andra kulturaktiviteter och inte bara läsning i böcker. 
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4.2.4 Reaktion och respons 

 

Chambers talar om den påverkan läsningen har på människan, som kan skapa många 

olika typer av reaktioner. De viktigaste när det gäller barn och läsning är att man känner 

att man vill göra om det och att man vill prata med andra om det. Det finns olika typer 

av boksamtal som båda är viktiga för läsningen, informella och formella. Informella 

boksamtal kan liknas vid ett vanligt samtal och sker oftast bland bekanta. De formella 

boksamtalen är mer ordnade och sker inte i hemmet utan kanske i exempelvis skolan. 

Chambers talar om läsning som ett sätt att tänka, skapa inre bilder och den ska inte bara 

användas för att få barnen att somna. Det är därför viktigt hur man pratar om det man 

läst, att man reflekterar över texten tillsammans med någon erfaren person. Tanken är 

att läsningen ska påverka oss på ena eller andra sättet, och därför kan valet av bok vara 

betydelsefullt (Chambers, 2011, s. 21ff, s. 47). 

 

4.2.5 Hur vi använt oss av modellen i vår studie 

 

Vi har valt att använda oss av ”Läsandets cirkel” som analytiskt redskap när vi går 

igenom vårt empiriska material eftersom vi anser att den hjälper oss att få svar på våra 

forskningsfrågor. Vi tycker att det blir tydligt hur föräldrarna ser på sin egen, förskolans 

och bibliotekets lässtimulerande roll samt samarbetet dem emellan genom att 

strukturera upp och tolka föräldrarnas svar under de olika rubrikerna i ”Läsandets 

cirkel”. På så vis tänker vi oss kunna få svar våra frågor. Det är hur väl vi anser att 

föräldrarnas svar motsvarar innehållet till de olika rubrikernas delar som bestämmer var 

vi väljer att sortera in föräldrarnas svar. De delar som är med i ”Läsandets cirkel” är 

återkommande i övrig litteratur, exempelvis högläsning, boksamtal och vuxenstöd är 

centralt i vårt arbete, då vår undersökning handlar om de vuxna som finns omkring 

barnet. 

 

Vi kommer att använda de olika rubrikerna i ”Läsandets cirkel” för att ta reda på hur 

föräldrarna ser på både sin egen, förskolans och bibliotekets lässtimulerande roll för 

barnens utvecklande av läslust samt hur de ser på ett eventuellt samarbete mellan dessa 

arenor. Eftersom alla tre rubrikerna är viktiga för att bli en läsare och att barnen utifrån 

vårt resonemang är beroende av en vuxens stöd, vill vi med hjälp av det här något 

förändrade analysverktyget komma åt de intervjuade föräldrarnas uppfattningar. 

Vuxenstödet kan enligt oss komma från både föräldrar, förskola och bibliotek, men i 

den här studien har vi valt att fokusera på hur föräldrarna ser på saken. 
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5. Presentation av empirin 

 

I detta kapitel beskriver vi intervjupersonerna samt redogör för resultatet av 

intervjuerna. 

 

5.1 Intervjupersonerna 

 

Föräldrapar A: Anna och Anders är 27 respektive 35 år och bor i villa i en mindre 

ort. De har två barn i förskoleåldern. Hon arbetar som försäljare och han med teknik. 

Denna familj har cirka 1 km till ortens bibliotek. 

 

Föräldrapar B: Boel och Bosse är 39 respektive 36 år, de bor i villa i en mellanstor 

stad. De har ett barn i förskoleåldern och ett barn som är äldre. Mamman arbetar på 

kontor och pappan inom industrin. Avståndet till närmsta bibliotek för denna familj är 

4,5 km. Bokbussen besöker förskolorna och skolorna i området där de bor. 

 

Föräldrapar C: Carin och Carl är 35 respektive 40 år. De bor i hus cirka 6 km från 

närmsta bibliotek. Kommunen har ingen bokbuss tror de. Ett av deras barn är i 

förskoleåldern de andra är äldre. Mamman arbetar på kontor och pappan är 

egenföretagare. 

 

Föräldrapar D: Dora och Daniel är 35 respektive 42 år, de bor i villa i en mindre ort 

med sina barn som båda är i förskoleåldern. Mamman har en ledande ställning på sitt 

arbete och pappan är hantverkare. Avståndet till närmsta bibliotek är ca 150 m och det 

finns ingen bokbuss. 

 

Föräldrapar E: Eva och Erik är 32 respektive 39 år. De bor i en villa i en mellanstor 

ort med sina barn var av det äldsta är i förskoleåldern. Mamman har ett arbete inom 

säkerhetsbranschen men är just nu föräldraledig med det minsta barnet. Pappan är 

egenföretagare. Avståndet till närmsta bibliotek är ca 2 km och det finns ingen bokbuss. 

 

Föräldrapar F: Fia och Fredrik är 38 respektive 35 år. De bor i en lägenhet i en 

mindre ort med sina barn. Det yngsta av barnen är i förskoleåldern. Mamman har ett 

vårdyrke och pappan arbetar inom kulturområdet. Avståndet till närmsta bibliotek är ca 

1 km och det finns ingen bokbuss. 

 

 

5.2 Resultat av empirin 
 

Nedan summerar vi intervjuerna med de sex föräldraparen. 

 

5.2.1 Föräldrapar A 

 

Anders säger att det går att ”överleva” utan att kunna läsa men tror att livet skulle bli 

tråkigt. Detta föräldrapar tycker att läsning är att inhämta textburen information. 

Föräldrarna tror att de har en ganska stor roll i sina barns läsutveckling men ”det är lite 
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tidigt för oss [barnen är under tre år] men de [föräldrarna] bör väl ha en ganska stor roll 

i det hela”. Anna och Anders tycker att skolan bär det yttersta ansvaret för barnens 

läsning ”de är ju utbildade, de är mest där [barnen], man räknar med att de lär barnen 

läsa, sen får man väl stötta hemifrån”. Föräldrarna tycker att det är bra att börja med 

något lätt och att det är viktigt att hitta något som intresserar barnen för att stimulera 

deras lust till läsning.  De första åren som barnen läser är viktiga anser Anna och 

Anders. De kan inte komma ihåg att de blivit informerade om barns läsutveckling, de 

tror att de beror på att deras barn fortfarande är väldigt små och att det mesta går ut på 

att ”rita och kladda och så”.  Föräldrarna A tycker inte att den förskolegrupp som 

barnen går i nu har någon lässtimulerande roll eftersom det bara är väldigt små barn 

som går i den, men de tror att det kan förändras då barnen börjar i gruppen för större 

barn. Om bibliotekets lässtimulerande roll anser de ”inte mer än att de lånar ut 

böckerna”. De tycker dock att biblioteket borde hjälpa skolan stötta lässvaga elever.  

 

Familjen har böcker i hemmet, både för vuxna och barn, och föräldrarna själva är läsare, 

Anders säger att han mest läser deckare och Anna säger att hon gillar böcker som 

Twilight. De tycker att de läser ganska mycket för sina barn Anna säger ”någon gång i 

veckan är det i alla fall”. Anders fyller i med ”nästan varje dag är det, det beror på om 

de vill läsa så hämtar de böcker och då läser vi”. Barnen har favoritböcker som de 

hämtar oftare än andra. Barnen brukar tröttna ganska snabbt på att sitta och lyssna, 

föräldrarna uppskattar att det kan röra sig om ”tio minuter kanske och så leker de lite 

och så hämtar de bok igen”. Anna, säger att de ofta återknyter händelser i vardagen med 

det som de sett i böcker, till exempel när de ser en spindel så säger Anna att det är ju 

samma som vi såg i boken. När de läser pratar de ofta runt bilderna i böckerna.  

 

Tidigare gick de till biblioteket ungefär en gång i veckan för att låna böcker och ibland 

också film till barnen.  Barnen fick då välja själva vad som skulle lånas hem. Nyligen 

fick de en hel del barnböcker av Annas arbetskamrat så de känner inte längre något 

behov av att besöka biblioteket. De anser inte att biblioteket är ett ställe dit man bara går 

för att vara på, eftersom de känner att deras barn ”river mest runt”. Anna och Anders 

tycker att det är bra att biblioteket finns så att man kan låna böcker eftersom det är dyrt 

att köpa. Några andra kulturaktiviteter än biblioteket har de inte varit på med barnen. De 

tror att biblioteket där de bor anordnar teater för små barn ibland och om de blev 

informerade skulle de kunna tänka sig att gå dit.  Anna tror att man kanske måste gå till 

biblioteket för att få den sortens information. Vidare tror de att det även möjligtvis kan 

stå om den sortens evenemang i den lokala tidningen, vilken de varken köper 

lösnummer av eller prenumererar på. 

 

Föräldrarna A är öppna till alla sorters medier och finner dem lika värdefulla, Anders 

läser de flesta böcker på surfplatta. På den samma spelar barnen olika spel. När barnen 

ser på film är det barnen själva som väljer, samma gäller här som med böckerna, de har 

favoriter. Anna och Anders tycker att det är bra att de använder sig av olika sorters 

medier såsom surfplattor och datorer på förskolan eftersom det är ”framtiden”. De tror 

att förskolan och biblioteket har ett samarbete eftersom det finns biblioteksböcker på 

förskolan. Föräldrarna A vill gärna vara delaktiga i allt som rör barnen men tycker inte 

att det är så viktigt att bli informerad om samarbetet mellan förskola och bibliotek om 

det redan är bra. De skulle gärna få information om hur de kan skapa läslust hos sina 

barn ”alltså information och tips är väl aldrig fel, det är väl alltid bra”. 
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5.2.2 Föräldrapar B 

 

Föräldrapar B menar att man behöver kunna läsa för att fungera i vardagen och 

samhället. Man behöver kunna läsa för att lära sig saker, för kunna gå utbildning och för 

att få jobb. Läsning för detta föräldrapar är när man sitter och läser en bok för barnen, 

själva läser de tidningar. De tänker att man nog lär sig läsa genom att lyssna till andra 

som läser, att följa med i texten och lära sig känna igen ord. Men de tror att det måste 

vara något mer, men de vet inte vad. 

  

De tror att man skapar läslust genom att ”hitta böcker som intresserar liksom, man blir 

inte sugen av att läsa något som man absolut inte är intresserad av”. Boel och Bosse 

läser sällan böcker för egen del, Bosse säger att han aldrig varit intresserad av böcker 

men att han av en slump började läsa Åke Edwardssons böcker och fastnade. Boel läste 

lite innan hon fick barn, två böcker om året uppskattar hon. I deras hem finns mycket 

böcker, till de vuxna är det mest fackböcker. Till barnen finns till bland annat Astrid 

Lindgren böcker som de samlar på. De tycker att det är smidigare att köpa böckerna så 

kan barnen läsa de böcker de gillar om och om igen, istället föra att låna dem gång på 

gång. 

 

Föräldrapar B läser för sina barn ”nog fyra kvällar i veckan, minst, helgerna blir inte så 

ofta för då ser de på Tv”. Trots att de har många böcker i hemmet att välja på, vill 

barnen oftast höra samma böcker om och om igen. När de ska läsa sker det oftast på 

föräldrarnas initiativ och föräldrarna läser för att barnen ska varva ner inför natten och 

för att de tror att högläsning är bra för dem. På frågan om hur länge de läser åt gången 

svarar de: 

 

Allt mellan tio minuter och en halvtimma, mer är det ju oftast inte, 

oftast har de ju somnat på en halvtimma … mer än så har de inte ro att 

lyssna heller tror jag. 

 

När de läser pekböcker brukar de prata om innehållet men då de läser böcker med text 

försöker de att läsa i streck utan prat. Barnen tycker mest om böcker som de kan delta i, 

som till exempel när man ska hitta grejer eller det är labyrinter att följa ”hellre vara med 

än bara ligga och lyssna”. Föräldrarna säger att det oftast är barnen som väljer vad som 

ska läsas men att det nog är: 

Fifty-fifty skulle jag säga, sen är det väl ingen större skillnad på de 

böckerna tycker jag väl, ja men väljer vi så är det väl ofta Alfons 

Åberg för det är lite mer text, väljer de är det mycket mer pekbok och 

lite text alltså, åtminstone … [det yngsta barnet] vill helst bläddra och 

peka och berätta. 

Att pratar om vad som händer i böckerna vid andra tillfällen än vid läsning är de dåliga 

på säger de, även om de kan se, att det i Alfons Åberg finns mycket som de skulle 

kunna knyta till vardagshändelser. Bosse tycker att böcker är mer värdefullt att läsa i än 

från till exempel en surfplatta, han menar att det finns så många andra funktioner på en 

surfplatta: 
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Du kan välja att göra något annat och den grejen, har du en bok så har 

du en bok, då kan man liksom inte, då har man inte valet å pyssla med 

något annat. Jag tycker inte det är samma känsla att titta på en platta 

… nä jag har aldrig provat platta ens.  

Bosse har däremot mycket positiva erfarenheter av ljudböcker, då han lyssnade flitigt 

till det när han var barn. Han tror ändå att böcker är bättre, då har barnen möjlighet att 

tänka efter och ställa frågor ”man går ju inte och stänger av en bandspelare då får man 

inga svar”. 

Boel går gärna på olika kulturaktiviteter med barnen, Bosse tror att de gått på teater med 

barnen mer än genomsnittliga barnfamiljer. Bio säger de att de går på alla filmer som 

passar barn i deras ålder. Ser Boel reklam om ett evenemang, tittar hon efter om de har 

tid att gå. Tidigare, då de bodde ett stenkast från biblioteket, och deras äldsta barn var 

liten, gick de ofta på olika barnaktiviteter på biblioteket. Det är genom ortens lokala 

tidning som Boel hämtar information om evenemang, eller ortens gratistidning som 

skickas ut till hushållen. Internet använder hon sällan för att hämta sådan information. 

Boel och Bosse tror att föräldrarna har det största ansvaret och inflytandet i att stimulera 

sina barns läsning ”de som inte gillar att läsa skyller nog gärna på skolan men tror inte 

det, den lilla tiden som de är i skolan, det får man ju ta tag i hemma i första hand”. Boel 

säger att barnen härmar det som föräldrarna gör, hon själv blev läst för väldigt mycket 

när hon var barn men hennes föräldrar läste aldrig för egen del. Hon tror att det kan vara 

därför hon inte är läsare idag eller kanske är det medfött funderar hon. 

Bosse tycker att det är viktigt med lugn och ro för att kunna koncentrera sig på läsning, 

Boel tycker det är viktigt att ”hitta något som är intressant att läsa”. Den information 

som föräldrapar B fått om barns läsutveckling är bara att de hört folk säga att det är bra 

att läsa. De tror också att Bvc kan ha frågat om de läser för barnet. Kanske har de också 

pratat om lässtimulans, Boel och Bosse minns inte riktigt. På de aktiviteter som de varit 

med barnen på biblioteket har de i alla fall inte sagt något om det, det hade de kommit 

ihåg. Bosse tycker inte att biblioteket ska informera om lässtimulans, det är förskolans 

sak men Boel är öppen till information oavsett om den sker på biblioteket eller 

förskolan. 

Föräldrapar B besöker biblioteket kanske varannan månad men det går i perioder. Om 

de ska de lämna tillbaka medier vill barnen alltid låna nytt om de är med och då måste 

de dit igen för att lämna tillbaka:  

Vi åker ju inte förbi biblioteket naturligt, så ska vi dit får vi ju sikta in 

oss på att åka dit det är ju inte så att det är på vägen till något dagis 

eller skola eller något … fanns det ett här borta så hade man ju gått 

bort lättare och bara tagit en promenad istället för att åka in i stan å 

parkera, å ta sig dit är ju lite bökigt … om man bara hade kunnat kört 

till en stor parkering hade ju varit smidigt om det bara var att köra 

förbi … hade det varit vid Ica där man är fyra gånger i veckan hade 

man säkert tittat in för man vet att man kommer dit som det är nu och 

man är inne i stan kanske man inte lånar en bok för att man vet ju 
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faktiskt inte om man kommer in till stan på ett tag … om man kunde 

lämna tillbaka på ett annat ställe hade ju varit smart. 

När de är på biblioteket sitter de och läser för barnen, gör eventuella tävlingar som 

biblioteket anordnar samt att barnen går runt och ser vad de vill låna, det blir både film, 

böcker och spel. Boel tycker att biblioteket är mysigt och barnen tycker det är roligt att 

gå dit. Föräldrapar B säger att de inte har ett så stort behov av biblioteket eftersom de 

köper det som de behöver. För dem har biblioteket ingen större lässtimulerande roll och 

Boel säger att ”det är inte så mycket som man ser om biblioteket”. 

 

Föräldrapar B tycker att förskolan borde ha en lässtimulerande roll. Enligt Boel och 

Bosses iakttagelser använder barnen smartphones och Ipads men av vad de har sett har 

det inget med läsning att göra. Boel och Bosse tycker inte att det ska vara så mycket 

datorer och Ipads på förskolan, det kan ju vara bra för de som inte har det hemma, men 

annars tycker de att barnen ska passa på att leka när det finns så många andra barn till 

hands. Plattorna kan användas då barnen inte har någon att leka med. Boel och Bosse 

vet inte om det läses för barnen regelbundet på förskolan men de har sett att det ligger 

böcker där som barnen kan bläddra i. Bosse tycker att de borde lyssna på saga varje dag 

på förskolan ”ju mer de lär sig sitta still och lyssna desto bättre blir det ju”. Boel önskar 

att det anordnades någon form av informationsmöte för föräldrar: 

 

Jag hade gärna gått så att man fattar hur man ska hjälpa dem mer eller 

ja vad man ska göra. Gärna om det hade varit ett sådant möte hjälp ditt 

barn att bli en bättre läsare så hade ja gärna gått och lyssnat på det, 

man kanske gör helt fel.  

 

Bosse säger ”informera, jag vet inte om det blir bättre om man informerar, gör det roligt 

istället” han ger exempel från när deras äldsta barn gick på förskolan, då var det en 

morfar till ett av barnen där som kom dit och läste sagor, han var väldigt duktig på det 

”han trollband barnen”. Boel önskade att förskolan besökte biblioteket någon gång, som 

det är nu har de bara tillgång till bokbussen. Boel tycker även att det vore önskvärt att 

barnen fick låna hem böcker från bokbussen om de ville. 

 

5.2.3 Föräldrapar C 

 

Dessa föräldrar menar att man måste kunna läsa för att klara det vardagliga livet med 

jobb och allt vad det innebär. Carl tycker att läsning är ett ”bra sömnmedel” och Carin 

tycker att det är avslappning. De anser att man lär sig läsa genom att övning, repetering 

och förhoppningsvis genom skolan. Läslusten skapas av entusiastiska lärare, föräldrar 

eller ett stort egenintresse. Carin läser böcker regelbundet emedan Carl aldrig läser, i 

alla fall inte för egen del. De har mycket böcker i hemmet, både för barn och för vuxna. 

De läser för det minsta barnet cirka en gång i veckan, detta sker på kvällen i sängen 

eller i soffan och brukar ta ungefär 15-20 minuter. De läser för: 

 

Att få … [barnet] trött [skratt] nämen vi läser Kråkeböckerna för 

honom för att man lär sig saker i dem, de är väldigt pedagogiska, de 

har alltid ett tema sen är det jättebra att man läser högt för dem för de 
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ska lära sig läsa själva, för språket skull och för att det är mysigt, så 

tre orsaker kan man säga. 

 

I Kråkeböckerna är det inbyggt att barnet ska vara med och svara på frågor. Barnet 

ställer även själv mycket frågor under läsandets gång. Det händer att de pratar om vad 

som hänt i böckerna vid andra tillfällen än då de läser, men det är inte ofta. De medier 

som de använder mest i hemmet är datorer. 

Den enda form av kulturaktivitet som de deltar är att de åker på melodifestivalen en 

gång om året. Till biblioteket går de ibland men det är mest med skolan som de stora 

barnen besöker det med. Biblioteket spelar inte så stor roll i föräldrarna C:s liv, men de 

tycker att det är trevligt där när de väl besöker det. De tycker inte att det är avståndet 

som gör att de sällan är på biblioteket det beror mer på att de inte hinner i vardagen. De 

vet också att de stora barnen besöker biblioteket med skolan. Hade biblioteket legat i 

anslutning till deras favoritmataffär tror de att chansen att de besökte det oftare vore 

större. En gång var fjärde månad tror föräldrarna att de besöker biblioteket med barnen, 

då lånar barnen böcker ”när man väl är där så är det ju jättetrevligt, barnen tycker att det 

är jättekul”. Två gånger har de varit på någon aktivitet som biblioteket anordnat, då har 

de blivit informerade genom skolan om arrangemanget ”det har legat en lapp i barnens 

mapp”. Föräldrarna C känner inget behov av att åka till biblioteket men ”tjatar de 

[barnen] tillräckligt så åker vi ju dit med dem”. 

 

Riktig läsning är att läsa böcker. Det ska vara längre texter som ska förstås, det är ok att 

läsa från dator och tv också men att läsa på riktigt, då är det ur en bok. Föräldrapar C 

tror att de faktorer som inverkar till varför någon blir läsare är: 

 

Både hur bra de är på att läsa och om de hittar något som är kul så att 

de vill läsa … så att det ger något för dem ja om man har ett intresse 

och inser att man kan få mer av det intresset genom böcker så är det 

mycket värt. 

Uppmuntran från lärare och föräldrar är viktigt, liksom att visa att man kan tycka att det 

är mysigt. Föräldrarnas lässtimulerande roll är enligt föräldrapar C: 

Att introducera dem för böcker och ge dem tid att sitta och läsa, det är 

okej att man sitter och läser, uppmuntra dem att läsa innan de somnar, 

gör det till en ritual. 

 

Har barn föräldrar som är helt ointresserade av läsning, tror föräldrarna C, att chansen är 

liten att barnen blir läsare. Men har de bra lärare finns nog ändå en möjlighet. Men det 

är hemmiljön som påverkar barnet mest tror de. Carin och Carl tror inte att förskolan 

givit dem någon information om läsning men att de på Bvc talat om vikten att ge barnet 

ett språk och att högläsning var en bra metod för det. Carin säger att hon är ganska säker 

på att det var på Bvc hon hörde det. Annars tror de att förskolan spelar en stor 

lässtimulerande roll för barnen och de är väldigt nöjda med hur deras förskola bedriver 

sin verksamhet, ”eftersom våra alltid varit så intresserade av bokstäver och läsning … 

så tror jag att de gör ett väldigt bra jobb”. 

Biblioteket tror de inte har någon särskild lässtimulerande roll, det beror nog på hur 

aktiva förskolan är i att visa barnen biblioteket. Något lässtimulerande stöd till föräldrar 
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från biblioteketet har Carin svårt att föreställa sig. Carl tycker att tiden med datorer och 

liknande ska begränsas på förskolan, Carl tror att det används som barnvakt ibland, till 

barn som är lite oroliga. Carin är dock lite mer positiv och menar att det är bra att de lär 

sig använda nya medier. De vet inte hur samarbetet mellan förskolan och biblioteket ser 

ut men ”de [förskolan] byter ju sina böcker med jämna mellanrum”. De känner inget 

behov av att de som föräldrar skulle vara delaktiga i detta samarbete, de tror att 

förskolan sköter det bra själva. Carin tycker dock att biblioteket genom förskolan/skolan 

kunde informera mer om bibliotekets öppettider och vad man kan göra där:  

Jag har inte stenkoll på det så det kanske vore spännande om man fick 

mer information genom skolan eller att biblioteket skickade 

information med skolan med barnen att föräldrarna kan tänka på det, 

här kan ni göra det här och det här, alla möjligheter som finns. 

Information om att skapa läslust tycker Carin och Carl att biblioteket kan ge skolan om 

de vill informera föräldrarna och att skolan sedan i sin tur informerar föräldrarna ”alltså, 

lat är man ju”. 

 

5.2.4 Föräldrapar D 

 

På frågan varför man behöver kunna läsa så säger Daniel att: 

Man behöver läsa för allt i stort sett, för att inte hamna utanför, finns 

ju ingen någon del av ditt liv som inte underlättas av att du kan läsa. 

Dora tycker att man behöver kunna läsa för att få information, för att förstå instruktioner 

och för att orientera sig. Dora och Daniel säger att läsning är böcker och är eniga om att 

man lär sig läsa genom repetition. Daniel påtalar vikten av att det är skoj och Dora 

inflikar att man ska säga orden långsamt och peka var i texten man är när man läser. 

Läslust skapas enligt Daniel av att man inte sätter press på barnen utan gör läsningen till 

en rolig lekfull aktivitet och Dora säger att det också är bra om barnen får läsa om 

sådant de tycker är roligt. 

 

I det här föräldraparet är det främst Dora som läser själv i perioder, även om Daniel 

läste mycket innan de fick barn. Nu läser han mest barnböcker. Det finns mycket 

barnböcker i hemmet, men de flesta vuxenböckerna ligger nerpackade i lådor sedan 

senaste flytten (ett par år tidigare). Föräldraparet är eniga om att de läser för barnen 

minst varje kväll, oftare på helgerna. De brukar turas om att lägga barnen och läser då 

för det barn de lägger, lästiden brukar vara ungefär 20 minuter, ibland mer och sker 

oftast i sängen. De läser ”allt möjligt” och barnen får oftast själva välja. Anledningen 

till att läsa för sina barn är enligt Dora att det är ”mysigt, de varvar ner, man gör något 

gemensamt” och Daniel skjuter in ” och de tycker det är roligt”. Han säger att grunden 

är att de ska tycka att det är roligt, men att ”det är lite hönan och ägget det där” eftersom 

de säkert kan tycka att det är roligt just för att de började läsa för dem. Daniel pratar 

mest om texten i boken om barnen har några frågor medan Dora säger att hon brukar 

prata en hel del runt texten, fast det beror på hur stressad man är. Pratet om det de läser 

kommer både vid själva lässtunden och om barnen kommer på en fråga vid ett senare 

tillfälle. 
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De medier som används flitigast i den här familjen är för föräldrarnas del Tv:n och 

datorn medan barnen inte använder det så mycket på veckodagarna men deras äldsta 

barn använder Ipaden mycket på helgerna. Dora läser gärna ”drama, thriller” böcker för 

egen del och barnen brukar få välja själva bland böcker som föräldrarna eller bekanta 

köpt. Det är främst skönlitterära böcker för barnen men det kan även vara fackböcker 

om exempelvis katter. 

  

Familjen ägnar sig inte åt några andra kulturella aktiviteter och anser inte att det behövs. 

Enligt det här föräldraparet så sker läsning i böcker eller kanske i tidningar, även om 

Daniel påpekar att det viktigaste ändå är att det är en text du läser, sen var du läser den 

är inte lika viktigt. Han tycker att det i början när barnet håller på att lära sig att läsa är 

viktigast att barnen läser, inte vad de läser. Dora säger: 

 

Jag anser att alla former av Ipad, telefon, dator, är någonting som ska 

användas mycket begränsat, läsa böcker och tidningar tycker jag man 

kan göra i mycket större utsträckning, speciellt som barn, men jag är 

väl lite sådär stenålders där kanske. 

 

Daniel å sin sida påpekar då att det äldsta barnet lärt sig hela engelska alfabetet på 

Ipaden, något han inte tror hade skett i en bok och att Ipaden stimulerar till läsning. 

Dora håller med om det, men tycker ända att läsning främst ska ske i en bok och att nya 

medier börjar ta allt för stor plats i barnfamiljer. Dora tycker inte att föräldrarna har den 

största påverkan på barns lässtimulans, utan att det mer är förskolan och kompisarna 

som har den rollen. Daniel håller med, men understryker ändå att det är föräldrarnas 

ansvar att barnen ska lära sig läsa även om de kanske inte alltid påverkar mest. Daniel 

säger att han inte fått någon information om barns läsutveckling, medan Dora har fått 

information på Bvc och genom böcker. 

Biblioteket fyller ingen större funktion i den här familjens vardagsliv, men Dora påtalar 

vikten av att förskolan går till biblioteket med barnen. De går i princip aldrig till 

biblioteket på fritiden trots att det äldsta barnet tjatar om att de ska gå dit. De är eniga 

om att de borde gå dit oftare och att det är tidsbrist, lättja samt att barnen redan har så 

mycket böcker hemma som gör att de inte går dit. Föräldrarna tycker dock att 

biblioteket har en stor lässtimulerande roll eftersom barnen tycker att det är kul att gå dit 

trots att det inte är en ”lekplats”. På frågan om vilket stöd de skulle vilja ha av 

biblioteket blir det lite skratt och kommentarer som ” ett bollhav i ett ljudisolerat rum” 

och Daniel påpekar att han inte vet vad de erbjuder idag eller vilka tider de har öppet. 

Han säger att om det var så att det var öppet på helgen hade han nog gått dit med 

barnen, men att veckodagarna är för stressiga. 

 

Förskolan fyller också en viktig lässtimulerande funktion enligt det här föräldraparet, 

och de är nöjda med det stöd de får därifrån, även om förskolan inte direkt ger tips om 

läsningen. Det finns bokpåsar och barnen får böcker när de fyller år från förskolan. 

Daniel har ingen aning om de använder några andra medier på förskolan, men tycker 

att: 
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Ja, allting med ett syfte, det köper jag liksom, så länge det är 

genomtänkt och pedagogiskt riktigt så ser jag inga problem med att 

använda i stort sett vad som helst. 

 

Dora säger att barnen får använda datorn på förskolan men att de inte har någon Ipad än 

så länge. Hon ser inga hinder med användandet av dator och Ipad, så länge det inte tar 

för stor del av lektiden ”för att det är framförallt det de ska göra, de ska leka och 

använda sin kropp”. Dora tror att bokpåsarna på förskolan kommer från biblioteket och 

vet att barnen brukar få gå till biblioteket och låna böcker och ha lässtund. Daniel vet 

inget om samarbetet mellan förskolan och biblioteket och ingen av dem känner sig 

delaktiga i samarbetet eller önskar vara det. På frågan vilken information de önskar från 

bibliotek och förskola så säger de att det hade varit bra med en lapp på förskolan där det 

stod att biblioteket har öppet till exempel onsdag kväll och att det kommer att vara 

lässtund och pysselhörna, då hade de nog gått dit. Just nu är det lite obekvämt att gå dit 

med minsta barnet som inte är tyst mer än 2 sekunder, det är nästan att det krävs en 

barnvakt till denne för att gå dit med det äldre barnet. Daniel tror också att om det 

informerades på förskolan skulle kanske flera förskolebarn gå dit samtidigt och att det 

skulle vara roligt. 

 

5.2.5 Föräldrapar E 

 

”Det är helt underbart att läsa, man förflyttas till en annan värld”. Så säger Eva om 

varför man behöver kunna läsa. Erik å andra sidan tycker att läsningen fyller en mer 

praktiskt funktion, att exempelvis kunna förstå varningsskyltar. Både Eva och Erik ser 

läsning som något som sker i böcker. Eva säger ”det är sagostund för mig”. Hon tycker 

att man lär sig läsa i skolan och genom syskons påverkan och att läslust skapas genom 

intresse ”ju mer man läser desto roligare blir det”. Erik läser inga böcker för egen del 

men han lyssnar på ljudböcker. Eva påpekar att Erik har lite svårt att läsa och han fyller 

i ”jag får inte ihop raderna riktigt”. Eva läser gärna böcker själv. 

 

Det finns mycket barnböcker i hemmet men de flesta vuxenböckerna är undanplockade 

i lådor och sängbord. Familjen brukar köpa böcker eller ta över från föräldrar och 

syskon. När de får frågan om de läser för sina barn så säger Eva att de är ganska dåliga 

på det, det blir någon gång i veckan. Erik säger att det nog var ett år sedan han läste för 

äldsta barnet men ändrar sig sedan till att det var ungefär två månader sen sist. När de 

läser för barnen så är det för att det äldre av dem så gärna vill det. De brukar sitta i en 

saccosäck på golvet när de läser och Erik gissar på att läsningen tar ca två minuter, men 

Eva säger att de läser åtminstone en kvart, tjugo minuter. På frågan vad det är de läser är 

svaret böcker, till exempel Lillifee, Spöket Laban eller andra sagor. Eva säger ”jag 

kommer ihåg att … [det äldre barnet] älskade Ellen, gud den kunde … [barnet] ju 

utantill. Då läste vi mycket för … [det äldre barnet]!” Angående prat under läsningen 

säger Erik att ”om man läser: där sitter en katt, så blir det ju: titta på katten [annan röst] 

lite sådär vid sidan om.”  Eva inflikar att det äldre barnet är extremt frågvis så det blir 

nog en del prat utan att man tänker på det. De medier som används mest i hemmet är 

internet (dator) och Ipaden enligt föräldrarna. Det äldre barnet använder inte internet 

men spelar spel på Ipaden. Vad det gäller läsningen så läser Eva för egen del gärna 

deckare och det äldsta barnet brukar få välja vad de ska läsa för böcker. 
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Föräldrarna brukar inte ta med barnen på några kulturaktiviteter men barnens farmor 

kan ta med dem på teater och bio ganska ofta. Läsning är text enligt det här 

föräldraparet, det är inte läsning att se en film. Eva säger ”jag tycker inte man ska bli 

matad med bilder, de ska man få själv”. Det viktigaste i lässituationen är att böckerna är 

roliga och att det finns ett intresse, samt att man kan relatera till det som står. De tycker 

att föräldrarna har stor lässtimulerande roll ”fast vi är ju jättedåliga på det [Eva]”, ”vi 

borde läsa mer [Erik], ”ja vi borde läsa mer ja [Eva]”. Eva tycker att det är föräldrarna 

som påverkar barnen mest, i alla fall när de är små och om de inte är på förskolan så 

mycket. Ingen av föräldrarna tycker att de fått någon information om barns 

läsutveckling. 

 

Erik tycker inte att biblioteket har så stor betydelse för honom, inte sedan han gick i 

skolan och Eva har varit några gånger på det närmsta biblioteket. Hon säger att ”man 

kan ju hitta väldigt mycket på internet idag så att man söker ju inte kunskap på det viset 

i biblioteket”. Det blir ungefär en gång i halvåret som Eva besöker biblioteket med 

barnen och då brukar de titta lite i böcker och låna. På frågan vad som skulle kunna få 

dem att besöka biblioteket oftare svarar Eva: 

 

Ingenting, jag tycker att det är svårt att få ihop dagarna som det är, det 

är nog det. För de har väldigt mycket mysiga saker på biblioteket här, 

sagostund och små teateruppvisningar och sådant, så jag menar det 

finns ju, bara det att man ska ta sig i kragen och göra det. 

 

Eva tycker att det är svårt att uttala sig om bibliotekets läsfrämjande roll eftersom de 

aldrig är där. På frågan vilket stöd de skulle önska av biblioteket svarar Eva med ett 

skratt ”kommer de hem och läser böcker?”. Förskolan har också en ganska stor 

läsfrämjande roll enligt Eva, ”speciellt då för sådana stackare som våra som inte får 

någon läsning hemma”. 

 

Båda föräldrarna efterfrågar mer information från förskolan ”man kanske behöver en 

liten spark i arslet och någon som säger att det här är viktigt att ni tar med ert barn”. Eva 

och Erik är eniga om att andra medier på förskolan är bra, så att man lär sig tidigt. Om 

det finns ett samarbete mellan biblioteket och förskolan känner inte Erik till, men Eva 

berättar att hon vet att förskolan åkt på teater på biblioteket. Ingen av föräldrarna tycker 

att de är delaktiga i samarbetet mellan biblioteket och förskolan men skulle kunna tänka 

sig att vara det om de hade mer tid. Eva önskar att få information från förskolan och 

biblioteket via mail, men Erik säger att det inte är någon idé ”de har inte lyckats ge mig 

läslust”. 

 

5.2.6 Föräldrapar F 

 

Fredrik säger att om man kan läsa så öppnas väldigt många dörrar och Fia påpekar att 

det blir väldigt mycket lättare att plugga vidare och läsa svårare texter på högskolan om 

man har en bra läsförståelse i grunden. Hon säger också att det är viktigt för att hänga 

med i vad som händer världen och att det kan bli svårt i skolan om man inte kan läsa. 

Fredrik fyller i att man behöver kunna läsa vad man än gör, det är en stor del av livet att 

kunna läsa och så läser man ju för underhållningen. Fredrik tänker främst på 
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avslappning och information när han hör ordet läsning och Fia tänker på en bok och 

lugn och ro. 

 

Enligt det här föräldraparet lär man sig läsa genom att föräldrar läser för sina barn, att 

föräldrarna hjälper dem, att skolan hjälper dem och att det är roligt, att barnen blir 

nyfikna. Deras barn har alltid uppskattat läsning och de har inte behövt övertyga barnen 

på något sätt, det har blivit en härlig stund på kvällen i deras familj. För att få läslust 

tycker Fia att det är viktigt att föräldrarna också själva tycker om att läsa högt för då 

smittar det av sig till barnen.  

 

Både Fia och Fredrik läser böcker, men Fredrik läser i perioder medan Fia läser hela 

tiden. Det finns mycket barnböcker i hemmet men vuxenböckerna gallrar de ut och 

skänker bort. Fast det finns en bokhylla med favoritböckerna. Fia och Fredrik läser högt 

för sina barn varje kväll, som ett bra avslut på dagen och som nedvarvning. Fia påpekar 

att hon också haft i bakhuvudet att de läser för barnen för att det är bra att läsa för dem, 

för att de ska lära sig att läsa bättre och för att hjälpa dem. Fredrik säger att ”man 

märker på dem att de lär sig genom böcker” och Fia tycker att barnen får ett fint tal av 

läsningen samt lär sig ord som föräldrarna själva inte alltid använder. Lässtunden kan 

ske på lite olika ställen och brukar vara ungefär en kvart, halvtimme. På helgerna blir 

det ofta längre stunder, kanske en timme och det kan även vara mitt på dagen. De läser 

främst böcker för barnen, både skönlitterära och fackböcker Fredrik läser även 

serietidningar för barnen ibland, något som Fia vägrar. Pratet kring läsningen uppstår 

oftast om barnen har någon fråga eller om de vill berätta något roligt. 

 

De medier som används mest i det här hemmet är internet, tv och böcker. Internet är det 

mest Fredrik som använder, barnen bara ibland för att se Svt Play. Barnen läser mer 

böcker än ser på tv. Fredrik säger ”Tv är ju lite, vi har ju lite regler kring tvn, de får inte 

se hur mycket som helst, vi har sådär tvfria dagar”. Barnen brukar välja böcker själva 

när de går till biblioteket. Det är svårt att ta sig iväg på andra kulturella aktiviteter för 

tillfället eftersom de inte har någon bil i dagsläget, förut brukade de gå på teater med 

barnen på ett större bibliotek som ligger några mil bort. Vad det gäller läsningen i andra 

medier än boken så är Fia och Fredrik inte helt överens. Båda tycker visserligen att det 

är text som är att föredra när man ska lära sig läsa, men Fredrik tycker inte att det spelar 

så stor roll om texten är på en Ipad eller i en bok, medan Fia är emot läsning på 

läsplattor. Hon säger: 

 

Jag gillar inte, jag tycker det är himla jobbigt att hålla på och läsa på 

sådana där läsplattor och allt vad det är, men jag är ju omodern, när 

det gäller teknik. 

 

Det viktigaste för en lyckad lässituation är enligt det här föräldraparet att både barnet 

och föräldrarna tycker att det är roligt och intressant. Fia säger: 

 

För tycker inte föräldrarna att det är roligt utan man läser för att man 

ska läsa, då känner nog barnen av att det här tycker inte mamma är 

särskilt kul och då blir det inte den här positiva grejen för barnet. 
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Båda föräldrarna är eniga om att föräldrarna har en stor lässtimulerande roll och att det 

är föräldrarnas ansvar att barnet blir en läsare. När det gäller förskolans roll så tycker 

Fredrik att de redan gör mer än vad de behöver göra för att stimulera barns läslust, han 

tycker att det borde ligga mer hos föräldrarna. Han är medveten om att det ingår i 

läroplanen, men är lite förvånad över det eftersom inte alla barn går där. Fia påpekar att 

det är bra att barnen får lära sig att lyssna på saga i grupp på förskolan. Föräldrarna 

önskar inget mer stöd av förskolan än det som de redan får med exempelvis bokpåsar 

och att personalen integrerar läsning, ord och bokstäver hela tiden på förskolan. Fredrik 

berättar att de brukar göra teater och arbeten av böckerna de läser. Fia säger ” alltså de 

är superpedagogiska där med allting”. 

 

På frågan om vilken lässtimulerande roll biblioteket har så säger Fredrik ”de behöver 

bara vara trevliga tycker jag och informera och hjälpa till, fixa böcker ”. Fast sedan 

fortsätter han med att tala varmt om sagostunderna på biblioteket och värdet av att 

någon annan vuxen läser högt för barnen. Det enda stöd föräldrarna önskar av 

biblioteket är boktips och att bibliotekarierna har ett trevligt bemötande och är 

hjälpsamma. När det kommer till samarbetet mellan bibliotek och förskola så nämner de 

biblioteksbesök, sagostunder och bokpåsar. De känner sig inte speciellt delaktiga i det 

samarbetet men är nöjda med det. Vad det gäller andra typer av medier på förskolan och 

biblioteket, exempelvis Ipad så är föräldrarna emot det och tycker inte att det är någon 

brådska med sådant. 

 

De har fått information om barns läsutveckling av rektorn på förskolan vid ett 

föräldramöte, hon har också berättat att läsutvecklingen inte är så bra i landet och om 

hur viktigt det är att föräldrarna läser för sina barn. Att få information på det här viset 

upplever föräldrarna som mycket positivt, då det sporrar en att fortsätta läsa för barnen. 

En annan sak som skulle vara bra är om biblioteket kunde anordna lässtunder med fika 

där de också informerade om barns läsning. Fredrik säger att det vore bra om de 

föräldrar som inte läser för sina barn av bland annat tidsbrist fick höra att även fem eller 

tio minuter är bra, och han säger också att det är viktigt att få de barn som inte tycker 

det är roligt att läsa att börja göra det. ”Man får gå ner till biblioteket och fråga om de 

har en Batman bok eller en bok om Barcelonas fotbollslag”. 

 

Fia och Fredrik pratar positivt om biblioteket, både för egen del och för barnens. De 

besöker biblioteket ungefär en gång i månaden och då lånar de främst böcker, men läser 

också lite böcker medan de är där.  Fia säger: ”vi är ju inte där jättelänge för det är ju 

inte ett sådant bibliotek heller där man är, det finns inte jättemycket att göra”. Fia och 

Fredrik skulle besöka biblioteket oftare om det fanns ett café och lite mer aktiviteter. 

Ibland, när de har bil, åker de till ett annat bibliotek där det finns café och mer saker att 

hitta på och då kan de stanna där i timmar. 
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6. Analys och tolkning  
 
Här analyserar vi vårt empiriska material med hjälp av analysverktyget som vi beskrev i 

avsnitt 4.2. Vi passar även på att diskutera sambandet med den tidigare forskning och 

litteraturen, som vi tog upp i avsnitt 2. Nedan följer vår analys och tolkning av; 

”Vuxenstöd”, ”Att välja”, ”Att läsa” samt ”Reaktion och respons”. 

 

6.1 Vuxenstöd 

 

När vi utgår från det sociokulturella perspektiv som vi inspirerats av i den här studien, 

så är barnet beroende av en stödjande vuxen i sin läsning. Vi kommer här att titta 

närmare på hur vuxenstödet tar sig uttryck i de familjer vi intervjuat samt hur 

föräldrarna själva uppfattar sin lässtimulerande roll och ser på bibliotekets och 

förskolans insatser. Vem har ansvaret för barnens lässtimulans och finns det ett 

samarbete kring det? Vi är också intresserade av att se om föräldrarna själva är läsare. 

 

De flesta av föräldrarna i vår studie anser att det är föräldrarnas ansvar att barnen blir 

intresserade av läsning. Anna och Anders tycker att det är främst skolans ansvar 

eftersom de är utbildade på det området. Enligt Lundström, i Borgströms Den hemliga 

koden - Aktuell forskning om läsning så är både föräldrar och lärare viktiga för barns 

läsutveckling när det gäller att uppmuntra barnen att läsa (2006 s.18). Det här 

föräldraparet tycker att föräldrarna också har en viktig roll men att deras barn är för små 

för att man ska börja tänka på läsutveckling. Samma par säger att de inte tycker att 

förskolan har någons lässtimulerande roll just för tillfället, eftersom deras barn är så 

små. Men enligt Gillen och Hall 2003, som Björklund refererar till, så bör man inte se 

barnen som för små, eftersom barnens läsutveckling börjar långt före den vanliga 

läsundervisningen startar och det stadiet ska också betraktas som läsning (2010, s.111). 

När barnet är i utvecklingsstadiet för att bli en läsare är det av stor vikt att det finns 

vuxna i dess närhet som kan hjälpa till och vara förebilder menar Samuelsson i 

Borgströms Den hemliga koden - Aktuell forskning om läsning (2006 s. 60), vilket 

hänger nära samman med vårt sociokulturella perspektiv. 

 

Boel och Bosse upplever inte att deras förskola har en lässtimulerande roll men att den 

borde ha det. De tycker mest att barnen sitter vid surfplattor och att det inte har med 

läsning att göra. Det här paret ser alltså inte det som sker vid surfplattan som läsning. 

Enligt det vidgade textbegrepp som vi har utgått från i den här studien och som 

Björklund skrivit om, så skulle även avkodandet av symboler och bilder på en surfplatta 

falla under begreppet läsning (2010, s. 51, s. 58). De andra paren ser förskolans 

lässtimulerande roll och uppskattar den, även om Dora och Daniel säger att de inte fått 

några direkta tips på hur man väcker barns läslust. Fia och Fredrik tycker att förskolan 

har för stor betydelse för läsningen då ansvaret enligt dem borde ligga mer hos 

föräldrarna. Enligt förskolans läroplan har dock förskolan en viktig roll vad gäller barns 

läsning då de ska uppmuntra barnen att intressera sig för olika medier (Läroplan för 

förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010).). Biblioteket framstår bland flera av paren i 

den här studien inte som så särskilt viktigt vad det gäller lässtimulans, mer än att 

personalen ska vara trevliga, ge boktips och låna ut böcker. Anna och Anders säger 



31 

 

dock att biblioteket kan ha en viktig roll för lässvaga elever. Eva och Erik säger att det 

är svårt att uttala sig om bibliotekets roll eftersom de aldrig är där medan Dora och 

Daniel som inte heller brukar besöka biblioteket, tycker att biblioteket har en stor 

lässtimulerande roll eftersom barnen tycker att det är roligt att gå dit.  Vi vet att enligt 

Bibliotekslagen är barn en prioriterad användargrupp på biblioteken och att biblioteken 

ska erbjuda medier som bland annat stimulerar till läsning (SFS 1996: 1596, 1996), men 

bland våra föräldrapar är det få som använder sig av de möjligheter biblioteken 

erbjuder.  Ett av projekten Sandin gått igenom i sin bok Barnbibliotek och lässtimulans: 

delaktighet, förhållningssätt, samarbete visar att biblioteket själva inte alltid ser sin 

språkstimulerande roll, utan kan tycka att det faller utanför ramarna för deras 

arbetsuppgifter, men å andra sidan så kan det lässtimulerande arbetet, som biblioteket 

ser som sin arbetsuppgift, leda till språkutveckling (2011, s. 206ff, s. 212).  

 

Föräldrarna verkar se ett samband mellan förskolan och biblioteket vad det gäller det 

lässtimulerande arbetet. När det kommer till samarbetet mellan föräldrar, förskola och 

bibliotek ser det lite olika ut. De flesta förskolorna brukar enligt föräldrarna besöka 

biblioteket ibland, för att låna böcker, lyssna på sagor eller se på teater. Några föräldrar 

känner inte till om det finns något samarbete mellan förskolan och biblioteket eller är 

lite osäkra, men tror att det kanske finns. Ingen av föräldrarna känner sig delaktiga i 

samarbetet och de flesta är nöjda med det, men Eva och Erik skulle önska att vara det 

om det fanns mer tid. I boken Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en 

kunskapsöversikt skriver Rydsjö och Elf om just samarbetet mellan förskola och 

bibliotek för att nå föräldrarna (2007, s. 106). Ett exempel är BokNallen, som var ett 

projekt som handlade om att stödja och informera föräldrarna i det språkstimulerande 

arbetet, och det kunde ske på andra ställen än på biblioteket, exempelvis på öppna 

förskolan, något som föräldrarna såg som positivt (Eckerman, 1996, s. 2ff, s. 67ff). En 

annan studie som behandlar samarbetet mellan öppna förskolan, föräldrarna och 

biblioteket är den som Rozajac (2001) utfört. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har 

hon undersökt hur föräldrar ser på bibliotekets verksamhet för barn, samt på de 

språkutvecklande insatserna från biblioteket och öppna förskolan. Det framkommer att 

föräldrarna ser positivt på samarbetet mellan öppna förskolan och biblioteket vad det 

gäller barnens språkliga utveckling (Rozajac, 2001, s. 62f). En sak som framkommit i 

Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete av Sandin är 

att i samarbetet mellan biblioteket och skolan, så arbetar biblioteket ofta på efterfrågan 

snarare än att själva erbjuda sina tjänster (2011, s. 36), något som kan vara värt att ha i 

åtanke inför kommande samarbeten. 

 

Många av föräldrarna vi intervjuat är själva läsare, även om de läser i olika 

utsträckning. Erik lyssnar på ljudböcker, Daniel läste mycket innan de fick barn och 

Carl läser aldrig. Tre av föräldraparen har böcker för vuxna framme i hemmet, medan 

de andra paren förvarar sina böcker nedpackade i lådor eller skänker bort de böcker de 

läst. Just förälderns roll och påverkan tar McKechnie upp sin lista över kriterier som 

bidrar till tidigt läsande, där en punkt handlar om att ingå i en läsande familj, där 

föräldern ses som förebild, och en annan punkt där det framgår att det är viktigt att man 

märker att läsning är en viktig aktivitet (McKechnie, 2006, s. 75). Liknande synpunkter 

tar även Chambers upp, som påtalar betydelsen av hur mycket den vuxne läser och att 

läsare skapar läsare (2011, s. 115). Seilman påpekar i boken Læsning i slægten: om 

børns udvikling til læsere att barn övar sina sociala färdigheter genom att efterlikna 
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andra och att det därför är viktigt med bra förebilder, i det här fallet vad det gäller 

läsning. För att visa att läsningen är en social aktivitet är det bra om den vuxne också 

pratar om det han/hon läst (Seilman, 1995, s. 29ff). Vi kopplar samman det här med hur 

de föräldrar vi intervjuat visat att läsning är en viktig aktivitet, genom att exempelvis 

läsa själva eller möjliggöra för barnen att vara med om olika läsaktiviteter. 

 

Vi kunde läsa om vikten av förälderns utbilningsnivå i Taubes bok Barns tidiga läsning, 

något vi själva inte sett som en påverkande faktor i vår undersökning. De föräldrar som 

läste ofta och mycket för sina barn, eller på andra sätt agerade lässtimulerande, hade 

inte högre utbildningsnivå än de som exempelvis läste mindre ofta (2007, s. 18f). 

 

6.2 Att välja 
 

Läsningen startar med ett val, detta är beroende av vad som finns tillgängligt. Finns det 

ett varierat utbud av texter, både tryckta och digitala hos de familjer vi intervjuat? Är 

utbudet tilltalande och lätt att få tillgång till? Får barnen själva vara med och välja och 

hur agerar den vuxne i dess närhet som stöd? Vi har valt att under den här rubriken 

också ta upp marknadsföring, som vi också ser som relevant för vårt arbete. 

 

Alla familjer säger att de har mycket barnböcker i hemmet, de flesta har även böcker för 

vuxna, även om de inte är fullt lika synliga. Bland våra familjer varierar 

biblioteksbesöken i dagsläget från en gång i månaden till att aldrig använda biblioteket. 

Olika anledningar till få biblioteksbesök är att de redan har mycket böcker i hemmet, 

tidsbrist, dåliga parkeringsmöjligheter, för få återlämningsställen, att de inte vet vad 

biblioteket har att erbjuda samt vilka öppettider de har. En del av föräldrarna upplever 

att biblioteket ska vara en tyst plats och att deras barn kanske stör, medan andra tycker 

att det finns för få aktiviteter på biblioteket och att de skulle önska att det fanns 

exempelvis ett café. I studien av Rozajac visar det sig att föräldrarna inte ser biblioteket 

som en trevlig mötesplats (2001, s. 62f). Vilket överensstämmer med det vi fått reda på 

i våra intervjuer. 

 

Alla föräldrapar utom Dora, Daniel, Boel och Bosse säger att de alltid låter barnen välja 

böcker de vill läsa från det utbud som finns hemma. Boel och Bosse tycker det är 

roligare att läsa böcker med mer text för sitt barn, medan barnet själv föredrar enklare 

böcker med mycket bilder, där denne kan vara med och diskutera berättelsen. När 

föräldraparen är på biblioteket låter alla barnen välja böcker. Några lånar även filmer 

och spel om det finns tillgängligt, vilket varierar från bibliotek till bibliotek. Enligt Ross 

i kapitlet The Company of readers, är det viktigt att barnen själva får välja vad de vill 

läsa och att de finner det intressant, eftersom det är då det upplevs roligt (Ross 2006, 

s.7). 

 

De flesta paren läser bara för sina barn vid sänggåendet, två av dem varje kväll och 

resten lite mer oregelbundet, från några dagar i veckan till en gång i veckan. Anna och 

Anders läser aldrig när barnen ska lägga sig men däremot på dagen när barnet kommer 

med böcker och Fia och Fredrik läser både på dagen och på kvällen.  Det här med 

läsande vid sänggåendet finns det i forskning delade meningar om. Enligt Svensson, i 

Borgstöms Den hemliga koden - Aktuell forskning om läsning, är som han uttrycker det 

”sängkantsläsning” mycket värdefullt, då det är i sådana mysiga situationer vi lär allra 
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bäst (2006, s. 95f). Chambers däremot påtalar vikten av att inte bara läsa för 

nedvarvning, samtalet kring boken är mycket värdefullt (2011 s. 21ff, s. 47). 

När det kommer till användandet av olika typer av medier i familjerna skiljer det sig lite 

åt. Några föräldrapar säger att läsning ska ske i böcker medan några tycker att det inte 

spelar så stor roll var man läser, bara man läser. Eva påpekar att barn inte ska bli matade 

med bilder, som exempelvis kan ske vid filmtittande, utan de bilderna ska man skapa 

själv. Chambers menar att om du ser en film så är det någon annan som tolkat den åt dig 

först, till skillnad från när du läser en bok (2011, s. 111). De flesta låter barnen använda 

andra medier som exempelvis surfplatta, men det ska begränsas och ses inte i lika hög 

grad som läsning utan mer som tidsfördriv. Rothbauer skriver i kapitlet Young Adults 

and Reading att man inte ska favorisera den tryckta texten framför annat som intresserar 

barnen, exempelvis film eller tv-program, utan i stället försöka ta reda på vad det är de 

vill ha (2006, s. 73). 

 

En sak vi uppmärksammat i våra intervjuer är en önskan från föräldrarna att biblioteket 

marknadsför sig tydligare, flera föräldrar vet inte vad biblioteket har att erbjuda eller 

vilka öppettider de har. Förslag från föräldrarna är att biblioteket skulle informera 

genom förskolan om sina evenemang och vad de kan erbjuda, kanske kunde det sitta en 

lapp på förskolan, där det stod bibliotekets öppettider och att exempelvis på onsdag 

kväll är det pysselstund på biblioteket. Föräldrarna tror delvis att det hade varit mer 

troligt att de gått dit om de sett en sådan lapp, men också att fler barn på förskolan 

skulle gå dit samtidigt och att det då skulle vara en rolig sak för barnen. 

 

6.3 Att läsa 
 

Att läsa innefattar många olika saker, inte bara att avkoda en text. För det lilla barnet 

kan det vara att bläddra i en bok och titta på bilderna, att få lyssna på högläsning eller 

fritt berättande. Barnet behöver stöd av en närvarande vuxen i de här olika aktiviteterna. 

Finns det tid avsatt för läsningen? Läser man texter som barnet uppskattar? Var sker 

läsningen? Här ser vi det som lämpligt att även ta upp information kring läsning samt 

användandet av andra kulturella aktiviteter. 

 

Alla föräldrar tycker att läsningen fyller en viktig funktion i samhället, för att få 

information och för framtida möjligheter.  Det visar på en medvetenhet hos föräldrarna 

och stämmer väl överens med det som står i Litteraturutredningens slutbetänkande 

Läsandets kultur, där det framgår att läsförmågan är viktig, bland annat för att kunna 

sköta skolan och ta till sig ny kunskap. Det innebär också stora kostnader för 

samhällsekonomin om barnen misslyckas i skolan (Litteraturutredningen, 2012, s. 443). 

Misslyckad skolgång kan leda till bekymmer i kommande arbetsliv (Taube 2007, 

s.129). 

 

Några föräldrar påpekar värdet i att läsa för nöjes skull och för avkoppling. De flesta 

paren läser bara för sina barn vid sänggåendet, två av dem varje kväll och resten lite mer 

oregelbundet, från några dagar i veckan till en gång i veckan. Anna och Anders läser 

aldrig när barnen ska gå till sängs men däremot på dagen när barnet kommer med 

böcker och Fia och Fredrik läser både på dagen och på kvällen. Det är vanligast att de 

läser i sängen eller soffan när läsningen sker på kvällstid, annars kan det vara lite var 

som helst. Lässtunden varar från tio minuter till en halvtimme, något par läser runt en 
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timme. I forskningen vi tagit del av råder det lite delade meningar om högläsningens 

värde. Enligt både Chambers (2011 s. 649) och McKechnie, (2006, s. 73ff) är 

högläsningen nödvändig för att ett barn ska utvecklas till läsare, medan Seilman, (1995, 

s.121ff, s. 125ff, s. 128) säger att högläsningen enligt den studie han utfört inte visade 

sig vara lika viktig som den varit förut. Taube säger att högläsning i förskoleåldern är 

bra för läslusten men att det inte verkar som att läslust senare i livet påverkas av 

högläsningen man fått i yngre år (2007, s. 23f). 

 

Olika anledningar som föräldrarna anger för att de läser för barnen är: att det är bra för 

dem, för att de ska varva ner, för språkets skull, för att det är mysigt, för att barnen vill 

det och för att de ska lära sig att läsa själva. Saker som påverkar lässituationen positivt 

och skapar läslust enligt föräldrarna är att barnen tycker det är roligt, att de får läsa 

sådant de tycker är intressant och kan relatera till, att inte sätta press på dem, att 

läsningen är en lekfull aktivitet, entusiastiska föräldrar med eget läsintresse samt att 

föräldrarna läser regelbundet för sina barn och visar att de uppskattar det. Sandin påtalar 

i sin bok Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete vikten 

av att informera föräldrarna, för att genom dem kunna nå barnen (2011, s. 113). 

 

I vår undersökning har några av föräldrarna fått information kring barns läsning på Bvc, 

Dora och Daniel har själv sökt information om det, Fia och Fredrik har fått information 

på förskolan och det är inte något av paren som har fått information från biblioteket. 

Anna och Anders har inte fått någon information alls och tänker att det kan beror på att 

barnen fortfarande är små. Alla våra föräldrar utan två av papporna, skulle önska mer 

information om barn och läsning och om hur man skapar läslust hos sina barn, främst 

från förskolan men också från biblioteket eller biblioteket via förskolan. De ger olika 

förslag på hur informationen kan se ut. Fia och Fredrik som fått information på ett 

föräldramöte på förskolan av rektorn upplevde det som mycket positivt och Boel 

efterfrågar samma typ av informationsmöte. Andra sätt skulle kunna vara att ha en 

fikastund på biblioteket där bibliotekarien informerar och ger boktips eller att få 

information till sin mailadress. 

 

Vad det gäller andra kulturella aktiviteter så säger två av paren att de inte brukar ägna 

sig åt det, Eva och Erik säger att de inte själva brukar ägna sig åt det men att barnens 

farmor tar med dem på exempelvis teater. Fia och Fredrik brukade besöka ett annat 

större bibliotek och titta på teater där, när de hade tillgång till en bil. Carin och barnen 

åker på melodifestivalen en gång om året och Boel och Bosse går gärna på 

kulturaktiviteter med sinabarn, både på teater och på bio. I boken Læsning i slægten: om 

børns udvikling til læsere, framgår det av den studie de utfört, att de barn som fått ta del 

av ett rikt kulturutbud också läste mer på sin fritid (Seilman, 1995, s. 121ff, s. 125ff). 

Även Ross påtalar efter att tagit del av en undersökning, att användandet av olika 

kulturaktiviteter påverkade läslusten positivt och ledde till ökad läsning (Ross, 2006, s. 

22). 

 

6.4 Reaktion och respons 

 

Läsning påverkar människan på många olika sätt och skapar olika typer av reaktioner. 

Olika reaktioner kan vara att man vill göra samma sak en gång till eller att man vill dela 

med sig av sin upplevelse till andra, prata om läsningen. I det här fallet är det främst de 
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informella boksamtal som sker i hemmet vi är intresserade av. Pratar föräldrarna med 

sina barn under läsningen eller vid något annat tillfälle eller sker läsningen bara vid 

sängdags för att få barnen att somna? 

 

Eftersom vi inspirerats av ett sociokulturellt perspektiv där språket och den sociala 

gemenskapen är två grundpelare (Björklund 2010, s. 52), har vi i vår studie en tanke att 

vi lär genom att samtala med andra, eller som i det här fallet att barn lär med hjälp av en 

stödjande vuxen. Vygotskijs begrepp ”den närmsta utvecklingszonen”, som går att läsa 

om i Boken om pedagogerna handlar om just det. Att barnet med hjälp av en vuxen kan 

ta sig an utmaningar det inte hade klarat på egen hand (Säljö, 2005, s. 123). Chambers 

säger att en av de viktigaste sakerna när det gäller barn och läsning är att man vill prata 

med andra om läsupplevelsen (2011, s. 21ff, s. 47). 

 

Bland våra familjer uppstår samtalet kring boken oftast om barnen har någon fråga eller 

vill berätta något roligt. Dora anger att hon brukar prata ganska mycket runt texten men 

att det beror på om tiden finns, Anna säger att de brukar återknyta händelser i vardagen 

till det de läst och även prata runt bilderna i böckerna. Boel och Bosse säger att de 

brukar samtala om innehållet när de läser pekböcker men inte när de läser böcker med 

bara text. Boel och Bosse berättar att deras barn uppskattar mycket när de får vara 

delaktiga och får vara med istället för att bara ligga och lyssna. Det vanligaste är att 

samtalet kring läsningen oftast uppstår i relation till själva lässtunden, men några, till 

exempel Anna, säger att de även pratar om det de läst vid andra tillfällen. 

 

De flesta av paren läser för sina barn vid sänggåendet, för att det är mysigt och för att de 

ska varva ner. Anna och Anders läser bara på dagtid, Fia och Fredrik läser både på dag 

och kvällstid. Chambers menar att läsning inte bara ska fungera som ett sätt att söva 

sina barn, utan att den fyller fler funktioner än så. Läsningen skapar tankar och inre 

bilder och det kan vara bra att prata om dem med någon vuxen (Chambers, 2011, s. 

21ff, s. 47). Daniel säger att grunden för att läsa för sina barn är att de tycker att det är 

roligt men tänker att barnen kanske tycker att det är roligt just därför att de börjat läsa 

för dem. Dora tycker att det är obekvämt att gå till biblioteket med minsta barnet 

eftersom hon upplever att det är för högljudd. Det här är ingen ovanlig reaktion. I 

projektet BokNallen framkommer det att många föräldrar upplever att biblioteket är ett 

ställe där man ska vara tyst och att deras barn kanske stör (Eckerman, 1996, s. 67ff). 

Det skulle kunna vara så att man låter bli att besöka biblioteket eller åtminstone att 

samtala om böckerna på biblioteket, av rädsla för att störa. Fia och Fredrik påpekar att 

de märker att barnen lär genom böcker samt att de får ett fint tal och lär sig ord som 

föräldrarna inte använder till vardags. 
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7. Diskussion och slutsats 
 

En anledning till att vi påbörjade den här studien var att vi tagit del av 

Litteraturutredningens slutbetänkande om litteraturens ställning, Läsandets kultur, där 

det framgår att ungas läsfärdighet, läsvanor och intresse för läsning försämrats under 

senare år (Litteraturutredningen, 2012, s. 12, s. 39). Då vi har ett stort intresse för barn 

och läsning samt att vi just skulle påbörja arbetet med vår kandidatuppsats, föll det sig 

naturligt att vi ville skriva om något som hade med lässtimulans att göra. Vi var av 

åsikten att en av grundstenarna för att väcka barns läslust var att de vuxna omkring 

barnet samarbetade och vägledde barnet. När det gäller lässtimulans såg vi tre tydliga 

arenor i barnet liv som alla har möjlighet att bidra till barns läslust. De tre arenorna är 

hemmet, förskolan och biblioteket, kanske är hemmet den viktigaste. 

 

I detta kapitel redogör vi för resultaten av våra frågeställningar, våra egna reflektioner 

och förslag i relation till studiens resultat och förslag till vidare studier samt några 

kommentarer om vår studie. 

 

7.1 Resultaten av våra frågeställningar 

 

Syftet med vår uppsats var att skapa en fördjupad förståelse för hur föräldrar uppfattar 

sina egna, förskolans och bibliotekets insatser för att stimulera barns läslust samt vilken 

typ av samarbete som efterfrågades av föräldrarna. Utifrån vårt syfte skapade vi tre 

frågeställningar, som vi ville få svar på genom semistrukturerade intervjuer med 

föräldrar, både mamma och pappa, till barn i förskoleåldern.  

 

Hur uppfattar och beskriver föräldrarna sin egen betydelse för barnens 

utvecklande av läslust? 

 

De föräldrar vi intervjuat uppfattade sin egen betydelse för barnens utvecklande av 

läslust som stor, även om alla inte medvetet arbetade för att skapa läslust hos sina barn. 

Det fanns exempelvis föräldrar som läste sagor för sina barn på kvällen, men inte såg 

det som en lässtimulerande åtgärd inte heller såg de samtalet runt böckerna som 

lässtimulans, utan snarare som en del av föräldrarollen. 

 

Föräldrarna gjorde en åtskillnad mellan vilka som påverkar barnen mest och vilka som 

ansvarar för lässtimulansen. De flesta föräldrarna var eniga om att det var deras ansvar 

att skapa lästlust hos barnen, men det var lite delade meningar om vilka som påverkade 

barnen mest. Föräldrarna nämnde förutom sig själva, skolan, förskolan, kamrater och 

syskon som sådana som kan ha påverkan på barnens läslust. 

 

En del av föräldrarna utförde lässtimulerande åtgärder utan att vara medvetna om det, 

exempelvis det paret som inte läste så mycket för sina barn, men istället hade en 

tillåtande attityd mot andra medier och även lät barnen uppleva andra kulturaktiviteter. 

Ett annat exempel är Anna och Anders som ansåg barnen vara för små för 

lässtimulerande åtgärder, men som ändå läste för barnet när barnen ville, hade en 

tillåtande attityd till olika medier, hade mycket böcker och pratade om innehållet i 
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böckerna även utanför lässituationen. Alla föräldrar utan två pappor önskade mer 

information om hur de kan hjälpa sina barn att skapa läslust, för Bosse var anledningen 

att han tyckte att det var bättre med bra förebilder än att få en massa information.  
 

Vilken betydelse anser föräldrarna att förskolans och bibliotekets lässtimulerande 

aktiviteter har för deras barns utveckling av läslust? 

 

De flesta föräldrarna tyckte att förskolan hade en viktig roll när det gällde utvecklandet 

av läslust, att förskolan arbetade pedagogiskt och roligt. Någon tyckte till och med att 

förskolan tog på sig för stor del av lässtimulansen, då det skulle ligga mer på 

föräldrarnas ansvar. Några påtalade att andra medier, som exempelvis surfplatta, 

användes av fel anledning på förskolan. Den användes som barnvakt och saknade det 

viktiga vuxenstödet. 

 

Enligt de föräldrar vi intervjuat så har inte biblioteket en stor lässtimulerande roll, mer 

än att vara trevliga, låna ut böcker och ge information. Eftersom många av föräldrarna 

sällan eller aldrig besökte biblioteket med sina barn hade de svårt att se vilken hjälp 

biblioteket skulle kunna bidra med. De saknade också information om bibliotekets 

aktiviteter och öppettider. Mycket av vad biblioteket erbjuder, kände de inte till. Två 

föräldrapar föreslog att biblioteket kunde skicka ut information till förskolorna som de i 

sin tur kunde skicka med barnen hem. Ett föräldrapar antog att de var tvungna att gå till 

biblioteket eller köpa lokaltidningen för att få information om bibliotekets aktiviteter. 

En förälder påpekade bibliotekets osynlighet i vardagen. 

 

Flera föräldrar påtalade att de upplevde att deras barn störde på biblioteket och att det 

skulle vara en tyst plats, samt att biblioteket inte var ett ställe att uppehålla sig på då det 

inte fanns så mycket annat att göra än att låna böcker. En önskan om fler aktiviteter och 

möjligtvis ett café på biblioteket yttrades. Det här är viktiga saker för oss som blivande 

bibliotekarier att ta med oss i vårt framtida yrke. Vi måste marknadsföra oss bättre och 

synliggöra vad vi har att erbjuda barnfamiljer, samt få familjerna att känna sig 

välkomna. 

 

Hur uppfattar föräldrarna samarbetet mellan dem själva, förskolan och 

biblioteket för att främja barnens läslust? 

 

De flesta av föräldrarna såg eller trodde att det fanns ett samarbete mellan biblioteket 

och förskolan deras barn går på. Det samarbetet kunde ta sig uttryck som bokpåsar från 

biblioteket på förskolan och biblioteksbesök med sagostund och lån av böcker. Ingen av 

föräldrarna kände sig delaktiga i det samarbetet och bara ett föräldrapar önskade vara 

det om de haft mer tid. 

 

7.2 Våra egna reflektioner och förslag 
 

Vårt förslag är att biblioteket sätter upp anslagstavlor i förskolornas kapprum, där 

biblioteket regelbundet byter och uppdaterar informationen om bibliotekets evenemang, 

öppettider, boktips på nyinkomna böcker. Några tänkvärda och inspirerande ord om 

barns läsning skulle också kunna passa på anslagstavlan. Till exempel: Visste du att det 

är lika viktigt att prata om boken som att läsa den?  Eller: Visste du att det är bra att läsa 
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samma saga om och om igen? Små enkla vardagstips för att visa att det inte behövs 

mycket för att göra skillnad. Kanske gör föräldrarna redan detta och då får tipsen 

fungera som en bekräftelse och uppmuntran att fortsätta. Vi tycker också att det vore en 

bra idé om biblioteket ibland medverkade på föräldramöten på förskolan och att de där 

berättade om verksamheten och hur föräldrarna kan stimulera barnens läsning. 

 

Det har framkommit mycket intressant under vår studie. Ett exempel är att föräldrarna 

verkar göra lässtimulerande aktiviteter med sina barn utan att vara medvetna om det, så 

som godnattsaga för barnen eller att samtala om boken. Det sker naturligt som en del av 

föräldraskapet och ses inte som en lässtimulerande åtgärd. Det här är intressant tycker 

vi, då det verkar som att föräldrarna inte är medvetna om att det som de gör är 

värdefullt. Vi tolkar det som att de tror att lässtimulerande åtgärder måste vara stort och 

komplicerat och att de viktiga vardagssysslor de gör med barnen inte är tillräckligt 

avancerade. Det vore enligt oss bra att föräldrar fick veta att det kommer mycket gott ur 

det lilla, att det de gör är bra och att det inte behöver vara svårt eller ta lång tid. 

 

Det här för oss in på vikten av information. Vi har sett ett behov och en önskan av 

föräldrarna att få ta del av mer information kring barn och läsning. Några föräldrar har 

inte fått någon information alls. Här ser vi tydligt hur viktigt det är med samarbete och 

kommunikation. Med små enkla medel skulle många frågetecken kunna åtgärdas. Som 

vi tidigare nämnt skulle biblioteket kunna komma och informera på föräldramöten på 

förskolan, de skulle där kunna berätta om vad biblioteket erbjuder och vilket stöd man 

kan få därifrån. Det är viktigt att biblioteket då berättar tydligt för föräldrarna att de är 

välkomna, att deras barn inte är störande, om vilken hjälp och vilka tips man kan få, 

samt vilka öppettider man har och vilka aktiviteter som arrangeras. Flera av föräldrarna 

ser biblioteket som osynligt, de vet inte vad de erbjuder eller när det har öppet. Det 

verkar som att flera föräldrar skulle besöka biblioteket oftare om de fick mer 

information. Det behöver inte vara så svårt, en lapp på förskolan räcker långt. Som det 

är nu så har inte biblioteket så stor funktion för föräldrarna, något som skulle kunna 

förändras genom att synliggöra biblioteket mer, att biblioteket marknadsför sig bättre.  

 

Som vi ser på saken så skulle ett samarbete mellan föräldrarna och biblioteket gynna 

barns lässtimulans, då föräldrarna skulle få en annan medvetenhet samt tips på olika 

medier. Samarbetet med förskolan verkar dock fungera och föräldrarna uppfattar 

förskolans åtgärder som lässtimulerande i de flesta fallen. Ändå går läsningen bland 

unga enligt Litteraturutredningen ner (2012, s. 12, s. 39), så kanske ett bättre samarbete 

mellan föräldrar och bibliotek kunde vara ett steg i rätt riktning. Vi är av den meningen 

att om alla samarbetar, kommunicerar med varandra och har barnens bästa för ögonen, 

skulle vi komma långt. Den tidigare studien om BokNallen visar på en positiv effekt av 

att föräldrar fick hembesök och information om barnens läsning samt att BokNallen 

besökte ställen som exempelvis öppna förskolan (Eckerman, 1996, s. 5f). Kanske kunde 

något liknande utföras på fler ställen? Studien av Rozajac (2001) påtalar att samarbete 

är viktigt för föräldrarna. En annan sak som framkommer i den studien är att biblioteket 

inte ses som en tilltalande mötesplats, något som vi känner igen från våra intervjuer. Det 

är viktigt att biblioteket är en lockande mötesplats och att den bilden också når ut till 

föräldrarna. 
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Det fanns mycket och intressant forskning inom området som vi valt att studera. Men vi 

var tvungna att avgränsa oss på grund av utrymme och tidgräns. Vi ville också ge vårt 

empiriska material den största delen i vår uppsats eftersom det ändå är vår egen studie 

som ska framträda i arbetet. 

 

7.3 Förslag till vidare studier 

 

Vi tycker att det hade varit intressant att även få förskolepersonal och bibliotekariers 

syn på sina lässtimulerande roller för förskolebarn. En annan variant vore att gå vidare 

med det som framkommit under intervjuerna och skapa enkäter för att på så vi göra en 

kvantitativ undersökning på hur föräldrar ser på de frågeställningar vi haft. I en 

kvalitativ studie som vår är det svårt att ta del av en större målgrupp. Våra respondenter 

bestod av en homogen grupp föräldrar, det hade varit intressant att även undersöka hur 

andra socialgrupper, nationaliteter eller familjekonstellationer ser på samma 

frågeställningar. Skulle det göra en skillnad?  

 

7.4 Om vår studie 
 

Vi inspirerades av ett sociokulturellt perspektiv vilket varit till hjälp när vi valde vårt 

analysredskap. Och med facit i handen, efter att intervjuat föräldrarna och genomgång 

av litteratur inom området har vi blivit allt mer övertygade om hur viktigt det är för barn 

med en möjliggörande vuxen.  Metoden som vi valde att använda fungerade som 

förväntat då vi gjorde en liten kvalitativ studie i syfte att uppnå en fördjupad förståelse 

för föräldrarnas uppfattning. Vi anser att det hade varit svårt att använda en annan typ 

av metod, till exempel strukturerade intervjuer, då det inte gett oss samma rika material 

att arbeta med.  
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Bilaga; Intervjuguide 
 

Yrke 

Ålder 

Barnens ålder/kön 

Avstånd till närmsta bibliotek/bokbuss 

 

Hur uppfattar och beskriver föräldrarna sin egen betydelse för barnens 

utvecklande av läslust? 

 

Vad är läsning för er? 

Hur lär man sig läsa? 

Hur skapas läslust? 

Läser ni böcker själva? Finns det böcker i hemmet, då tänker vi både för vuxna och 

barnböcker? 

Läser ni för era barn och i så fall hur ofta? Varför läser ni för era barn? Var? Hur länge? 

Vad läser ni? 

Pratar ni om det ni läser? Under läsningen, eller vid andra tillfällen? 

Vilka medier använder ni mest i hemmet? Vad läser ni hemma? Böcker, tidningar, text 

på film, iPad, spel, faktaböcker. Vem väljer? 

Vilken betydelse har läsförmågan i samhället? Varför behöver man kunna läsa? 

Vilka andra kulturaktiviteter använder ni er av (t.ex. teater, bio..?) 

Hur ser ni på läsning i olika former av medier? T.ex. läsning i skönlitterär bok kontra 

faktabok? Eller läsning på Ipad kontra bok? Är det läsning att gå på bio? Eller höra en 

ljudsaga? Lika värdefullt? 

Vad är enligt er viktigast i lässituationen, det som gör barnet till läsare? 

Vilken lässtimulerande roll tycker ni att föräldrarna har?  

Vilken information har ni fått om barns läsutveckling och av vem? 

Vems ansvar är barnens läsutveckling? Hur kan man tänka kring ansvaret för barns 

läsning, vem påverkar mest tror ni?  

 

Vilken betydelse anser föräldrarna att förskolans och bibliotekets lässtimulerande 

aktiviteter har för deras barns utveckling av läslust? 

 

Vilken betydelse har biblioteket för er?  

Hur ofta besöker ni biblioteket med barnen? Vad gör ni när ni är där? Vad skulle få er 

att besöka biblioteket oftare? Besöker ni något annat bibliotek? Varför? 

Vilken lässtimulerande roll tycker ni att förskolan har? 

Vilken lässtimulerande roll tycker ni att biblioteket har? 

Vilken form av stöd skulle ni önska att biblioteket erbjöd er som föräldrar? 

Vilken form av stöd skulle ni önska att förskolan erbjöd er som föräldrar? 

Hur ser ni på användandet av olika typer av medier på förskolan/ biblioteket? 
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Hur uppfattar föräldrarna samarbetet mellan dem själva, förskolan och 

biblioteket för att främja barnens läslust och hur önskar föräldrarna att det såg 

ut? 

 

Finns det ett samarbete mellan biblioteket och den förskola som ert barn går på? Hur ser 

det ut? Känner ni er delaktiga i det samarbetet? Önskar ni att vara det och vad skulle i så 

fall underlätta det? 

Hur skulle biblioteket och förskolan informera föräldrar om hur man kan skapa läslust 

hos sina barn? 

  

 


