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Abstract: The aim of this study is to investigate how a number of        

fathers read and what their perceptions of both their own reading 
and the reading they experience with their child/children look like.  
I also want to investigate their thoughts about the importance of 
reading to children. The study is based upon qualitative interviews 
with four fathers who are active readers and have children 
between 3-6 years of age. The analysis does not offer any 
generalizations. As a conceptual framework for this study, I used 
Sten Furhammar’s categories of different types of reading to find 
out what fathers reading habits look like and what they wish to 
obtain. I also used Bo Møhl & May Schack’s different functions 
of children’s literature to identify what kind of reading habits 
fathers have together with their children and which motives that 
can be seen behind this reading. Fathers own reading habits can be 
explained by Furhammars category impersonal- instrumental 
reading that associates with the quest for objective knowledge. 
The most common function of children’s literature that appeared 
in fathers reading with their children was the informative and 
deductive category and the function of the literature as an 
instrument in the development of the children. The result of this 
study also shows that fathers think that reading is a valuable 
activity. Reasons mentioned for reading are being together, 
language and fantasy stimulation and knowledge about the 
surrounding world. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemområde 
Att människor kan läsa ser vi som en självklarhet i dagens samhälle. Och att det är 
viktigt att ägna sig åt läsning är ett budskap som bibliotek, barnomsorg och skolväsen 
försökt sprida så länge vi kan minnas eftersom att läskunnighet och förmågan att kunna 
inhämta kunskap och information är en av de viktigaste grundstenarna i ett demokratiskt 
samhälle.1  

Trots detta visar de senaste årens undersökningar att läsningen har minskat drastiskt. Att 
kvinnor läser böcker i större utsträckning än män är allmänt känt i biblioteksvärlden och 
ett fenomen som uppmärksammats på flera håll. Resultatet av SOM-undersökningen 
från 2006 pekade på stora skillnader mellan män och kvinnor även i deras läsvanor 
tillsammans med sina barn och visar att pappor är mindre delaktiga i barnens läsning än 
mammor.2 Detta ses som ett problem av en rad olika instanser.  

Som resultat av mäns något mindre omfattande läsning har det inom flera kommuner 
dragits igång läsfrämjande projekt och kampanjer som skall locka pappor att läsa mer 
för sina barn. Läs för mig pappa! 3är ett exempel som startade upp efter att siffror över 
hur lite LO-anslutna män läser uppdagats. Projektet har sedan 2006 genomförts på olika 
arbetsplatser runt om i landet och går ut på att de deltagande papporna får lyssna på 
föredrag, samtala om böcker och besöka bibliotek. De får en chans att möta varandra 
tillsammans med bibliotekarier och författare. Bakom projektet står En bok för alla, 
ABF (arbetarnas bildningsförbund) och fackförbunden Kommunal, Bygg, Seko, IF 
Metall, Transport, Pappers, Livsmedel, och Hotell- och Restaurang. 

Projektet PPP- pojkar, pappor och prat om böcker4 startades under samma år upp i fyra 
norrländska kommuner i samarbete med Länsbiblioteket Västernorrland. Syftet var att 
inspirera pappor att läsa högt för sina barn och att göra läsningen till något 
igenkännande, lustfullt och intressant för pojkar. Genom att ge kunskap och mod att 
bryta den negativa trenden fanns också det långsiktiga målet att göra pojkarna till 
läsande förebilder för sina egna barn i framtiden. 

För att nå ut till de män och pappor som placeras i kategorin icke-läsare kan det vara av 
vikt att undersöka hur de pappor som läser aktivt resonerar. Att ta reda på vad de har för 
motiv med läsningen och vad läsningen kan fylla för faktiska funktioner kan vara ett sätt 
att öka intresset för de män och pappor som sällan läser. För människor som är ovana 
läsare kan böcker och bibliotek uppfattas som en främmande värld de inte har nyckeln 

                                                 
1 Statens kulturråd 2008. Nya kulturvanor. Svenska kulturvanor i ett 30-års perspektiv, s. 79. 
2 Höglund, Lars & Wahlström, Eva 2006. Bibliotek & Läsning. Förändring och kontinuitet,  s 7f. 
3Information hämtad på En bok för allas hemsida.  
4 Projektredovisning 071221 2006, 2f.  
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till. Trots att bibliotekets tjänster är gratis och till för alla kan det vara svårt att ta steget 
in. Den okända situationen och miljön kan ge den ovane läsaren känslan av att befinna 
sig i ett underläge och det är lätt hänt att tanken viftas bort med ett ”äsch, det är ändå 
inget för mig”. I det fallet hjälper det sällan med påtryckningar från högre instanser.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur ett antal aktiva pappor läser och 
hur deras uppfattning om både sitt eget läsutbyte och det läsutbyte som de upplever 
tillsammans med sitt/sina barn ser ut. Jag vill även undersöka vad papporna har för 
tankar om läsningens betydelse för barnen.  

För att uppfylla detta syfte har jag sökt svar på följande frågeställningar:  

- Hur ser pappornas läsvanor ut? 

- Hur ser pappornas läsvanor tillsammans med barnen ut? 

- Vilken uppfattning har papporna om läsningens betydelse för sina barn? 

Med läsvanor avser jag hur ofta och i vilken utsträckning läsningen förekommer. Också 
målet med läsningen räknas in. Vilka böcker som blir lästa och den läsning som är 
arbetsrelaterad har däremot en mindre betydelse i sammanhanget då det är hur läsningen 
som papporna ägnar sig åt på fritiden ser ut som jag vill undersöka. Detta innebär dock 
inte att jag begränsar läsvanorna till läsning av skönlitteratur, vilket är vanligt i 
läsundersökningar, utan även läsning av facklitteratur inkluderas.   

Då jag talar om pappornas läsning tillsammans med barnet menar jag inte bara 
högläsning utan all aktivitet som innefattar en bok. Läsning kan även innebära att de 
minsta barnen tittar på bilder, bläddrar på måfå eller att barnet återberättar vad det 
kommer ihåg av texten till en bild. Jag använder mig alltså av begreppet i bemärkelsen 
att bilder och text skapar ett sammanhang eller en handling. 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består som helhet av sju olika avsnitt. I detta inledande kapitel har jag 
redogjort för mitt val av ämne, dess problemområde och presenterat uppsatsens syfte 
tillsammans med de frågor jag söker svar på. 

I kapitel 2 diskuterar jag den kvalitativa metod som jag valt för att införskaffa empiriskt 
material till min undersökning. Jag beskriver hur jag resonerat i mitt urval av 
respondenter och presenterar dessa kort. Därefter redogör jag för hur jag gått tillväga då 
jag utförde intervjuerna. 

I kapitel 3 presenterar jag tidigare forskning och litteratur som anknyter till och ger en 
bredare bild av mitt ämne. Först introduceras litteratur som behandlar föräldrars 
läsvanor och tankar kring barnens läsning. Därefter följer litteratur om barns 
läsupplevelser och språk- och läsutveckling. 
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I kapitel 4 följer en presentation av de teorier som fungerar som ett ramverk då jag 
analyserar det empiriska materialet. Sten Furhammars teori om olika kategorier av 
läsning används i analyserandet av pappornas egna läsvanor. Därefter följer barnbokens 
olika funktioner enligt Bo Møhl och May Schack som jag utgår ifrån då jag analyserar 
pappornas läsvanor med barnen. 

I kapitel 5 redovisas det material som jag samlat in genom de kvalitativa intervjuerna. 
Resultaten från intervjuerna presenteras tematiskt efter frågeställningarna. 

I kapitel 6 analyseras och diskuteras resultaten av intervjuerna utifrån teori. De 
presenteras tematiskt på samma vis som i föregående kapitel. Analysen av 
intervjuresultatet knyts också an till tidigare forskning och litteratur på området. 

Mina slutsatser av undersökningen presenteras i kapitel 7. Jag deklarerar här svaren på 
de forskningsfrågor jag sökt svar på och huruvida syftet har uppnåtts. Jag diskuterar 
också undersökningens resultat i förhållande till ett större perspektiv. 

Avslutningsvis finns en källförteckning över de referenser jag använt mig av samt en 
bilaga med den intervjuguide som jag hade till hjälp under intervjuerna.  

2. Metod  
I detta kapitel diskuterar jag den metod som jag använt mig av för att införskaffa 
empiriskt material till min undersökning. Jag beskriver hur jag har resonerat i mitt urval 
av respondenter och presenterar dessa kort. Därefter redogör jag för hur jag gått tillväga 
då jag utförde intervjuerna. 

2.1 Kvalitativ metod och tolkning av resultat 
Intervjun räknas till de kvalitativa metoderna och syftar till att ge en större inblick i- och 
förståelse för exempelvis en miljö eller företeelse.5  Då syftet med min studie är att få en 
djupare förståelse för hur pappor läser och hur deras uppfattning om både sitt eget 
läsutbyte och det läsutbytet som de upplever tillsammans med sina barn ser ut anser jag 
att kvalitativa intervjuer är den bästa metoden. Repstad menar att intervjun är ”en metod 
som lämpar sig då man vill tränga in i aktörernas världsbild och förstå den innebörd de 
lägger i sina handlingar”.6 Och det är precis det som jag ämnar göra då mitt mål inte är 
att införskaffa generaliserbar data utan att kunna visa på det specifika i varje 
respondents resonemang, vanor och upplevelser. För att få svar på mina 
forskningsfrågor kommer jag utifrån den förståelse som jag har fått om pappornas 
läsvanor att försöka göra en tolkning med hjälp av de teorier jag valt som ramverk. 
Dessa teorier kommer att presenteras längre fram i uppsatsen. 

Jag har utfört semistrukturerade djupintervjuer som kan liknas vid ett öppet samtal. En 
ostrukturerad eller semistrukturerad intervju lämnar, till skillnad från den strukturerade 
intervjun, öppet för respondenten att tala fritt om ett ämne. På så vis kan man få mer 
personliga svar och respondenten får tid att tänka efter, fördjupa sig och påverka 

                                                 
5 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 14ff. 
6 Ibid., s. 62. 
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samtalet. Det blir på så sätt lättare för den som intervjuar att spåra känslor och olika 
nyanser i respondentens svar. Under samtalets gång kan man med hjälp av följdfrågor 
följa upp det som i respondentens berättelse belyser personens förståelse eller tankar 
kring ämnet.7 

En tydlig begränsning är viktig när man intervjuar så att man faktiskt håller sig till det 
man avser att studera. Detta kan exempelvis ske genom att man som hjälpmedel 
använder sig av en intervjuguide där man ställer upp frågorna i teman.8 För att samtalet 
ska få en så naturlig form som möjligt har jag valt att genomföra intervjuerna på detta 
sätt. Man kan under en intervju även använda sig av ett detaljerat schema med 
färdigformulerade frågor. Detta sätt har jag valt bort då jag inte tror att det skulle leda 
till så djupa och personliga svar som jag önskar. Till de övergripande temana har jag 
vidare kopplat frågor som ger den information jag behöver. Jag har även förberett 
följdfrågor anpassade till de tematiserade frågorna för att kunna gå vidare beroende på 
de svar jag får från respondenten. 

2.2 Urval  
Innan jag påbörjade arbetet med denna uppsats genomförde jag en pilotstudie där jag 
bland annat delade ut enkäter till pappor med frågor om läsvanor och högläsning för 
barn. Enkäten delades ut på en mässa för barn som ägde rum i mars 2011 där jag fick 
möjlighet att delta tillsammans med barn- och ungdomsavdelningen från stadens 
huvudbibliotek. Målet med pilotstudien var att testa frågeställningens hållbarhet och att 
bilda ett underlag för de kvalitativa intervjuer som jag skulle genomföra till denna 
uppsats. Det var också ett utmärkt sätt att komma i kontakt med respondenter. 

Trots ett stort visat intresse av att delta i vidare intervju var det bara tre stycken av de tio 
pappor som jag kontaktade som jag fick svar av och som kunde tänka sig att ställa upp. 
Vad detta kan bero på är svårt att svara på men faktorer som tidsbrist och ointresse kan 
tänkas vara möjliga. Då jag delade ut enkäten mötte jag en viss osäkerhet från de pappor 
som sa sig inte vara intresserade av litteratur eller som inte brukade läsa för eller 
tillsammans med sina barn. Papporna jag kontaktade inför intervjun uppvisade dock en 
mera positiv attityd till att dela med sig av sina erfarenheter.  

En av de fyra respondenterna kom jag i kontakt med genom en gemensam bekant. Då 
jag inte hade någon tidigare relation till respondenten ansåg jag att detta inte skulle 
komma att påverka varken intervjusituationen eller de svar jag skulle få. Jag valde 
däremot att inte söka informanter i min egen vänskapskrets då detta skulle kunna 
påverka resultatet eller störa forskningen. Genom att intervjua någon man har ett 
personligt band till påverkas den neutralitet man bör ha gentemot respondenten då man 
vet en del om denne sen tidigare. Det finns även en risk att respondenten ger svar som 
de tror motsvarar forskarens förväntningar eller som de tolkar som de ”rätta svaren”.9 
Att välja respondent efter en bekants rekommendationer innebär visserligen att det är 
dennes uppfattning om respondent som styr vem de rekommenderar. Trots detta ansåg 
                                                 
7 Ibid, s. 64. 
8 Wildemuth, Barbara M 2009.  Applications of social research methods to questions in information and 
library science, .s. 233f.  och Repstad 1999, s. 85f. 
9 Repstad 1999, s, 69. 
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jag att det var ett bra alternativ.  

Kravet på respondenterna var att de alla skulle ha ett tydligt eget läsintresse och att de 
hade som vana att lästa högt för eller tillsammans med sina barn minst ett par gånger i 
veckan. Till ett eget läsintresse räknar jag den litteratur som papporna läser på sin fritid 
och som inte är arbetsrelaterad. Barnen skulle vara mellan 3-6 år då jag ansåg att detta 
var en lämplig ålder. De yngsta barnen i denna åldersgrupp är tillräckligt gamla för att 
förmedla sina åsikter om en bok eller när de vill läsa. Den övre gränsen sattes då jag har 
en uppfattning om att 6-åringar ännu inte är helt självständiga i sin läsning och att 
föräldrar fortfarande involveras. De har i viss utsträckning börjat läsa själva men det är 
vanligt att föräldrar och barn läser tillsammans.  

Utöver att respondenterna uppfyller dessa krav och att tre av dem bor i samma stad 
finns det inga påtagliga likheter mellan papporna. Yrke, utbildning och livssituation är 
inget jag tagit hänsyn till i urvalet då undersökningen skulle blivit alltför omfattande om 
jag gjort detta. 

2.2.1 Presentation av respondenterna 
I presentationen nedan har jag valt att kort presentera respondenterna och deras 
levnadssituation. Jag har även valt att berätta kort om deras fritidsintressen. Detta har 
ingen relevans för min studie utöver att jag tycker det förstärker bilden av vilka 
papporna är som personer.  

För att anonymisera papporna har jag gett dem fiktiva namn. Detta dels för att det i 
denna uppsats inte är nödvändigt att identifiera de jag intervjuat och dels för att 
respondenterna oftast upplever att de lättare kan prata fritt om ett ämne om de får förbli 
anonyma. De gånger barnen nämns vid namn är även de fiktiva. 

Alf är 37 år gammal och har två barn tillsammans med sin sambo som han är förlovad 
med. De har en son på snart 6 år och en dotter på snart 3 år. Alf jobbar som 
grundskolelärare på en resursskola sedan 5 år tillbaka. Han är i grunden utbildad kock 
och bartender men har sedan 1994 jobbat med ungdomar. Han är mycket 
sportintresserad och spelar själv fotboll i ett byalag på sin fritid. 

Fredric är 34 år gammal och har tillsammans med sin sambo en dotter som är 4 år 
gammal. De senaste 12 åren har han arbetar natt som maskiningenjör på en fabrik. Han 
har ingen utbildning efter gymnasiet där han gick tekniskt program. Fredric spelar bland 
annat tennis på sin fritid och har ett stort intresse för fiske. 

Nils är 27 år gammal och har en son på 4 år. Han frilansar som kulturarbetare inom 
teatern där han bland annat arbetar med administrativa frågor, koordinerar 
föreställningar och arbetar som scenmästare. Nils gick estetiskt program med inriktning 
på teater på gymnasiet och har därefter arbetat inom samma område som han gör idag. 
Han och sonens mamma lever separerat och delar lika på vårdnaden om sonen. Nils ser 
läsning som ett av sina största fritidsintressen. 

Anders är 38 år gammal och har en dotter på 3 år tillsammans med sin fru. Han är 
utbildad matematik- och NO-lärare och har arbetat på en högstadieskola sedan 1999 
som lärare i dessa ämnen. Anders var aktiv ishockeyspelar fram tills för några år sedan 
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och spelar idag fotboll i ett ”korplag” när tiden räcker till. 

2.3 Genomförande 
Under april och början på maj månad genomförde jag intervjuer med de fyra olika 
papporna. Varje intervju tog mellan trettio till fyrtiofem minuter och skedde på neutrala 
platser. Två av intervjuerna ägde rum på ett lugnt café som ligger i anslutning till 
biblioteket, där vi vid båda tillfällena var de enda gästerna och därför kunde samtala 
ostört. En av intervjuerna ägde rum inne på biblioteket och den sista genomfördes på en 
restaurant. I samtliga fall valdes platser med en lugn miljö och där respondenterna 
kände sig bekväma. Att utföra intervjuer i respondentens hemmiljö rekommenderas av 
bland annat Repstad10 eftersom detta kan kännas tryggt för respondenten och på grund 
av praktiska skäl. Detta alternativ kom antingen inte på tal eller så valdes det bort 
eftersom vi inte ville bli avbrutna eller riskera att intervjun skulle störas av barnen.  

Vid varje intervjutillfälle inleddes samtalet genom att jag berättade om syftet med 
uppsatsen och att respondenterna fick berätta lite om sig själva och om hur deras 
livssituation såg ut idag. Därefter utgick jag från min intervjuguide där jag förberett de 
viktigaste frågorna utifrån teman byggda på min frågeställning.11 Intervjuguiden 
fungerade snarare som en checklista för att inte missa någon av de viktigaste frågorna 
än som en fast mall. Detta gjorde det lättare att samtala fritt och att ställa lämpliga 
följdfrågor efter hur samtalet utvecklades. 

Samtliga intervjuer spelades in på band med respondenternas medgivande. Fördelen 
med en bandupptagning är att man helt kan koncentrera sig på informanten och på det 
pågående samtalet. Det är också en fördel att i analysskedet kunna gå tillbaka till 
samtalet och få samtalet repeterat i exakta ordalag. När man antecknar finns det alltid en 
risk att man inte minns informantens olika betoningar och uttryckssätt som kan vara av 
vikt för tolkningen av materialet. 

3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta kapitel kommer jag att presentera den tidigare forskning och litteratur som 
behandlar eller är nära sammankopplad med ämnet för denna uppsats.  

Trots att pappor och läsning är ett tema som uppmärksammats mycket de senaste åren 
finns det inte mycket litteratur att finna på området. Jag kom i min litteratursökning 
mestadels i kontakt med statistiska undersökningar om mäns läsvanor där siffrorna 
pekar på att pappor och män idag läser i mindre omfattning än kvinnor, både när det 
kommer till deras egen läsning och läsningen tillsammans med sina barn. Uppsatsens 
syfte bottnar i problematiken kring männens minskade läsning och jag kommer därför 
att börja med en presentation av en redovisning och analys av SOM-undersökningen 
2006 som presenterades på Konferensen Mötesplats inför framtiden i Borås samma år. 
Att finna tidigare undersökningar som rör just pappors läsvanor har varit näst intill 
omöjligt. Emellertid fann jag två uppsatser och en artikel som jag ansåg vara av intresse. 
Den första uppsatsen fokuserar liksom min studie på läsvanor och på hur papporna 

                                                 
10 Ibid., s. 72. 
11 Intervjuguiden finns som bilaga på sida 34. 
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resonerar om vikten av att läsa. Den andra uppsatsen undersöker småbarnsföräldrars 
tankar och upplevelser av högläsningsritualen. Sist presenteras en artikel som tar upp 
vikten av att pappor är delaktiga i barnens läsförståelseutveckling. 

Mycket forskning har bedrivits om barnlitteratur. Merparten av denna forskning 
fokuserar på författarens intentioner eller textens innehåll och budskap medan barnen 
som läsare många gånger hamnar i skymundan. Nedan kommer jag att presentera ett 
urval av den litteratur jag funnit som koncentrerar sig på hur barn läser och upplever 
litteraturen. En del funna titlar har valts bort trots ett intressant innehåll då de 
huvudsakligen riktat sig till lärare och pedagoger. Urvalet som jag kommer att 
presentera innehåller de titlar som jag anser varit lämpligast att applicera på mitt 
empiriska innehåll och som utifrån min frågeställning tillsammans utgör ett heltäckande 
underlag. Material ur Møhl och Schacks När barn läser- litteraturupplevelser och 
fantasi (1981) använder jag även som teoretiskt redskap då jag analyserar barnens 
läsvanor och läsupplevelser.  

3.1 Litteratur om föräldrars läsvanor och tankar kring barns läsning 
Bibliotek och läsning. Förändring och kontinuitet är ett konferens paper skrivet av Lars 
Höglund och Ewa Wahlström, där de redovisat och analyserat resultat från SOM-
undersökningen 2006. SOM-undersökningen består av formulärsvar där ett 
representativt urval av Sveriges befolkning svarat på frågor om läsning, biblioteksvanor, 
Internet, övriga mediavanor med mera. Denna datainsamling genomförs årligen av 
SOM-institutet som verkar vid Göteborgs universitet.  

Som tidigare nämnt finns det tydliga samband mellan kön och hur läsvanorna ser ut.  
Undersökningen visar att kvinnor oftare läser böcker och oftare går på biblioteket än 
vad män gör. Det finns också en tydlig skillnad i högläsning för barn. Andelen 
lågutbildade som läser för sina barn är mindre bland både män och kvinnor i jämförelse 
med andra utbildningsnivåer. Kvinnor läser påtagligt mer för sina barn än män gör i 
både kategorin lågutbildade och högutbildade. I fråga om läsning i gruppen för 
medelhög utbildning råder det en likhet mellan kvinnor och män. Ett likartat resultat får 
man då man identifierar motsvarande grupper med hjälp av yrke och typ av familj, och 
skillnaden mellan män och kvinnors läsning är påtaglig i alla grupper utom i 
tjänstemanna-akademikerhem. Undersökningen visar också att de familjer som är med i 
någon form av barnbokklubb läser oftare högt oavsett yrkesgrupp.12  

I magisteruppsatsen Pappor som läser för sina barn. En undersökning om pappors läs 
och biblioteksvanor har Carin Gadd (2001) genom kvalitativa intervjuer undersökt hur 
ett mindre antal pappors läs- och biblioteksvanor förändrats sedan de fått barn. Detta 
jämförs sedan med deras tidigare vanor och attityder. Undersökningen tar också upp hur 
pappornas biblioteksanvändande tillsammans med barnen ser ut. Detta ställs i relation 
till hur deras egna läs- och biblioteksvanor såg ut som barn och hur de kan ha påverkat 
hur situationen ser ut idag. Som teori använder Gadd sig av Pierre Bourdieus ”kapital-
begrepp”, samt Sten Furhammars kategorier av olika slags läsning. 

Resultatet visar att pappornas läsning till en stor del förändrats efter det att de fått barn. 

                                                 
12 Höglund & Wahlström 2006,  s. 8f. 
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Detta beror dock inte enbart på föräldrarollen utan informanterna upplever arbetslivet 
som den huvudsakliga orsaken till att de inte har tid eller ork till att ägna sig åt läsning i 
samma utsträckning.  Detta påverkar också läsningen med barnen men det råder en 
gemensam uppfattning om att det är viktigt att läsa. Med hjälp av Bourdieus teorier 
kring kulturellt kapital kommer författaren fram till att vanorna från barndomen inte 
visar sig vara avgörande varken för synen på läsning i vuxen ålder eller för synen på 
läsning för barnen.  Den som läst mest som barn är inte nödvändigtvis den som läser 
mest för sina barn idag.13   

Denna uppsats är av intresse för mig inte bara då den behandlar pappors läsvanor och 
attityder till läsning utan därför att även jag har valt att använda mig av Sten 
Furhammars teori. Gadd menar att teorin var svårapplicerad på materialet och inte gav 
så mycket som hon hade hoppats på. Det var svårt att kategorisera pappornas egen 
läsning då de rör sig mellan de olika kategorierna.  Hon tycker däremot sig urskilja 
kategorin opersonlig-instrumentell läsning som den främsta bland hur papporna läser.14  

Då Carin Gadds undersökning liksom min inte resulterar i generaliserbar data utan 
fokuserar på ett mindre antal pappors tankar och erfarenheter, anser jag det vara av 
intresse att se om mina slutsatser blir de samma. 

En go’ stund tillsammans med mitt barn – En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars 
tankar kring högläsning (2007) är en kandidatuppsats skriven av Viktoria Karlsson. 
Syftet framgår tydligt av titeln och studien bygger även den på kvalitativa intervjuer. 
Hon utgår från ett sociokulturellt perspektiv och delar vidare in sin studie i två delar. 
Den ena delen fokuserar på det lärande som högläsning kan resultera i och som teoretisk 
plattform ligger Vygotskis teorier om hur viktigt det sociala samspelet är för barnets 
språkliga och kognitiva utveckling. Den andra delen fokuserar på livssituation, social 
tillhörighet och hur dessa aspekter samspelas med individens rådande syn på 
högläsning. Aspekter som rör samspelet mellan de sociala situationerna och individers 
vanor och tankar refererar hon till Pierre Bourdieu teori om kulturellt kapital. 
Tillsammans ska studiens två delar ge en nyanserad bild av vad dessa småbarnsföräldrar 
har för tankar kring högläsning och hur de upplever högläsningsritualen.  

Intervjuerna visar att småbarnsföräldrarna har positiva upplevelser av att läsa högt för 
sina barn och att de anser högläsningen vara värdefull av en rad olika anledningar. Som 
motiv till högläsningen nämns avkoppling, samvaro, språklig utveckling och stimulans 
av fantasin. Den sociala tillhörigheten och småbarnsföräldrarnas livssituation tycks 
avspegla sig i deras tankar och resonemang och liksom i resultatet av SOM-
undersökningen 2006 visas ett påtagligt samband mellan utbildningsnivå, yrkeskategori 
och läsning.15 

Steven Herb är chef för utbildningsbiblioteket på Penn State University i Pennsylvania 
och docent i språk och skriv- och läskunnighet (literacy education). SaraWilloughby-
Herb är professor i pedagogik vid Shippensburg University of Pennsylvania. 

                                                 
13 Gadd, Carina 2001. Pappor som läser för sina barn. En undersökning om pappors läs och 
biblioteksvanor , s. 40. 
14 Ibid, s. 41. 
15 Karlsson, Viktoria 2007. En go’ stund tillsammans med mitt barn” – En kvalitativ studie om 
småbarnsföräldrars tankar kring högläsning , s. 29f. 
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Tillsammans har de skrivit artikeln A focus on fathers: The Roles of Males in Children´s 
Literacy Development (1998) som diskuterar pappors roll i barnens skriv- och 
läsförståelseutveckling.  

Pappornas roll i denna del av barnens utveckling ser de som följden av en förändrad 
familjestruktur. Familjelivet har genomgått stora förändringar sedan 1900-talets andra 
hälft där de traditionella föräldrarollerna har kastats om. Med de traditionella rollerna 
menar de att mannen arbetade och försörjde familjen medan kvinnan var hemma för att 
sköta hushåll och uppfostra barnen.16 Det ses idag av många som en självklarhet att 
föräldrar hjälps åt och delar de tidigare separata rollerna. 

Folkbibliotek och barnomsorg har länge betonat vikten av fäders delaktighet i barnens 
läs- och skrivinlärning och olika krafter i samhället arbetar för att få papporna att 
involvera sig i barnens liv även på detta plan. Författarna vill med denna artikel peka på 
de viktigaste anledningarna till varför just fädernas delaktighet är så viktig och betonar 
att just högläsningen är en god förutsättning för att utveckla pappans ”nya” roll.17 

För mycket stress i vardagen kan påverka barns utveckling negativt men högläsningen 
kan fungera som ett avslappnande avbrott där föräldrar spenderar tid med sina barn. 
Författarna menar att pappor oftast integrerar mer fysiskt och lekfullt med sina barn än 
vad mammor gör. Då fysiska aktiviteter inte kräver så mycket konversation kan 
läsningen fungera som ett tillfälle att bygga en intimare relation som bottnar i en 
förståelse för varandras känslor, tankar och beteende. Willoughby-Herb och Herb menar 
också att läsning, och speciellt högläsning, kan ses som en utmärkt källa för såväl 
pappor som blivande pappor att definiera sin egen syn på faderskapet och på den 
förebild de vill vara för sitt barn. De menar att de bästa förebilderna är de som vi har en 
nära relation till men att man i litteratur för barn kan tillhandahålla alternativ till sina 
personliga erfarenheter. 18 

Att läsningen som vuxna och barn upplever tillsammans kan innebära en stund av 
samvaro eller leda till en djupare gemenskap uppmärksammas även av Rimsten-Nilsson 
då hon talar om barnbokens funktioner som jag kommer att redogöra för i nästa avsnitt. 

3.2 Litteratur om barns läsupplevelser och språk- och läsutveckling. 
Bo Møhl och May Schack är verkarsamma inom områdena psykologi, litteratur och 
pedagogik. I boken När barn läser - litteraturupplevelser och fantasi (1981) diskuterar 
författarna barns läsupplevelser och reaktion på litteratur med utgångspunkt i 
utvecklingspsykologin. De behandlar de faktorer som kopplas till det sätt som barn 
uppfattar, upplever och påverkas av litteratur. De menar att litteraturen är det medium 
som är mest aktiverande för barnet eftersom det måste använda sin 
föreställningsförmåga när de läser. Detta behövs inte då barnet exempelvis tittar på tv då 
de får bilder och intryck serverade. På så vis är läsningen mer krävande eftersom de 
aktivt måste fokusera och vara uppmärksamt. För att barnet skall uppfatta en text ställs 
det stora krav på dess språkliga utveckling och tänkande. Bokens första huvudsyfte är 
                                                 
16 Herb-Willoghby, Sara & Herb, Steven 1998. A focus on fathers: the role of males in children’s literacy 
development. Knowledge Quest, s. 46. 
17 Ibid., s. 47. 
18 Ibid., s. 47. 
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att se på barnet som läsare och hur denne upplever litteratur. Läsupplevelsen och 
litteraturens påverkan på barn karaktäriseras av en aktivering av fantasin menar 
författarna, varav deras andra huvudsyfte är att analysera just begreppet fantasi.19 

Genom att med ett teoretiskt angreppssätt undersöka barns litteraturupplevelser kommer 
de fram till fyra olika funktioner som boken kan ha för barn. Barnboken kan fungera 
som underhållning och fascinationsmedel, som information och didaktiskt medel, som 
terapi, och slutligen som ett medel för barns utveckling. 

Dessa kategorier kommer att fungera som ett teoretiskt ramverk när jag analyserar 
informanternas utsagor om sina barns läsvanor. Jag kommer därför att presentera de 
fyra kategorierna utförligt i uppsatsens teoriavsnitt. 

Litteraturvetaren Kerstin Rimsten-Nilsson diskuterar i sin bok Barnböcker och läslust 
(1981) en rad skäl för att utnyttja barnboken som hjälp i pedagogiska sammanhang. 
Boken skrevs i syfte att fortbilda och ge praktiska råd till lärare och andra människor 
som arbetar med böcker bland barn. Rimsten-Nilsson delar likt Møhl och Schack även 
hon in barnlitteraturen i olika funktioner och beskriver likartat barnboken som ett medel 
för barnets lärande och som ett medel för barnets språkutveckling. Detta en viktig 
referens för min studie, inte bara då hon diskuterar läsningens betydelse, utan för att hon 
ger konkreta exempel i sina beskrivningar och belyser en central funktion som inte tas 
upp av Møhl och Schack, nämligen att barnböcker kan ge tillfälle till gemenskap.   

Både vuxna och barn har behov av att vara riktigt nära varandra. På liknande sätt som 
Willoughbt-Herb och Herb menar hon att det uppstår en förtrolighet mellan föräldrar 
och barn då de är fysiskt nära och upplever samma berättelse. Bilder och text ger en 
anledning till tankeutbyte.  Rimsten-Nilsson menar att det ofta är naturligt att prata om 
vad man läst med små barn och vad berättelserna ger associationer till. Genom att 
barnen berättar om sina tankar, hur de upplever texten och vad de själva kanske varit 
med om utanför hemmet får vuxna chansen att förstå barnen bättre. I bästa fall lär sig 
både vuxna och barn något om varandra och de upplever då en fördjupad samhörighet. 
Läsningen kan alltså bidra till såväl en fysisk som en psykisk gemenskap.20 

I samband med barnboken som medel för barnets lärande ger Rimsten-Nilsson även 
exempel på hur folksagor och myter kan hjälpa både svenska och utländska barn att 
förstå mer om det samhälle och den kultur de lever i. Folksagor och myter är viktiga 
dokument för barn då de speglar sådant som är centralt och karaktäristiskt i vår kultur, 
men som för vuxna kan vara så självklara saker att de glömmer att berätta om dem. Hon 
menar att ”det finns normer och ideal, bildspråk, tankar och föreställningar som präglat 
vår kultur under lång tid” och vidare att ”en del av det som idag kallas fördomar var 
sanning för de tidigare generationerna”. Saker runt omkring oss har förändrats och 
kunskapen om hur det var förr kan då hjälpa oss att förstå dagens förhållanden.21 

Barnböcker kan vara ett medel både då barn skaffar kunskaper om omvärlden men 
också då de lär sig om moral, förhållningssätt och attityder. Genom litteraturen kan de 
vuxnas medvetet påverka och fostra. Uppfostringsideal och uppfostringsmetoder är 

                                                 
19 Møhl, Bo & Schack, May 1981. När barn läser: litteraturupplevelse och fantasi , s. 9f. 
20 Rimsten-Nilsson, Kerstin 1981. Barnböcker och läslust, s. 17f. 
21 Ibid., s. 19f. 
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något som ofta återspeglas i barnböckerna. Det handlar inte om att skrämma barnen till 
att göra på ett vist sätt utan uppfostra skall kan vara roligt och lekfullt. Genom bra 
barnböcker förmedlas den verklighetsuppfattning och de attityder som man önskar ge 
sina barn genom uppfostran. Det kan handla om att förmedla kunskaper om vad djur, 
växter och föremål har för namn till mer situationsbestämda lärdomar om att man ska se 
sig om i trafiken eller vad som kan hända när man leker med tändstickor. Rimsten-
Nilsson menar att barnboken kan hjälpa till och uppfostra på ett lättsamt och 
underhållande sätt.22 

För att förklara hur barnböcker kan bidra till barnets verbala språkutveckling tar 
Rimsten-Nilsson upp fyra olika punkter. Den första punkten tar upp att boken kan ge 
barnet en anledning att prata om den tar upp sådant som barnet funderat över eller varit 
med om. Det faller sig oftast naturligt för barn att kommentera det den läst och på så vis 
utvecklas språket.23 

Den andra punkten tar upp hur barnboken kan ge barn tillfälle att utvidga sitt ordförråd. 
Först lär sig barnet namn på saker och människor i den närmsta omgivningen. Efter det 
behöver barnet hjälp att hitta och sätta ord på det abstrakta som känslor, företeelser, 
regler för rätt och fel o.s.v. Med hjälp av orden bildar barnet en föreställning om 
omvärlden. Författaren liknar denna föreställning med en karta som får fler 
inprickningar och utvidgas allteftersom barnet breddar sina erfarenheter.24 

Punkt nummer tre handlar om att böcker ger barn tillfälle att lyssna på språk som ger 
dem mönster för fortsatt språkutveckling. Efter att barnet börjat lära sig enstaka ord får 
den också genom språklig stimulans en förmåga att använda språkets grammatiska 
struktur.25   

Den fjärde och sista punkten handlar om att barnböcker kan inspirera barn till att göra 
egna böcker. Genom böcker kan barnet få uppslag till att själva berätta och skriva. Detta 
gör också att det verbala språket tränas.26 

Likheterna i barnlitteraturens övergripande funktioner som tas upp av både Møhl och 
Schack och Rimsten-Nilsson är tydliga. Resultatet av Viktoria Karlssons uppsats visade 
samvaro, avkoppling och den språkliga utvecklingen som föräldrarnas motiv för 
högläsning.27 Även här finns likheter då det är motiv vars mål också ingår i ovan 
nämnda funktioner. 

Rimsten-Nilsson menar att det inte bara är angeläget att föräldrar förstår hur viktigt det 
är för barn med barnlitteratur utan också vilken viktig del de har i sitt barns läs- och 
skrivutveckling. Barnens inlärningsförmåga är som starkast under de första åren och de 
behöver under denna tid stark uppmuntran och kontinuerlig lästräning.28 Vidare menar 
hon att utebliven lästräning i värsta fall kan leda till problem för barnet längre fram. Att 
inte kunna läsa i samma takt som klasskamraterna då de börjar skolan kan upplevas som 
                                                 
22 Ibid., s. 29f. 
23 Ibid., s 25. 
24 Ibid., s. 25f. 
25 Ibid., s. 27f. 
26 Ibid., s. 28. 
27 Karlsson 2007, s. 37. 
28 Rimsten-Nilsson 1981, s. 26. 
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ett handikapp eftersom de hindras ifrån att tillgodogöra sig undervisningen. Det 
försvårar också vuxenlivet i ett samhälle där allt högre krav ställs på människans 
förmåga att tillgodose sig, hantera och använda sig av stora mängder information.29 Jag 
vill dock påpeka att utebliven lästräning i hemmet inte behöver leda till att barnen inte 
lär sig läsa då lästräning sker även utanför hemmet. Många människor som kommer från 
en bakgrund där inte läsning förekommit lär sig att läsa lika bra och kan ändå finna ett 
stort läsintresse. Men som då det kommer till det mesta – träning ger färdighet och ju 
förr man börjar desto bättre. 

4 Teori  
I detta kapitel presenterar jag de teorier som jag har använt som ramverk för mitt arbete. 
När jag analyserade pappornas egna läsvanor valde jag att utgå från Sten Furhammars 
kategorier av olika läsupplevelser. Mitt intresse ligger i att undersöka läsupplevelsen 
och den relation som uppstår mellan text och läsare. De olika läsupplevelserna 
Furhammar urskiljer i sin modell beskriver just detta. Genom att identifiera kategori 
hoppas jag kunna få svar på hur papporna resonerar och förhåller sig till sin läsning 
samt vilken funktion läsningen har i samtliga fall. 

Furhammars teori upplever jag vara något svårare att applicera på pappornas läsvanor 
tillsammans med sina barn. Därför har jag valt att även använda mig av barnbokens 
olika funktioner enligt Møhl och Schack då jag identifierar de läsupplevelser som 
papporna delar med sina barn. Både Furhammars kategorier och Møhl och Schacks 
funktioner tittar på det utbyte som läsaren får av texten.  

Møhl och Schacks funktioner är anpassade efter barnet som läsare med hänsyn till 
dennes sociala och psykologiska begränsningar. Barnets begränsningar gör att det har 
helt andra krav, behov och sätt att uppleva litteraturen än vuxna läsare. I min studie 
utgår jag inte från barnens utsagor utan från hur papporna säger att de upplever 
läsningen tillsammans med barnen. Jag anser det vara viktigt att i denna del av min 
studie relatera till en teori som tar hänsyn till just barnens läsupplevelser då barnets 
uppfattning och relation till texten är central när papporna läser högt och därför färgar 
pappornas upplevelser av denna läsning. 

4.1 Sten Furhammars kategorier av olika slags läsning 
Projektet Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer, förkortat SKRIN-projektet, är 
ett samnordiskt forskningsprojekt som genomfördes år 1988-1990. Syfte var att få svar 
på varför man läser och undersökningen har huvudsakligen fokuserats på två områden 
som ska ge en bakgrundskunskap för de som arbetar på folkbibliotek och med 
litteraturförmedling. Dessa områden är individens förhållande till text och läsning i ett 
livsperspektiv, samt förmedling av förhållningssätt till läsning med utgångspunkt i 
barnens egen uppväxtmiljö, den egna familjen.30    

I boken Varför läser du? av Sten Furhammar (1996) presenteras SKRIN-projektet och 

                                                 
29 Ibid., s. 47. 
30 Furhammar, Sten 1996. Varför laser du?, s. 8. 
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undersökningens första område behandlas. Materialet utgörs av djupintervjuer med 83 
personer från 16 svenska familjer varav hälften av familjerna var boende i en storstad 
och andra hälften på landsbygden. Genom att intervjua dessa familjer ville man 
undersöka vad som sker i mötet mellan läsare och text och identifiera läsningens 
funktion för olika läsare.  Informanterna fick under intervjuerna redogöra för hur deras 
läsvanor såg ut och hur de upplevde dessa. Utifrån resultatet klassificerade man sedan 
individernas beskrivningar i två dimensioner efter Steen F Larsens kunskapstaxonomi.31 
De olika dimensionerna är: Personlig läsning - Opersonlig läsning samt 
Upplevelseläsning - instrumentell läsning.   

Dimensionen personlig - opersonlig läsning handlar om huruvida man identifierar sig 
själv med karaktärerna i bokens handling eller ständigt refererar handlingen till saker 
som utspelar sig i det egna livet. Man kan också hålla sin personliga verklighet utanför 
läsningen och den opersonliga läsningen kan istället liknas vid till exempel ren 
avkoppling. Dimensionen upplevelse - instrumentell läsning avser skillnaden mellan 
den läsning vars enda syfte är att skänka förströelse eller upplevelser och den läsning 
som är av konkret nytta för individen. Nytta kan till exempel vara ren information eller 
sådant som leder till kunskap eller ökad självinsikt.  

Dessa två dimensioner ger vidare upphov till fyra kategorier av läsutbyte. De avser 
alltså inte vad som läses utan hur och varför det läses.  Man kan också förklara det som 
fyra olika typer av relationer mellan läsare och text. Dessa kategorier är: personlig 
upplevelseläsning, opersonlig upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning och 
opersonlig instrumentell läsning.32  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Ibid., s. 146f. 
32 Ibid., s. 135f. 
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Furhammar definierar kategorierna enligt följande: 

Personlig upplevelseläsning: Denna kategori utgörs av läsarens personliga känslor och 
det upplevelseorienterade. Den syftar till sådan läsning där upplevelsen av 
igenkännande och läsarens relaterande till egna minnen, erfarenheter och värderingar 
som de bär på. Tolkningen av texten måste förstås utifrån individens personliga 
verklighet.  Grundläggande för denna typ av läsning är en personlig inlevelse där 
läsaren känner med och förstår reaktioner och känslor som personerna i handlingen 
upplever. I vissa fall kan läsaren känna en så stark identifikation med det som utspelar 
sig i texten att de i någon mån upplever känslorna som sina egna. Läsaren är ingen 
neutral observatör till textens händelseförlopp utan upplever den själv.  

Denna typ av läsning är inte endast en förströelse utan genom att bearbeta texten aktivt 
och ta den till sig i form av erfarenheter berikas läsaren.  Läsarens personliga 
engagemang gör att läsupplevelsen inte enbart uppfattas som förankrad i texten utan 
som resultatet av ett samspel mellan text och läsare. Furhammar menar att värdet ligger 
i de aspekter av sig själv som läsaren upplever, samtidigt som de följer med i textens 
konkreta skildringar. Upplevelsen under läsningens gång är därmed viktigare för läsaren 
än historiens upplösning. Istället kan slutet av historien ibland kännas som ett vemodigt 
avsked till berättelsens värld och de karaktärer där som man ”lärt känna”.33 

Opersonlig upplevelseläsning: Den här kategorin innebär att läsningen primärt är 
upplevelseorienterad och att inte läsaren relaterar till sina egna erfarenheter. 
Läsupplevelsen engagerar alltså inte läsaren på det personliga planet och individens 
egen världsuppfattning hålls utanför, istället för att vara en del som ingår i 
läsupplevelsen. Furhammar beskriver läsaren som en oberoende observatör som 
betraktar handlingen med ett neutralt förhållningssätt. Läsaren kan föreställa sig 
                                                 
33 Ibid., s. 140f. 
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händelseförloppet, uppleva det på olika vis och vilja veta hur det slutat och så vidare. 
Men detta sker utan att läsarens livssituation dras in i tolkningen. Den opersonliga 
upplevelseläsningen beskrivs ofta som ett tidsfördriv i stället för en ny erfarenhet. Det 
kan vara värt att påpeka att en individ som har en tydlig personlig distans till det som 
läses sällan har en affektiv distans. Givetvis upplever läsaren känslor som driver dem 
vidare i läsningen men dessa känslor leder inte till reflektioner som berör den egna 
personen, utan är snarare en påverkan av texten.  Berättelsens värde ligger i det som 
händer i texten istället för i samspelet mellan text och läsare.34 

Personlig instrumentell läsning: I denna kategori vävs individens personliga identitet 
samman med läsningens instrumentella egenskaper. Läsningen har en redskapsfunktion 
och leder till insikt inom ett område som läsaren förhåller sig till känslomässigt eller 
ingår i. Den här typen av instrumentell läsning kan även beskrivas som terapeutisk. 
Läsningen kan leda till att läsaren reflekterar över sin identitet eller livssituation och i 
slutändan får en djupare självinsikt. Den terapeutiska effekten kan också bestå av mer 
konkreta lösningar på personliga problem eller genom att individen får en bättre 
självkänsla genom att förvärva faktakunskaper inom ett visst område.  För att läsningen 
skall vara ett utbyte av personlig instrumentellt slag måste den terapeutiska effekten 
identifieras av läsaren själv.35 

Opersonlig instrumentell läsning: Denna kategori omfattar den läsning som har en 
nyttofunktion samtidigt som den inte är förknippad med läsarens personliga identitet 
eller känslor. Denna typ av läsning förknippas ofta med faktaläsning och facklitteratur 
men behöver inte nödvändigtvis vara bunden till denna typ av text.  Läsningen är 
instrumentell därför att den fungerar som ett redskap för att införskaffa kunskap, 
information, vetande och orientering i olika ämnen.  Det är en form av läsning som inte 
berör läsaren på det personliga planet eller förändrar dennes självinsikt.  Furhammar 
använder sig av termen ”objektiv kunskap” då han beskriver det mest karakteristiska 
draget hos den opersonliga instrumentella läsningen och menar vidare att den ger insikt 
inom områden i verkligheten som inte läsaren har något personligt förhållande till och 
därför kan abstrahera sig ifrån. Denna insikt eller kunskap är ett direkt utbyte av 
läsningen och kan omedelbart överföras från läsare-textrelationer till andra relationer.36 

Ovan har jag presenterat de fyra kategorierna av läsning var för sig. Jag har beskrivit var 
kategoris huvudsakliga karaktärsdrag och vad som gör att de skiljer sig åt. Det handlar 
alltså om fyra olika typer av läsutbyte eller relation mellan läsare-text. Furhammar 
påpekar att det i praktiken kan vara svårt att se så tydliga gränser då flera kategorier kan 
förekomma samtidigt under en och samma läsupplevelse.37 Detta är viktigt att vara 
medveten om när jag analyserar materialet från intervjuerna med papporna. Det kan 
också försvåra analysarbetet en aning om det inte går att se tydliga gränser eller om 
informanterna rör sig mycket mellan de olika kategorierna.  

Den samtidiga förekomsten av relationer mellan läsare-text kan ha olika karaktär. Enligt 
Furhammar kan de uppträda på samma gång eller övergå till en annan typ relation. 

                                                 
34 Ibid., s. 137f. 
35 Ibid., s. 143f. 
36 Ibid., s. 142f. 
37 Ibid., s. 144f. 
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Furhammar ger ett tydligt exempel där han menar att tidningarnas sensationsstoff kan ge 
en utpräglad opersonlig upplevelseläsning, samtidigt som det ger ett opersonligt 
instrumentellt utbyte.38 Det är i detta fall svårt att svara på om det ena utbytet ger 
upphov till det andra då man varken kan utesluta eller förutsätta ett kausalt samband. De 
uppträder helt enkelt samtidigt. I andra lässituationer kan det kausala sambandet vara 
lättare att urskilja där en form av utbyte för med sig en annan form av utbyte. 
Exempelvis kan en mamma i en viss situation läsa en text om familjerelationer som 
personlig upplevelseläsning. Genom läsningens gång finner mamman en insikt om 
relationerna med sina egna barn. Den personliga upplevelseläsningen har alltså 
genererat eller överskridit till instrumentell upplevelseläsningen.39 

Resultatet av SKRIN-undersökningen som Furhammar genomförde visade att de 
opersonliga formerna av läsutbyte var de som dominerade och att den opersonliga 
instrumentella läsningen var vanligast i kategorin vuxna.  Han menade också att man 
kunde se tydliga skillnader mellan kvinnor och mäns läsning där kvinnor hade ett mer 
varierat utbyte medan papporna i undersökningen vanligen ägnade sig åt den 
opersonliga instrumentella läsningen.40 

Jag kommer att använda mig av läsningens olika kategorier då jag längre fram i 
uppsatsen analyserar pappornas egna läsvanor, både för att identifiera var pappas 
läsupplevelse men också för att se om det finns några likheter mellan papporna i hur de 
läser. Furhammars teori utgår ifrån den enskilda individens upplevelse av texten. Då 
pappans läsupplevelser med barnet innebär att pappan inte är ensam i sin upplevelse 
tyckte jag det var svårt att applicera Furhammars kategorier på det materialet som rörde 
pappors läsvanor tillsammans med barnen. Jag har därför valt att utgå från Møhl och 
Schacks teori om barnlitteraturens fyra olika funktioner. Dessa funktioner påminner till 
viss del om Furhammars kategorier. Møhl och Schack tar tillexempelvis upp bokens 
funktion som underhållning och terapi. Barnbokens funktioner kan också ses som 
instrumentella eftersom då de kan fungera som ett medel för barn att fördjupa sina 
kunskaper och utveckla sitt språk.41 En närmre presentation av de olika funktionerna 
kommer nedan.  

4.2 Barnbokens fyra funktioner enligt Møhl och Schack 
Bo Møhl och May Schack har med utgångspunkt i utvecklingspsykologin undersökt hur 
barn uppfattar, upplever och påverkas av litteraturen de läser eller får läst för sig. Deras 
huvudsakliga syfte med boken När barn läser – litteraturupplevelser och fantasi (1981) 
, är att närma sig barnet och det sätt som det upplever litteraturen. Som resultat av 
undersökningen kan de dela in barnbokens funktion i fyra olika grupper.   

Barnlitteraturen kan enligt författarna fylla en funktion som underhållning och 
fascinationsmedel. Underhållning definieras här som ”en aktivitet som leder till ett 
lustbetonat psykiskt tillstånd”. Barnet gör helt enkelt olika saker för att det är 
lustbetonat och detta fungerar i sin tur som aktiverande och självgenererande för 

                                                 
38 Ibid., s. 145. 
39 Ibid., s. 144f. 
40 Ibid ., s. 368f. 
41 Møhl & Schack 1981, s. 142f. 
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barnet.42 Barn har svårt att skapa sig en helhetsbild av omvärlden och kan därför 
uppleva den fragmentariskt. Genom att söka sig till aktiverande 
underhållningsmöjligheter som litteraturen kan barnet finna meningsfullhet och 
sammanhang i samhället.                                                                  

I kategorin barnlitteraturen som information och didaktiskt medel fungerar litteraturen 
som ett hjälpmedel för barnen att fördjupa sin kunskap och för att förstå omvärlden. 
Författarna utgår ifrån att barnets situation inom familjen är isolerad från samhället och 
de förhållanden som råder. Litteratur som skildrar olika delar av samhället kan bryta 
denna isolering och genom att barnet får en inblick i olika processer och förhållanden 
utanför den egna familjen kan det få en djupare förståelse för omvärlden. Men 
litteraturen kan också ha motsatt effekt och förstärka barnets isolering menar Møhl och 
Schack.  Barnlitteraturen kan vara tendentiös och ge en förenklad bild av verkligheten. 
Istället för att samhället skildras på ett realistiskt sätt ges en idyllisk bild som inte alla 
gånger stämmer med verkligheten. De påpekar att den mest harmlösa barnbok förmedlar 
olika värderingar och ett visst sett att förstå världen. Utöver kunskap, förståelse och 
inlärning sker också en ofrivillig ideologisk/moralisk påverkan på barnet.43 

Den tredje kategorin tar upp barnlitteraturen funktion som terapi med vilket de menar 
att litteraturen kan bidra till att lösa barnets problem. Litteratur som handlar om 
relevanta ämnen ger barnet en möjlighet att överföra sina verkliga problem eller 
funderingar på ett fiktivt plan i barnlitteraturen. Därmed får de sina problem eller 
upplevelser bekräftade och litteraturen kan leda till ett accepterande. Litteraturen 
behöver inte nödvändigtvis presentera en lösning utan kan bli terapeutisk genom just 
accepterandet och genom att den inte är fördömande eller överslätande.44 

Barnlitteraturen som medel för barns utveckling är den sista funktion som författarna 
diskuterar. Utveckling förklarar Møhl och Schack som de förändringar som sker i 
barnets upplevelse- och handlingsmöjligheter. Medvetandets utveckling yttrar sig 
genom att barnet får ökade kunskaper om den egna personligheten och om omvärlden. 
Det är viktigt att denna utveckling stimuleras och litteraturen kan här fungera genom att 
uppmuntra barnet till att utvidga sitt tanke- och känsloregister. Barnet tränas kognitivt 
och lär sig att förhålla sig på ett öppet och nyfiket sätt till sin omgivning genom vilken 
barnet tar till sig nya perspektiv och synpunkter. Dessutom utvecklar litteraturen barnets 
språk och begreppsbildning. Genom det isolerade tillstånd inom familjen som 
författarna menar att barnet befinner sig i blir barnets ordförråd relativt begränsat då 
varje familj har sin egen vokabulär och speciella betydelsenyanser. Detta gäller speciellt 
barnen i de lägre sociala skikten. Men genom litteraturen kan barnet få kännedom om 
det formella språket.  Sist diskuteras också hur litteraturen kan stimulera barnets 
emotionella reaktioner. Genom att barnet får möta olika situationer i litteraturens värld 
aktiveras olika nyanser i barnets känsloliv, som författarna beskriver det. Barnet lär sig 
då att hantera och reagera på olika situationer i det egna livet som utlöser en 
känslomässig reaktion.45  

De olika funktionerna kommer att fungera som ett redskap då jag undersöker hur 

                                                 
42 Ibid., s. 98. 
43 Ibid., s. 104f. 
44 Ibid., s. 108f. 
45 Ibid., s. 120f. 



 

18 

 

läsvanorna som papporna har tillsammans med sina barn ser ut. Jag kommer att försöka 
undersöka vilka funktioner som kan urskiljas i var pappas högläsning, men också se hur 
de olika funktionerna värderas av papporna. 

5 Redovisning av resultat 
Jag kommer i detta kapitel att redovisa resultatet av de intervjuer jag genomfört. I stället 
för att presentera var pappa för sig har jag valt att tematisera resultatet i tre olika 
huvuddelar efter mina frågeställningar. Jag kommer i stora drag att referera intervjuerna 
och ta fasta på likheter och skillnader i respondenternas utsagor.  

5.1 Pappornas läsvanor 
Alla papporna har ett stort intresse av att läsa, men vilken litteratur de föredrar och hur 
deras läsvanor ser ut skiljer sig åt. De flesta läser en stund var dag eller försöker att göra 
det. De upplever alla att det kan vara svårt att hinna med att läsa så mycket som de 
skulle önska, men anledningen till detta är inte enbart föräldraskapet utan arbetet och de 
vardagliga göromålen nämns som den främsta orsaken till att varken tiden eller orken 
alltid räcker till. Överlag upplevs inte läsvanorna ha förändrats speciellt mycket sedan 
de fick barn. 

Alf menar att hur ofta och mycket han läser går i perioder. Är det mycket att göra på 
jobbet blir det inte så mycket tid till att läsa på fritiden som han skulle önska. Han 
menar att då han arbetar som lärare innebär månaderna strax före sommarlovet mer 
arbete att ta med sig hem och mer arbetsrelaterad facklitteratur att läsa. Läser gör han 
efter det att barnen somnat eller när han själv har gått och lagt sig. Har han arbete med 
sig hem gör han detta när barnen lagt sig och ersätter ofta den tid han skulle ägnat sig åt 
sin egen fritidsläsning. Han upplever också att han läser något mindre sedan barnen 
kom. 

Fredric läser nästan var dag. Han arbetar nattpass på en fabrik där han bevakar 
produktionen och har uppsyn över maskinerna. Arbetet beskriver han därför som ganska 
stillasittande och att det lämnar gott om utrymmet till att göra vad man kan för att få 
tiden att gå. 

..är det då lugnt och allt går som det ska [maskinerna;  min anm.] så måste man ju göra något för att hålla 
sig vaken. Man kan ju inte bara sitta där och vänta. Så då brukar jag läsa eller sitta vid datorn. 

Eftersom Fredrics arbete lämnar det utrymme som det gör till att läsa upplever han inte 
att hans läsvanor har förändrats sedan han blev pappa. Den läsning han kan ägna sig åt 
på arbetstid är oftast inte heller arbetsrelaterad utan den går under vad jag i denna studie 
räknar som fritidsläsning. Läser han böcker utanför jobbet är det under semestern då han 
menar att det generellt sätt finns mer tid till det mesta. 

Även Nils läser nästan var dag. Han beskriver själv att hans mål är att försöka läsa lite 
var dag då han tycker mycket om att läsa. Hans upplever att hans läsvanor har 
förändrats lite de senaste åren, men tror inte att det beror på att han fått barn. Oftast 
läser han i samband med att han går och lägger sig eller innan jobbet. Det är inte 
mängden böcker eller den effektiva tid han läser som han tycker skiljer sig från tidigare, 
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utan det är hans mönster som förändrats. Han menar att numera tidseffektiviserar han i 
större utsträckning och läser därför i nya situationer. Bland annat har han börjat lyssna 
mycket på ljudböcker vilket innebär att han kan få andra saker gjorda samtidigt. Detta 
sker till exempel i bilen till och ifrån jobbet. 

Nils känner inte att den delade vårdnad om sonen gör att hans läsning ser olika ut från 
vecka till vecka utan han läser ungefär lika mycket både då sonen bor hos honom som 
de veckor då sonen bor hos sin mamma. 

Anders är den vars läsvanor skiljer sig mest från de andra pappornas. Han läser 
mestadels tidningar. Både dags- och kvällstidningar men även mer ämnesinriktade 
magasin. Trots att Anders ofta läser tidskrifter tycker han att det går dåligt ihop med 
viljan att spendera sin vakna tid med familjen och beskriver att han till och med har gått 
ur ett flertal prenumerationer. 

Han säger också att läsningen av böcker kan ligga nere i längre perioder. Skönlitteratur 
läser han mest på sommaren då han som lärare är ledig mycket. Han tycker det kan ta 
tid att komma in i en bok, men även då han är inne i handlingen är han ingen 
sträckläsare utan läser ca 30 sidor i taget för att sedan fundera över det han läst och 
klura på hur bokens handling kan tänkas utvecklas.  

Respondenterna gav varierande svar på frågan vad de läser för sorts böcker och vad de 
vill få ut av sin läsning. Det rådde också delade meningar om det är viktigt att kunna 
relatera personer och situationer i handlingen till sig själv och sina egna erfarenheter. 
Två stycken av papporna läser helst historiska romaner som de upplever bjuder både på 
underhållning och som ökar deras kunskap inom ett visst område. En pappa föredrar 
deckare när han finner tid till att läsa skönlitteratur medan den fjärde pappan också 
säger sig tycker om spännande litteratur med en rik handling utan att de är deckare. 
Trots varierande svar är underhållning och kunskap de komponenterna som alla 
respondenterna söker i sin läsning. 

Nils är den ende som tydligt utrycker att det är viktigt för honom att kunna identifiera 
sig själv med olika situationer han läser om och att han ofta fastnar för en bok just då 
han känner igen sig i bokens beskrivning på baksidan.  

..det är ändå det som gör att man fastnar. Den senaste boken jag läste kändes väldigt typisk. En ung man, 
förvirrad i världen och vet inte var han ska. Då känner man bara att ja, jag läser den här för att jag ska 
försöka förstå eller hitta en väg.. (stort skratt) 

Han säger sig också ha en idé av att böcker kan vara en bra kunskapskälla liksom de 
övriga informanterna. 

Alf är en av de som gärna läser historisk litteratur, såväl fackböcker som historiska 
romaner. Han är ”insnöad” på andra världskriget som han själv utrycker det och ser 
många gånger läsningen som en ren kunskapskälla. Hans morfar var med och upplevde 
kriget vilket han tror har odlat detta intresse. Han säger att även om han inte kan relatera 
böckerna om andra världskriget direkt till sig själv känner han ändå att det finns en 
koppling genom sin morfar och att han tar till sig det han läser på ett mera subjektivt 
sätt än vad han gör med böcker som berör någon annan händelse i historien.  
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Han nämner också att han har läst vissa biografier som han har kunnat känna igen sig 
själv i men att det sällan varit det huvudsakliga syftet med läsningen. Många gånger ser 
Alf läsningen som en avkopplande stund där han får vara för sig själv. 

Fredric som också har ett intresse av historia läser för att han tycker att det är 
underhållande och för att lära sig mer om de ämnen han är intresserad av. Utöver 
historiska romaner läser han faktaböcker och dokumentära romaner då ”det är kul att 
läsa om sånt som hänt på riktigt”. Att kunna känna igen sig själv i litteraturen anser han 
inte alls vara av viktigt. 

Anders, som läser skönlitteratur i något lägre utsträckning än de andra respondenterna, 
läser framförallt tidskrifter för att hålla sig uppdaterad och få information om vad som 
händer i världen. Den skönlitteratur som han läser beskriver han som ren underhållning. 
Att han läser färre böcker än de andra respondenterna kan också bero på att han aldrig 
sträckläser en bok utan tycker det är viktigt att ta god tid på sig för att smälta innehållet 
och för att fundera över hur det kommer att gå. Han läser främst deckarlitteratur när han 
läser böcker vilka innehåller många spänningsmoment och ”cliffhangers” som han 
tycker är kul att komma tillbaka till efter ett tag. Han förklarar att han inte tycker det är 
några problem att lägga ifrån sig boken under en längre tid för att sedan ”kliva tillbaka 
in i världen”. 

Det råder en gemensam uppfattning om att biblioteket är en viktig instans och att det har 
ett rikt medieutbud att erbjuda. Trots detta är Alf den enda av papporna som frekvent 
besöker biblioteket i syftet att låna böcker till sig själv. Till hans arbetsplats kommer 
även en bokbuss och då passar han ibland på att välja ut böcker i lugn och ro, något det 
inte finns tid till då han besöker biblioteket med familjen. Nils säger att det händer att 
han besöker biblioteket för egen del men att han föredrar att köpa sina böcker, och gärna 
på antikvariat. Han menar att detta beror på att han dels läser sakta och inte hinner läsa 
klart innan lånetiden går ut, men också för att han gärna stryker under meningar och 
lämnar minnesanteckningar på sidnummer och citat som han sedan återvänder till för att 
läsa igen. Anders och Fredric köper böcker då båda menar att det är så billigt och att det 
mesta går att hitta i pocketformat vilket kostar ännu mindre. Alf väljer att köpa de 
böcker han tycker är roligt att ha hemma i bokhyllan men lägger till att de då skall vara 
inbundna.   

5.2 Pappornas läsvanor tillsammans med barnen 
Liksom att de flesta respondenterna ägnar en stund var dag åt sin läsning, eller 
åtminstone försöker detta, läser de också högt för sina barn minst lika ofta. Alla 
papporna berättade under intervjun att de tycker att läsningen är viktig, både då det 
utvecklar barnens ordförståelse och att den ger en förståelse för hur omvärlden ser ut. 
Att lägga en grund för ett framtida läsintresse är också en viktig funktion. Den konkreta 
lässituationen ser olika ut från familj till familj. Högläsningen är i de flesta fall en del av 
rutinerna då barnet går och lägger sig. Men det är också något som sker spontant under 
dagen på barnets initiativ. Att de barn som lever med båda sina föräldrar ibland föredrar 
att mamman läser spelar också en viss roll för hur mönstren kan se ut. 

Alf som har två barn berättar att antingen han eller hans fru läser för det äldsta barnet 
var kväll vid läggdags. Oftast föredrar sonen att det är Alf som läser då han är bättre på 
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att förställa sin röst när han skildrar de olika karaktärerna. Han upplever det som att 
sonen har ett stort intresse för böcker och att han är angelägen att lära sig läsa då han 
snart börjar skolan. Antingen läser de sagoböcker eller serietidningar som Bamse. Den 
längsta boken de läst tillsammans var uppdelad på tre kvällar, men sonen vill helst ha en 
början och ett tydligt slut på historien. Högläsningen för dottern på 3 år sker under 
dagtid och oftast på hennes initiativ.   

Den lilla då, hon läser vi inte mycket för när hon går och lägger sig. För hon somnar..tadaaa, bara sådär. 
Men hon har ju sina böcker som hon kommer med. Och då ska man läsa dom, det är ju liksom order. 

På liknande vis beskriver Anders att läsningen för hans dotter ser ut. Hon har sina 
böcker samlade på en armlängds avstånd från soffan i TV-rummet. Därför händer det 
oftast att hon plockar fram en bok och vill att han läser för henne när de sitter där och att 
det brukar ske efter barnprogrammet har nästan blivit en rutin. Det är heller inte 
ovanligt att hon vill bli läst för samtidigt som tv:n är igång. 

Både Fredric och Nils läser i samband med att barnen går och lägger sig. Fredric 
beskriver denna stund som extra viktig då han sen beger sig till jobbet och inte är 
hemma på natten. Av denna anledning är det nästan uteslutande han som håller i 
läsningen som sker på kvällen.  

Det är en bra stund. Vi ses inte så mycket på dagen så det känns bra att jag på nått vis får vara med och 
avsluta hennes dag. Hon brukar somna ganska snabbt men man hinner ändå läsa lite. Det är nog mer 
stunden än just boken som är det viktigaste. Annars brukar ju hennes mamma läsa mycket på dagen så 
hon tänker på den andra biten.. och ibland vill Tilda läsa samma som dom läst innan då. Och då känns det 
precis som om hon vill berätta och visa mig. 

Att det är närheten som är den viktigaste aspekten av läsning för Fredric framgick även 
när vi pratar om vikten av att läsa för sina barn. Jag upplever att han liksom Nils tycker 
att det är en konkret upplevelse som delas med barnet. Då pappor ofta ägnar sig åt mer 
aktiva lekar tillsammans med sina barn kan just läsningen tillsammans ge en stund av 
fysisk närhet som annars lätt försummas. Genom att dela en historia uppstår också ett 
samförstånd och papporna beskriver att de och barnen brukar prata om karaktärerna och 
situationer som uppstår i böckerna. 

Nils läser minst en gång om dagen för sonen och det sker alltid innan sonen går och 
lägger sig. Han beskriver att det nog har blivit så för att sonen ofta vägrar att gå och 
lägga sig om de inte läser först men säger också att det är en rutin han är väldigt bekväm 
med då han tycker att det är roligt. 

Under intervjun frågade jag också respondenterna vad de brukar läsa för sina barn och 
hur de tänker när de väljer böcker. I Fredrics familj är det oftast hans fru som väljer ut 
böckerna men de andra papporna har en relativt klar åsikt om vad det tycker lämpar sig 
att läsa för sina barn, även om det inte alltid är det som blir läst. Mest selektiv i sina val 
är Nils, som skämtsamt säger att han kan vara ganska hänsynslös.  

När vi inte lånar böcker på biblioteket där han får låna en och annan bok själv så har jag köpt de böcker 
som jag tycker passar liksom eller som jag vill att han ska ha läst. Jag ser fram emot att läsa vissa böcker 
jag själv hade när jag var liten men den kan jag inte läsa för honom riktigt än, han är fortfarande för liten.. 

Men jag har egentligen aldrig gett Verner något alternativ. Han brukar välja bok ibland, eller han väljer en 
bok och jag en och sådär. Och då har man fått den traditionen, att det är så det är. Men jag antar att han 
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någon gång kommer att trotsa det. Men han gillar det och tycker det är roligt, fast att det kanske inte alltid 
är så många bilder.   

För Nils är det viktigt att välja böcker som är skrivna ur ett jämställdhetsperspektiv. Att 
göra sin son medveten om att familjekonstellationen och människors livssituation kan se 
ut på olika sätt gör att han väljer böcker som skiljer sig från de traditionella 
sagoböckerna. Böckerna skildrar olika delar av samhället som sonen inte nödvändigtvis 
skulle komma i kontakt med i sin vardag och fyller därför funktionen som didaktiskt 
medel där han genom ny information fördjupar sina kunskaper och sin förståelse för 
världen. 

Anders köper också böcker till sin dotter som han tror är lämpliga för henne i innehåll. 
Både bilderböcker och sagoböcker. De får gärna vara med figurer hon stött på tidigare 
och som hon känner igen från tv vilket ger en känsla av trygghet. Pedagogiska böcker 
om tillexempel färger och former tycker han är väldigt lärorika. Han berättar också att 
hon älskar djur och att de länge kan titta på bilderna i dessa böcker men att hon nu när 
hon blivit lite större förstår att böcker ofta innehåller en sammanhängande berättelse.  

Nu är hon mycket mer intresserad av att faktiskt följa en historia och vad som faktiskt står på sidorna, och 
har ro att lyssna och tänka sig in i det. Och det tycker man ju själv är kul också. Förutom det som står 
skrivet så pekar man lite på bilderna och pratar och ”vad tror du han tänker här?”. 

De var tidigare med i en bokklubb men gick ur då de upplevde att de ”hade ett stort 
”berg” av böcker som de inte hann läsa för sin dotter. Anders menar att det nog 
skickades ut så många böcker mest på grund av att bokklubben ville tjäna pengar men 
att det i månadsbrevet beskrevs hur viktiga just de böckerna var i barnets utveckling då 
man annars ”undanhöll” någonting.  

Alf berättar att det finns gott om barnböcker i deras hem. Hans sambo var med i en 
bokklubb när hon var liten och har kvar de flesta böckerna. Utöver det köpet de nytt, får 
av släktingar och lånar på biblioteket. Sonen på 6 år prenumererar själv på Bamse-
tidningen. Det finns alltså ett stort urval böcker för barnen i hemmet som de sedan 
själva väljer bland när det är läsdags. 

En gång försökte jag välja till pojken, mest för att jag själv var sugen på att läsa Ronja Rövardotter. Han 
ville ha filmen i julklapp så den fick han men jag letade upp min gamla Ronja, för jag hade faktiskt en 
sån, och så försökte jag läsa den. Men nej. En kväll gick men sen var inte det så roligt längre. Men annars 
väljer han alltid själv. 

Alf berättar att han ofta hittar på egna historier när han och dottern bläddrar i 
bilderböcker eller läser böcker med lite text. Ofta är det böcker som de läst upprepade 
gånger som både han och dottern kan utan och innan. Hon accepterar att historien kan 
variera från gång till gång till skillnad från sonen. Han tycker om när pappan berättar 
historier men då måste det vara utan bok. Liksom att han vill ha ett tydligt slut på 
historien de läser skall man hålla sig till den ursprungliga handlingen då det är en bok de 
läst tidigare. Att läsa böcker upprepade gånger kan ge, utöver en känsla av trygghet då 
man vet vad som kommer att hända, mer utrymme för att fundera över det som faktiskt 
utspelar sig. Alf säger att de hela tiden hittar nya detaljer att prata om. 

Nils beskriver hur hans son länge kan sitta och titta på bilderna även om de är i svartvitt 
och med få detaljer. De första böckerna om Nalle Puh är ett exempel som ger dem 
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mycket att prata om trots få bilder. Dessa tycker han är bra då de är väldigt filosofiska 
på ett enkelt sätt. Han berättar också att han köpt en bok om fjärilar på engelska som de 
brukar läsa i. Den översätter han oftast till svenska när han läser men det händer även att 
de läser den på engelska. Sonen har två svenska föräldrar och ingen direkt koppling till 
just engelska språket, men Nils förklarar att han tror att han gör sonen en tjänst genom 
att vänja honom vid engelskan tidigt då det är ett språk han kommer att leva med. 

Jag tycker bara att det är en spännande situation för på något sätt kommer han tillhöra en generation som 
nästan kommer att ha engelskan som sitt modersmål. För det har ju nästan vi, vi har ju växt upp med 
engelska i filmer och på tv och så mycket sånt. Jag har bara tänkt på det då jag själv har lite svårt för 
engelska och då tänker jag att jag så lätt kan ge honom det genom att läsa lite på engelska ibland. 

Han berättar att sonen har lärt sig boken på svenska och att han själv brukar återberätta 
den då han tröttnar på att lyssna på engelska. 

Frågan om det funnits situationer där barnboken haft en terapeutisk funktion gör först 
samtliga pappor mycket eftertänksamma. Vad detta innebär och hur boken kan fylla 
denna funktion är ingen självklarhet och kanske inte något som de inte tänker på alla 
gånger. Men efter en stunds samtal och funderande kommer vissa av dem ihåg 
situationer där litteraturen hjälpt barnet att acceptera en viss känsla, en företeelse eller 
som tagit upp ett visst problem.  

Nils talar om hur hans son var oerhört rädd för spöken och hade svårt att sova under en 
period. Något som gick över sedan de läst Inger och Lasse Sandbergs bok Lilla spöket 
Laban, som skildrar det snälla lakanspöket och som själv var en lättskrämd figur. Alf 
berättar om sonens reaktion då de talade om för honom att han skulle få ett småsyskon. 
Genom att läsa ”syskonböcker”, böcker som tar upp detta tema och där huvudkaraktären 
befinner sig i en liknande situation, kunde han lättare förstå och förbereda sig på tanken 
att bli storebror.  

Då var jag på biblioteket och plockade ut ett gäng böcker där en fick en lillebror och en fick en lillasyster 
och så. Och han lyssnade på dom och var med. Men när han skulle bli storebror så var det mycket med att 
han trodde han skulle få en dinosaur istället. Det skulle va något annat i magen. Och sen då blev han 
övertygad om att det var en lillebror han skulle ha. Men det kunde ju bli en lillasyster menade vi, men nej. 
Så när lillasystern kom ut då var jag ju lite ängslig när jag skulle berätta det för honom. Men han sa ju han 
till henne det första halvåret. Men han har ju köpt det nu, haha. Det gjorde han ganska snabbt ändå. 

Fredric berättar att de nyligen läste Adjö Herr Muffin för dottern när mormorns katt blev 
sjuk. Adjö herr Muffin är historian om ett gammalt marsvin och hans sista tid i livet. Till 
slut dör Herr Muffin men det framgår att han haft ett rikt och lyckligt liv och att det är 
skönt för honom att somna in. Fredric tror att det gjorde situationen lättare för dottern 
när hon förstod att katten haft det bra i livet, men att den på slutet var gammal och sjuk 
och att den fick det bättre när också den somnat in. 

Hon var ju ledsen och så men verkade ändå ta det lite bättre. Hon sa nån gång att han var ensam och 
ledsen men då kunde vi gå tillbaka och prata om Herr Muffin. 

Detta är tydliga exempel på hur litteraturen kan hjälp barnen i vissa frågor. Anders 
menar att han inte läst speciella böcker just i detta syfte, eller åtminstone inte vad han 
kan komma på att han gjort medvetet. Men att han absolut inte skulle dra sig för att göra 
det i situationer då böcker kan vara ett hjälpmedel.  
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5.3 Pappornas uppfattningar om läsningens betydelse för sina barn 
 Alla respondenter är eniga om att det är nyttigt att läsa högt för sina barn och ser detta 
som en viktig del av vardagen. Det är en självklarhet för papporna att läsningen medför 
mycket positivt men just vad kan vara svårare att sätta ord på och varierar i viss mån. 
Men på en punkt är de framförallt överens: de tror alla att man genom att läsa 
tillsammans med sina barn bygger upp ett framtida läsintresse och detta är något som de 
ser som väldigt betydelsefullt. 

Anders tycker det är viktigt att försöka bygga grunden till ett litteraturintresse och att 
man förmedlar känslan av att det är roligt och viktigt med böcker. Han själv var inte 
speciellt intresserad av att läsa då han var ung men menar att viljan att klara av skolan 
bidrog till lusten att läsa. Att man lär sig saker av att läsa anser han vara en stor 
anledning till varför det är viktigt att dottern är intresserad av böcker. Han menar att om 
dottern har inställningen att böcker är tråkigt så kommer skolan att bli ganska mycket 
jobbigare för henne att ta sig igenom. 

Böcker är ju en stor del av den framtida utbildningen och där finns ju mycket att lära och mycket at läsa. 
Det är ju jättebra om man som ung tycker att böcker är kul. Och att man kan göra roliga saker, man kan 
lära sig och tänka sig in i andras situationer och sådär. 

Att lära sig av historien är något han ofta kommer tillbaka till under intervjuns gång. 
Han tror att dottern med hjälp av böcker kan utveckla sitt språk och att hon kan lära sig 
saker om hur omvärlden ser ur och att människor är olika. Han har märkt att läsningen 
verkar ge ett intresse för betoning och inlevelse. Han brukar själv spegla de olika 
karaktärernas sinnesstämning eller personligheter med olika röster och har observerat att 
dottern kommer ihåg detta och själv gör likadant. Men viktigast anser han är att hon 
tycker det är spännande med böcker och att hon förstår att det är en källa till en historia 
som man kan lära sig något av.  

Vi läser ju böcker och ser filmer om där någon är olika.. och vi har någon bok som kan få henne att säga 
att ”alla får vara olika, jag tycker om dom ändå”. Även om det är något hon säger för att hon har märkt att 
det tycker vi är kul att höra så känns det lite genuint faktiskt när hon gör det. Det är mycket sånt med 
böcker, ja, att man lär sig helt enkelt.  

Utöver att skapa ett läsintresse tror Alf att man genom att läsa för sina barn bidrar till att 
de får ett betydligt större ordförråd. Han säger också att det är viktigt med olika böcker 
då han tror att man kan öppna barnets inre världar och att det utvecklar förmågan att 
använda sin fantasi. 

Fredric säger själv att han inte har funderat så mycket över varför läsning är viktigt. Att 
han själv får ut så mycket av sin egen läsning tror han är en anledning till att det känns 
viktigt att dottern ska tycka det är roligt. Han tror att hon skulle gå miste om mycket om 
hon i framtiden inte skulle ha ett intresse av att läsa böcker då han själv ser det både 
som en stor informationskälla och som en underhållande aktivitet. När de läser har de en 
mysig stund tillsammans och att det har en positiv verkan på dottern tycker han är 
självklart. Mera exakt vilka positiva effekter läsningen har tycker han är svårt att 
förklara mer än att hon lär sig nya ord, att de tittar på bilder tillsammans och har det bra. 
Han berättar också att det är dotterns mamma som brukar välja ut böcker som hon 
tycker är lämpliga för den åldersgrupp deras dotter tillhör. 
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Nils ser framför allt högläsningen som en aktivitet som sonen och han gör tillsammans. 
Även om han är med under många av sonens övriga lekar känner han att det då kan vara 
svårt att hålla tråden och följa med i sonens fantasi. När de läser tillsammans och pratar 
om vad som händer i sagan delar de en upplevelse och det blir uppenbart att de gör 
någonting ihop.   

Liksom många av de övriga respondenterna tycker Nils att det är viktigt att lägga en 
grund för läsintresset och är övertygad att om sonen läser mycket nu när han är liten 
kommer han att fortsätta och tycka att det är roligt även längre fram. Han poängterar att 
det är otroligt viktigt att vara medveten om vad man läser för sina barn så att de får en 
rättvis bild om hur samhället kan se ut idag. Han väljer därför ibland bort eller 
modifierar de böcker som han tycker ger en felaktig världsbild. De äldre traditionella 
sagoböckerna som han tycker är läsvärda menar han fyller en funktion genom att sonen 
blir medveten om att dessa synsätt finns. 

Vilda förlag eller Olika förlag har gett ut en hel serie med  rättvisemärkta böcker, eller kram-märkta46  
som de säger att de är...men att de är jämställda liksom. De tänker på vilka familjekonstellationer som 
dom målar upp, vilka namn de använder. Och det känns ganska bekvämt att det inte bara är just 
kärnfamiljer med vita blonda pojkar i alla böcker…  

Nils är den enda av papporna jag intervjuat som uttryckligen väljer bort traditionella 
sagoböcker som han tycker ger en föråldrad eller trångsynt bild av verkligheten. Att 
man med hjälp av litteraturen kan förmedla bilden av att alla är olika och unika till 
barnet nämner flera av papporna. Jag uppfattar skillnaden som att de andra papporna 
väljer ut böcker de anser vara läsvärda medan Nils även väljer bort eller anpassar 
historien till ett synsätt han tycker är rimligt och vill förmedla. Exempelvis beskriver 
han hur han ibland byter ut föräldrarollen i böcker där mamman står för hushållsarbetet 
och pappan är ute och snickrar eller hugger ved. 

Den gemensamma stunden som papporna får tillsammans med sina barn då det läser 
värdesätts högt. De tycker att det är både avkopplande och roligt och just känslan av att 
de får en annan och närmre kontakt med barnen än vid andra aktiviteter är central.  

6 Analys och diskussion 
I detta avsnitt har jag för avsikt att analysera och diskutera resultatet från intervjuerna. 
Jag har utifrån Sten Furhammars olika kategorier av läsning, samt barnbokens 
funktioner enligt Bo Møhl och May Schack försökt att analysera och identifiera hur de 
olika pappornas tankar och läsupplevelser ser ut och vad litteraturen fyller för funktion. 
Detta sätts sedan i relation till tidigare forskning och litteratur. På samma sätt som då 
jag presenterade intervjuresultaten kommer jag även här att dela upp presentationen av 
analysen utifrån de tre huvuddelar som utgör uppsatsens frågeställningar.  

Att sammanställa intervjuer och att sedan analysera dem är ingen enkel uppgift. Det tar 
tid och det är mycket material som skall bearbetas. Många gånger vävs svaren på olika 
frågor samman eller dyker upp i ett sammanhang man inte förutsett. Detta medför en 
viss risk för upprepning då man som jag väljer att presentera resultat och analys 

                                                 
46 En krammärkning innebär att bild och text är granskade ur ett demokrati-, jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. Se http:/krammarkt.blogspot.com 
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tematiskt.  Jag har trots detta valt att presentera analysen utifrån teman då jag anser att 
uppsatsen blir både mer intressant och lättöverskådligt i förhållande till min 
frågeställning än vad den hade blivit om jag presenterat varje respondent för sig.  

Då jag valt att studera ett synnerligen litet antal pappor går det inte att dra några 
generella slutsatser av denna studie. Det jag vill peka på är det specifika i var pappas 
läsupplevelser samt hitta likheter och skillnader i pappornas tankar och erfarenheter.  

6.1 Pappornas läsvanor 
Att alla respondenter var goda läsare visste jag sedan tidigare då detta var det främsta 
urvalskriteriet när jag sökte informanter. Däremot skiljer det sig mellan hur ofta de olika 
papporna läser och vilket förhållande de har till läsningen. 

Samtliga pappor har som mål att läsa var dag men upplever att det kan vara svårt att 
hinna med. Tre av dem nämner arbetet snarare än familjelivet som orsak. Undantaget är 
Fredric som har möjligheten att nöjesläsa på jobbet och därför utövar den mesta av sin 
läsning under arbetstid. Anders är den vars läsvanor skiljer sig mest från de andra 
pappornas. Han tycker om att läsa men läser något mindre böcker, och mer tidskrifter 
och magasin än de andra papporna. Då det ofta rör sig om ämnesinriktade tidskrifter 
likställer jag dem med facklitteratur i min studie.  

Hälften av respondenterna rör sig mellan Furhammars olika kategorier då de läser vilket 
gör det något svårare för mig att identifiera deras läsutbyte. Min undersökning visar 
dock tydligt att den sorts läsning som förekommer mest är den opersonliga 
instrumentella läsningen. Tre av papporna läser i syfte att införskaffa kunskap och 
information om ämnen som inte berör dem på det personliga planet och inte heller leder 
till självinsikt. Fredrics läsupplevelse kan identifieras utifrån denna enskilda kategori. 
Han säger sig läsa för att han tycker det är ett underhållande tidsfördriv på arbetet. Den 
opersonliga upplevelseläsningen beskrivs ofta som just ett tidsfördriv men då hans 
utbyte med texten leder till objektiv kunskap som han inte har något personligt 
förhållande till rör det sig inte om någon form av upplevelseläsning. 

Anders läsning pendlar mellan kategorierna opersonlig-instrumentell läsning och 
opersonlig upplevelseläsning men de förekommer inte samtidigt. Han läser mestadels 
tidskrifter i syfte att brädda sina kunskaper inom vissa områden. Vid dessa tillfällen är 
läsningen instrumentell och hans läsupplevelser kan liknas vid Fredrics. Då han läser 
böcker intar han uteslutande rollen som oberoende observatör till handlingen som 
utspelas. Att han känner spänning och klurar på historien involverar inte hans personliga 
erfarenheter. Furhammar påpekar att en personlig distans inte behöver innebära en 
affektiv distans, vilket det här är ett tydligt exempel på.47   

Förekomsten av flera relationer mellan text-läsare samtidigt är möjlig och kan te sig på 
två olika sätt. De kan uppträda på samma gång eller så kan en typ av relation helt övergå 
till en annan.48 Detta går att se på Alfs läsupplevelser som rör sig i kategorin opersonlig 
instrumentell och personlig instrumentell. Att döma utifrån Alfs beskrivning tycks den 
opersonliga instrumentella läsningen övergå i en personlig instrumentell läsning. Jag 
                                                 
47 Furhammar 1996, s. 137f. 
48 Ibid., s. 144 
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urskiljer ett kausalt samband då han läser för att få veta mer om ett ämne som inte rör 
honom personligen men som leder till att han reflekterar över sin identitet och i 
slutändan ger honom en djupare självinsikt. 

Nils är den enda av papporna vars läsupplevelser går att identifiera som personlig 
upplevelseläsning. För honom är det viktigt att kunna identifiera sig med karaktärerna 
och upplevelsen av igenkännande är central då han väljer litteratur. Furhammar 
beskriver det som ett samspel med texten där läsaren upplever flera aspekter av sig själv 
i samband med textens konkreta skildringar.49 

Carina Gadd använde sig av Furhammars kategorier av läsupplevelser då hon i sin 
studie studerade hur pappor läser. Hon upplevde att det var svårt att identifiera 
pappornas egen läsning då de rörde sig mellan de olika kategorierna, men urskilde 
kategorin opersonlig-instrumentell läsning som den främsta över hur papporna läser för 
sina barn.50 Jag instämmer i att det var svårt att identifiera pappornas läsning men har 
ändå funnit den användbar för att få svar på min frågeställning. Resultatet av min studie 
visar att kategorin opersonlig-instrumentell läsning är den som dominerar bland de 
pappor jag intervjuat. Furhammar kom fram till ett liknande resultat i SKRIN-
undersökningen då han undersökte vuxna mäns läsning.51 Det går inte att jämföra mitt 
resultat med Furhammars då min studie är av ett så pass litet slag och inte är 
representativ för pappor i allmänhet. Men jag finner det intressant och värt att notera att 
mitt resultat bekräftar det man kommit fram till i tidigare forskning. 

6.2 Pappornas läsvanor tillsammans med barnen 
Alla respondenterna tycker att läsningen tillsammans med barnen är en viktig del av 
vardagen. Barnen blir i samtliga familjer lästa för var dag. I de fall då barnen bor 
tillsammans med båda sina föräldrar varierar det vem som läser eftersom barnen ibland 
har önskemål om vem som skall läsa högt. Men också eftersom det är en aktivitet som 
delas mellan föräldrarna. Trots detta säger sig papporna att de åtminstone försöka läsa 
med barnen var dag. Högläsning har visat sig vara en del av rutinerna då barnet går och 
lägger sig i de flesta fall. Men det kan också ske under dagen på barnets initiativ.  

Hur det ser ut när papporna läser för sina barn varierar till viss del. Tre av de fyra 
barnen vars pappor jag intervjuat befinner sig i åldern 3-4 år. Hur det går till när 
papporna läser för barnen i denna ålder skiljer sig från hur det går till när Alf läser 
tillsammans med sin 6-åriga son. Alfs son är i en ålder då han snart börjar skolan. Han 
har ett stort intresse av att lära sig läsa och skriva vilket ofta resulterar i bokstavsträning 
och ljudande om kvällarna då de läser tillsammans. Jag har iakttagit att den konkreta 
lässituationen ser liknande ut då samtliga pappor läser för sina barn i åldern 3-4 år, 
oberoende på om det sker innan läggdags eller på dagen. Under läsningen sitter eller 
ligger de tätt intill varandra medan pappan läser högt. Papporna tar gärna god tid på sig 
tillsammans med barnet så att de kan stanna upp och titta länge på var bild för att sedan 
tala om texten som lästs, sätta denne i relation till bilden, och relatera till barnets 
verklighet. Rimsten-Nilsson menar att det för barnen ofta är naturligt att kommentera 
det lästa och att de då genom boken får en anledning att prata, vilket i sin tur leder till 
                                                 
49 Ibid., s. 140. 
50 Gadd 2001, s. 41 
51 Furhammar 1996, s. 369. 
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att barnets verbala språk utvecklas.52 

Min studie visar att papporna oftast tycker det är kul att läsa för sina barn och att de 
därför inte bara gör det för barnens skull. De kan ibland uppleva att det, liksom när det 
kommer till sin egen läsning, kan vara svårt att orka eller hinna med. Men det är en 
stund som papporna prioriterar och beskriver som mysig och betydelsefull. 

Funktionerna som barnboken kan ha enligt Møhl och Schack går att sätta i relation till 
vad papporna tycker är viktigast då det kommer till läsning. Vilka funktioner som är 
mest återkommande går tydligt att urskilja både utifrån hur pappornas beskriver sina 
upplevelser av läsningen tillsammans med barnen och i valet av böcker. Att barnboken 
fungerar som underhållning och fascinationsmedel yttrar sig genom att samtliga pappor 
tycker det är viktigt att barnen tycker det är roligt att bli lästa för. Jag tolkar det som att 
de även ser detta som en förutsättning för att de yngre barnen skall få ro att sitta still och 
lyssna. Försätts inte barnet i ett lustfyllt tillstånd tappar det ofta intresset ganska snabbt 
under läsningen. Men den gemensamma uppfattningen är att det skall vara rolig att läsa 
och att boken ofta fungerar underhållande för barnen. 

Utifrån hur större delen av pappornas beskriver sina läsupplevelser tillsammans med 
barnen ser jag stora likheter. De funktioner som papporna tycker är viktigast är 
funktionerna som information och didaktiskt medel samt boken som medel för barns 
utveckling. Det är också dessa funktioner som i viss mån styr valet av böcker. Centralt 
för Anders och Nils är att barnen genom litteraturen kan få en förståelse för omvärlden 
och att människor är olika. Nils är den pappa som lägger stor vikt vid att skildra olika 
livssituationer och familjekonstellationer. Han är också den enda av papporna som inte 
bor tillsammans med barnets mamma. Det är svårt att dra några slutsatser om att detta är 
en anledningen till hur han vill skildra familjelivet, men jag tror att det skulle kunna 
kännas mer angeläget för honom att göra sin son medveten om hur olika familjer kan se 
ut än för de pappor som lever i en kärnfamilj. Møhl och Schack påpekar då de talar om 
bokens funktion som information och didaktiskt medel att den mest harmlösa barnboken 
kan förmedlar olika normer och värderingar.53 Intervjun med Nils visar också att detta 
är något som han är konstant medveten om då han väljer böcker eller läser för sin son. 

Flertalet av papporna ser boken som ett medel genom vilket barnen utvecklar sitt 
ordförråd. Alf beskriver hur hans barn genom bilderböcker först lärt sig ord på saker i 
hemmet, för att sedan lära sig namn på olika djur och andra saker utanför hemmet. Detta 
stämmer överens med Rimsten-Liberg liknelse med den karta som får fler inprickningar 
och utvidgas allteftersom barnet breddar sina erfarenheter.54 När Møhl och Schack talar 
om barnlitteraturen som medel för barnets utveckling tar de också upp att den kan 
uppmuntra barnet till att utöka sitt tanke- och känsloregister.55 Detta bekräftar Anders 
genom sin beskrivning på hur dottern med inlevelse kan återspegla olika karaktärers 
känslor genom att använda sig av olika röster, miner och betoningar som hon refererar 
till en viss känsla.  

Tre av papporna har använt barnboken som hjälp för att förklara eller underlätta en 

                                                 
52 Rimsten-Nilsson 1981, s. 25. 
53 Møhl & Schack 1981, s. 105. 
54 Rimsten-Nilsson 1981, s. 25. 
55 Møhl & Schack 1981, s. 121. 
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situation som barnet mått dåligt i eller inte accepterat. Den fjärde pappan säger att han 
kan tänka sig att använda boken i sådana situationer men att det ännu inte behövts. Jag 
har noterat att barnbokens funktion som terapi är den funktionen som papporna hade 
svårast att sätta ord på och som används utan att papporna är direkt medvetna om den.    

Det är viktigt att komma ihåg att en läsupplevelse eller funktion kan ses både som ett 
mål med läsningen och som en belöning av läsning. Det framgick i intervjun med 
Fredric att han inte funderat så mycket över varför han läser för sin dotter eller vad detta 
kan medföra för positiva effekter. Det är därför svårt att identifiera hans läsupplevelser 
utifrån fler av de funktioner som tas upp av Møhl och Schacks än att läsningen fungerar 
som underhållning och fascinationsmedel för hans dotter. Den främsta vikten lägger han 
på den nära stund som de tillbringar tillsammans, vilket jag kommer att ta upp i nästa 
avsnitt. 

6.3 Pappornas uppfattningar om läsningens betydelse för sina barn 
Respondenterna är alla överens om att det är viktigt att läsa för och tillsammans med 
barnen och tycker att det medför mycket positivt. Den gemensamma stunden av närhet 
är central i allas utsagor, inte bara i Fredrics som jag nämnde i föregående avsnitt. Då 
papporna talar om läsningen som en nära stund menar de att det är roligt, avkopplande, 
mysigt och att de genom denna närhet och de samtal som förs i dessa stunder gör att det 
känns som att de får en närmre kontakt. Møhl och Schack tar, som jag nämnt tidigare, 
inte upp gemenskapen som en funktion men däremot samspelar pappornas tankar med 
både Rimsten-Nilssons och Herb & Herb-Willoughbys resonemang om hur läsningen 
kan bidra till både en fysisk och psykisk närhet.56 

Undersökningen pekar på att de flesta av papporna tycker läsningen är viktig då de har 
en föreställning om att den kan bidra till att barnet utökar sitt ordförråd och att de 
utvecklar förmågan att använda sin fantasi. Att barnet får kunskap och medvetenhet om 
omvärlden är också något som papporna finner viktigt och en av anledningarna till 
varför de läser högt eller tillsammans med barnen.  

Att bygga grunden för ett läsintresse och att barnen tycker det är roligt med böcker 
redan då de är små är av stor betydelse för samtliga eftersom de tror att intresset 
kommer att hålla i sig. Både Alf och Anders menar att om barnen förstår att litteraturen 
är en kunskapskälla och tycker att det är roligt att läsa, så kommer detta också att 
underlätta skolgången. Jag tolkar det som att detta resonemang kan hänga ihop med att 
de båda är grundskolelärare och själva undervisar och därför har en större inblick i 
skollivet än resterande pappor i denna studie. 

De orsaker jag ovan nämnt som papporna i min undersökning menar gör läsningen till 
något viktigt stämmer överens med de motiv Viktoria Karlsson såg låg bakom 
högläsningen i sin studie.57  

De av Møhl och Schacks funktioner som jag i föregående avsnitt identifierade som 
dominerande då det kommer till hur pappor läser för sina barn, hänger nära ihop med 
pappornas tankar om varför det är viktigt att läsa för barnen. Det är dock svårt att svara 
                                                 
56 Rimsten-Nilsson 1981, s. 17f. och Herb-Willoughby & Herb, 1998, s. 47. 
57 Karlsson 2007, s. 29. 
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på om deras tankar och föreställningar bygger på erfarenheter från högläsningen eller 
om högläsningen sker på grund av att papporna anser att det är en fin stund som även 
gynnar barnets utveckling.  

7 Slutsatser  
Min undersökning är som jag tidigare påpekat inte tillräckligt omfattande för att jag ska 
kunna göra några generaliseringar. Men det går ändå att se vissa mönster i resultatet. Jag 
har genom mina kopplingar till de två teorierna fått svar på mina frågor. Den tidigare 
forskningen och litteraturen har stärkt mitt resonemang och satt min studie i ett 
sammanhang. 

Det går att tolka resultatet som att papporna anser att läsning är en betydelsefull aktivitet 
som de försöker att ägna sig åt en stund var dag. Detta gäller både den egna läsningen 
och läsningen som sker tillsammans med barnen. Det kan ibland vara svårt att hinna 
med att få den egna läslusten tillfredsställd i samband med arbete och familjeliv. 
Högläsningen är däremot ofta en del av barnens vardagliga rutiner och eller prioriteras 
högt. 

Utifrån Sten Furhammars kategorier av olika typer av läsning har det gått att identifiera 
hur pappornas läsvanor ser ut och vad de önskar få ut av sin läsning. Det var en aning 
problematiskt att se likheter i pappornas läsning då hälften rör sig mellan de olika 
kategorierna då de läser. Jag kunde trots allt urskilja kategorin opersonlig-instrumentell 
läsning som den mest förekommande, vilket innebär att papporna genom sin läsning 
mestadels införskaffar information och objektiv kunskap. Denna läsning leder till insikt 
inom områden som inte är förknippade med deras personliga identitet och känslor och 
som de därför kan abstrahera sig ifrån. Det gick endast att identifiera ett fall av 
personlig upplevelseläsning där pappan tyckte det var viktigt att kunna identifiera sig 
med karaktärerna och där upplevelsen av igenkännande var central i valet av litteratur. 

Pappornas läsvanor med barnen går att förklara utifrån Bo Møhl och May Schacks teori 
om barnbokens olika funktioner. Vilka funktioner som är mest återkommande går 
tydligt att urskilja både utifrån hur papporna beskriver sina upplevelser av läsningen 
tillsammans med barnen och i valet av böcker. Min undersökning visar att de funktioner 
som papporna anser vara viktigast och som förekommer i störst utsträckning då de läser 
för sina barn är boken som information och didaktiskt medel samt boken som medel för 
barns utveckling. I förstnämnda kategori fungerar boken som ett hjälpmedel för barnen 
att fördjupa sina kunskaper och förståelse om omvärlden. Kategorin barnlitteratur som 
medel för barns utveckling syftar bland annat till att barnet med bokens hjälp kan 
utvidgar sitt tanke- och känsloregister och utveckla sitt språk och sin begreppsbildning.  

Jag har iakttagit ett nära samband mellan pappornas tankar och åsikter om varför 
läsningen för barnen är viktig och vilken funktion barnlitteraturen har då de läser. Som 
motiv till läsningen nämns psykisk- och fysisk närhet med barnet, språklig utveckling, 
kunskap och medvetenhet om omvärlden, stimulering av fantasin samt underhållning. 
Närhet är inte en faktor som tas upp av Møhl och Schack men understryks av både 
Rimsten-Nilsson och Herb & Herb-Willoughby.  

En annan aspekt som anses vara av stor betydelse för papporna är att förmedla läslusten 
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och lägga en grund för ett framtida läsintresse. De ser själva litteraturen både som ett 
nöje och en informationskälla och önskar därför att barnen ska komma att se boken som 
såväl en källa till kunskap och ett trevligt tidsfördriv.   

I avsnitt 1.2 då jag definierade vad jag avsåg med läsvanor skrev jag att det var hur ofta 
och i vilken utsträckning läsningen förekom som jag syftade på och att det i 
sammanhanget hade en mindre betydelse vilka böcker som papporna läste. Det är trots 
allt en fråga som fått ett visst utrymme i undersökningen. Vad papporna läser för typ av 
böcker, både själva och för sina barn, visade sig vara nödvändiga att beskriva mer än 
vad jag hade tänkt för att visa läsaren hur jag resonerat och på vilka grunder jag bygger 
mina tolkningar efter teori.  

Att döma av den litteratur jag presenterade i kapitel 3 är läsning en viktig aktivitet för 
barn som föräldrar bör engagera sig i. De flest av de författare som skriver inom ämne 
barn och litteratur, inte minst de jag presenterat, propagerar för hur viktigt det är med 
läsning och böcker. Många gånger får de det att låta som att föräldrar som inte läser för 
sina barn inte är bra föräldrar och att barnen inte kommer att klara sig i samhället utan 
ett läsintresse. Det är viktigt att vara medveten om att så inte är fallet. Barnens 
utveckling kan stimuleras på så många olika sätt, läsningen är inte det enda. Inget talar 
för att den stund föräldrar läser tillsammans med sina barn skulle vara värdefullare än 
stunder av annat engagemang. Det är alltså inte upp till bibliotekarier eller andra 
bokentusiaster att döma.  

I denna uppsats undersöker jag hur pappornas tankar om läsning och deras läsvanor med 
barnen kan se ut. Den erbjuder inga generaliseringar utan bygger på endast fyra pappors 
tankar och erfarenheter. Det är inte heller min avsikt att agitera för att man ska eller bör 
läsa även om jag vill påpeka att det inte är något som skadar. Jag fick själv ta ett steg 
tillbaka när jag under analysarbetet fick klart för mig att min uppsats genomsyrades av 
lovord till litteraturen, något jag i efterhand har försökt förhålla mig något mer neutralt 
till. 

Genom att undersöka läsvanorna hos ett antal pappor som läser aktivt har jag fått en 
inblick i hur de olika läsupplevelserna kan te sig. Jag har sett vilka motiv som kan ligga 
bakom och vad läsningen kan fylla för faktiska funktioner. Som jag nämnde i min 
inledning kan det vara av vikt att undersöka aktiva läsares resonemang och tankar då 
man vill nå ut till de pappor och män som placeras i kategorin icke-läsare.  

Resultatet av denna undersökning må kanske inte vara av någon avsevärd betydelse i ett 
större sammanhang. Den är inte heltäckande och leder inte heller till några 
generaliseringar om pappors läsvanor. Men det är relevanta frågor att besvara och min 
studie visar på en samstämmighet mellan den tidigare forskningen och den empirin som 
jag har samlat in. Liknande undersökning i större omfattning kan därför vara värdefulla 
i arbetet med läsfrämjande projekt för pappor och män. Jag har också genom denna 
studie förstått att det inte alltid är så lätt att sätta ord på varför man läser och vad det är 
man vill få ut av sin läsning. Många gånger är det nog något man ägnar sig åt om man 
har intresset utan att fundera närmre på effekterna. Innan jag påbörjade arbetet med 
denna uppsats hade jag själv inte reflekterat särskilt mycket över mina egna läsvanor. 
Det har därför varit både intressant och lärorik att få fördjupa sig i ämnet och att få 
redskap till att se på läsning ur ett teoretiskt perspektiv. Det har också varit berikande att 
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få ta del av pappornas tankar och berättelser och jag tror att det är något jag personligen 
kommer att ha nytta av i framtiden i mitt arbete som bibliotekarie. 
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Käll- och litteraturförteckning 
 

Otryckta källor 

110418 Intervju med Alf 

110421 Intervju med Fredric 

110429 Intervju med Nils 

110502 Intervju med Anders 

Inspelning och utskrift av samtliga intervjuer finns i författarens ägo. 

Elektroniska källor 
En bok för alla (2008). Läsfrämjande (En bok för alla) 
http://www.ebfa.se/templates/Page____184.aspx [2011-05-22] 

Höglund, Lars & Wahlström, Eva (2006). Bibliotek & Läsning. Förändring och 
kontinuitet: Konferens Mötesplats inför Framtiden vid Borås Högskola den 11-12 
Oktober 2006. Borås:Högskolan                                         
http:/hdl.handle.net/2320/4800 [2011-05-18] 

Projektredovisning 071221 (2006) Pojkar, pappor och prat om böcker - ett 
läsfrämjande- och metodutvecklingsprojekt i fyra västernorrländska kommuner. 
Lundquist, Karin, Länsbiblioteket Västernorrland 
http://www.ylb.se/projekt/PPP/PPPredovisning.pdf [2011-05-22] 

Vilda förlag. Krammärkt (Vilda förlag)                                            
http:/krammarkt.blogspot.com [2011-05-17] 

Tryckta källor 
Furhammar, Sten (1997). Varför läser du?. Stockholm: Carlsson 

Gadd, Carin (2001). Pappor som läser för sina barn. En undersökning om pappors läs 
och biblioteksvanor. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2001:88).  

 

Herb-Willoughby, Sara & Herb, Steven (1998). A focus on fathers: the role of males in 
children’s literacy development. Knowledge Quest, vol. 26, s. 44-49. 
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Karlsson, Viktoria (2007) En go’ stund tillsammans med mitt barn” – En kvalitativ 
studie om småbarnsföräldrars tankar kring högläsning. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Kandidatuppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap 
 
Luo, Lili & Wildemuth, Barbara M. (2009). Semistructed Interviews. Kap. 24 i 
Wildemuth, Barbara M., red, Applications of social research methods to questions in 
information and library science. Westport, Conn.: Libraries Unlimited 

Møhl, Bo & Schack, May (1981). När barn läser: litteraturupplevelse och fantasi. 
Stockholm: Gidlund 

Nya kulturvanor: svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv; 1976-2006. (2008). 
Stockholm: Statens kulturråd 

Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 3., 
[rev.] uppl. Övers. Björn Nilsson. Lund: Studentlitteratur 

Rimsten-Nilsson, Kerstin (1981). Barnböcker och läslust. Göteborg: Stegeland. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

36 

 

 
Intervjuguide: 
 

Berätta lite om dig själv!  
(ålder, yrke, utbildning, familjesituation, hobbys) 
 
Hur ser dina läsvanor ut? 
Tycker du om att läsa? 
Hur ofta och mycket läser du?  
När läser du? (-situationer, perioder i livet när läser mer eller mindre) 
Vad läser du helst? 
Vad vill du få ut av din läsning? (- underhållning, relaterande, kunskap och information) 
Hur får du tag på litteratur? (Bibliotek, vänner, köper) 
Hur såg synen på läsning ut hemma när du var liten? (minnen av högläsning, 
biblioteksbesök) 
 
Hur ser läsvanorna med ditt/dina barn ut?  
Läser du/ni högt? 
Hur ofta och mycket läser ni? 
När läser ni och hur går det till? (på vems initiativ, beskriv situationen!) 
Varför läser du högt?  
Vilka böcker/vilken typ av böcker läser ni?  (Varför dessa?) 
Hur resonerar du när du väljer böcker till ditt barn? 
Var får ni tag på litteraturen? (köpa, låna, ärva) 
 
Vikten av läsning: 
Tycker du det är viktigt att läsa? 
Vad tror du läsningen har för betydelse för ditt barn? 
Är det viktigt att vara en läsande förebild? (läsa för barn, läsa själv så att barn ser att det 
är något man själv ägnar sig åt.) 
 
Biblioteksvanor: 
Hur ofta går du till biblioteket? (själv och tillsammans med barnet) 
Vem använder du biblioteket mest för? (för egen skull? för barnet? vad gör ni när ni är 
där?) 
Brukar du/ni ta del av bibliotekets aktiviteter? 
Vad har du för tankar om biblioteket? 
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