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Abstract: The aim of this thesis is to describe the thoughts and attitudes that 

parents have regarding reading aloud. In today’s society the 
positive effects of reading aloud are often pointed at and in the 
perspective of the new learning theories I found the issue even 
more interesting.  

  
 The two main questions posed are:  

How do the parents describe the practice of reading aloud?   
Is the parents’ life situation and background visible in their 
descriptions and in that case how does it show in their thoughts 
about reading aloud?  

  
The theoretical perspective of the thesis is sociocultural and can be 
divided into two themes. The first theme concerns the learning 
process that can be the result of reading aloud and the second 
theme focuses on social aspects.  
 
The results of the study show that parents think that reading aloud 
is valuable and positive. Reasons mentioned for reading aloud are 
relaxation, being together, language and fantasy stimulation. Most 
of the parents think that conversation and discussion are an 
important part of the reading aloud situation. The social life that 
the parents are a part of seems to be reflected in their attitudes and 
ways of discussing the issue of reading aloud.      
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1 Inledning 
 
När resultatet av SOM-undersökningen 2006 kring föräldrars högläsning för barn 
publicerades (Höglund & Wahlström, 2006), väckte detta mitt intresse. Undersökningen 
gällde i vilken utsträckning faktorer som kön, utbildning och kulturell bakgrund har betydelse 
vad gäller i vilken utsträckning man som förälder läser högt för sina barn och även det faktum 
att högläsning spelar roll för barnets framtidsutsikter diskuterades.  
 
Ofta lyfts det faktum fram, att läsning främjar barnets språk- och läsutveckling och att även 
föräldrars högläsning för barn är av godo. Även i denna min undersökning ses högläsning som 
något positivt. Dock vill jag med min studie problematisera frågan kring vad det är i 
högläsningssituationen som är positivt och vilka konsekvenser detta får när det gäller den 
betydelse man kan ge högläsningen. I dagens samhälle, där utbildning och förmåga att sortera, 
värdera och ta till sig kunskap och information har blivit allt viktigare, har det nya begreppet 
informationskompetens (se vidare kapitel 1.3) funnit fäste och man kan därmed fråga sig vad 
det i dagens samhälle är som behövs för utveckling mot god informationskompetens.  
 
Syftet med denna studie är att beskriva småbarnsföräldrars tankar kring och erfarenheter av 
högläsning för barn. Genom att utföra kvalitativa intervjuer med ett antal småbarnsföräldrar 
och i dessa intervjuer fokusera på deras egna tankar kring högläsning för barn hoppas jag så 
lyfta fram ovan nämnd problematik och bidra till att nyansera den bild som ges i SOM-
undersökningen. Studier som den, vars resultat redovisas i form av tabeller och statistik, ger 
god information om hur många som exempelvis gör på ett visst sätt, men säger mindre om de 
kontextuella samspel som äger rum mellan individ och sociokulturella förhållanden. Min 
undersökning tar alltså, så att säga, vid där statistiken slutar genom att med hjälp av intervjuer 
tränga ner i förhållandet mellan föräldrarnas tankar och vardagsliv. I studien antar jag ett 
sociokulturellt perspektiv och i enlighet med detta vill jag visa hur den enskildes sociala 
sammanhang (behov, vanor, förutsättningar etc) har betydelse för hur man tänker och agerar 
vad gäller högläsning i hemmet. 
 
I undersökningen utkristalliseras två teman. Det ena av dessa teman fokuserar på det lärande 
som kan vara resultatet av högläsning, medan det andra temat fokuserar på social tillhörighet 
och livssituation samt det samspel som ligger bakom dessa aspekters betydelse.  
 
För att underlätta för läsaren av denna uppsats vill jag här säga något om dess disposition: I 
kapitel 1 följer efter detta inledande stycke en närmare presentation av SOM-undersökningens 
resultat. Även det problemområde jag identifierat och i denna undersökning kommer att utgå 
från presenteras här, liksom syfte och frågeställningar. I kapitel 2 redogör jag för den metod 
jag använt. I kapitel 3 tas upp tidigare forskning och i kapitel 4 presenteras studiens teoretiska 
referensram. I kapitel 5 presenteras informanterna, det vill säga de småbarnsföräldrar jag 
intervjuat, och i kapitel 6 redogörs för analysen av intervjuerna. I kapitel 7 följer slutsatser 
och diskussion och som avslutande kapitel 8 ges en sammanfattning av studien.  
 
1.2 SOM-undersökningen 
 
SOM-undersökningen är en nationell frågeundersökning som SOM-institutet genomför sedan 
1986 i syfte att kartlägga bland annat människors medievanor och attityder i olika 
samhällsfrågor. Data samlas in genom en postenkät, som går ut till ett obundet slumpmässigt 
urval av den svenska befolkningen. Från och med undersökningen 2000 är åldersintervallet 
15-85 år. Utländska medborgare har ingått sedan 1992.   
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Enligt 2006 års SOM-undersökning (Höglund & Wahlström, 2006) läser lågutbildade mindre 
för sina barn än vad högutbildade gör och skillnaderna är dessutom stora. Bland lågutbildade 
är det bara 14% av männen och 25% av kvinnorna som läser högt för barnen, medan de 
högutbildade är uppe i över 50% av båda könen. Däremot tycks invandrarföräldrar vara något 
bättre på högläsning, även om de är lågutbildade, vilket enligt Höglund och Wahlström skulle 
kunna förklaras av att det bland invandrare är förhållandevis vanligt att man insett vikten av 
utbildning. Genomgående är männen sämre på att läsa högt för barnen, med undantag för 
deltagare med medelhög utbildning, där andelen män är högre. En annan iakttagelse är att 
företagare av båda könen inte är speciellt aktiva i sin högläsning.  
 
Enligt SOM-undersökningen toppar barnböcker folkbibliotekens bokutlåning, även om 
kurvan sedan 1980 är nedåtgående. Vidare konstateras att biblioteken är ett sätt att få tillgång 
till böcker, men att en stor del köps eller anskaffas direkt på andra sätt. Få faktorer 
samvarierar så starkt med högläsning för barn som om man är medlem i en bokklubb för barn. 
Detta ökar andelen som läser högt för barnen med ca 30 procentenheter jämfört med dem som 
inte är medlem i någon bokklubb för barn. Vad gäller dem som dessutom är regelbundna 
biblioteksbesökare ökar andelen som läser högt för barnen ytterligare. (Höglund & 
Wahlström, s. 121-123) 
 
1.3 Problemområde 
 
Biblioteks- och informationsvetenskapen handlar i mycket om människors sätt att hantera 
information och de aspekter kring detta som är av betydelse. Man tangerar ofta pedagogikens 
område, då dessa vetenskaper båda rör sig kring kunskap och lärande. Att vara 
informationskompetent är en högt skattad förmåga idag. Limberg, Hultgren och Jarneving 
(2002) talar om hur informationskompetens idag likställs med förmågan att lära och kopplar 
detta resonemang till alla delar av samhällslivet, arbetslivet och människors privatliv. De tar 
också upp det aktuella faktum att informationskompetenta medborgare är nödvändigt för 
demokratins överlevnad (s. 98). Informationskompetens i den bemärkelsen de menar handlar 
om en process som inte går ut på att finna ett specifikt svar på en fråga, utan snarare att 
utveckla och förstå ett ämne (s. 108). 
 
Informationskompetens är ett begrepp av vår egen tid, men diskussionen kring kognitiva 
områden som det att läsa, skriva och över huvud taget lära har gamla traditioner. Tidigare 
tiders läsning sägs enligt Dahlgren m fl (2006, s. 30) endast ha handlat om memorering och 
utantilläsning, men kyrkolagen 1686 uttrycker klart att:  
 

Uttydningen (Luthers förklaringar) skall åhörarna  
(församlingsmedlemmarna) få förehållen blifva, att  
de icke allenast lära then utantill, utan ock med sine  
egne enfaldige ord att säga, huru de förstå thes rätta  
mening, och veta att lämpa sig then samma till lärdom,  
tröst och förmaning.  

(Dahlgren m fl, 2006, s. 30) 
                                                      

Diskussionen kring läsning och lärande har under tidernas lopp alltså utvecklats från att i 
mångt och mycket handla om utantillinlärning till att idag handla om att ta till sig information 
och så att säga ”lära sig att lära”. Säljö (2002, s. 142) fördjupar denna diskussion då han 
skriver om hur i en tid när informationen blir oöverskådlig, vilket gäller inom allt fler fält, den 
intressanta frågan uppkommer som gäller hur man kommer från information till kunskap. Hur 
väljer, värderar och organiserar man information för att göra den relevant för olika 
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sammanhang? Hur skapar man sammanhang mellan disparata informationsbitar så att det som 
blir resultatet är användbart och produktivt i en social praktik? 
 
I en kunskapsöversikt av studier kring barn och ungdomsbibliotek nämner Rydsjö och Elf 
(2007) den kritik Peurell framfört gällande det faktum att läsvanestudier oftast syftar till att 
undersöka läsning av skönlitteratur och om denna är på tillbakagång. Peurell menar att man 
bör klargöra varför just läsning av skönlitteratur är intressant att undersöka och varför sådan 
läsning är bra och mer eftersträvansvärd än annan läsning. Om det inte är läskunnighet man 
vill mäta, utan snarare någon sorts kvalitativt läsande, så måste man anpassa 
frågeformuleringarna till det. Läsvanestudier borde alltså formulera frågor som täcker in olika 
typer av läsning, i olika medier, och vilken läsning som hör till skoltid respektive fritid. 
Peurell har exemplifierat sina tankar genom att resonera kring hur en fjortonåring kanske läser 
100 dikter skrivna av andra fjortonåringar, medan en annan kanske läser mängder av 
webbpublicerade fortsättningar på historierna om Harry Potter, och han ställer sedan frågan:  
är inte detta intressant att veta? Många barn läser (och skriver) dagligen olika sorters texter på 
datorer och Peurell anser att begreppet läsning bör vidgas till att också omfatta icke-tryckta 
texter (s. 89 i Rydsjö & Elf). 
 
Även i SOM-undersökningen (s. 117) talas om att diskussionen idag utöver läsförmåga även 
handlar om förmåga att kunna söka och värdera information via olika media. Det konstateras 
samtidigt att en trendmässig mindre nedgång i biblioteksbesök och utlåning av böcker har 
skett, dock samtidigt som utlånen av andra media än böcker ökat kraftigt (s. 113).  
 
I en forskningsöversikt av området kring informationssökning och lärande efterlyser Limberg 
m fl (2002, s. 139) forskning just kring informationsanvändning och inlärning i sociala 
sammanhang. Som exempel visar resultatet av SOM-undersökningen vilka skillnader som 
råder mellan i vilken utsträckning olika grupper av människor läser högt för sina barn, men 
det säger inget om själva högläsningen i sig, det vill säga hur lässtunderna är utformade och 
vad det alltså egentligen innebär att läsa högt för sina barn.  
 
I min studie är det högläsning som står i fokus, men i det större problematiska sammanhanget 
som hör därtill ställer man sig frågor som: Hur blir information till kunskap? Vad för sorts 
läsning (eller media) skall man ägna sig åt och vilket sätt skall man läsa på för att lära 
sig/utvecklas? I vilken utsträckning har en persons bakgrund eller sociala tillhörighet/situation 
betydelse när det gäller vad och hur man läser och hur man tänker kring läsande? Dessa är alla 
intressanta frågor som sammanfattar det problemområde som ovan presenterats och frågor 
som gör att jag finner min egen undersökning viktig att genomföra.  
 
1.4 Syfte och frågeställningar  
 
Denna undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv enligt vilket lärande och kunskap 
tar form i en process för vilken socialt samspel är en nödvändig ingrediens. Med detta 
perspektiv kan man som förälder i en högläsningssituation ta del i ett lärande där information 
omvandlas till kunskap och utifrån detta perspektiv finner jag det intressant att utföra en 
studie som på ett kvalitativt sätt undersöker hur småbarnsföräldrar själva tänker kring detta.  
 
Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva småbarnsföräldrars tankar kring och 
erfarenheter av högläsning för barn och på så sätt få innehållsrika bilder av högläsnings-
praktiken i olika kontexter.   
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Utifrån denna undersöknings resultat kommer inte att kunna göras några generaliseringar, 
men genom analys av småbarnsföräldrarnas tankar och resonemang hoppas jag uppnå en 
fördjupad förståelse, som kan användas i ett vidare perspektiv och därmed utgöra grund för 
ökad kunskap inom biblioteks- och informationsvetenskapen.  
 
Syftet kan närmare preciseras med hjälp av följande frågeställningar: 
 
1) Hur beskriver småbarnsföräldrarna högläsningsritualen?  
 
2) Är småbarnsföräldrarnas livssituation och bakgrund synliga i deras berättelser och hur 
samspelar dessa i så fall med deras syn på högläsning?   
 
Den första frågan fokuserar på nuläget och det faktiska skeendet, det vill säga 
högläsningsritualen och allt som har med denna att göra. Frågan representerar den del av 
studien som fokuserar på det lärande som kan vara resultatet av högläsning. Som analytiska 
begrepp används här verktyg/redskap och kommunikation, interaktion och samspel.  
 
I den andra frågan inryms exempelvis aspekter som de intervjuades tidigare erfarenheter i 
form av uppväxt med mera samt annat som kan tänkas ha påverkat dem och ha betydelse för 
hur de tänker och agerar idag. Denna fråga representerar den del av studien som fokuserar på 
de intervjuade föräldrarnas sociala tillhörighet och livssituation. Som analytiskt begrepp 
används här kulturellt kapital. 
 
2 Metod  
 
2.1 Val av metod 
 
Widerberg (2002, s. 18) talar om hur begrepp som objektivitet, reliabilitet och validitet är 
typiskt kvantitativa begrepp som inte lämpar sig för kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning 
är nämligen så att säga mer unik i sin karaktär. En intervju till exempel utspelas i en viss miljö 
vid en viss tidpunkt och exakt samma betingelser kan svårligen, för att inte säga omöjligen, 
återskapas vid ett senare tillfälle och bevisa resultatets giltighet. Man skulle kunna uttrycka 
det så, att kvalitativ forskning öppnar för flera och olika men samtidigt gällande sanningar på 
ett helt annat sätt än vad kvantitativ forskning gör. Trots att var och en av intervjuerna endast 
kan representera den person som deltagit, så har undersökningen ändå en allmängiltighet. 
Denna skall dock inte sökas i statistik eller representativitet, utan i stället i överordnade 
kategorier och sammanhang som kan urskiljas i de mönster och individuella skillnader som är 
resultatet av en kvalitativ studie. Målet med en kvalitativ studie är alltså inte att påvisa 
statistiska sanningar utan i stället att belysa ett fenomen så djupgående som möjligt och på så 
vis nå en djupare förståelse inom ett område.  
 
Jag har i min undersökning valt att arbeta med kvalitativa intervjuer, eftersom jag anser att 
denna metod innebär de bästa förutsättningarna för den studie jag skall genomföra. Den 
kvalitativa metoden ger en möjlighet till undersökning med utgångspunkt i det sätt människor 
själva bedömer sin upplevelse och metoden lämpar sig alltså bra, då jag vill veta hur 
småbarnsföräldrarna tänker kring sin situation och hur denna samspelar med deras sätt att 
tänka och också agera. Genom samtal kan man få fram mycket information och genom att låta 
de intervjuade tala tämligen fritt och dessutom kunna påverka samtalets utveckling kan man 
få reda på sådant som man kanske inte tänkt på att fråga om innan.  
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2.2 Urvalskriterier 
 
När det gällde informanter att intervjua var jag hela tiden på det klara med att jag ville söka 
mig utanför min hemkommun, eftersom jag ville undvika att stöta på en situation där det visar 
sig att jag är bekant med den som skall intervjuas. Detta tror jag nämligen skulle kunna ha 
påverkat resultatet och en sådan effekt anser jag inte vara önskvärd. Risken finns då eventuellt 
att man exempelvis ”läser mellan raderna”, det vill säga läser in svar som inte uttalats, 
eftersom man tycker att man känner informanten i fråga. Till en början hade jag en tanke om 
att kontakta en eller ett par barnavårdscentraler, men vid närmare eftertanke kom jag fram till 
att förskolor nog ändå har den mest direkta och snabba kontakten med småbarnsföräldrar.  
 
Målet är att intervjua olika föräldrar, det vill säga olika vad gäller faktorer som kön, 
utbildning, uppväxtmiljö och härkomst. Anledningen till detta är att jag vill få så rika 
beskrivningar som möjligt av högläsningspraktiken i olika kontexter. Som ett första steg i att 
få tag i informanter började jag därför med att ringa till de av mig två utvalda kommunernas 
huvudkontor. Av personal på barn- och utbildningsenheterna fick jag veta något om vilka 
förskolor som var belägna var inom kommunen och vilken typ av ”napp” man kunde tänkas få 
på de olika förskolorna. Totalt kontaktade jag fyra förskolor, varav två beskrevs som förskolor 
med många familjer med utländsk bakgrund, en som förskola med familjer boende på 
landsbygd och en som förskola med familjer boende i villaområde. För att komma i kontakt 
med föräldrarna skrev jag ett brev med en presentation av mig själv och mitt önskemål samt 
syftet med intervjuerna. Detta brev skickade jag, tillsammans med ett bifogat brev till 
förskolepersonalen, enligt överenskommelse ut till den person jag fått kontakt med på 
respektive förskola. Brevet delades av kontaktpersonen ut till föräldrarna. 
 
Det visade sig inte vara helt lätt att få tag i villiga informanter, men jag fick ändå positiva svar 
av totalt fem personer. Jag hade bestämt mig för att sex personer var det antal som krävdes för 
att få ett tillräckligt stort underlag och det antal som jag hade möjlighet att för en studie av 
detta omfång intervjua och således saknade jag nu en person. Jag ville intervjua minst en 
person med utländsk bakgrund, vilken jag hittills saknade, men efter att ha kontaktat 
ytterligare en förskola hade jag så lyckats få tag i denna sjätte och sista informant.  
 
Trost (2005, s. 117-118) förespråkar att man använder vad som kallas för strategiskt urval när 
man letar informanter till kvalitativa intervjuer. Kort beskrivet går denna metod ut på att man 
väljer ut ett antal variabler eller karakteristika (kön, utbildning osv) som är av teoretisk 
betydelse för undersökningen. Sedan väljer man kategorier/variabelvärden för dessa 
karakteristika (variabeln kön har till exempel två kategorier, nämligen kvinna och man). Ju 
fler karakteristika och ju fler kategorier man antar, desto fler varianter/kombinationer att 
intervjua blir det. 
 
Enligt Trost  (2005, s. 119) är det dock så, att det i vissa fall kan vara svårt att fullt ut använda 
sig av ett strategiskt urval. Det kan vara i sådana fall där man måste gå genom andra för att få 
tag på personer att intervjua. I sådana fall får man bara snällt nöja sig med vad man får och 
hoppas att variationen ändå finns där. I denna min intervju förhåller det sig delvis på detta 
sätt, då jag ju först ringt till två kommunkontor för att få vägledning i mitt val av förskolor 
och sedan varit i kontakt med personal på förskolor, som jag hoppas skall ha förstått mitt 
syfte. Jag, och även personalen i fråga, kan bara hoppas att brevet till föräldrarna delas ut till 
ett tillräckligt stort antal föräldrar för att behovet av informanter av olika karaktär skall täckas 
och att de föräldrar som tackar ja till en intervju uppvisar en tillräckligt stor variationsbredd. 
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Trost (2005, s. 120-121) poängterar vikten av att framhäva det faktum, att de personer man får 
fram på detta sätt inte alls är representativa i statistisk mening. Därför, menar han, skall eller 
behöver man i princip inte i en kvalitativ studie presentera antal. I en kvalitativ studie handlar 
det inte om generaliseringar och kvantitet utan om djuplodning och kvalitet. Dock hade vissa 
variabler betydelse i mitt urval av informanter. Jag var till exempel noga med att få med 
åtminstone ett par manliga deltagare och jag lade också ner extra energi på att få tag i en 
förälder med utländsk bakgrund. Även om studien inte syftar till generaliseringar, så vill man 
uppnå en variation i resultatet, vilken är nödvändig för att man skall kunna få fram ett material 
som visar på olika aspekter och som därmed är intressant att analysera.      
 
Vad gäller den ålder som avses på de barn man skulle ha för att i denna studie kallas 
småbarnsförälder valde jag från början att avgränsa till en ålder av 3-5 år. Jag hade i princip 
lika gärna kunnat välja exempelvis det större åldersintervallet 2-6 år, men hade då en 
misstanke om att intervjuerna kunnat ”spreta”, då en tvååring inte lika sannolikt är inskriven 
på förskola och då en sexåring med stor sannolikhet går i förskoleklass. Det jag med 
avgränsningen 3-5 år strävade efter var alltså en likriktning vad gäller den situation barnet och 
även dess föräldrar befinner sig i. Man kan naturligtvis diskutera om en sådan strävan är 
nödvändig eller att föredra och särskilt med tanke på att jag önskar heterogena förhållanden 
vad gäller andra betingelser. Men, när det gäller barnens ålder var jag tvungen att dra en gräns 
och i detta fall valde jag att resonera på detta sätt. Dock visade det sig vara enklare sagt än 
gjort att dra en gräns och sedan räkna med att urvalet skulle vara lätt att utforma efter den 
valda modellen. Det var ju, som nämnts, svårt att hitta föräldrar som var villiga att ställa upp 
på intervju och när det visade sig att en av de som tackat ja hade barn som var 6 och 11 år, så 
bestämde jag mig för att ”godkänna” även denna förälder. Barnen i fråga har ju trots allt varit 
små för inte allt för länge sedan och jag räknade med att mamman skulle komma ihåg hur hon 
resonerat även under den perioden.  
 
2.3 Genomförande av studien 
 
En provintervju gjordes med en person som jag känner väl sedan innan. Jag valde då en 
person jag kände, eftersom jag hade en tanke om att det skulle vara bra att öva intervjuteknik 
under avslappnade former. Resultatet blev att jag insåg hur svårt det är att fånga upp ljud med 
en vanlig bandspelare och när jag sedan genomförde de ”riktiga” intervjuerna valde jag att 
använda mig av en digital ljudupptagare, som också har de fördelarna att den är liten och inte 
gör några ljud ifrån sig samt att man inte behöver vända på någon kassett om intervjun blir 
lång.  
 
Jag fick också bekräftat att det är skillnad på att intervjua personer man känner och personer 
man inte känner. Som ovan nämnts hade jag farhågor om att riskera att i större utsträckning 
”läsa mellan raderna” vid intervju av en person jag känner, och faktum är att provintervjun 
alltså bekräftade dessa farhågor. Jag var efter provintervjun glad över att det i fortsättningen 
skulle handla om intervjuer med okända personer, eftersom jag faktiskt till och med kände 
mig näst intill illa till mods under provintervjun. Jag tror att detta kan ha att göra med 
distanstagande och det sätt på vilket man över huvud taget förhåller sig till personer. Ett möte 
med en person man aldrig tidigare mött är ett blankt ark och man har inga gemensamma 
erfarenheter att förhålla sig till, vilket torde vara positivt i en intervjusituation. 
 
Så avtalades om tid och plats för intervjuerna. Flera av föräldrarna tyckte att förskolan var ett 
bra ställe och för förskolepersonalen var det inga problem att vi höll till i deras lokaler, så i tre 
av fallen valdes detta alternativ. I ett av fallen var vi hemma hos informanten, i ett fall var vi i 
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en offentlig lokal i kommunalhuset nära informantens arbetsplats och i ett fall var vi i ett 
kontor på ett ålderdomshem, där informantens svärmor arbetade. 
 
Inför intervjuerna hade jag förberett mig genom att sätta ihop en intervjuguide med områden 
som jag ville belysa. Denna visade sig vara till stor hjälp, då den kvalitativa intervjuns öppna 
karaktär innebär att man svänger mellan samtalsämnena och gärna dröjer kvar vid sådant som 
är av särskilt intresse vid respektive intervju. En intervjuguide erbjuder då god hjälp att hålla 
den röda tråden och täcka alla områden man bestämt sig för att samtala om. Huvudrubrikerna 
i intervjuguiden var följande:  
 
1. Berätta om dig själv!  
2. Högläsningsritualen – vad och hur ofta läser man och hur går det till?  
3. Varför / varför inte högläsning? 
4. Bakgrund - familjen man växt upp i 
5. Synen på egen läsning  
 
Nummer två och tre av ovan rubriker/frågeområden hänger i första hand samman med 
studiens första frågeställning, som handlar om högläsningsritualen och för vilken de 
analytiska begreppen verktyg/redskap och kommunikation, interaktion och samspel 
aktualiseras. Den första och de två sista av rubrikerna/frågeområdena i sin tur hänger i första 
hand närmast samman med den andra frågeställningen, som gäller föräldrarnas sociala 
situation och för vilken det analytiska begreppet kulturellt kapital aktualiseras. 
 
I brevet som delades ut av förskolepersonalen informerade jag om att all insamlad information 
skulle komma att behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen utomstående skulle kunna 
komma att identifiera informanternas uttalanden, då endast fingerade namn skulle användas 
på såväl föräldrar som barn. Jag informerade också om att samtalen skulle spelas in och 
senare skrivas ner som text, men att jag var den enda som skulle lyssna på ljudupptagningarna 
och att intervjuutskrifterna enbart var tänkta som ett arbetsredskap för mig. Ingen av 
informanterna visade någon oro inför dessa aspekter och intervjuerna kunde genomföras 
enligt planerna. 
 
2.4 Genomförande av analysen 
 
Efter att intervjuerna var genomförda lyssnade jag på dem en efter en under det att jag 
transkriberade alla de uttalanden som jag fann vara av intresse för den kommande analysen. 
Jag noterade också sådana fakta som ålder och familjeförhållanden med mera som de 
intervjuade berättade, men valde att inte transkribera dessa ordagrant, eftersom detta material 
inte skulle komma att analyseras. När det gäller avvikelser från skriftspråk valde jag vid 
transkriberingen att till exempel skriva ”dom” ifall det var så informanten sa, i stället för att 
skriva ”de” som jag annars normalt skulle skrivit. Andra eventuella dialektala skillnader 
skrevs eventuellt av ordagrant vid transkriberingen, men i uppsatsen valde jag sedan att skriva 
om uttalandet till normalt skriftspråk, eftersom uttalanden i skriftform riskerar att förmedla en 
felaktig uppfattning om den person som säger uttalandet.  
 
Nästa steg var att ur den teoretiska referensramen utkristallisera de begrepp jag fann allra 
mest tillämpbara på det material jag fått fram i intervjuerna (se kapitel 4.6). Det jag sedan 
gjorde var att leta efter exemplifierande citat och resonemang i mina texter och kategorisera 
dessa efter de teman jag delat in de teoretiska begreppen i. 
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Kvale (1997, s. 171-172) beskriver sex steg som det totala analysarbetet skulle kunna indelas 
i, av vilka det fjärde utgörs av själva analysen. Detta steg kan i sin tur utföras på olika sätt och 
Kvale urskiljer fem olika metoder, nämligen koncentrering, kategorisering, narrativ 
strukturering, tolkning och ad hoc-metoder. 
 
I arbetet med min studie la jag relativt stor vikt vid det som enligt Kvale är analysarbetets 
första steg, nämligen det som handlar om hur den intervjuade under intervjun beskriver sin 
livsvärld och spontant berättar vad han eller hon upplever, känner och gör i förhållande till 
intervjuns ämne. Den betydelse jag la vid detta moment gjorde att jag inledde mitt 
analysarbete genom att använda mig av den analysmetod som Kvale kallar narrativ 
strukturering (s. 174). Detta gjorde jag genom att skapa sammanhängande berättelser av det 
material jag transkriberat ur intervjuerna. I dessa berättelser beskrev jag informanterna dels 
genom berättande texter, men också genom stöd av rena citat. 
 
För att komma vidare med analysen och att se sammanhang i förhållande till mina teoretiska 
utgångspunkter krävdes dock att jag övergick till den metod Kvale kallar 
meningskategorisering (s. 174). Kvale beskriver denna metod som ett arbete med eventuella 
tabeller och diagram, men i mitt fall handlade det enbart om att kategorisera de citat jag 
sorterat ut ur mitt material som betydelsefulla för mitt syfte. De olika kategorierna baserades 
på de analytiska begrepp som jag utkristalliserat genom att applicera mina teoretiska 
utgångspunkter på det resultat intervjuerna gav. 
 
Nästa steg handlade för mig om att skapa mening av de kategoriserade citaten. Detta arbete 
kallas av Kvale meningstolkning och innebär att man går utöver struktureringen av 
innebörderna i en text till en djupare tolkning av texten. Till skillnad från kategoriseringen 
som avkontextualiserar intervjuuttalanden, så rekontextualiserar tolkningen uttalandena inom 
bredare referensramar. Kontexten för tolkningen av ett uttalande kan utgöras av hela intervjun 
eller av en teori (s. 174-175). 
 
Ovan beskrivs en kronologisk process av mitt analysarbete, men sägas bör, att detta arbete 
präglats av ett växlande mellan de olika momenten. Kvale (s. 184) konstaterar att den 
vanligaste formen av intervjuanalys förmodligen är just sådan. Han kallar den en användning 
ad hoc av olika metoder för skapande av mening. Kvale skriver om hur forskaren växlar fritt 
mellan olika tekniker genom att till exempel först läsa igenom materialet för att skaffa sig en 
allmän överblick, för att sedan gå tillbaka till särskilda avsnitt, kanske kategorisera eller 
kvantifiera genom att räkna yttranden, gör eventuellt djupare tolkningar av speciella yttranden 
och så vidare.  
 
Sammanfattningsvis kan man dock säga att jag påbörjade analysarbetet i en beskrivande fas 
med berättelser om informanterna, vilka under arbetets gång kom att ersättas av den tolkande 
text baserad på kategoriserade citat, som redovisas i studien. 
 
3 Tidigare forskning 
 
I följande stycke kommer jag att redovisa resultat som tidigare forskning kommit fram till på 
områden som angränsar till och som jag finner vara av intresse för min egen studie. Jag har 
valt att hålla mig till svenska och danska studier, då jag anser detta rimligt med tanke på 
studiens omfattning. 
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Till en början försökte jag hitta undersökningar som i så stor utsträckning som möjligt liknade 
den jag själv tänkte göra, det vill säga undersökningar som handlar om föräldrar och deras 
tankar kring högläsning. Dock visade det sig inte finnas mycket att hämta av sådan inom 
svensk och dansk forskning och jag riktade därför tankarna åt områden som rör sig kring 
ämnet. Forskning gällande inlärningsaspekter kopplade till sociokulturella aspekter, liksom 
sociokulturella aspekter i mer specifikt hänseende, blev i stället mitt val av fokus när det 
gäller tidigare forskning att relatera till i min undersökning.   
 
Såväl Gustafsson och Mellgrens avhandling som Rydsjö och Elfs kunskapsöversikt redovisar 
resultat som handlar om den betydelse man funnit att barnets samspel med omgivningen har 
för inlärningen. Denna aspekt finner jag intressant att belysa i samband med min egen studie, 
då jag i min undersökning tar upp och fokuserar på just den faktor som gäller inlärning i 
samband med högläsning.  
 
Även Jochumsen och Rasmussen fokuserar på sociologiska aspekter i sin undersökning, men 
här är det inte inlärning i första hand som undersöks, utan i stället förhållandet mellan 
människors sociokulturella aspekter i relation till deras vanor och attityder. 
 
De två första styckena kan alltså kort sägas handla om hur den sociokulturella omgivningen 
har betydelse för inlärningen, medan det sista stycket handlar om hur den sociokulturella 
omgivningen har betydelse för de vanor och attityder en människa anammar. För att sluta 
cirkeln och än mer konkret motivera de resultat jag valt att redovisa från tidigare forskning på 
området, så kan man föreställa sig en småbarnsförälder som anammat vissa vanor och 
attityder i samspel med sin sociokulturella omgivning. När denna förälder sedan samspelar 
med sitt barn, i exempelvis en högläsningssituation, får dessa vanor och attityder betydelse för 
barnets inlärning – allt enligt nedan redovisade forskningsresultat.    
 
3.1 Gustafsson och Mellgren om barns skriftspråkande 
 
Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren redogör i sin avhandling Barns skriftspråkande 
(2005) för hur de genomfört en studie bestående av fyra delstudier med syfte att bidra till 
förståelsen för hur den tidiga läs- och skrivinlärningen går till. Författarna utgår i sin studie 
från ett sociokulturellt perspektiv enligt vilket varje barn lär på sitt sätt beroende på sina 
förutsättningar, erfarenheter, intressen, vilka sammanhang barnet involveras i och vilka 
människor det interagerar med. Vad barnet lär sig är alltså kontextuellt betingat, menar 
författarna (s. 11). Den fråga författarna vill besvara med sin studie är: Hur bör lärare 
uppmuntra, reagera och bidra till att utveckla barns tidiga läs- och skrivinlärning? (s. 5) 
 
I den första delstudien (”En studie om barns skrivlärande”) samlades data in genom intervjuer 
och skrivuppgifter. Syftet var att uppnå förståelse av barns uppfattningar vad gäller olika 
aspekter på skriftspråkandet, såsom bland annat skolkontext, symboler och skrivverktyg, att 
bli instruerad, kulturell kompetens, delaktighet och frustration (s. 31). Även till den andra 
delstudien (”Vill men kan inte själv – Leonardos möte med skriftspråket i skolan”) samlades 
data in genom intervjuer och skrivuppgifter. Syftet med denna delstudie var att beskriva mötet 
mellan Leonardo och hans lärare med utgångspunkt från intervjuer genomförda då eleven går 
i skolår 1 (s. 35).  
 
Till den tredje delstudien (”Using Text in Pre-school – A Learning Environment”) samlades 
data in genom observationer och syftet var att beskriva hur texter används i förskolan. Under 
observationerna dokumenterades skriftspråkandet i vardagen och samspelet mellan barn, 
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personal och den skriftspråkliga miljön, vilken delades upp i sammanhang såsom bland annat 
skrivhörna, temaarbeten, skyltar, födelsedagsarrangemang, teckningar/målningar, 
bildsymboler, ordbilder, färgsymboler, bokstäver och siffror (s. 37-38). Data till den fjärde 
delstudien (”Kalendern i förskolan – en multimodal möjlighet”) samlades in genom 
observationer och intervjuer. I denna studie ger en förskollärare och fyra barn sina berättelser 
om en kalender som finns på deras förskoleavdelning. Författarna menar att deras analys av 
kalendern är ett exempel som lyfter fram skriftspråklig mångfald och dess symboler för att 
kommunicera ett system (s. 40). 
 
Med studiernas resultat som grund kommer författarna fram till följande slutsatser (s. 95-96): 
 

- Barn etablerar sin förståelse och sitt förhållningssätt till läs- och skrivlärande vid tidig 
ålder och det de etablerat tenderar att vara stabilt. 

 
- I förskolan och skolan finns traditioner och företeelser gällande barns läs- och 

skrivlärande som tas för givet och som bör ses över i syfte att realisera målen som 
ställts upp i läroplanerna. 

 
- Om förskolan och skolan misslyckas att samarbeta och om lärarna inte tar barnets/den 

lärandes perspektiv, så kommer barnet att påverkas negativt. 
 

- Det är en utmaning för förskollärarna att skapa en miljö som stimulerar det tidiga läs- 
och skrivlärandet, det vill säga en miljö med goda möjligheter för funktionellt lärande. 

 
- Det borde vara möjligt att utveckla de möjligheter som traditionella verktyg som 

bilder, färger, former och så vidare erbjuder. 
 
Författarna menar att resultatet av de fyra studierna demonstrerar vikten av att de vuxna 
samarbetar med barnen i lärandemiljön. En av de viktigaste aspekterna är enligt dem den som 
handlar om lärarnas fortbildning, vilken bör anpassas att hjälpa lärarna fokusera rätt i sitt 
yrkesutövande. Författarna skriver vidare om hur de förkastat synen på skriftlärandet som en 
formell färdighet som barnet lär sig genom instruktion och övning. I stället talar de om hur det 
skrivna språket så som det upplevs av barnet varierar inte bara från individ till individ utan att 
det även ändras från tid till tid och alltså upplevs olika av olika generationer. Det är detta som 
gör undervisningssituationen svår för lärare, då de alltså i första hand måste utgå från barnets 
verklighet och inte från de erfarenheter de har med sig från sin egen barndom. 
 
De slutsatser Gustafsson och Mellgren kommer fram till understödjer de perspektiv jag i min 
studie utgår från, då resonemanget handlar om att samspelet med omgivningen har stor 
betydelse vad gäller ett barns inlärning och utveckling. Framför allt i samband med den första 
av mina två frågeställningar anser jag Gustafssons och Mellgrens slutsatser vara av intresse, 
eftersom denna fråga fokuserar just på högläsningssituationen och det lärande som kan bli 
resultatet därav.    
 
3.2 Studier kring läskunnighet och läsvanor  
     
I en kunskapsöversikt redogör författarna Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf (2007) för 
forskningsresultat som gäller barn- och ungdomsbibliotek. Med sin tematiserade överblick ger 
de en samlande bild av olika frågor på området.  
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Rydsjö och Elf skriver bland annat om hur brister i barns och ungas läsning har 
uppmärksammats i samband med flera internationella studier av läsförmåga och läsförståelse, 
men också i samband med att medier introducerats och konkurrerar om barns och ungas tid.  
Undersökningar som nämns är de internationella studierna PISA och PIRLS som visat att 
nordiska barns läsförmåga och läsförståelse i internationellt perspektiv är fortsatt goda, men 
att det ändå skett försämringar som väcker oro. Den svenska nationella utvärderingen har 
visat på ökande skillnader i läsförmåga mellan pojkar och flickor och ökad spridning i 
läsförmåga och läsförståelse inom åldersgrupperna. Försämringarna är särskilt tydliga när det 
gäller att läsa och förstå längre texter. När man sett dessa studier tillsammans med studier av 
förändringar i barns och ungas läsvanor har de blivit än mer intressanta (s. 85-86). Forskare 
har dock granskat sambandet mellan läsning och andra medier, framför allt TV, men finner 
inget stöd för tesen att TV och bokläsning skulle vara konkurrenter. Endast när det gäller så 
kallade extrema grupper, det vill säga ”lätta” och ”tunga” bokläsare och ”lätta” och ”tunga” 
TV-tittare, kan ett samband påvisas, men man har alltså inte kunnat dra slutsatsen att TV 
skulle ersätta boken (s. 90). För att finna skälen till att en del barn och ungdomar aldrig läser 
böcker, måste man i stället söka i omgivningarnas attityder och föreställningar om bokläsning, 
men också i hur hemmet och skolan förhåller sig till litteraturen och barns och ungdomars 
litteraturläsning (s. 90). Detta resonemang finner jag betydelsefullt för min egen studie, då det 
är just föräldrars beskrivningar av sådant som attityder och förhållningssätt kring bokläsning 
som jag vill undersöka. 
 
En studie som går i fotspåren av ovan resonemang kring hemmets betydelse och som nämns i 
kunskapsöversikten är den läsvanestudie som gjordes av litteraturforskaren Anette Öster år 
2003 bland norska och svenska skolbarn i åldern 9-15 år. Resultatet visade bland annat att 
förmågan att läsa och förstå vad man läser grundläggs tidigt i barns liv och att tidiga möten 
med skriftspråk och läsvanorna i hemmet spelar stor roll för barns läsintresse. Öster skriver att 
även om högläsning inte är en garanti för att ett barn ska bli läsare, så råder en ökad risk för 
att de barn som inte blir lästa för när de är små inte heller blir läsare (s. 87). Denna studie 
finner jag intressant i relation till min egen studie, då jag i mina intervjuer söker beskrivningar 
av just den kontext som gäller barns tidiga möten med läsvanor.   
 
Enligt Rydsjö och Elf finns det få exempel på studier kring hur föräldrar ser på barns läsning 
och den roll de själva spelar för barns läsutveckling. Dock nämner de en studie som gjordes 
1997 av Andersson och Hansson, vilka undersökte hur föräldrar till barn i fjärde klass i två 
olika skolor förhåller sig till sina barns läsning och bokval. Enligt resultatet lägger sig de allra 
flesta föräldrar inte i sina barns bokval så länge de inte märker att barnen läser böcker med 
innehåll av rasism, våld eller sex. Föräldrarna hade inga synpunkter på om barnen läste 
kvalitetslitteratur eller triviallitteratur, ”skräp”. Den viktigaste anledningen till att barnen 
skulle läsa skönlitteratur var enligt föräldrarna att det är en källa till avkoppling, men de såg 
även andra effekter, som bättre stavning, ordförråd och kunskaper (s. 127-128). Denna studie 
är relevant i samband med min egen studie på så sätt att den handlar om föräldrars 
förhållningssätt när det gäller deras barns läsning. Rydsjö och Elfs studie gäller barns egen 
läsning, medan min studie fokuserar på högläsning, men med tanke på hur närbesläktade 
dessa båda områden är, så anser jag Rydsjö och Elfs resultat vara intressanta för och 
applicerbara även på min egen studie.  
 
Författarna nämner ytterligare en studie med fokus på föräldraattityder, nämligen en studie 
som genomfördes av Allard år 2005. Med hjälp av intervjuer undersöktes sju föräldrars 
attityder till bilderböcker och barns läsning av dessa böcker. De intervjuade föräldrarna hade 
barn i åldern 3-6 år. Gemensamt för föräldrarna visade sig vara att de inte ville styra barnens 
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val av böcker, men de ville alla ge barnen en bredd i deras läsning och introducera olika typer 
av litteratur. Kriteriet för en bra bilderbok var att den skall vara färgglad och att bilden skall 
fungera som ett komplement till texten. Enighet rådde också om att man inte behöver skydda 
barnen från sorgliga böcker om exempelvis skilsmässor eller död. Här menar några av 
föräldrarna att böckerna kan hjälpa barnen genom att ge olika bilder av verkligheten. Flera av 
föräldrarna nämner läsningens betydelse för att skapa en gemensam upplevelse, vilket stärker 
relationen mellan barnet och föräldern (s. 108-109). I Allards studie, liksom i min egen, tas 
upp aspekter som gäller det sätt på vilket böcker kan fungera som budbärare av olika 
verklighetsbilder och hur läsning är ett sätt att skapa en gemensam upplevelse. Båda dessa 
aspekter är sådana jag intresserar mig för i min undersökning, och därför finner jag Allards 
studie intressant även för mina syften. 
 
Även Rydsjö och Elf redovisar resultat som talar för den betydelse omgivningen har för  
lärandet/läsförmågan, vilket motiverar mig i min egen undersökning. Även det faktum att, 
som författarna skriver, få studier gjorts angående hur föräldrar ser på barns läsning och den 
roll de själva spelar för barns läsutveckling utgör en motiverande faktor. 
 
3.3 Jochumsen och Rasmussen om biblioteksanvändande 
 
Jochumsen och Rasmussen (2000) redovisar i boken Gør biblioteket en forskel? sin 
undersökning av människors biblioteksanvändande. Syftet med boken var att undersöka 
folkbibliotekets betydelse genom att med hjälp av intervjuer på nära håll undersöka 
förhållandet mellan folkbibliotek och vardagsliv. Författarna vill på så sätt visa hur den 
enskildes behov, vanor och förutsättningar har betydelse för biblioteksanvändandet (s.13).  
 
Som inspiration och analytisk grund använder sig författarna av Bourdieus teorier kring 
kulturellt och ekonomiskt kapital samt habitus (se vidare kapitel 4), vilket innebär ett 
perspektiv enligt vilket social bakgrund, utbildning och socialt umgänge har betydelse vad 
gäller en individs vanor, tankar och sätt att leva över huvud taget (s. 58). Jochumsen och 
Rasmussen använder sig av en modell som så att säga är en dansk översättning av Bourdieus 
sociala rum med fält och axlar. I denna modell placeras de danska informanterna in i fyra 
olika grupper - nordvästlig, nordöstlig, sydvästlig och sydöstlig. Var och en av dessa fyra 
grupper representerar olika för vår tid aktuella värden i det danska samhället. (s. 60-61) 
 
Författarna Jochumsen och Rasmussen kom i sin undersökning fram till att ett genomgående 
mönster är att sociala skillnader i människors liv, som exempelvis vad gäller utbildning och 
arbete eller det att vara förälder eller pensionär, dels har betydelse gällande graden av 
biblioteksanvändning, dels gällande det sätt på vilket biblioteket används. Författarna 
särskiljer en grupp som de kallar mönsterbrytare, då de trots att de vuxit upp i en familj utan 
bibliotekstraditioner själva vid ett visst skede i livet börjat att använda sig av biblioteket. De 
har kanske flyttat hemifrån och därmed fått ett större behov av att skaffa sig information på 
egen hand, eller så har de påbörjat en utbildning vilket skapat ett konkret behov av att inskaffa 
kunskap i studiesyfte. En annan grupp kallar författarna för de ”frånfallande”, då de är sådana 
personer som slutat att använda biblioteket, trots att de vuxit upp i en familj där biblioteket 
var flitigt använt. Det typiska mönstret för denna grupp är att informanten idag har mindre tid 
till att läsa än tidigare, då han/hon har bildat familj, köpt hus eller börjat yrkesarbeta. (s. 138-
139) 
 
Jochumsen och Rasmussen talar alltså om hur exempelvis studier eller andra sociala aspekter 
kan ha betydelse för vilka vanor och attityder man har och att dessa vanor och attityder inte är 
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statiska utan kan förändras beroende på hur individens sociala situation ser ut. Detta 
resonemang finner jag vara av betydelse för den andra av mina två frågeställningar, det vill 
säga den som fokuserar på de intervjuade föräldrarnas sociala situation.  
 
4 Teoretisk referensram  
 
Den teoretiska referensramen i denna studie skall fungera som en bakgrund för det empiriska 
materialet att vila mot. Undersökningen har sitt ursprung i empiriska intressen och det är alltså 
huvudsakligen dessa som varit styrande i genomförandet. De teoretiska utgångspunkterna 
valdes under och efter det att jag utfört intervjuerna.  
 
Texten kring den teoretiska referensramen inleds med redogörelser av behaviorism och 
nativistisk teori, vilka främst skall tjäna som historisk bakgrund och stöd för det därpå 
följande resonemanget kring Vygotskys och Piagets resonemang och den skillnad som 
däremellan görs. De därpå följande teoretiska perspektiven skall fungera som plattform för 
studiens analys.  
 
Jag har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv som bygger på Vygotskys teorier och 
som nedan förespråkas och beskrivs av Liberg och Säljö. Libergs och Säljös resonemang 
kopplas företrädesvis till den av mina två frågeställningar som handlar om lärandeprocess vid 
högläsning. 
 
Även Bourdieus teorier bygger på tankar kring sociala aspekters betydelse. I min studie tar jag 
upp hans resonemang som en referens främst till den av mina frågeställningar som rymmer 
aspekter som har att göra med på vilket sätt den sociala situationen kan påverka en individs 
tankar och vanor. 
 
Abreus studie tas upp i min studie i syfte att fungera som en övergång och koppling mellan å 
ena sidan Liberg och Säljö och deras fokus på lärande, och å andra sidan Bourdieu med sitt 
fokus på social tillhörighet/situation. 
 
Genom att använda de begrepp och stödja mig mot de resonemang som framförs av dessa 
teoretiker får jag hjälp med att förstå, sortera och analysera det material jag får fram i min 
undersökning.   
 
4.1 Teorier kring språkutveckling 
 
Hur människan utvecklar sitt språk har intresserat tänkare långt bakåt i tiden. Inom den så 
kallade behaviorismen, som också kallas inlärningsteorierna, var enligt Arnqvist (1993, s. 25-
27) en utgångspunkt att vissa givna stimuli leder till givna responser. Enligt denna teori 
utvecklas alltså det mänskliga beteendet, däribland språket, utifrån våra medfödda reflexer. 
Individen skulle därmed till stora delar vara en produkt av den miljö han/hon vistas i och 
barnets språktillägnande en fråga om inlärt beteende. Dock är teorin inte heltäckande. När ett 
barn börjar skolan har det ett ordförråd på ca 14 000 ord. Att samtliga dessa skulle blivit 
inlärda genom stimuli-respons är osannolikt. Vidare kan man inte med behavioristisk teori 
förklara hur barn skapar språkliga satser. Modern forskning visar däremot att barn själva kan 
skapa ord och meningar, vilket talar för att språklig färdighet till viss del är medfött och att 
barnet själv deltar i och kan påverka utvecklingen.  
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Den nativistiska teorin är den teori enligt vilken människan har en medfödd förmåga att 
utveckla ett verbalt språk. Den mänskliga hjärnan är enligt denna teori utvecklad så, att det är 
omöjligt för barnet att undgå att utveckla ett språk och att alltså språkutvecklingen startar 
automatiskt. Den främsta förespråkaren för den nativistiska teorin är Noam Chomsky, som 
även ansåg att barnet föds med en språklig modul, ett grammatiskt system, som bland annat 
gör att språktillägnandet sker lättare före puberteten, att de flesta barn har en liknande 
språkutveckling och att barn tillägnar sig språket under några få år utan någon formell 
undervisning. (Arnqvist, s. 27-29)  
 
Två tänkare som ofta citeras och omnämns i sammanhang kring språkutveckling är Jean 
Piaget och Lev Vygotsky. I deras teorier betonas ömsesidigheten mellan medfödd förmåga 
och stimulerande miljö. Såväl Piaget som Vygotsky lyfter fram växelverkan mellan arv och 
miljö men med den skillnaden att Piaget betonar arvet/de biologiska faktorerna, medan 
Vygotsky betonar barnets språkliga miljö/sociala faktorer. Håkansson (1998, s. 17) skriver om 
hur Vygotsky poängterar vikten av interaktion när det gäller begreppsbildning och 
språkutveckling och hur det är genom den sociala samvaron med andra som barnet upptäcker 
språket. Den kulturella förståelsen och den kognitiva utvecklingen kallar Vygotsky 
internalisation. För att ett barn ska internalisera begrepp och kunskaper krävs att det 
samspelar och har goda relationer med äldre (föräldrar, lärare, förebilder).  
 
4.2 Liberg om samtal och språkliga landskap 
 
Dagens resonemang inom språkforskningen lutar sig gärna åt Vygotskys teori om den viktiga 
roll det sociala samspelet har när det gäller ett barns språkliga och kognitiva utveckling. 
Liberg (2006, s. 22) skriver om hur bygget av de språkliga förmågorna påbörjas i familjen, 
förskolan och förskoleklassen. Barn från olika sociokulturella uppväxtförhållanden, med olika 
språklig bakgrund eller andra skillnader vad gäller ursprung och/eller hemmiljö lyckas olika 
bra i mötet med skolans värld. De kommer till skolan med olika vanor av att delta i samtal, 
läsande och skrivande. De har, som Liberg uttrycker det, vuxit upp i olika språkliga landskap. 
 
Liberg (2006, s. 42) skriver vidare om hur det att läsa tillsammans är en gemensam upplevelse 
som också kan utgöra utgångspunkt för fortsatta samtal i situationer utanför själva lässtunden 
och hon citerar Flood, enligt vilken det inte i första hand är det faktum att den vuxne läser för 
barnet som stöder barnets läsinlärning. I stället är det just samtalet kring texten som är det 
mest betydelsefulla. Flood menar, enligt Liberg, att:  
 

barn behöver dras med i berättelsen från början till slut;  
de behöver interagera med den som läser högt – föräldern –  
för att utveckla idéer, ifrågasätta sin egen tolkning och  
koppla sina tankar till tidigare erfarenheter  

(Liberg, s. 42) 
 
 
4.3 Sociokulturellt perspektiv enligt Säljö 
 
Även Säljö (2000, s. 12-20) intar en hållning som stödjer sig på Vygotskys teorier. Säljö 
refererar till Vygotskys tankar om hur en individs utveckling äger rum på två nivåer. Dels 
sker en biologisk mognad som innebör en ökande förmåga att varsebli, ingripa i och samspela 
med omvärlden. Den vidare kommunikativa och sociala utvecklingen sker sedan i ett 
växelspel mellan biologiska förutsättningar och barnets behov av kontakt med andra och dess 
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aktiva inriktning mot att få samspela med personer i omgivningen. Med det språkbruk som 
används av Säljö kan vi säga att utveckling övergår från att i huvudsak bestämmas av 
biologiska faktorer till att ske inom ramen för sociokulturella förhållanden. 
 
Säljö (2000, s. 20-21) refererar i detta sitt resonemang också till Vygotskys term redskap eller 
verktyg, med vilket menas de resurser, såväl språkliga/intellektuella som fysiska, som vi har 
tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den. Exempel på ett 
språkligt/intellektuellt redskap/verktyg är skriftspråket (vi behöver inte längre memorera 
berättelser att berätta muntligt). Ett exempel på ett fysiskt redskap/verktyg är traktorn (med 
den blev det lättare att plöja och så).  
 
I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande är kommunikativa processer helt centrala. 
Det är genom kommunikation/interaktion som individen tar del av kunskaper och färdigheter. 
Genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen blir barnet medvetet om 
vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle 
kunna göra i varje situation. Barnet föds in i interaktiva och kommunikativa förlopp som 
redan pågår och i dessa förlopp finns perspektiv och förhållningssätt till omvärlden redan 
inbyggda. (Säljö, 2000, s. 21-23)  
 
4.4 Abreus syn på sociala identiteter  
 
I en studie inom det matematiska området utgick Gerda de Abreu (1999, s. 17-31) från 
Vygotskys resonemang kring hur vi i lärandet inom olika kulturella och sociala grupper 
använder oss av olika redskap. Abreus studie syftade till att undersöka hur en grupp 
brasilianska sockerrörsarbetare samt deras barn såg på de matematiska redskap som lärs ut 
och nyttjas i hemmet/arbetet i relation till de redskap som lärs ut i skolan. De måttenheter och 
räkneregler som skolan lär ut är nämligen inte desamma som de traditionella och nedärvda 
matematiska verktygen.  
 
Genom intervjuer/samtal och enkla övningar kom Abreu fram till att å enaskolans 
matematiska system värderades högt, men att detsamma å andra sidan inte ansågs vara till 
nytta i familjens sockerrörsverksamhet. Dock uttrycktes den åsikten, att vill man komma 
någonstans i världen, så krävs västerländsk matematik. Det visade sig också, att många av de 
barn som arbetade i familjens rörelse och där använde sig av det inhemska matematiska 
systemet inte ansåg att de då ägnade sig åt matematik. Vidare visade undersökningen att de 
barn som lyckades bra i skolan inte nödvändigtvis var desamma som de som var mest kunniga 
i hemmets matematik.  
 
Abreu vill med dessa resultat som grund betona den betydelse människors sociala tillhörighet 
har för hur de ser på och värderar olika kunskaper. Social identitet fungerar som en 
inverkande faktor i lärandet, menar Abreu. Både ur ett socialt/samhälleligt och ur ett 
individuellt perspektiv påverkas människor av vad de lär sig och hur de sedan använder de 
kunskaper de förvärvat på så sätt att de lokaliseras till en viss grupp och i och med detta 
definieras också olika sociala identiteter.      
 
4.5 Bourdieus teori om kulturellt kapital 
 
Enligt såväl Libergs som Säljös teorier sker utveckling och lärande i samspel och 
kommunikation med andra människor och kunskaper och sätt att tänka och agera förs på så 
sätt vidare från generation till generation. Nedan följer ytterligare ett resonemang, nämligen 
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det som förs av Pierre Bourdieu, om tankar kring hur vi som människor påverkas av vår 
bakgrund och omgivning. Min redogörelse av resonemang baseras på Jochumsen och 
Rasmussens tolkning av Bourdieus tankar i deras bok Gør biblioteket en forskel (2000), då jag 
funnit denna långt mer lätt att ta till mig än den som framställs av Bourdieu själv i hans verk 
Distinksjonen (översatt 1995).  
 
Pierre Bourdieu var en fransk sociolog och forskare som utvecklade teorier kring vad som 
påverkar människans kulturella vanor. Mest känd är han för sina teorier kring ekonomiskt och 
kulturellt kapital. Kapitalformerna tillsammans med begreppen habitus och sociala fält utgör 
analytiska verktyg med vilka Bourdieu menar att man kan beskriva individers och gruppers 
motivation, handlingar och sätt att tänka. Med dessa begrepp försöker han att belysa 
sammanhangen mellan social bakgrund, individuell livsstil och kulturellt bruk.  
 
Det ekonomiska kapitalet skiljer sig inte från den gängse uppfattningen av begreppet kapital 
då det handlar om inkomst och annat som kan hänföras till pengarelaterad egendom. Det 
kulturella kapitalet gäller (fin-)kultur, utbildning och förmåga att hålla sig informerad över 
huvud taget.  
 
Enligt Bourdieu kan man inte betrakta en människas livsstil isolerat, utan den måste ses i 
relation till andra livsaspekter, och det är i detta sammanhang det sociala fältet blir aktuellt. I 
det sociala fältet utgör de olika livsstilarna positioner som står i relation till varandra och 
positionerna indelas i fält av två axlar varav den lodräta visar på det samlade kapitalet. Det är 
det samlade kapitalet, det vill säga den totala graden av såväl ekonomiskt som kulturellt 
kapital, som är avgörande för en människas möjligheter.   
 
Det är alltså den samlade mängden av kapital som, enligt Bourdieu, skapar olika socialt 
betingade livsstilar. Dock skall poängteras att Bourdieus inplacering av livsstilar i det sociala 
fältet inte skall ses som en kategorisk verklighet, utan som en bild av verkligheten där 
betydelsefulla mönster i det sociala livet avtecknas. Avstånden mellan livsstilarnas positioner 
i det sociala fältet avspeglar således de skillnader som råder mellan olika människors syn på 
hur livet bör levas. 
    
Hur livet levs av olika människor diskuteras av Bourdieu med hjälp av begreppet habitus. 
Habitus innefattas enligt Bourdieu av handlingsmönster, tänkesätt och värderingar, vilka 
kommer som ett resultat av en människas sociala bakgrund, utbildning och sociala umgänge 
med andra människor över huvud taget. (Bourdieu i tolkning av Jochumsen & Rasmussen, 
2000, s 56-62) 
 
4.6 Analytiska begrepp  
 
Som avslutning och sammanfattning av detta stycke vill jag redan här nämna de analytiska 
begrepp jag valt att sammanfatta ovan teoretiska utgångspunkter med och som jag alltså  
senare kommer att använda som ledande begrepp i analysen (se kapitel 6). De analytiska 
begreppen är:   
 
* Verktyg/redskap 
* Kommunikation, interaktion och samspel 
* Kulturellt kapital  
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Som redan nämnts (se kapitel 2.4) utkristalliserades de analytiska begreppen efter det att jag 
genomfört intervjuerna och utgångspunkten är alltså från början det empiriska materialet. De 
analytiska begreppen hjälper mig i kategoriseringen och struktureringen av empirin och i en 
förlängning i besvarandet av mina två frågor. De begrepp jag valt ut är således de som jag 
fann vara mest tillämpbara för detta ändamål.      
  
5 Informanter  
 
Här presenteras kort de intervjuade föräldrarna. Jag berättar om deras familjesituation, vilken 
sysselsättning de har samt kommenterar kort hur högläsningssituationen ser ut i respektive 
hem. I analyskapitlet kommer sedan en mer ingående redogörelse/analys av vad föräldrarna 
berättat i intervjuerna. 
 
Morgan 
 
Morgan är 42 år och hans fru är 38 år. Tillsammans har de två döttrar, 7 och 4,5 år gamla. 
Morgan säger att han och hans fru läser väldigt mycket för barnen – minst en sagobok om 
dagen, men gärna två. De läser varje kväll i ca 40 min till 1 timme och det sker då enskilt, det 
vill säga de turas om att läsa för varsitt barn, men gör det samtidigt. Morgan jobbar på 
nätterna med att köra tidningar och brukar därför lägga sig tidigt på kvällarna. Samtidigt som 
han själv skall gå och lägga sig tar han med ett av barnen och läser högt i sängen. 
 
Morgan är i grunden snickare och började arbeta som sådan direkt efter gymnasiet, men sedan 
han i början av 90-talet blev arbetslös har han i stället arbetat på kontor och nu alltså med 
tidningsutkörning. Detta gör han på halvtid, eftersom han lider av kronisk huvudvärk och 
därför måste vara sjukskriven till hälften. Att som han gör arbeta utomhus är positivt med 
tanke på besvären han lider av, tycker han. Att få frisk luft och röra på sig hjälper till att få det 
att fungera såväl hemma som på jobbet.  
 
Vad gäller utbildning, så hade Morgan under en tid tankar på att bli lärare. Han började läsa 
på Komvux, men tyckte att matematiken blev för svår och lade planerna på hyllan.  
 
Pernilla 
 
Pernilla är 32 år och gift med en brandman som är 30 år. De har en son som är tre år gammal. 
Under gymnasietiden jobbade Pernilla extra med att rensa ogräs på ett museum och när hon 
sedan var klar med gymnasiestudierna fick hon jobb i muséets reception, där hon till slut blev 
receptionsansvarig. När en kollega på muséet tyckte att ”Det är förspilld kvinnokraft att du 
jobbar här i receptionen”, så började hon fundera på att läsa vidare. Efter mammaledigheten 
gjorde hon så slag i saken och började läsa en fristående högskolekurs i 
dramakommunikation. Efter detta sökte hon in på ett program som syftar till en examen inom 
socialpsykologi. 
 
Pernilla säger att de kom igång ganska sent med högläsning för sin son – de började när han 
var ungefär två år. Barnböckerna intresserade inte pojken så mycket. Han var en aktiv kille 
som nog hellre rörde på sig än satt stilla och lyssnade när mamma läste högt. Nu har det dock 
blivit en kvällsrutin att läsa vid läggningen.  
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Helena 
 
Helena är 40 år och har två barn, en pojke som är 11 år och en flicka som är 6 år. Hon är 
ensamstående sedan 1 år efter att ha levt tillsammans med barnens far i 20 år. Helena har 
barnen på veckorna och pappan har dem varannan helg, men han träffar dem även mycket 
däremellan, eftersom han inte bor långt borta. Helena och barnens far har en mycket god 
kontakt, säger Helena. 
 
Helena gick samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet, ströjobbade i ett års tid och läste sedan, 
inspirerad av en kamrats föräldrar, till socionom. Hon har arbetat som skolkurator, under 16 
års tid som kurator på en ungdomsmottagning och arbetar idag med familjebehandling inom 
socialtjänsten.  
 
När barnen var mindre var högläsning ett inslag mer eller mindre varje kväll, säger Helena 
och fortsätter: ”Mina barn har inte själva så mycket kommit fram och släpat på böcker och 
velat att vi skall läsa…”. Helena började läsa för pojken när han var 1-2 år. Pappan jobbar på 
oljeraffinaderi och var ofta hemifrån flera dagar, och ibland 2-3 veckor, i sträck, så det var i 
första hand Helena som läste.  
 
Jenny 
 
Jenny är 35 år och hennes man är 40 år. De har en flicka som är 7 år och en pojke som är 4 år. 
Jenny är utbildad lärare i samhällsvetenskapliga ämnen för de senare åren, det vill säga år 4-9. 
Nu jobbar hon i en 6.a och undervisar i många olika ämnen, inte bara de samhällsveten-
skapliga. Maken är officer. 
 
I stort sett varje kväll läser antingen Jenny, men ibland även hennes make, högt för barnen. 
Enda undantaget är om de varit borta och kommer hem sent. Dottern har börjat få läsläxor i 
skolan, så ibland läser hon ett litet stycke för den av föräldrarna som läser högt på kvällen.  
 
Nader 
 
Nader och hans fru har 4 barn som är 18, 15, 13 och 5 år. Nader jobbar som elevassistent på 
en grundskola och hans fru jobbar på ett gymnasium, efter att under många år ha varit hemma 
med barnen. 
 
Nader är född i Libanon och kom som flykting med sin familj till Sverige i slutet av 
sjuttiotalet, då han just hade gått ut den naturvetenskapliga linjen på gymnasiet. Frun, som 
kommer från Turkiet, träffade han i Sverige. Naders modersmål är arabiska, medan hans frus 
modersmål är turkiska. Hemma pratas svenska och arabiska (Naders fru kan arabiska, men 
Nader kan inte turkiska), och barnen har därmed blivit tvåspråkiga.  
 
Nader och hans fru började läsa berättelser på kvällarna för barnen när de var 2-3 år. De tre 
äldre barnen har nu blivit så stora att det bara är den femårige pojken de läser för numera.  
 
Anledningen till att jag ovan redogör för Naders bakgrund mer ingående än vad som gäller för 
övriga informanter är att den särskiljer sig från de andra och också har stor betydelse för mina 
kommande analytiska resonemang. 
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Hanna 
 
Hanna är 33 år och har tillsammans med sin man, som är 36 år, en son som är 5 år och en 
dotter som är 3 år. Hanna arbetar som projektledare på ett företag och hennes man är 
fastighetsförvaltare. 
 
Hanna växte upp i, som hon själv säger, en ”håla” i södra Sverige. Efter grundskolan gick hon 
teknisk linje på gymnasiet och läste sedan till byggnadsingenjör. När hon var färdig 
byggnadsingenjör flyttade hon till en större stad. Det var svårt att få jobb på det område hon 
hade utbildning för, så hon tog jobb som säljare och läste sedan mer högskolekurser, nu inom 
programmering. Till slut fick hon jobb som programmerare och via ett par olika jobb 
hamnade hon där hon är idag. 
 
Hanna och hennes man turas om att läsa högt för pojken på kvällen. Flickan somnar ofta 
tidigare och då ”blir det kanske att man läser nå’n bok mitt på da’n eller så…”, säger Hanna.  
 
6 Analys  
 
Analysen av intervjuerna gör jag genom att utgå från ett antal centrala begrepp/teman som 
tagits upp i den teoretiska referensramen. Dessa teman redovisas nedan och mina tankar kring 
dem förklaras med hjälp av kompletterade frågor, som alltså skall ses som ett förtydligande av 
hur jag använder begreppen i analysen. I analysen kommer jag sedan att med hjälp av citat ur 
intervjuerna exemplifiera de tankar som föräldrarna delat med sig av.  
 
Teman: 
 
* Verktyg/redskap - på vilka sätt används högläsningen som ett verktyg/redskap för de 
intervjuade och deras familjemedlemmar? 
 
* Kommunikation, interaktion, samspel – hur framträder aspekter kring lärande i 
informanternas resonemang om högläsning? 
 
* Kulturellt kapital - kapital, habitus, socialt fält, social identitet – hur framträder 
informanternas bakgrund och/eller nuvarande sysselsättning som en påverkande faktor vad 
gäller tankarna kring högläsning? 
 
Begreppet verktyg/redskap skiljer sig från de övriga på så vis att det är av mer konkret och 
gripbar karaktär och på grund av detta har jag i stycket som rör detta tema låtit citaten tala 
mer än vad som är fallet i de nästföljande styckena, där möjlighet i större utsträckning ges till 
mer abstrakta resonemang. Det första stycket om verktyg/redskap tjänar också delvis som en 
bakgrund till de två nästföljande, då mycket av det som framkommer kring på vilket sätt 
högläsningen används som ett verktyg eller redskap även reflekteras i resonemangen kring 
kommunikation, interaktion samt kulturellt kapital. Detta är en effekt av det helhetsperspektiv 
som det sociokulturella perspektivet karakteriseras av.   
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6.1 Verktyg/redskap 
 
Det första temat handlar om vilka verktyg/redskap man som människa kan använda sig av för 
att förstå och agera i omvärlden. I denna min analys ser jag högläsningen som ett verktyg för 
en förälder att nå olika resultat. Vilken typ av resultat man vill uppnå varierar mellan de 
intervjuade föräldrarna. Man kan urskilja några olika typer av resultat och göra en indelning 
med följande rubriker, där resultatet handlar om att uppnå:  
 

- Avkoppling 
- Samvaro 
- Språklig utveckling 
- Fantasi 

 
Avkoppling 
 
Gemensamt för alla de intervjuade föräldrarna är att de ofta använder högläsningen som en 
del i en nattningsprocedur och då till stor del på grund av den avkopplande effekt de anser att 
högläsning har.  
 
Den av intervjupersonerna som kanske främst representerar det motiv som har med 
avkoppling att göra är Morgan, som också läser mycket för egen del och då med främsta  
syfte att få just avkoppling. Han nämner också att hans mor inte läste i någon stor 
utsträckning, utan i stället ägnade sig åt handarbete, vilket även det ger avkoppling. 
 
Morgan: Jag tycker det är väldigt skönt och roligt att läsa böcker själv och vill att barnen 
skall komma in i samma vana, då… Sen om det blir så, det vet jag inte, men jag vill det.   
 
Även Jenny talar om hur högläsningen är ett sätt att varva ner på kvällen och när hon talar om 
läsning för egen del, så får hon något längtande i blicken. 
 
Jenny: Tänk att bara få sätta sig ner och läsa en bok! Det är ju det man drömmer om 
ungefär…! Avkoppling… bara få sätta sig ner och försvinna i en bok… då kan man ju inte 
sluta, om det är nå’t som fängslar en… 
 
Hanna talar om vikten av att kunna lyssna. 
 
Hanna: Dels är det ju avkoppling… att man kan sitta ner och va’ avkopplad… barnen har ju 
så mycket spring i sig… Jag tycker det är lika viktigt att kunna koppla av och lära sig att 
lyssna…  
 
En reflektion jag gör kring de föräldrar som starkast poängterar avkopplingens betydelse är, 
att dessa föräldrar samtidigt hör till dem som i störst utsträckning talar om stress. Såväl Jenny 
som Hanna tycker sig ha svårt att få tiden att räcka till och högläsningen torde alltså särskilt i 
deras fall vara ett sätt att nå avkoppling inte bara för barnens skull utan minst lika mycket för 
deras egen skull. Morgan talar inte om stress i bemärkelsen tidsbrist, men däremot kan han 
endast arbeta deltid på grund av att han lider av kronisk huvudvärk, vilket likaväl som 
tidsbrist skulle kunna vara en anledning till att extra mycket ha behov av avkoppling.  
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Samvaro 
 
Motiv som har med samvaro och gemenskap att göra hänger nära samman med avkoppling 
och nedvarvning. Jenny tycker att högläsningsstunden är ett tillfälle att mysa tillsammans och 
man förstår att hon lägger lika stor betoning på ”mysa” som ”tillsammans”. 
 
Helena: Dels är det ett sätt att varva ner och komma till ro när de skall sova, men sen är det 
ju mycket med samvaro… för mig är det en… en go’ stund tillsammans med mitt barn… man 
har ett gemensamt uppmärksamhetsfokus… Det tror jag stärker anknytningen med barnet.  
 
Inte bara mental samvaro utan även rent fysisk närhet omnämns i sammanhanget. Särskilt 
Jenny, vars son är 11 år och börjar bli så stor att kramar inte faller sig lika naturligt längre, ser 
lässtunderna som tillfällen att komma nära. 
 
Liksom de flesta av de intervjuade föräldrarna menar Pernilla att det finns flera motiv till 
varför hon läser högt, men ett centralt begrepp i sammanhanget för hennes del är det hon 
kallar ”connection”. Hon ser på högläsning som ett sätt att umgås, läsa och berätta. 
 
Pernilla: Han är ju med lika mycket i berättelsen som jag… Det är ju inte högläsning i den 
formen att jag läser mening för mening, för han är ju så pass liten än…Det blir historier 
utifrån bilderna… Vi snappar upp något som står i texten och så bygger vi upp en historia 
kring det… så minns han ju ofta det och kanske börjar berätta själv… Så det är ett samspel 
mellan oss, mer än kanske enbart högläsning. Ibland tar han boken och säger: Nu är det min 
tur! 
 
Att se högläsningen som verktyg för att nå samvaro är direkt sammanhängande med de 
resonemang som förs nedan angående temat om kommunikation, samspel och interaktion. 
 
Språklig utveckling 
 
Den av de intervjuade föräldrarna som åtminstone relativt sina egna motiv lade allra mest vikt 
vid den rent tekniskt språkliga utvecklingen som effekt av högläsning var Nader. Med 
tekniskt språklig utveckling avser jag den utveckling som sker som resultat av ren övning, det 
vill säga genom att exempelvis säga efter och upprepa och på så sätt lära sig ords betydelse, 
hur de uttalas och betonas. Med ett sociokulturellt helhetstänkande är det tveksamt om man 
kan särskilja den tekniska utvecklingen, eftersom även denna måste anses vara beroende av de 
kommunikativa faktorerna. Dock, eftersom jag i Naders resonemang urskiljer tankar som 
specifikt rör det jag kallar teknisk utveckling, så anser jag att denna aspekt kan och bör 
analyseras som en separat del i den sociokulturella helheten. 
 
Nader: […]…ett bra sätt för honom också att lära sig… om man läser tydligt och så… stanna 
ibland och förklara för honom precis hur man ska läsa och så… Han lär sig lite tekniken… 
sättet att läsa på… 
 
Det Nader och hans fru vill i första hand är att barnen skall lära sig svenska och de har därför 
valt bort att låta barnen få hemspråksundervisning i skolan.  
 
Nader: Det är svenska vi har valt för våra barn från början… bättre koncentrera sig på att bli 
bra på svenska…Vi har inte räknat med att åka tillbaka… 
 



 

 22 
 
 

Jenny, som är lärare, nämner ordförståelse som ett motiv, men endast i en bisats i meningen 
om att varva ner, skapa gemenskap och mysa. Dock ser hon även språkutvecklingen som 
ytterst viktig, vilket framgår när hon resonerar kring läsningens betydelse.  
 
Jenny: Kan dom inte läsa kan dom inte klara matten kan dom inte klara nånting… Läsningen 
är så betydelsefull! 
 
Jenny talar också om att hon vill försöka få sin dotter att titta mer på orden än på bilderna, 
vilket också är ett resonemang som tyder på ett mer tekniskt perspektiv på språkutvecklingen.  
 
Även Hanna kopplar högläsning till läsinlärning på ett plan som är av den tekniska 
karaktären, då hon tänker tillbaka på sin barndom. Mamman var frisör och under det att hon 
var mammaledig hade hon dagbarn i hemmet.   
 
Hanna: : […].. då minns jag att jag läste för dom. Det jag minns är… att till slut kunde man 
liksom bara hänga med i texten… Man lärde sig nog läsa fortare, tror jag…[…] Mamma 
läste ju då, och sen till slut satt man där och läste… Så jag har inte den känslan av att man 
lärde sig läsa, utan rätt vad det var så… Det skapar intresse, man vill ju veta vad det står… 
 
Fantasi 
 
Lärande i form av språkutveckling är inte något de intervjuade föräldrarna nämner i första 
hand, även om de tycker att det är viktigt. Något de talar mer om är den utveckling av barnets 
fantasi som flera av föräldrarna kopplar till högläsning.  
  
Helena: Barnet kan ju inte uppleva allting och då blir ju böckerna ett sätt att uppleva och få 
referensramar… för hur man kan tänka och hur det kan bli i livet… och platser som finns och 
hur andra barn kan tänka… Jag tänker också att en del barnböcker är mer fantasibetonade 
och då kan man liksom fly in i den fantasivärlden… Ja, det stärker barnets utveckling som 
helhet, tror jag… 
 
Även i Pernillas resonemang och berättelse om hur det går till när hon och sonen läser 
tillsammans visar på hur fantasin har en central roll, då hon talar om hur de bygger upp en 
historia.  
 
Pernilla: Det blir historier utifrån bilderna… vi snappar upp något som står i texten och så 
bygger vi upp en historia kring det… så minns han ju ofta det och kanske börjar berätta 
själv… 
 
Jennys dotter lånar mycket bilderböcker, men Jenny försöker få henne att läsa själv och låna 
böcker med mer text och mindre bilder. Detta förklarar hon med att hon tycker att mycket är 
serverat i bilderböcker och att man inte behöver använda fantasin på samma sätt när man läser 
bilderböcker. Ovan har delar av Jennys resonemang kring detta fått exemplifiera hennes 
tekniska syn på hur språket kan förbättras genom högläsning, men den avslutning om fantasi 
som här inkluderas visar också på ett perspektiv enligt vilket böcker med färre bilder och mer 
text antas stimulera fantasin mer än böcker med många bilder och mindre mängd text.    
 
Jenny: Jag försöker få in Emma på läsandet… så hon ser orden…[…]… att hon lär sig mera 
så…få henne se mer på orden än på bilder… Och om hon inte gör det, så fantiserar hon ju 
ihop hur figurerna, som draken, ser ut… 
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Även Hanna talar om frånvaro av bilder som stimulerande för fantasin och färgar sitt 
resonemang med en teori om att ”tänka 3D”.  
 
Hanna: …Och sen så stimulerar det ju fantasin, speciellt för Noa när man går på böcker med 
mer text… att han själv kan fantisera om vad man läser om… Om man tittar på film så får du 
ju det serverat… Om du inte har bilderna serverade, så lyssnar du mer… då kan du själv 
tänka ut texten… Jag tror att ju färre bilder, desto mer tvingas du att faktiskt lyssna för att ta 
till dig. […] När man läser så stimuleras fantasin och att man ser… att man kan visualisera 
det man ser… så att det inte bara blir att man blir serverad med bilder… jag tror även att det 
hjälper utvecklingen… att man inte tänker ’platt’ – man kan ’tänka 3D’… haha!... Att du kan 
föreställa dig saker… om man läser mycket böcker om… om jag till exempel träffar nå’n som 
ska förklara en sak för mig, så kan jag ju lättare föreställa mig och leva mig in i det han 
berättar… Jag tror att man utvecklar dom sinnena… att man kan visualisera saker… 
 
Sammanfattningsvis, när det gäller resonemangen kring hur fantasin stimuleras, är det 
intressant att notera de skillnader som märks i de resonemang som förs av Pernilla, Jenny och 
Hanna. Jenny och Hanna förespråkar båda färre bilder så tidigt som möjligt, vilket enligt dem 
skulle stimulera fantasin bättre, då det tvingar barnet att själv se bilderna framför sig. Pernilla 
däremot ser bilderna som stimulerande för fantasin, då hon menar att man skapar berättelser 
utifrån bilderna. Pernilla nämner visserligen den ringa ålder hennes son ännu har som en 
aspekt att eventuellt ta hänsyn till i detta resonemang, men de båda perspektiven är ändå  
såväl intressanta som relevanta att reflektera över. 
 
6.2 Kommunikation, interaktion och samspel 
  
Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker utveckling och lärande huvudsakligen i samspel med 
andra. Successivt övergår utvecklingen från att huvudsakligen bestämmas av biologiska 
faktorer till att i stället vara beroende av de sociokulturella betingelserna i en individs 
omgivning. Det är alltså genom kommunikation med andra individen utvecklas och lär sig 
nya saker. 
 
Som tidigare nämnts talar de intervjuade föräldrarna inte så mycket om den språkliga 
utvecklingen i vad jag kallar tekniska termer. Vad man däremot kan märka i deras 
resonemang är att de flesta ser högläsningen som ett tillfälle att diskutera och samtala med 
barnet och i några av fallen framträder en känsla och medvetenhet om att man som förälder 
påverkar sitt barn i högläsningssituationen. 
 
Morgan säger att ju mer text det är i boken desto mer frågor väcks och desto mer samtal blir 
det kring berättelsen. Frågorna behöver inte handla om det man läser just för stunden, utan 
kan lika gärna gälla något de läste i förrgår till exempel. Särskilt den stora flickan kommer 
också med frågor som så att säga är sprungna ur boken och samtidigt relaterar till exempelvis 
något som hänt i skolan under dagen. Den lilla flickan pratar däremot fortfarande bara om vad 
som händer i själva boken. 
 
Han talar vidare om hur han märker att han påverkar lässituationen genom sitt sätt att läsa 
boken och i citatet nedan framskymtar det samspel mellan dotter och far som 
högläsningsstunden är och hur detta samspel leder den kommunikativa processen framåt och 
uppåt och därmed skapar grogrund för utveckling. 
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Morgan: Om inte jag gillar en bok, så märker ju dom det… kanske inte med en gång, men… 
Det är ju det… man får ju inte läsa en bok en gång, utan kanske många gånger… De flesta 
böcker som dom vill läsa om igen är de böckerna som jag tycker om… Jag färgar med tonfall 
och så… Det fattar dom – kanske snabbare än vad jag gör… Barn är inte dumma – dom är 
klipska! 
 
Morgans syn på kommunikationens roll i lärandesammanhang framträder också när han 
berättar om hur han tidigare i livet tänkt sig en bana som lärare i naturvetenskapliga ämnen, 
men att planerna lades åt sidan när de matematiska studierna blev honom övermäktig. De 
humanistiska ämnena hade också varit ett alternativ, men en litteraturvetenskapslärare som 
inte premierade reflektion och egna åsikter hos studenterna gjorde att hans intresse för ämnet 
snabbt svalnade.   
 
Morgan: Jag ville lägga in egna åsikter och reflektioner, men det fick man inte, så då 
ledsnade jag…   
 
Som nämnts ovan menar Morgan att en bok med mer text genererar mer frågor och diskussion 
än en bok med mindre mängt text, men Helena har en motsatt upplevelse. Hennes elvaårige 
son brukar numera inte längre ställa några frågor eller kommentera när Helena läser för 
honom.  
 
Helena: För då blir det ju inga bilderböcker, utan bara text i dom böckerna… 
 
Däremot tycker hon, liksom Morgan, att hon påverkar lässituationen med sitt eget sätt att läsa.  
Ibland läser Helena en bok rakt igenom och med mindre inlevelse än vid andra tillfällen, och 
hon tror att hennes sinnesstämning påverkar dottern vad gäller hur mycket frågor hon ställer 
och hur mycket kommentarer hon har. Helena känner också att hon anpassar sig till flickans 
nivå på så sätt att hon gör tillägg eller fördjupar med en förklaring när hon tror att flickan inte 
riktigt förstår. 
 
Helena gillar inte den typen av böcker som är baserade på exempelvis en Disney-film, där 
man alltså gjort filmen först och sedan skrivit en bok med samma handling. Hon tycker att det 
är dålig kvalité på dem och att handlingen är obegriplig – att det ger en känsla av att man gjort 
en resumé av en film.  
 
Helena: Och så kom hon dit och så gjorde hon det och så flydde dom dit och så tappa’ hon 
den och så… Korta referat! […] En bra bok tilltalar en vuxen också, på nå’t vis… Det finns 
nå’n dimension i den som man gillar själv, som vuxen… Siv Widerbergs böcker till exempel… 
och Trollpappan… Det här med Barbie… hon är ju så perfekt och hon är ju filmstjärna och 
hon lyckas jämt och gör allting rätt och blir alltid upptäckt och är alltid omtyckt av alla... 
Näe, alltså, det är… jag tror… det är inget bra budskap för små tjejer… Nej, jag gillar mer 
när det är… det kan va’ fantasiberättelser också… men när det är liksom mer känslor och att 
saker och ting blir fel, och hur ska man göra nu, och man kanske bråkar, men så hittar man 
en lösning och… sån’t gillar jag!  
 
Helena beskriver livfullt ett händelseförlopp ur en sådan bok, där både barn och vuxna är 
arga, men hur sedan allt reds ut.  
 
Helena: Så’na böcker gillar jag! Det fångar även barnen – absolut! Det förstår man då det 
kommer kommentarer och de vill höra boken igen… Framför allt kommentarerna är kvittot på 
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detta… ’Gud, vad äckligt!’… ’Det där var dumt!’… De reflekterar… Sen får man inte 
glömma bort att det jag tycker är pedagogiskt riktigt eller mindre viktigt… det kan ju ge dom 
annat än det jag tänker… så jag tänker… jag låter Sara läsa de där veterinärböckerna… 
tänker att det ger henne väl nå’nting, även om jag först tycker det är skit… Sara är väldigt 
klädintresserad till exempel och väldigt intresserad av detaljer på skärp, skärningar… hon 
tittar kanske på så’nt och det kan stimulera henne och då ska inte jag sitta och döma att det 
ska va’ nå’t dåligt budskap… Men det är skönt att jag styr lite… det handlar om hur man 
presenterar en bok… om jag står på mig, så får hon tillgång till en värld som hon annars inte 
hade fått, för att de inte hade rosa färg på omslaget, liksom… Men den kan fånga ändå…  
 
Pernilla tycker också att det är svårt att hitta bra barnböcker och det hon i första hand nämner 
som problematiskt är de könsroller hon tycker speglas i barnböckerna.  
 
Pernilla: Det tänker jag på varenda gång när jag öppnar en bok… hur pass inriktat det är mot 
manligt eller kvinnligt beteende, och att vi faktiskt lär våra barn detta, även genom 
högläsning. 
 
Pernilla (om en bok om tomtar, som hon läser för sonen): Man kan hitta något nytt varje 
gång… Men det är väldigt könsstereotypiskt med… det är flickorna som lagar mat… tomtefar 
och tomtepojkarna hamrar och snickrar… så’nt som anses vara typiskt manligt…  
 
För att försöka komma ifrån genusproblemet vid högläsningen försöker Pernilla att inte alltid 
berätta bara precis det som står i texten. I stället gör hon om lite, på så sätt att hon till exempel 
låter flickorna sköta pojkarnas sysslor och tvärtom.  
 
Pernilla: Jag reflekterar över det dagligen och försöker verkligen ha med mig det i uppfostran 
och mitt sätt att lära ut… också genom böckerna. Mitt bidrag är ju det genom min son – att 
han inte får för sig att han är förmer för att han är kille när han väl kommer ut… som 
utbakad… sen är det ju så mycket som påverkar… det är inte så lätt… 
 
Pernilla pratar vidare om hur hon tror att det är en mognadsprocess hos barnet som bestämmer 
i vilken utsträckning barnet förstår att det som är i boken inte är verkligheten. Likaså handlar 
det om mognad, menar Pernilla, att kunna koppla berättelserna till verkligheten.   
 
Pernilla: Om man kan förstå att det som är i boken inte är… alltså det är i en bok! – och det vi 
pratar om kan kopplas till verkligheten på nå’t sätt… 
 
6.3 Kulturellt kapital 
 
När det gäller Bourdieus begrepp kapital, habitus och sociala fält kan man se vissa samband i 
de intervjuades berättelser. För ett par av föräldrarna är det till exempel extra tydligt att 
utbildning och yrkesroll är tungt vägande i deras kulturella kapital och också påverkar den 
habitus, det vill säga det handlingsmönster, tänkesätt och värderingar, som är resultatet därav.  
 
Pernilla, som talar mycket om genusperspektiv och att hon tycker illa om den syn på de olika 
könsrollerna hon anser lysa igenom i barnlitteraturen, säger själv att hon i dessa sina tankar 
blivit påverkad av sina studier. Sedan två år tillbaka läser hon ett högskoleprogram som syftar 
till en examen inom socialpsykologi. Hon har läst två av programmets tre år och har så smått 
börjat fundera över vad som sedan skall hända. Utbildningen handlar om sådant som 
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mänskligt samspel, grupprocesser och konflikthantering och Pernilla pratar om att sedan 
jobba inom exempelvis behandlingsvården. 
 
Även Helena, som arbetar inom socialtjänsten, resonerar kring högläsning och barnlitteratur i 
termer som kunde varit tagna ur hennes yrkesmässiga sammanhang. Helena har nämligen 
specialkompetens inom samspelet/anknytningen mellan föräldrar och barn.  
 
Helena: Att stärka samspelet mellan föräldrar och barn, det stärker barns utveckling… Vi har 
metoder för det… kunskaper kring samspelets betydelse för barns utveckling - konkret vad 
kommunikationen består av… vad händer när man kommunicerar med varandra? En 
bedömning till exempel kan vara att ’Det här barnet kan inte benämna sina egna 
lekhandlingar’… Det måste man kunna när man ska leka med kompisar – här kommer 
traktorn, nu gräver jag ett garage, nu ska jag klä av dockan… - man måste kunna sätta ord… 
Annars kanske kompisen börjar lägga saker i gropen, som egentligen var ett garage – det blir 
konflikt, traktorn i huv’et och det är kört!... Vi kan ibland föreslå föräldrar, som ett råd 
[verktyg; min anm.] bland andra, att läsa med sina barn. 
 
Nader däremot har en bakgrund som krigsflykting som nästintill oundvikligen torde påverka 
honom i många olika sammanhang, och då även när det gäller tankar kring högläsning. Han 
kom till Sverige på 70-talet och bär med sig minnen från ett krigsdrabbat Libanon. Nader 
framhåller att han inte vill att hans barn skall läsa eller se filmer om otäcka saker som krig och 
liknande. Inte någon av de övriga föräldrarna nämnde denna aspekt och det måste anses 
talande att just Nader är den som tar upp ämnet.  
 
Nader arbetar som elevassistent på en grundskola sedan han utbildade sig till fritidsledare på 
en folkhögskola för några år sedan. Nader, liksom Helena respektive Pernilla, jobbar alltså 
med och har studerat sociala frågor som handlar om att vägleda andra människor. Att detta 
skulle påverka Nader som det påverkar Pernilla och Helena är dock inte synligt på något 
tydligt sätt i hans resonemang. Slående är däremot det faktum att så många av de som ställt 
upp på att bli intervjuade studerar eller arbetar med sociala frågor. Även Jenny, som arbetar 
som lärare, hör till dem av de intervjuade som studerat ämnen som handlar om samspel 
människor emellan (pedagogik mm) och numera arbetar med och nära människor, det vill 
säga eleverna.  
 
När det gäller i vilken utsträckning man läste (såväl högt som för egen del) i de intervjuades 
barndomshem och vilka eventuella minnen i samband med läsning småbarnsföräldrarna har,  
så är variationen stor i vad de intervjuade berättar. Dock kan konstateras, att flera av 
föräldrarna uttrycker en viss skam över att inte själva läsa mer skönlitteratur än vad de gör, 
och detta uttrycks både av de som vuxit upp i hem där man läste mycket och av de som vuxit 
upp i hem där man inte läste mycket.  
 
Morgan, som själv läser väldigt mycket skönlitteratur, berättar att hans föräldrar inte alls läste 
mycket för egen del. Han säger också, att hans fru bara läser tidningar, men inte mycket 
skönlitteratur.  
 
Pernilla har själv läst mycket alltsedan hon var liten, men nu under studieåren handlar det 
mest om facklitteratur. Hon önskar att hon tog sig tiden att läsa mer skönlitteratur. Hennes 
egen mamma har alltid läst väldigt mycket.  
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Pernilla: Det har jag fått därifrån. Hemma fanns det bokhyllor med massor av böcker, så det 
fanns alltid tillgång till böcker.  
 
Pappan var snickare och läste mycket tidningar och löste ofta korsord. Pernilla säger sig 
förvånas över hur man kan vara så allmänbildad som han är, utan att läsa så mycket böcker. 
Hon säger att hon tidigare haft en fördom om att om man bara läser serietidningar eller 
vanliga tidningar, så får man inte samma bilder framför sig och inte samma språkliga kunskap 
som hon själv är ute efter när hon läser eller när hon läser för sin son.  
 
Helena säger att hon inte minns så mycket från sin barndom när det gäller högläsning, men 
hon minns att hon fick böcker i julklapp varje år. Hennes mamma, som arbetade med 
folkbokföring, var väldigt bokintresserad och Helena visste att hon ville att dottern skulle läsa. 
Mamman läste mycket själv och hon sa ofta att det är jättebra att läsa.  
 
Helena: Men alltså, jag läste väldigt sällan de där böckerna… Jag var inte intresserad… 
 
Pappan var ingenjör och läste inte så mycket efter vad Helena kan minnas. Det var mamman 
som stod för det bokliga utbudet i familjen.  
 
Helena: …och det är väl därför jag ger mina barn böcker… Det liksom hör till att varje gång 
man fyller år och varje jul så ska man få nå’n eller några böcker, och så lite kläder och nå’n 
leksak… jag minns bara att jag fick en massa böcker som jag aldrig läste… Jo, jag läste dem 
kanske i och för sig… Kulla-Gulla… På nå’t vis kände jag ändå att det var hon som ville att 
jag skulle läsa… jag har mer ett minne av att jag hade massa böcker som jag inte läste… Jag 
hade nog behövt en liten knuff, faktiskt... Det är det dåliga samvetet jag minns… Mamma sa 
att ’ska du inte läsa lite?’ Jag kanske hade behövt mer handfast hjälp… ’Jag kan läsa första 
kapitlet för dig’ eller läsa varannan gång, som jag o Filip gör… 
 
Inte heller Jenny läser så mycket för egen del.  
 
Jenny:  Det är ju värre med det… Usch… jag läste jättemycket när jag var yngre… men nu… 
blir inte så mycket tid… Man läser nå’n gång… Da Vinci-koden, som man måste ha läst…Nä, 
för lite alltså, det känner jag…  
 
Jennys mamma är sjuksköterska och pappan försäljare. Jenny minns inte att mamman läste 
högt för henne och hennes bror, men mamman säger att hon och pappan läste ganska mycket 
för dem. Däremot minns Jenny att när hon var 8-10 år läste hon själv väldigt mycket. Hon 
läste alltid i sängen innan hon somnade och hon kunde sitta hemma i soffan i en timme eller 
två och bara läsa. Mamman läste ganska mycket för egen del. Pappan läste, liksom brodern, 
serietidningar. 
 
Jenny: Man läser ju med barnen i skolan också… läser ju då in fakta ibland, men inte så 
mycket hemma att jag läser skönlitterärt… 
 
Nader talar om sin uppväxt och berättar att pappan var analfabet, men att mamman kunde läsa 
och skriva lite. De hade också alltid väldigt mycket att göra. Mamman tog hand om barnen, 
som var många, och pappan, som var vaktmästare, jobbade nästan jämt. Att gå i skolan tyckte 
Nader var jätteroligt, men Nader menar att man fick klara sig själv på ett helt annat sätt än vad 
barn såväl i Libanon som Sverige behöver göra idag.  
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Enligt Hanna läste hennes föräldrar inte mycket för egen del under hennes uppväxt. Hanna 
själv prenumererade på Kalle Anka-tidningen.  
 
Hanna: Vi slogs nog om den, jag och mamma…Jag har aldrig varit och är fortfarande inte 
nå’n storläsare, för att jag känner att jag hinner inte. Men jag är med i en bokklubb 
[bokcirkel; min anm.]. Vi är några kompisar som har en bokklubb, men jag är det svarta 
fåret, för jag är alltid den som inte har läst… träffas en gång var sjätte vecka kanske... och så 
bestämmer man en bok man ska läsa… 
 
Teorin kring kulturellt kapital handlar om de kunskaper och erfarenheter vi så att säga har 
med oss i bagaget. När det gäller läsning av skönlitteratur ligger det nära till hands att 
resonera kring huruvida vissa av de intervjuade föräldrarnas skuldkänslor över att inte läsa 
tillräckligt mycket vare sig för egen del eller för sina barn har att göra med att de tycker sig 
vilja föra ett kulturellt arv vidare och inte tycker sig lyckas med detta. Många andra motiv har 
ju framförts, men när en del av föräldrarna till exempel talar om vissa böcker som sådana man 
bör ha läst, och om mödrar som ville att de skulle läsa, så leder detta tankarna till den aspekt 
som har att göra med att föra vidare en tradition i någon bemärkelse, såsom innehållet i vissa 
böcker eller vanan av att ägna sig åt en enligt många, av olika anledningar, nyttig 
sysselsättning. 
 
6.4 Delar i en helhet 
 
Viktigt att poängtera är att man måste se mina tematiska indelningar som delar i en allt 
överskuggande helhet. De olika delarna hänger samman och går i vartannat. Så kan man alltså 
i egentlig mening inte särskilja till exempel samvaro/gemenskap från fantasi eller 
kommunikation och samspel, eftersom de alla är delar i en kommunikativ och lärande helhet. 
Att även föräldrarnas tankar mynnar ur en sådan helhet märker man mer eller mindre tydligt i 
deras olika resonemang kring högläsning.  
 
Helena: Dels är det ett sätt att varva ner och komma till ro när de skall sova, men sen är det 
ju mycket med samvaro… för mig är det en… en go’ stund tillsammans med mitt barn… man 
har ett gemensamt uppmärksamhetsfokus… Det tror jag stärker anknytningen med barnet… 
Barnet kan ju inte uppleva allting och då blir ju böckerna ett sätt att uppleva och få 
referensramar… för hur man kan tänka och hur det kan bli i livet… och platser som finns och 
hur andra barn kan tänka… Jag tänker också att en del barnböcker är mer fantasibetonade 
och då kan man liksom fly in i den fantasivärlden… Ja, det stärker barnets utveckling som 
helhet, tror jag… Man delar det tillsammans… Och sen språkutvecklingen, inte minst…! Och 
att det pågår hela tiden… 
 
Pernilla: Jag tycker att läsningen är en så stor del i ens liv, ens kommande liv i alla fall… Det 
är en grund man lägger för både språket och hörseln… samspelet… det är så mycket mer än 
att bara orden kommer ut ur munnen.  
 
Jenny: Varför tror du att den här figuren gjorde så..? Man får ju igång också lite tankar 
kring… om de är pigga att de undrar ’varför sa den så? Va’ dum den va’!’ Hur skulle man 
gjort i stället?... Det är liksom både nytta och nöje, känns det som… Det ger något positivt 
samtidigt som det bara är lite mysigt. 
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Som jag ovan nämnt fungerar också stycket om verktyg/redskap delvis som en bakgrund till 
de två nästföljande, då det som där resoneras kring senare reflekteras i de följande 
resonemangen. Detta kan kort sammanfattas på följande sätt. 
 
I samband med avkoppling fick aspekten stress i mitt resonemang en roll med eventuell 
betydelse, och då stress är direkt kopplat till den situation en person befinner sig i är alltså 
detta en faktor som tycks kunna påverka det sätt man som förälder resonerar på. Vidare 
resonerades kring samvaro, vilket är en faktor som är uppenbart kopplad till de 
kommunikativa aspekterna som har att göra med hur omgivningen påverkar hur vi utvecklas 
som människor. Även den mer tekniskt orienterade språkutvecklingen togs upp till 
resonemang och då med poängtering av det faktum att inte heller denna aspekt kan särskiljas 
från de övriga, då denna utveckling i ett sociokulturellt perspektiv oundvikligen är beroende 
av den kommunikativa omgivningen. Det sista av de stycken som handlade om 
verktyg/redskap gällde stimulans av fantasin och i detta resonemang framgick tydligt det 
dubbelbottnat sociokulturella perspektiv man kan utgå från, då det inte är självklart på vilket 
sätt man skall anta att fantasin verkligen utvecklas. 
 
Efter att ha analyserat de teman som baserades på begreppet verktyg/redskap gick jag så in på 
temat om kommunikation, samspel och interaktion. I detta resonemang betonas ytterligare det 
som redan i temat om samvaro diskuterats, nämligen den effekt högläsningen har på grund av 
sina kommunikativa möjligheter. Betoningen ligger i de ytterligare resonemang som förs 
bland annat kring hur föräldrarna känner sig kunna påverka högläsningssituationen och de 
upplevelser barnet, och de själva, får och därmed den utveckling som sker. 
 
Det sista temat handlade om kulturellt kapital och i detta togs upp den roll de intervjuades 
sysselsättning och bakgrund kunde tänkas påverka deras sätt att resonera och tänka kring 
högläsning. Även i detta tema återspeglas aspekterna ur temat om verktyg/redskap, då 
exempelvis en viss sysselsättning kan påverka den syn man som förälder har när det gäller 
vad man har för mål med högläsningen, det vill säga på vilket sätt man använder 
högläsningen som ett verktyg. 
 
Sammanfattningsvis är det alltså många delar i en helhet som formar de intervjuade 
föräldrarnas tankar kring högläsning och i ett försök att analysera dessa tankar måste man anta 
ett holistiskt perspektiv och därmed se delarna som just delar i en helhet. 
 
7 Slutsatser och diskussion 
 
De två frågeställningar jag utgick från i denna studie var följande:  
 
1) Hur beskriver småbarnsföräldrarna högläsningsritualen?  
 
2) Är småbarnsföräldrarnas livssituation och bakgrund synliga i deras berättelser och hur 
samspelar dessa i så fall med deras syn på högläsning?    
 
Som svar på ovan frågeställningar kommer jag fram till följande slutsatser:   
 
- De intervjuade föräldrarna anser högläsning vara värdefullt och de har positiva upplevelser 
av att läsa högt för sina barn. Motiv som nämns angående varför man läser är avkoppling, 
samvaro, språklig utveckling och stimulans av fantasin. 
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- Samtal och diskussion i högläsningssituationen är en viktig del av sammanhanget för de 
flesta av de intervjuade föräldrarna.  
 
- Småbarnsföräldrarnas sociala tillhörighet och livssituation tycks avspegla sig i de tankar och 
resonemang som de uttrycker. Exempel på kulturellt kapital som avspeglas i berättelserna är 
studier, egna föräldrars värderingar och vanor samt upplevelser under uppväxten.  
 
Dessa slutsatser kan alla kopplas till de perspektiv som presenterades i den teoretiska 
referensram som jag använt mig av i denna studie. De motiv för högläsning som åsyftas i den 
första av slutsatserna utgörs av de verktyg/redskap som Säljö, inspirerad av Vygotsky, talar 
om. Den andra slutsatsen hänger nära samman med de resonemang Liberg, men även Säljö, 
representerar, nämligen de som handlar om den betydelse samtalet och samspelet med 
omgivningen har för utveckling och lärande. Den tredje slutsatsen kopplas i sin tur till 
Bourdieus och Abreus perspektiv på social tillhörighet och kulturellt kapital. 
 
Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer beskriva småbarnsföräldrars 
tankar kring högläsning. Med denna metod ville jag komma åt möjligheten att undersöka det 
samspel mellan individ och sociala förhållanden som äger rum i högläsningskontexten och 
som inte framkommer av en kvantitiv undersökning som SOM-undersökningen.    
 
Vad kom jag då fram till i min studie, som SOM-undersökningen inte kunde visa i sin 
statistik?    
 
Som första punkt i svaret på denna fråga och som koppling till den första slutsatsen vill jag 
här ta upp den titel jag gett denna studie: En go’ stund tillsammans med mitt barn. Med denna 
titel vill jag kommunicera det som sägs i den första av ovan nämnda slutsatser, nämligen det 
att de intervjuade föräldrarna i första hand nämner avkoppling och samvaro som motiv till 
varför de läser högt för sina barn. Detta är information som inte redovisas i SOM-
undersökningens statistik och som jag därmed finner vara en intressant slutsats i min studie. 
Föräldrarnas perspektiv kan vidare ställas i kontrast till den lärandeaspekt jag som författare 
antagit och det är intressant att efter att ha genomfört en sociokulturellt orienterad studie som 
denna fundera över den relation de båda aspekterna har till varandra. Med ett sociokulturellt 
perspektiv kan man nämligen, som jag ser det, inte särskilja de båda aspekterna, utan de bör i 
stället sägas vara två sidor av samma mynt, då samvaro i avslappnade former är nödvändig för 
att en god lärandeprocess skall kunna komma till stånd. Trots detta är det oftast den lärande 
aspekten som fokuseras på inom forskningslitteratur på området. Med ett sådant perspektiv 
kan man ställa sig den fråga som gäller huruvida man borde lägga större tonvikt än vad som 
görs idag på de aspekter som föräldrarna själva uttrycker som för dem mest betydelsefulla. 
 
När det gäller resultatet av en läsande aktivitet, såsom avkoppling, samvaro, stimulans av 
språk och fantasi, finner jag det också intressant att återkoppla till problematiken kring det 
som vi i dagens samhälle kallar informationskompetens. Även koppling till Peurells tankar 
om hur dagens barn och unga ägnar sig åt läsning på många olika sätt utöver det traditionella, 
det vill säga genom nya medier som exempelvis Internet, datorspel och så vidare, är relevant i 
det sammanhanget. Hos flera av de intervjuade föräldrarna framskymtar vidare en viss känsla 
av skam när det gäller den egna läsningen, då de inte anser sig läsa tillräckligt mycket av 
sådant som man ”bör” läsa. Det man bör läsa tycks i första hand vara skönlitteratur. Tidningar 
och annat icke-skönt ”räknas” inte. Med dessa referenser kopplade till innebörden av dagens 
syn på lärande, vilket beskrivs med begreppet informationskompetens, frågar jag mig om man 
inte helt enkelt idag istället måste anta ett perspektiv enligt vilket inte enbart skönlitteratur, 
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utan även nya medier, inklusive TV, datorspel och liknande, liksom även läsning av tidningar, 
serier och facklitteratur, anses lika utvecklande och positivt för den lärande processen. 
Läsande och informationsinhämtning från Internet till exempel kan ofta, som jag ser det, 
bland annat på grund av sin variationsrikedom, vara än mer anpassat för att utveckla 
informationskompetens än vad läsande av en skönlitterär bok är. Med ett sådant perspektiv 
kan man med en lättare känsla inombords acceptera det SOM-undersökningens resultat enligt 
vilket lånestatistiken för barnlitteratur är på nedåtgående medan utlåningen av nya medier 
ökar. Tillåter man sig det perspektiv som talar för att information i alla dess former och 
läsande i alla dess utövanden är positivt för lärandeprocessen, så behöver man inte känna oro 
inför siffrorna i statistiken. 
 
Även slutsats nummer två representerar resultat som går utöver det som SOM-
undersökningen kan bidra med och fungerar som fortsättning på ovan diskussion. I 
föräldrarnas resonemang kring den roll samtal och diskussion spelar i högläsningssituationen 
framgår det samspel som råder mellan barn och förälder – det samspel som är en av grunderna 
i det sociokulturella perspektiv denna studie grundar sig på. Denna undersökning har därmed 
gett kunskap om variationen i de tankar i form av attityder, känslor och åsikter som med ett 
sociokulturellt perspektiv är så avgörande för den lärande processen. Genom att lyfta ut och 
fokusera på denna aspekt möjliggörs överföring av denna studies resultat till ett vidare 
perspektiv – ett perspektiv enligt vilket för den lärande processen det sociala sammanhanget 
är av så stor betydelse att man enligt mig kan diskutera storleken av denna betydelse jämfört 
med den betydelse det har vilken aktivitet man faktiskt ägnar sig åt. Alltså: vad är viktigast – 
vilken typ av läsning man ägnar sig åt eller vilket socialt sammanhang det sker i?    
 
Slutsats nummer tre handlar om hur de intervjuades sociala tillhörighet och livssituation 
avspeglas i deras tankar och resonemang och här finner jag de kanske mest intressanta 
kvalitativa variationerna, då jag under intervjuerna fick ta del av tankar kring både exempelvis 
genusperspektiv och kvinnoideal i barnlitteraturen. De olika resonemang som förs av personer 
som i en kvantitativ studie troligen skulle tillhört samma statistiska stapel, diskuterar och 
fokuserar i mina intervjuer i vissa frågor på helt olika sätt och detta styrker min uppfattning 
om att studier som ger enskilda individer stort utrymme bör genomföras och ges plats inom 
forskningen.  
 
För att knyta ihop säcken kring de tre slutsatserna och diskussionen kring dessa vill jag här än 
en gång återkoppla till problematiken kring lärande och informationskompetens. Denna 
återkoppling och knut gör jag genom att konstatera min övertygelse om att oavsett vilken typ 
av avkopplande, för samvaron positiva och för språket och fantasin stimulerande 
läsning/aktivitet man ägnar sig åt, så har de omgivande faktorerna i form av samtal/diskussion 
och social tillhörighet/livssituation en stor betydelse i det samspel som ligger bakom den 
lärandeprocess som kan bli resultatet därav. Samspelet med omgivningen och de attityder som 
denna reflekterar är, med mitt perspektiv, viktigare än vilken sort media man ägnar sig åt. 
 
En studie av detta slag ger många svar, men resulterar också i nya frågor. Ett område som jag 
tangerar, men inte fördjupar mig i, är det som handlar om de nya medierna och den roll dessa 
har i vårt samhälle. Med min studie som bakgrund finner jag till exempel ungas medievanor 
vara ett område som kunde vara intressant att se vidare undersökt. SOM-undersökningen visar 
på hur utlåningen av nya medier ökar, men det vore dessutom intressant att få veta mer om 
exempelvis barns och ungas tankar kring olika sorters läsande aktiviteter. Att om ett antal år 
samtala med barnen till de föräldrar jag i denna studie intervjuat kan jag till exempel tänka 
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mig skulle kunna vara ett givande projekt. Hur ser de som unga vuxna på läsande och på 
vilket sätt kan man koppla detta till hur deras föräldrar resonerade år 2007?   
 
Vidare tror jag att just föräldrars tankar kring högläsning i allmänhet, men kanske 
barnlitteratur i synnerhet, kunde vara av intresse för bibliotekspersonal, författare av 
barnlitteratur och forskare på området biblioteks- och informationsvetenskap som helhet, då 
dessa ger en inblick i tidens strömningar och vad det är dagens föräldrar vill ge sina barn. 
Man kan naturligtvis diskutera huruvida det föräldrarna vill ge barnen är det man skall välja 
att publicera. Kanske kunde även detta vara ett ämne för vidare undersökning?   
 
8 Sammanfattning 
 
Den kvantitativa SOM-undersökningens resultat kring högläsning väckte mitt intresse för hur 
småbarnsföräldrar tänker och resonerar kring högläsning. Ofta lyfts det faktum fram, att 
läsning ses som något positivt för utveckling och lärande, men med denna studie har jag även 
velat problematisera lärandeaspekten med resonemang kring begreppet 
informationskompetens.  
 
Syftet med studien är att beskriva småbarnsföräldrars tankar kring högläsning. Genom att 
utföra kvalitativa intervjuer med småbarnsföräldrar ville jag så bidra till att nyansera bilden av 
de faktorer som samspelar i samband med högläsning och på så sätt bidra till ökad förståelse 
på området. 
 
Syftet preciserades med hjälp av följande frågeställningar: 
 
1) Hur beskriver småbarnsföräldrarna högläsningsritualen?  
 
2) Är småbarnsföräldrarnas livssituation och bakgrund synliga i deras berättelser och hur 
samspelar dessa i så fall med deras syn på högläsning?     
 
Undersökningen har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och kan tematiskt indelas 
i två delar. Det ena av dessa teman fokuserar på det lärande som kan vara resultatet av 
högläsning, medan det andra temat fokuserar på social tillhörighet och livssituation samt det 
samspel som ligger bakom dessa aspekters betydelse.  
 
I analysen använde jag mig av följande begrepp:      
 
* Verktyg/redskap 
* Kommunikation, interaktion och samspel 
* Kulturellt kapital 
 
De slutsatser jag kom fram till i studien var:  
 
- De intervjuade föräldrarna anser högläsning vara värdefullt och de har positiva upplevelser 
av att läsa högt för sina barn. Motiv som nämns angående varför man läser är avkoppling, 
samvaro, språklig utveckling och stimulans av fantasin. 
 
- Samtal och diskussion i högläsningssituationen är en viktig del av sammanhanget för de 
flesta av de intervjuade föräldrarna.  
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- Småbarnsföräldrarnas sociala tillhörighet och livssituation tycks avspegla sig i de tankar och 
resonemang som de uttrycker. Exempel på kulturellt kapital som avspeglas i berättelserna är 
studier, egna föräldrars värderingar och vanor samt upplevelser under uppväxten. 
 
I den slutliga diskussionen tas med utgångspunkt i slutsatserna upp frågor som rör 
problematiken kring lärandeprocessen och hur man når det som idag kallas 
informationskompetens. Vad bör fokuseras på inom forskning på området - den lärande 
processen eller de aspekter som betonas av föräldrarna? Vidare tas möjligheten upp att enligt 
ett sociokulturellt perspektiv inta en ställning, vilken innebär större acceptans gentemot 
sådana läsande aktiviteter som inte gäller skönlitteratur. Genom att lyfta ut och fokusera på 
aspekterna kring samspelet i högläsningssituationen överförs sedan studiens resultat till ett 
vidare perspektiv enligt vilket man kan fråga sig vad som är viktigast – vilken typ av läsning 
man ägnar sig åt eller vilket socialt sammanhang det sker i. Med stöd i studiens resultat 
betonas så vikten av att genomföra undersökningar som ger enskilda individer stort utrymme.   
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Bilaga 1 
 
Hej!                                                                                             Februari, 2007 
 
Jag heter Viktoria Karlsson och jag läser Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. 
 
Jag skall under våren skriva min avslutande uppsats, som kommer att handla om 
småbarnsföräldrars tankar kring högläsning för barn. Därför undrar jag nu om just Du skulle 
vilja ägna en stund åt att samtala med mig om högläsning. Jag räknar med att detta samtal 
kommer att ta ca 45 minuter. Vi kommer att vara i förskolans lokaler.   
 
Jag vill göra Dig uppmärksam på att all insamlad information kommer att behandlas 
konfidentiellt, det vill säga att ingen utomstående kommer att kunna identifiera Dina 
uttalanden. Samtalen kommer att spelas in på band och senare transkriberas, det vill säga 
skrivas ner som text. Jag är den enda som kommer att lyssna på banden och intervju-
utskrifterna är enbart tänkta som ett arbetsredskap för mig. De personer jag samtalar med 
kommer att erbjudas att läsa igenom utskriften av sitt eget samtal om så önskas.   
 
Du som är intresserad fyller i Ditt telefonnummer och/eller e-mailadress nedan och lämnar 
blanketten till förskolans personal senast måndag den 26 februari. Du kan också skicka ett  
e-mail direkt till mig och tala om att du är intresserad (viktoriaekarlsson@hotmail.com).  
 
 
Ja, jag är intresserad.   
 
 
Mitt namn är: ______________________________________________________________ 
 
 
Ring mig på telefonnummer: __________________________________________________ 
 
 
eller e-maila mig på e-mailadress: ______________________________________________ 
 
 
 
Har Du några frågor eller funderingar, så kontakta mig gärna.   
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Viktoria Karlsson 
Tel: 0515 - 173 45 
E-mail: viktoriaekarlsson@hotmail.com 
 
 
 
Handledare vid Högskolan i Borås: Anna Lundh  
Tel: 033 - 43 55 991, e-mail: anna.lundh@hb.se 
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Bilaga 2 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Berätta om dig själv!  

 
(ålder, skolgång/utbildning, yrke, familjesituation idag) 

 
 
Högläsningsritualen – vad och hur ofta läser man och hur går det till?  
 

Läser du/ni högt? När? Hur ofta/mycket?  
 

Varför läser du högt (om du gör det)? 
 

Om ofta/mycket – varför?  
 

Om lite/sällan – varför? 
 

Hur går det till? Berätta! Vem tar initiativet osv… 
 

Vilka böcker/vilken typ av böcker läser ni? Varför dessa? 
  

Var får du tag i de böcker du läser för dina barn? (köpa, låna, ärva…) 
 
 
Varför / varför inte högläsning? 
 
 Varför läser/läser man inte för sitt/sina barn?  
 

Finns det något du finner problematiskt med högläsning? 
 
 
Bakgrund - familjen man växt upp i 
 

Berätta om familjen du växte upp i! 
 
Har du några minnen av högläsning från din egen barndom? Berätta! Vad tyckte 
du om detta osv... 

 
Läste man mycket i den familj du växte upp i? Hur såg man på läsande i denna 
familj?  

 
  
Synen på egen läsning  
 

Läser du mycket själv? Vad läser du? 
 

Varför läser du (om du läser)? 


