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Abstract 
The purpose of this study is to investigate parental perceptions of the significance of reading 

aloud for children´s reading development at home and in school, and the interaction between 

home and school in the area concerned. The aim is also to examine if the parents´ socio-

cultural background influence their perceptions. The study was conducted in cooperation with 

a project that took place in the first grade at a public school in Sweden, which aimed to 

strengthen the cooperation between home and school. 

 

The socio-cultural perspective forms the study´s theoretical basis and its methodological 

approach is based on phenomenology. The empirical data consist of a survey and qualitative 

interviews with the intention to get to know the parents´ own perceptions. As for the 

informants involved in the study, they have been selected among the parents of the children 

who are participating in the first year of the project. 

 

The study highlights that the parental perspective has largely been lacking previous research. 

The results of the study indicate that the parents´ socio-cultural background does not have any 

significant impact on their perceptions of the significance of reading aloud for children at 

home and in school. Parents perceive that reading aloud at home and in school and a 

collaboration between home and school are important for children´s reading development. 

The study also finds that the parents see themselves as important actors when it comes to 

reading aloud situations, which in itself beneficial for the children´s reading development. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars uppfattningar om högläsningens betydelse 

för barns läsutveckling i hemmet och i skolan och om samverkan mellan hem och skola inom 

berört område. Syftet är även att undersöka om föräldrars sociokulturella bakgrund har någon 

betydelse för deras uppfattningar. Studien har genomförts i samarbete med ett projekt i en 

årskurs ett på en kommunal skola i Sverige som syftar till att stärka samverkan mellan hem 

och skola. 

 

Det sociokulturella perspektivet svarar för studiens teoretiska utgångspunkt och den 

metodologiska ansatsen tar sin utgångspunkt i fenomenologin. Empirin består av en 

enkätundersökning och kvalitativa forskningsintervjuer med avsikt att skapa en djupgående 

bild av föräldrarnas egna uppfattningar. Vad gäller de informanter som deltar i studien så har 

de valts ut bland de föräldrar till de deltagande barnen i den årskurs ett som projektet berör. 

 

Studien lyfter fram föräldraperspektivet vilket till stor del har saknats i tidigare forskning. 

Studiens resultat indikerar att föräldrars sociokulturella bakgrund inte har någon större 

betydelse för deras uppfattningar. Föräldrarna uppfattar att högläsning i hemmet och i skolan 

och samverkan mellan hem och skola är betydelsefull för barns läsutveckling. Studien visar 

även att föräldrarna ser sig själva som betydelsefulla vägledare i högläsningssituationen, 

vilket i sig kan gynna barnets läsutveckling.   

 

Nyckelord 
högläsning, läsutveckling, hemmet, skolan, samverkan mellan hem och skola

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning ................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 2 

2 Teori och begrepp ...................................................................................................... 3 

2.1 Teoretisk utgångspunkt ....................................................................................................... 3 

2.2 Centrala begrepp ................................................................................................................ 4 

3 Forsknings- och litteraturbakgrund ............................................................................ 4 

3.1 Fördelar med högläsning ..................................................................................................... 4 

3.2 Högläsning i hemmet .......................................................................................................... 5 
3.2.1 Fördelar med högläsning i hemmet ...................................................................................................... 5 
3.2.2 Betydelsen av högläsning i hemmet ..................................................................................................... 5 
3.2.3 Attityder till högläsning......................................................................................................................... 6 
3.2.4 Högläsning som socialt samspel ........................................................................................................... 6 
3.2.5 Hemmets påverkan på högläsning........................................................................................................ 7 

3.3 Högläsning i skolan ............................................................................................................. 8 
3.3.1 Högläsning i skolan ............................................................................................................................... 8 
3.3.2 Läraren och högläsning ......................................................................................................................... 9 
3.3.3 Skillnad på högläsning i hemmet och i skolan ...................................................................................... 9 

3.4 Högläsning och samverkan ................................................................................................ 10 
3.4.1 Om samverkan mellan hem och skola ................................................................................................ 10 
3.4.2 Föräldrars uppfattningar om samverkan............................................................................................. 11 
3.4.3 Relationen mellan hem och skola ....................................................................................................... 11 
3.4.4 Samverkan med högläsning i hem och skola ...................................................................................... 12 

4 Metod och material ................................................................................................. 13 

4.1 Metodologisk ansats samt val av metoder ......................................................................... 13 
4.1.1 Metodologisk ansats ........................................................................................................................... 13 
4.1.2 Metodval ............................................................................................................................................. 13 

4.2 Avgränsningar, urval och representativitet ......................................................................... 15 

4.3 Beskrivning av metoderna samt dess genomförande .......................................................... 16 
4.3.1 Genomförande av enkäter .................................................................................................................. 17 
4.3.2 Genomförande av intervjuer .............................................................................................................. 17 
4.3.3 Bearbetning av data ............................................................................................................................ 18 

4.4 Validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet ...................................................................... 18 

4.5 Metoddiskussion .............................................................................................................. 20 

4.6 Forskningsetiska principer ................................................................................................. 22 

5 Resultatanalys ......................................................................................................... 24 

5.1 Enkätstudiens resultat....................................................................................................... 24 
5.1.1 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse i hemmet gällande barnens läsutveckling 25 
5.1.2 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse i skolan gällande barnens läsutveckling ... 27 
5.1.3 Föräldrarnas uppfattningar om högläsning och samverkan mellan hem och skola ............................ 28 



 

5.2 Intervjustudiens resultat ................................................................................................... 29 
5.2.1 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse i hemmet gällande barnens läsutveckling 30 
5.2.2 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse i skolan gällande barnens läsutveckling ... 33 
5.2.3 Föräldrarnas uppfattningar om högläsning och samverkan mellan hem och skola ............................ 36 

6 Diskussion ............................................................................................................... 37 

6.1 Generella uppfattningar .................................................................................................... 37 

6.2 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse i hemmet gällande barnens 
läsutveckling .......................................................................................................................... 38 

6.3 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse i skolan gällande barnens 
läsutveckling .......................................................................................................................... 40 

6.4 Föräldrarnas uppfattningar om högläsning och samverkan mellan hem och skola ............... 41 

7 Slutsats och vidare forskning ................................................................................... 42 

8 Referenser ............................................................................................................... 44 

Bilaga 1 ..............................................................................................................................  

Bilaga 2 ..............................................................................................................................  

Bilaga 3 ..............................................................................................................................  

Bilaga 4 ..............................................................................................................................  
 

 



 

1 

 

1 Inledning 

Att besitta grundläggande läsfärdigheter är av största vikt för den enskilde individen i dagens 

samhälle (Liberg & Säljö 2010:234ff). Fredriksson och Taube (2012:8) framhäver att 

grundläggande läsfärdigheter har en avgörande betydelse för hur en individ kommer att lyckas 

i sin skolgång, i sitt arbetsliv och i sitt deltagande i samhället i stort. Det är oroväckande att ett 

flertal mätningar av elevers läsförståelse och läsförmåga i olika länder såsom PISA 2012 och 

PIRLS 2011 visar en tydlig försämring vad gäller svenska elevers läsfärdigheter (Skolverket 

2013:134; Skolverket 2012:6). 

Skolverket (2011:9, 222) poängterar vikten av att skolan, i samverkan med hemmet, lyckas 

förmedla de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver 

tillägna sig och besitta. För att överhuvudtaget kunna verka i den komplexa verklighet som 

råder idag är läskunnighet en av dessa grundläggande kunskaper. Syftet med utbildningen i 

svenskämnet är att stimulera elevers intresse för att läsa genom att möta olika typer av texter. 

Lundgren (2010:129) och Andersson (2004:69) menar att utbildning och fostran i dagens 

samhälle har flyttats från hemmet till skolan. Samtidigt påverkar hemmets villkor barnets 

möjligheter att lyckas i skolan och därför är samverkan mellan hem och skola gällande barns 

läsutveckling av stor vikt. 

För mig som blivande lärare har jag under min utbildningstid blivit alltmer medveten om 

betydelsen av att kunna läsa ordentligt. Jag vill påstå att grundläggande läsfärdigheter är 

avgörande för att kunna tillägna sig kunskaper inom andra skolämnen och för att kunna verka 

som en aktiv samhällsmedborgare i dagens värld. Därför är läsfärdigheter något som behöver 

prioriteras både av föräldrar och av lärare särskilt vad gäller barn i de yngre åldrarna. Enligt 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 (Skolverket 

2011:16) och Skollagen 4 § (SFS 2010:800) har föräldrar och lärare ett gemensamt ansvar för 

barnets skolgång för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för att gynna barnets 

utveckling och lärande. Det finns flera metoder för att utveckla barnets läsutveckling och vad 

gäller att åstadkomma en fördjupad samverkan mellan hem och skola. 

I en forskningsrapport som tillkom mot bakgrund av sjunkande skolresultat, påpekas det att 

den enskilt viktigaste aktiviteten för att stimulera läsning är att läsa högt för barn, och detta 

gäller såväl föräldrar som lärare (Andersson et al. 1985:123ff). Även Grosin (2001:5f) 

poängterar vikten av att som förälder läsa högt tillsammans med och för sitt barn. Mot 

bakgrund av detta är det därför intressant att fråga sig vilka uppfattningar föräldrar egentligen 

har om högläsningens betydelse för barnets läsutveckling. 

Läsforskarna Mats Myrberg och Ingvar Lundberg menar att 80 procent av vårt ordförråd 

kommer från tryckt text och att en vuxen behöver åtminstone kring 50 000 ord i sitt aktiva 

ordförråd för att klara sig i dagens samhälle. En sjuåring har ett ordförråd på 5000 – 7000 ord 

och en 17-åring som har läst mycket på egen hand eller har fått lyssna till högläsning 

regelbundet har ett ordförråd på 50 000 – 70 000 ord (Malmström 2015).  En 17-åring 

däremot som inte har fått tillgång till detta har ett ordförråd på i genomsnitt endast 15 000 – 

17 000 ord (ibid.). Fox (2003:21) har visat att de barn som inte har fått lyssna till högläsning 

kan få det besvärligt i skolan och läsinlärningen kan komma att påverkas negativt för dem. 
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Detta på grund av att grunden för läsinlärning sker så fort barnet får höra människor omkring 

dem tala, sjunga, läsa sagor och berättelser (ibid.). Lindö (2005:16) hävdar att fler barn idag 

inte läser skönlitteratur på egen hand jämfört med tidigare. För denna grupp liksom för barn 

från icke språkstimulerande hemmiljöer, barn med annat hemspråk och barn med läs- och 

skrivsvårigheter blir högläsningen extra betydelsefull eftersom det för många av dem 

möjligtvis är det enda tillfället då de får komma i kontakt med läsning överhuvudtaget. Mats 

Myrberg menar att högläsning har många positiva effekter för språkutvecklingen och hävdar 

att högläsning borde ske i alla åldrar men framförallt under skolåren (Preutz 2012). 

I en studie framgick det att de föräldrar som deltog i den läser högt varje dag för sitt barn men 

att det fanns en önskan om att läsa ännu mer eftersom de ansåg att det var bra för barnets 

läsutveckling (Reading Today 1997 refererad i Dominikovic et al. 2006:7). Problemet enligt 

många av forskarna är gapet mellan den faktiska högläsningen och den önskvärda 

högläsningen (ibid.). Körling (2012:6f) hävdar att vi inte läser högt tillräckligt mycket för 

våra barn idag och att det är allvarligt att högläsning idag minskar generellt. Fox (2003:18f) 

resonerar kring vikten av att skapa förståelse hos föräldrar vilka enorma inlärningsfördelar 

högläsning medför. Hon påstår att om alla föräldrar idag läste minst tre berättelser eller sagor 

högt varje dag för sitt barn skulle förmodligen analfabetismen i världen utplånas inom en 

generation (ibid.). Andersson (2004:188) tydliggör dock att det saknas forskning som antar ett 

föräldraperspektiv vilket för övrigt även förekommer sparsamt i lärarutbildningen. Mot 

bakgrund av allt detta har jag i denna uppsats valt att studera uppfattningar om högläsningens 

betydelse för barnets läsutveckling ur ett föräldraperspektiv.  

Med anledning av de sjunkande resultaten i elevers läsförmåga och läsförståelse, trots att 

betydelsen av att kunna läsa är så oerhört viktig, så är relevansen av denna studie för mitt 

framtida läraryrke hög. Genom att studera föräldrars uppfattningar om högläsningens 

betydelse får jag en möjlighet att kunna ta lärdom av resultatet av studien inför min 

kommande yrkesutövning vilket i sin tur kan gynna barnets läsutveckling genom högläsning i 

både hem och skola.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka ett antal utvalda föräldrars uppfattningar om 

högläsningens betydelse för deras barns läsutveckling samt hur de ser på samverkan mellan 

hem och skola vad gäller denna fråga. Vidare syftar studien till att undersöka om den 

sociokulturella bakgrunden har betydelse för föräldrarnas uppfattningar om högläsningens 

betydelse. För att kunna genomföra detta har jag samarbetat med ett projekt i en årskurs ett på 

en kommunal skola i Sverige som syftar till att stärka samverkan mellan hem och skola. 

Studien undersöker föräldrarnas, till de deltagande barnen, uppfattningar och upplevelser av 

projektet genom en kombination av intervjuer och enkäter. Studien utgår från följande tre 

frågeställningar: 

- Vilka uppfattningar har föräldrarna om högläsningens betydelse i hemmet gällande 

barnens läsutveckling? 

- Vilka uppfattningar har föräldrarna om högläsningens betydelse i skolan gällande 

barnens läsutveckling? 

- Vilka uppfattningar har föräldrarna om samverkan mellan hem och skola gällande 

högläsning? 
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2 Teori och begrepp 

I följande avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten för studien samt presentationer 

och definitioner av centrala begrepp som studien använder sig av. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
I min studie om föräldrars uppfattningar om högläsningens betydelse har jag valt att anlägga 

ett sociokulturellt perspektiv som den teoretiska utgångspunkten. Med anledning av att 

lärande är ett mångfacetterat begrepp utan entydig definition spelar det teoretiska perspektivet 

för förståelsen av lärandeprocessen en viktig roll i den vetenskapliga diskussionen (Säljö 

2010:136f). Olika traditioner har utvecklats genom historien som behandlar olika sätt att se på 

hur vi lär oss och där det sociokulturella perspektivet är en av de mer dominerande idag. 

Säljö (2010:192ff) beskriver att ett sociokulturellt lärande kännetecknas av att det är lärandet i 

ett socialt sammanhang som står i fokus. Människor lär sig i ett socialt samspel med varandra 

och genom samspelet med andra i form av olika aktiviteter får de förståelse för hur de blir 

delaktiga i olika kunskaper och erfarenheter. Svensson (2009:33f) beskriver att för att 

människan ska kunna utvecklas både socialt, kognitivt och språkligt behövs alltid andra 

individer att spegla sig i. Det sociokulturella perspektivet finner jag överensstämmande med 

min utgångspunkt att högläsning sker i ett socialt samspel mellan den vuxne och barnet. Även 

betydelsen av samverkan mellan hem och skola gällande högläsning går att koppla till min 

övertygelse om att vi lär oss i ett socialt samspel med varandra. 

En högläsningssituation i en stimulerande miljö kan även kopplas samman med Vygotskijs 

(1999:428ff) tankar om att det är i det sociala sammanhanget med andra människor som 

barnet inleder sitt tänkande och sin språkutveckling för att kunna utveckla det han kallar det 

egocentriska språket. Tänkandet och språket är därmed nära förbundet med varandra och 

etableras under barnets utveckling genom den sociala kommunikationen. 

Min tanke med vad som sker under högläsningssituationen relaterar därmed till inlärning i 

Vygotskijs (1999:333) proximala utvecklingszon. Det betyder att när barnet har lärt sig något 

nytt är den nära att lära sig ytterligare saker om den ges tillfälle att bli vägledd och få stöd av 

den mer kompetente vuxne, och vilket kan möjliggöras genom högläsningen då barnet ser och 

hör den vuxne läsa. Barnet får genom högläsningen och diskussionen kring det lästa en 

möjlighet att utveckla sitt eget lärande i läsutvecklingen med stöd från den vuxne. Svensson 

(2009:34) och Säljö (2010:192) menar att den vuxnes stöd kan hjälpa barnet att öka sin 

tankeförmåga i ett socialt sammanhang och att den mer kompetente vuxne inledningsvis ger 

mycket stöd till barnet för att med tiden minska på stödet. Vygotskij (1999) uttrycker det på 

följande vis: ”Med andra ord är det så att det som barnet idag kan göra i samarbete kommer 

det imorgon att kunna göra självständigt” (Vygotskij 1999:333). 

Med utgångspunkt i Vygotskijs (1999) teorier och mot bakgrund av tidigare forskning och 

annan litteratur som berör ämnet studerar jag föräldrars uppfattningar om högläsningens 

betydelse för barnets läsutveckling med utgångspunkt i övertygelsen om att vi lär oss i ett 

socialt samspel med och mellan varandra. Det innebär i relation till min studie att barnets 

läsutveckling gynnas genom vuxnas högläsning och att vi i samverkan mellan hem och skola 

kan utveckla det sociala samspelet och det sociala sammanhang som lärandeprocessen äger 

rum inom.  
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2.2 Centrala begrepp 
I min studie operationaliseras ett antal centrala begrepp som behöver introduceras och 

definieras. Högläsning relateras i studien till att en vuxen läser någonting högt för ett eller 

flera barn där högläsning sker i ett socialt samspel mellan dessa personer. Det som läses högt 

kan bestå av allt från en bok, en text, en skylt eller ett enstaka ord i olika sammanhang. 

Med läskunnighet menas i studien att en person kan läsa vad som står i en text och förstå vad 

den läser. Att kunna avkoda bokstäver och bilda ord är således ett steg i läsutvecklingen mot 

läskunnighet men inte läskunnighet i sig.  

Sociokulturell bakgrund relateras i min studie till barnets hem och familj. De resurser, de 

aktiviteter som genomförs och de värderingar som finns i hemmet är faktorer som påverkar 

barnet. Utbildnings- och ekonomiska resurser påverkar barnets förutsättningar till stöd och 

medvetenhet om hur barnet kan stödjas och viljan att göra det vilket gör att föräldrars 

utbildning och värderingar påverkar hemmet (Fredriksson & Taube 2012:85). 

3 Forsknings- och litteraturbakgrund 

I forsknings- och litteraturbakgrunden presenteras både svensk och internationell forskning 

samt annan litteratur som är aktuell för studien. Avsnittet inleds med forskning om generella 

fördelar med högläsning. Därefter redogörs för vad forskningen har kommit fram till utifrån 

tre specifika ingångar, högläsning i hemmet, högläsning i skolan samt högläsning och 

samverkan. 

3.1 Fördelar med högläsning 
Högläsning är en del av läsutvecklingsprocessen och bidrar till elevens egen läsning (Körling 

2012:45). High et al. (2000) visar i sin studie att hela barnets språkutveckling kan gynnas 

genom vuxnas högläsning för barn. Högläsning har en positiv effekt på barnets intresse för 

böcker då vuxna skapar möjligheten för barn att få integreras med böcker och barnets 

koncentrationsförmåga (Kraemer et al. 2012:171; Lindö 2005:17). Liberg (2006:147) belyser 

vikten av att barn ska ges många möjligheter till att uttrycka sig själva och att få uppleva 

andras sätt att uttrycka sig, där tillfälle ska ges att få reflektera över språket. 

Körling (2012:18) lyfter att berättelsens innehåll och språkets uppbyggnad modelleras genom 

högläsning. Barnet får ta lärdom av olika typer av text, röstläge, att dela rädsla eller glädje i 

gemenskap med andra, att talat språk skiljer sig från skriftspråk. Detta är grunden för 

utvecklandet av form, genre, grammatik, ord, begrepp, tillväxt av ordförråd och skriftspråkets 

innehållsrika spänning. Fox (2003:87) framhåller att högläsning ger tillgång till mycket 

information för barnet. Det kan leda till erfarenhet om världen och i sin tur gör det lättare för 

barnet att lära sig läsa då de kan relatera till tidigare erfarenheter de fått genom böcker och 

texter (ibid.). 
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3.2 Högläsning i hemmet 

3.2.1 Fördelar med högläsning i hemmet 

De Temple och Tabors (1996:9f) visar på i sin studie att barns erfarenhet av hemmets 

högläsning kan relateras till språk- och literacyförmågor i skolan. Resultatet visar att 

högläsning som skett i hemmet och dess läsmiljö förutbestämmer barnets läsförmåga i årskurs 

ett (ibid.). Även Taube (1993 refererad i Dominikovic et al. 2006:14f) belyser i sin studie att 

omfattningen av högläsning i hemmet kan relateras till barnets läsförmåga i skolan. Hon visar 

på att tredjeklassare som kontinuerligt varje dag fått lyssna till högläsning i hemmet läste 

bättre än de som inte fått samma möjlighet. Hon hävdar till och med att barnets sociala 

familjebakgrund har större betydelse för skillnader mellan olika elevers läsprestationer än 

skolan och lärarens insatser (ibid.). I studien av Meyer et al. (1994:82) framkom att 

högläsning i hemmet hade större positiv påverkan på barnets språkutveckling än vid 

högläsningstillfällena i skolan. En anledning är att barnet kan bli mer delaktig på ett aktivt sätt 

i högläsningen i hemmet jämfört med i skolan (ibid.).  

I en studie framkom att barn vars föräldrar regelbundet läst högt för dem presterade bättre på 

tester som mätte vokabulär, stavning och matematik än barn vars föräldrar inte ägnat sig åt 

högläsning. Dock kan inte avgöras om högläsningen ensamt är faktor till de goda resultaten 

eller om det finns andra faktorer som har betydelse (Sullivan & Brown 2013:137f). Andra 

menar motsättningsvis att högläsning i hemmet inte har effekt på barnets första egna 

läsförmåga och läsprestation men läsutvecklingen kan istället främjas genom att 

språkutveckling, ordförråd, medvetenhet om text, läslust och motivation gynnas (Elbro 

2004:96f; Meyer et al. 1994:80; Ivarsson 2008:91f). 

3.2.2 Betydelsen av högläsning i hemmet 

Att som förälder läsa högt för sitt barn är viktigt för barnets läsutveckling eftersom ordförråd, 

läsförmåga, fantasi, empati, koncentrationsförmåga kreativitet och tänkande utvecklas som ett 

steg mot läskunnighet (Körling 2012:24). Meningsfull högläsning för barnets läsutveckling 

har i Ivarssons (2008:92) studie visats vara läsning av text i omgivningen såsom tidningen, 

skyltar och andra verklighetstrogna texter barn kan relatera till. Körling (2012:8f) menar att 

högläsning i hemmet kan skilja sig åt och bestå av att läsa en saga, en bok eller att sätta ord på 

skyltar där det gemensamma är att barn vet att ord har något att berätta.  

Damber och Nilsson (2015:24) bekräftar i sin studie att högläsning används i syfte att skapa 

lugn och ro. I en studie av Ivarsson (2008:91) framhålls att föräldrar mestadels läser högt för 

sitt barn vid sänggående. Fox (2003:39) hävdar att föräldrar kan läsa högt för barnet under 

dagens alla timmar dock måste det göras vid läggdags som en rutin och trygghet. Damber och 

Nilsson (2015:25) framhäver istället aktiv högläsning framför passiv för att ge insikt om att 

läsning är en viktig aktivitet och inte något som ska syfta till att få barn att somna. Svensson 

(2005:37) framför att godnattsagor som höglässituation inte medför någon språklig utveckling 

för barnet eftersom inga frågor ställs till texten av föräldern. Syftet är istället att få barnet att 

somna vilket gör att man går miste om möjligheter till språklig samvaro. Trots detta skapas 

andra aspekter som kan vara positiva för barnet såsom närhet till förälder, en mysig stund och 

till viss del språkliga erfarenheter (ibid.). 

Fox (2003:41) hävdar att det inte endast räcker att läsa för sitt barn utan det måste göras bra. 

Att läsa bra vid högläsning innebär att läsa med inlevelse, vara närvarande, skapa ögonkontakt 
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och låta hela kroppen spegla av sig i texten vilket kan skapa en mer fantastisk läsupplevelse 

som i sin tur kan gynna barnets egen läsning.  

Svensson (2009:151) understryker att föräldraengagemanget vid högläsningsstunden spelar 

roll för hur barnet tar till sig det lästa. Om föräldrar själva tycker om att läsa ges bättre 

stimulans vid högläsningstillfället än det motsatta (ibid.). De Temple och Tabors (1996:9f) 

visar på i sin studie en mer gynnsam läsutveckling om föräldern samtalar och diskuterar kring 

texten vid högläsningssituationen vilket även Grosin (2001:6) resonerar kring. 

3.2.3 Attityder till högläsning 

I Skolverkets (2012:7, 52) internationell undersökning PIRLS visas att inställningen till 

läsning har en avgörande roll för läsutvecklingen där elever i resursstarka hem oftast har 

föräldrar med en positiv inställning till läsning. Trots att både barn och vuxna generellt tycker 

om att läsa är det anmärkningsvärt att den positiva inställningen till läsning försämrats med 

tio procent från 2001 (ibid.).  

Duursman et al. (2008:556) betonar vikten av att föräldrar förmedlar en positiv attityd till 

böcker och läsning genom att högläsa för sina barn vilket kan bli avgörande för barnets 

läsutveckling. Det kan påstås att i de hem där läsning ofta sker finns en positiv attityd till 

läsning medan i de hem där läsning inte förekommer i samma utsträckning finns en mindre 

positiv attityd till läsning (Fredriksson & Taube 2012:99). Clark et al. (2009:49f) visar på i sin 

studie att föräldrar till yngre barn eller de som står barnet närmst fungerar som de mest viktiga 

läsande förebilderna. Förutsättningarna för att lära sig att läsa ökar i en hemmiljö där läsning 

har en central betydelse, där det finns böcker, där man ägnar tid åt att läsa med och för sitt 

barn och där det finns läsande förebilder (Frank 2009:173). Ivarsson (2008:94) lyfter 

förälderns och barnets eget intresse, förälderns stöd och interaktionen genom samtal som 

betydelsefulla faktorer för läsutveckling. Studiens resultat visar även att de tidiga läsarnas 

hemmiljö består av en utgångspunkt i barnets intresse där den vuxne finns till för stöd och ger 

vägledning in i skriftspråket genom sitt eget intresse (Ivarsson 2008:107). 

Fredriksson och Taube (2012:90f) poängterar att antal böcker i hemmet har betydelse för 

läsutvecklingen. Att familjer väljer att spendera ekonomiska resurser på böcker kan vara ett 

tecken på att föräldrar har en positiv attityd till läsning.  Fox (2003:104) understryker att 

saknaden av böcker är stor i alldeles för många hem och ifrågasätter då hur högläsning ska 

ske. Bristande tillgång till böcker och texter i hemmet kan kompenseras genom bibliotekets 

utbud vilket kan utnyttjas av alla (Fredriksson & Taube 2012:95). Det räcker dock inte med att 

ha mycket böcker hemma för att gynna barns läsutveckling, även om det kan generera ett 

läsintresse hos barnet. Det är istället vad föräldrarna väljer att göra med dessa böcker som 

spelar roll (Elbro 2004:98; Fredriksson & Taube 2012:152; Svensson 2009:130). 

3.2.4 Högläsning som socialt samspel 

Dominikovic et al. (2006:154) beskriver högläsning som ett sociokulturellt fenomen där 

högläsning går i arv från förälder till barn och att de barn som själva får lyssna till högläsning 

troligtvis kommer läsa högt för sina barn. Vygotskij (1999:115) beskriver att processen för 

språkinlärning är i grunden social utifrån barnets uppförande i hemmiljö. Liberg (2006:151) 

redogör för att det är genom andra människor som barnets första möte med läsandets konst 

sker. Genom högläsning och samtalet kring texten får barnet erfara meningsfullheten i att 

kunna läsa.  
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Högläsning handlar således om gemenskap, att få och dela något med någon poängterar 

Körling (2012:6ff). Dominikovic et al. (2006:17) och Fox (2003:16f) framhäver att det är 

samspelet mellan de tre komponenterna i en högläsningssituation, den vuxne, barnet och 

boken som bidrar till barnets längtan att lära sig läsa. Lindö (2005:14) poängterar 

högläsningens styrka med att vi utifrån en gemensam upplevelse kan dela med oss av våra 

egna tankar. Tillsammans tittar, samtalar, läser och interagerar de med texten där den vuxne 

har en vägledande roll i samspelet och där olika livsfrågor, känslor och egna erfarenheter kan 

diskuteras (Fox 2003:16f, 23). Detta medför att barnets hjärna får arbeta och pussla ihop 

delarna, orden, till en helhet, meningarna, vilket gynnar läsutvecklingen (ibid.). Enligt 

Ivarsson (2008:91) studie ses högläsningen som en social aktivitet snarare än ett gynnande för 

tidiga läsare med anledning av att föräldrar fokuserar på innehållet i högläsningen istället för 

språket och formen.  

Körling (2012:53) däremot poängterar föräldrars högläsning i hemmet som ett nära samspel, 

en känsla av sammanhang och mening vilka har betydelse för barnets välbefinnande och 

trygghet vilket i sin tur gynnar barnets läsutveckling. Fox (2003:26) hävdar att föräldrar i 

dagens samhälle har ett hektiskt liv vilket gör att högläsningsstunden gynnar båda parter, 

barnet får känna att de är älskat, att föräldrar bryr sig och att barnet är uppmärksammat medan 

föräldern får en möjlighet att stänga ute resten av världen och stärka bandet till sitt barn. 

Ivarsson (2008:102) relaterar den proximala utvecklingszonen till att barn är nyfikna på en 

bok, en text i en tidning, skylt eller något annat i omgivningen. Med hjälp av den vuxnes stöd 

i form av högläsning utvecklas då ett lärande i ett socialt samspel. Lindö (2005:50) hävdar 

således att det går att klara av svårare text då någon läser högt och att högläsning är betydande 

under hela skoltiden. 

Dominikovic et al. (2006:29ff) belyser att samspelet mellan den vuxne och barnet i en 

högläsningssituation skiljer sig från olika familjer. I en del familjer sker inte något samspel 

förutom själva högläsningen i jämförelse med andra familjer där interaktion mellan den 

vuxne, barnet och boken i form av frågor och diskussioner är givna. Föräldrars inlevelse och 

engagemang i högläsningssituationen i relation till barnets deltagande är gynnande faktorer 

som påverkar effekterna av högläsning (Ögren 2000; Olaussen 1989; Shapiro 1997 refererad i 

Dominikovic et al. 2006:29ff). Föräldrar använder sig av många olika sätt att samspela på i 

högläsningssituationen vilket gör att forskarna inte vill uppmana till att det finns något rätt 

eller fel sätt att högläsa på (ibid.). 

Forskning visar på att föräldrar med olika sociokulturell bakgrund och utbildningsnivå 

högläser på olika sätt för sina barn vilket i sin tur påverkar barnets högläsningssituation och i 

längden dess läsutveckling (Bus & Ijzendoorn 1995; High et al. 2000 refererad i Dominikovic 

et al. 2006:30). Dock visar resultat på att om föräldrar ges rätt information och stöd för hur en 

lyckosam högläsning kan gå till kan det gynna barnets läsutveckling (ibid.).  

3.2.5 Hemmets påverkan på högläsning 

Skolverket (2012:41ff) visar på att den sociokulturella bakgrunden har ett starkt samband med 

elevers resultat på läsprov i en internationell undersökning där elever med starka sociala 

resurser i hemmet presterar bättre på proven jämfört med elever som inte har denna tillgång. 

Faktum kvarstår att vad eleverna har med sig hemifrån har en avgörande roll för barnets 

studieresultat (Skolverket 2012:83). 
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Frank (2009:170) visar på i sin studie att barnets sociala bakgrund har en avgörande betydelse 

för studieresultatet vilket även Fredriksson och Taube (2012:85f) hävdar. Även Skolverket 

(2009:19) beskriver i sin kunskapsöversikt att ökade skillnader i elevers betyg kan bero på 

olika faktorer men den faktor som fått ökad betydelse för elevernas resultat är framförallt 

föräldrarnas utbildningsbakgrund. Ekonomisk- och social status hos föräldrarna i hemmet kan 

komma att påverka barnet. Förutsättningar att ge barnet stöd kan beror på ekonomiska 

förutsättningar medan föräldrars utbildning och värderingar avgör vilka aktiviteter som görs i 

hemmet för att stödja barnets utveckling och påverkar därmed stämningen i hemmet 

(Fredriksson & Taube 2012:85f). Hattie (2012:27f) har i sin forskningsöversikt 

uppmärksammat vilken effekt olika rankade påverkansfaktorer har på studieprestationer där 

den genomsnittliga effekten är d=0,40. Här kan tydliggöras att hemmiljö och socioekonomisk 

status har en effekt på d=0,52 och påverkansfaktorn föräldraengagemang d=0,49. 

Skolverket (2009:31) argumenterar för att såväl svensk som internationell forskning lyfter 

betydelsen av hemmets läroplan för elevernas resultat. Ett utökat stöd hemifrån krävs till följd 

av skolans individualisering vilket kan få konsekvenser för elever med olika social bakgrund 

och föräldrars utbildningsnivå. Dock hävdar Grosin (2001:1) utifrån sin forskning att 

föräldrars utbildnings- eller socioekonomisk bakgrund är betydligt mindre viktigt än deras 

engagemang för att kunna hjälpa sitt barn i skolan. Grosin poängterar att genom att skapa en 

bra hemmets läroplan, vilket alla föräldrar kan, gynnar det såväl barn, förälder och lärare 

(ibid.). Frank (2009:171f) tydliggör ett positivt samband mellan föräldraengagemang, 

delaktighet och barnets läsprestationer vilket i sin tur är påverkat av föräldrars 

utbildningsbakgrund och de ekonomiska resurser som finns i hemmet. 

Wahlberg (1984:25f) redogör för betydelsen av hemmets läroplan där han fördjupar sig i 

föräldraengagemanget och studerade vad det var i den sociala bakgrunden som förklarade 

samband med goda studieresultat. I motsats till andra forskare lyfter han fram den tid föräldrar 

spenderar med sitt barn, vardagssamtal och diskussioner kring skola och annat, föräldrars 

förmåga att sätta sig in i skolans mål och uppmuntra barnets studier och inte bara fokusera 

kring den sociala bakgrunden som utbildning, kön, yrke och bostad hos föräldrarna. I studien 

kom han fram till att hemmets läroplan är påverkbar utifrån de ovan nämnda betydelsefulla 

faktorer där slutsatsen blev att föräldrars utbildningsnivå därmed inte spelade en avgörande 

roll för deras möjlighet till en aktiv och betydelsefull roll (ibid.). 

3.3 Högläsning i skolan 

3.3.1 Högläsning i skolan 

Eleven förväntas lära sig läsa i skolan där högläsning, som ses en viktig del av 

språkutvecklingsuppdraget, kan förekomma enligt Körling (2012:29ff).  Lindö (2005:97) och 

Körling (2012:32ff) hävdar att en läsupplevelse, genom att läsaren levandegör känslor, tankar, 

upplevelser och budskap, ska kännas i hela kroppen Den ska ge mersmak och väcka läslust 

där skolans uppdrag är att tillgodose olika typer av texter genom högläsning för att 

medvetandegöra olika genrer för eleverna såsom skönlitterärt, fakta, poesi och artiklar (ibid.).  

Hemerick (1999:12ff) studerade om regelbunden högläsning i skolan kunde leda till positiv 

effekt på motivation av elevers egen läsning, vilket visade sig ha en positiv effekt. Hon 

poängterar att högläsning kan vara en av de mest betydelsefulla faktorerna för motivation och 

positiv attityd till läsning dock ska det inte ses som den enda lösningen på alla problem 

relaterat till läskunskaper (ibid.). 
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3.3.2 Läraren och högläsning 

Fredriksson och Taube (2012:126) konstaterar att de flesta svenska elever får lyssna till 

högläsning av läraren minst någon gång varje vecka. Dominikovic et al. (2006:146) menar att 

lärare ofta läser högt i skolan för att skapa ett lugn och en stunds avkoppling för eleverna. 

Läraren har både kunskap om vilken litteratur som finns att tillgå och förmågan att läsa högt 

vilket inte är lika utvecklat hos eleven (Körling 2012:32). Dominikovic et al. (2006:146ff) 

menar att barn i skolan oftast möts av pedagoger som ger en positiv attityd till högläsning, 

som vet vilka böcker som kan högläsas och som läser med engagemang. Läraren fungerar 

som en vägledare i boken att hitta bokens röda tråd, belysa karaktärer, miljöer, platser, 

ordförråd och språk samt har ett syfte med högläsningen vilket i längden kan gynna barnets 

läsutveckling (ibid.). Även Körling (2012:30) belyser att högläsning kan ses som en bro över 

till skriftspråket där läraren kan synliggöra språkets uppbyggnad, berättandets form, 

tydliggöra författarens innehåll och skapa gemenskap med dem där högläsningen syftar till att 

lyssna, tala, samtala om och delta i gemensamma höglästa texter. 

Lindö (2005:56) tydliggör betydelsen av lärarens eget förhållningssätt som läsare i 

högläsningsstunden vilket påverkar barn mer än vad vi kan ana. Körling (2012:47f) hävdar att 

genom högläsningen kan läraren modellera sin egen läsning och utmana elevens 

utvecklingszon genom att läsa texter som eleven själv inte klarar på egen hand men med 

lärarens stöd och i det sociala samspelet med övriga elever kan förståelse nås och ny kunskap 

utvecklas. Liberg (2006:154) framhåller att det är i Vygotskijs proximala utvecklingszon som 

olika tankar om text uppstår i diskussionen med varandra och att det är i skillnaden som 

lärande uppstår. Vygotskij (1999:333) redogör själv för att när det finns möjlighet att imitera 

är inlärning möjlig, barnet lär sig således något nytt och på det sätt gynnas utvecklingen. 

Framförallt inom skolans väsen bygger språkinlärning på imitation. 

Liberg (2006:153) framhåller att både prata om vad som läses tillsammans under 

högläsningen men även om varför och hur det läses vilket får till följd att barnet blir bekant 

med vilka funktioner olika texter fyller. Något problematiskt enligt Lindö (2005:111) är att 

små barn, som naturligt är nyfikna och ställer mycket frågor till text i högläsningsstunden 

både till texten och i relation till sig själv, slutar att ställa frågor med ökande ålder. Detta 

medför att pedagoger i skolan har ett viktigt ansvar att med intresseväckande öppna frågor 

inspirera barn att utbyta tankar och funderingar kring en gemensam läsupplevelse för att återfå 

den naturliga nyfikenheten (ibid.). 

3.3.3 Skillnad på högläsning i hemmet och i skolan 

I klassrummet får elev och lärare genom högläsningen dela upplevelser med andra, de ingår i 

en gemenskap där högläsning bidrar till att få lyssna och fantisera, kreativitet, skapa inre 

bilder och att få tänka där vi genom litteraturen breddar våra vyer i världen (Körling 2012:35). 

Dominikovic et al. (2006:132) beskriver skillnaden i att högläsa i hemmet eller i skola handlar 

om antalet barn som deltar. Högläsning i stor grupp i skola förekommer som 

envägskommunikation i större grad än med ett barn i hemmet. Alla de frågor och tankar som 

skapas hos barnen i högläsningssituationen i skolan kan inte diskuteras eftersom risken att 

barnen tappar koncentrationen blir stor. Ofta är lärarna medvetna om det och skapar istället 

diskussion innan och efter högläsningen och ett par förutbestämda frågor till texten under 

högläsningens gång (ibid.).  
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Resultat från annan forskning visar på att högläsning i skolan där lärare interagerar med 

eleverna inför, under och efter högläsningen ger bättre resultat på elevers egen avläsning och 

läsförståelse (Rosenhouse et al. 1997 refererad i Dominikovic et al. 2006:139f). Svensson 

(2009:151) och Lindö (2005:17) hävdar att om det samtalas om texten i samband med 

högläsning ger det starkare effekt på språkutvecklingen och identitetsutvecklingen än om 

diskussion och samtal om texten uteblir, samtal kan användas såväl i relation till skönlitterär- 

som faktatext. 

I en studie av Meyer et al. (1994:80f) påvisades ett oförväntat resultat, motsatt annan 

forskning som ger ett positivt samband mellan tidsmängden av högläsning från vuxna till barn 

och deras läsprestationer. Forskarna menar att det kan bli problematiskt om en tro på att 

högläsning ska lösa alla problem gällande läskunnighet finns. En möjlig förklaring till det 

skulle kunna vara att högläsning i skolan utelämnar ett aktivt samtal kring det som lästs då 

barnen endast fick lyssna till högläsningen. En annan orsak skulle kunna vara att barnet inte 

får ta del av högläsningstexten och skriftspråket med ögat vilket kan leda till svårighet med 

avkodningen, att kunna koppla samman bokstavsljud och bokstavsnamn. De påstår vidare att 

för mycket högläsning i skolan kan utesluta annan pedagogisk undervisning som ger barnet 

förutsättningar för att lära sig läsa (ibid.). 

3.4 Högläsning och samverkan 

3.4.1 Om samverkan mellan hem och skola 

Föräldrasamarbete ska fokusera på möjligheter och det finns många fördelar med att 

samverka mellan hem och skola (Hendersson 1987 refererad i Flising et al. 1996:89f). Några 

av de fördelarna är att skolresultat kan förbättras genom föräldraengagemang där familjen 

fungerar som ursprunglig inlärningsmiljö. Föräldrar själva behöver inte vara välutbildade för 

att fungera som resurs där hemmet och skolan inte bör ses som två separata delar utan de 

måste samarbeta (ibid.). Det är svårt att förändra barnets sociala familjebakgrund och att 

skapa en möjlighet för alla barn till ett hem med god attityd till läsning. Istället menar 

Fredriksson och Taube (2012:156) att vi bör fokusera på faktorer där det finns möjlighet till 

att påverka. 

Svensson (2005:27f) framhåller hemmet och föräldrar samt skolan och lärare som viktiga 

personer och miljöer för språk- och läsutveckling vilket gör att ett fungerande samarbete 

mellan hem och skola kan stärka barns läsutveckling. Epstein (1992) och Svensson 

(2009:134) belyser att ett förstärkt samarbete mellan hem och skola, att de inte ses som två 

olika världar, ger positiva inverkningar på barns skolprestationer.  

Grosin (2001:8f) framför till föräldrar dels vikten av att hålla kontakt med skolan om hur det 

går för barnet och dels att besöka skolan för att ta lärdom om hur man i skolan arbetar vilket 

även leder till att man för barnet tydliggör skolan som viktig och betydelsefull. Flising et al. 

(1996:144) menar att moment av föräldradeltagande måste vara en integrerad del av skolans 

pedagogiska planering och skolans ansvar är att motivera dessa föräldrar till en samverkan.  

Föräldramöte, utvecklingssamtal, besök, veckobrev och telefonsamtal är olika former av 

samverkan mellan hem och skola där det kan vara relevant att informera om föräldrars 

kompetens och delaktighet kring samarbetet i undervisningen (Jensen & Jensen 2008:67ff, 87; 

Flising et al. 1996:113). Tallberg Broman (2013:33) menar att samarbetsformer för samverkan 

idag har förändrats där den mediala arenan sprider sig vilket således gör webbsidor, e-post 



 

11 

 

och bloggar aktuellt. Även biblioteket kan ses som en arena för samverkan mellan hem och 

skola för att diskutera litteratur och högläsning menar Körling (2012:57f). 

En metod som kallades en kvart om dagen vidareutvecklades av Gunilla Wallersköld och 

Margareta Fridolfsson. Den kan sammanfattas i en läsinlärningsmetod i hemmet med 

information och råd om bland annat högläsning i kombination med lästräning. Det visade sig 

att föräldrar inte behöver vara välutbildade för att vara en resurs i högläsningssituationen utan 

engagemanget är av större vikt (Flising et al. 1996:146f). 

3.4.2 Föräldrars uppfattningar om samverkan 

Vincent och Tomlinson (1997:372) konstaterar att det saknas forskning kring hur olika 

grupper av föräldrar relaterar till skolans arbete, vad utbildning betyder och deras egna 

upplevelser av skolan och samverkan mellan hem och skola. Trots detta hävdar Andersson 

(2003:11) att forskning visar på att såväl föräldrar som lärare är överens om att samarbete 

mellan hem och skola är viktigt.  

Resultatet i PIRLS (Skolverket 2012:76) visar på att det föräldrar saknar från skolans sida är 

att göra de mer delaktiga och informera föräldrarna om barnets framgångar. Även Andersson 

(2003:78) visar på i sin studie att föräldrars uppfattningar om samverkan mellan hem och 

skola är goda om det går bra för barnet i skolan. Problematiken uppstår oftast då barnet i fråga 

får skolsvårigheter och då upplevs samverkan mindre bra enligt föräldrars uppfattningar. Här 

visar Andersson (2004:107) på att föräldrar i hennes studie till barn med inlärningssvårigheter 

anser exempelvis att det har brustit i respekt och information till föräldrar från skolans sida 

där även dialogen mellan parterna varit otillräcklig. Brist på information kan leda till en 

känsla av hjälplöshet enligt föräldrars uppfattningar (Andersson 2003:79, 81). I studien 

poängteras att resursstarka föräldrar blir lyssnade på i skolan medan resurssvaga inte får 

samma effekt enligt föräldrars uppfattningar (ibid.). 

3.4.3 Relationen mellan hem och skola 

Tallberg Broman (2013:37) understryker att det krävs en förändring i föräldrasamverkan för 

att kunna stödja skolans demokratisering och måluppfyllelse. Hon menar att en lyhörd relation 

mellan föräldrar och skolpersonal har en avgörande betydelse för barnets möjlighet till 

utveckling och lärande. Jensen och Jensen (2008:53) framför att föräldrar kan ingå som 

resurser i ett ämne och realisera de mål som skolan har för undervisningen i ett samarbete 

mellan hem och skola. Andersson (2004:25) hävdar således att föräldrar idag ses som en dold 

resurs och deras resurser inte används i ett konstruktivt samarbete. Däremot framhåller 

Andersson (2004:88) att föräldrar i hennes studie uppskattar om skolan tar tillvara på de 

kunskaper föräldrarna har och tar hjälp av dem.  

Andersson (2003:83ff) poängterar att det är relationen mellan hem och skola som är viktigt 

för en god samverkan, en relation där respekten finns hos båda parter men där man även vet 

sina begränsningar och låter de olika parterna ta ansvar för dess egna ansvarsområden. Här 

menar Andersson (2004:88) att det är viktigt att visa på att föräldrar gör gott för sitt barn i 

skolan och att de känner en delaktighet gällande skolan och i detta fall högläsningen vilket 

kan göras i form av information. Eriksson (2004:78ff) beskriver i sin avhandling 

partnerskapsprincipen som kan spegla ett samarbete mellan hem och skola där de båda 

parternas gemensamma intressen och ansvar står i fokus. Han menar att för att stödja barnets 

lärande i skolan behöver hem och skola ses som samarbetspartners eftersom båda har en 

betydande roll. Hemmet bör därmed ses som en resurs för barnets lärande. Taube (2007:117) 



 

12 

 

påstår att många föräldrar har lust och förmåga att stödja sina barn om de får användbar 

vägledning från skolans sida. Även Flising et al. (1996:72f) lyfter föräldrars stöttande roll i 

skolarbetet vilket kräver en tydlig information om skolans målsättningar för att involvera 

föräldrar i ett seriöst samarbete.  

3.4.4 Samverkan med högläsning i hem och skola 

Andersson (2004:88) hävdar att föräldrar vill ses som jämlika partners i en jämbördig relation 

trots deras olika roller. Fox (2003:53ff) understryker att föräldrar inte ska vara lärare och 

undervisa sina barn i högläsningsstunden men barnet behöver både föräldrarollen och 

lärarrollen dock av åtskilda personer, det blir därmed viktigt för föräldern att leka sig fram vid 

högläsningsupplevelsen. Dessa roller skulle kunna relateras till hur Eriksson (2004:201ff) i 

sin avhandling redogör för isärhållandets princip. Han menar att dessa två parter har olika 

roller och uppgifter där ett värdesättande av de olika kunskaperna och ett upprätthållande och 

bevarande av skillnaderna är högst relevant eftersom hem och skola arbetar mot samma mål 

men ger tillgång till olika resurser. Grosin (2001:3ff) uppmanar föräldrar att samarbeta med 

skolan, att utnyttja de expertkunskaper som finns för att gynna barnets bästa vilket båda 

parterna oftast vill. Pedagoger är experter i undervisningen och har störst betydelse för barnets 

kunskaper och färdigheter men föräldrar är de viktigaste för barnet vid påverkan av normer, 

värderingar och attityder där föräldrar bör föregå med gott exempel och visa att skolan är 

viktig (ibid.). 

Körling (2012:51ff) poängterar vikten av samverkan mellan hem och skola där skolan bör 

uppmana, vägleda och bejaka föräldrars högläsning i hemmet och belysa betydelsen av 

högläsning för barnets läsutveckling och lärande. Det blir därmed viktigt att skapa förståelse 

hos föräldrar angående högläsningens relevans och att poängtera att det aldrig är fel med 

högläsning. Andersson (2004:216) förklarar att tid, plats och lärares attityder till kompetensen 

hos föräldrar är förutsättningar för ett samarbete mellan hem och skola. 

Högläsning berikar den egna läsningen i alla åldrar och genom en samverkan mellan hem och 

skola kan gemensamma diskussioner belysa vad som kan läsas för barnet i hemmet och på det 

sätt stärka föräldrars vilja till textrelation med sina barn (Körling 2012:55). Lindö (2005:56) 

framhåller vikten av högläsning under hela skoltiden för såväl förälder som lärare och att det 

är betydelsefullt att medvetengöra detta för alla parter. Svensson (2005:34) poängterar att det 

kan vara problematiskt om föräldrar anser att det är i skolan högläsning ska ske vilket gör att 

lärare behöver uppmuntra föräldrars engagemang för högläsning i hemmet genom 

individuella tips. 

Körling (2012:7) menar att vi tar ansvar för vårt språkutvecklande uppdrag genom att läsa 

högt både hemma och i skolan där högläsning är mycket betydelsefullt trots att barnet blivit 

läskunnigt. Markström (2013:212f) diskuterar att det krävs rätt stöd och hjälp från föräldrar 

för att barn ska lyckas i sin utveckling och sitt lärande. I förhållande till skolan kan en 

ansvarstagande förälder stödja sitt barn på ett pedagogiskt sätt genom att läsa för sitt barn och 

öva färdigheter i språk och kommunikation (ibid.). Fredriksson och Taube (2012:154) 

diskuterar utifrån forskningsresultat och konstaterar att det finns starka skäl att anta att hem- 

och familjebaserade faktorer spelar en viktigare roll än skolfaktorer för barnets läsutveckling. 

Barn spenderar i regel mer tid i hemmet än i skolan och hemförhållandena förändras inte i 

samma grad som skolfaktorer (ibid.). 
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4 Metod och material 

Följande avsnitt presenterar studiens metodologiska ansats samt utgångspunkter för val av 

metod. Därefter följer ett resonemang kring studiens avgränsning, urval samt representativitet. 

Avsnittet fortsätter därefter med en beskrivning av metoderna samt en redogörelse för 

metodernas validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i form av en metoddiskussion. 

Avslutningsvis redogörs för de forskningsetiska principerna som har styrt studiens 

tillvägagångssätt. 

4.1 Metodologisk ansats samt val av metoder 

4.1.1 Metodologisk ansats 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och i Vygotskijs (1999) teorier om att vi 

lär i ett socialt samspel med varandra utgörs den metodologiska ansatsen i min studie av 

fenomenologin
1
. Kvale och Brinkmann (2009:42) förklarar fenomenologin där intresset är att 

söka förståelse i sociala fenomen utifrån undersökningspersonernas egna perspektiv. Att 

försöka beskriva hur världen upplevs av dessa utifrån antagandet att den väsentliga 

verkligheten är vad människor uppfattar att den är. Det blir därmed intressant att studera 

föräldrars egna, personliga uppfattningar och erfarenheter av högläsningens betydelse för 

barnets läsutveckling i hemmet, skolan och dess samverkan. Studien söker, utifrån 

fenomenologin, förståelse för om föräldrar uppfattar högläsningen som ett socialt samspel 

mellan den vuxne och barnet och om samverkan inom aktuellt område kan utgöras av ett 

sociokulturellt perspektiv. 

Bryman (2011:32) och Patel och Davidson (2011:32) beskriver att fenomenologin bygger på 

förståelse och tolkning av människors uppfattningar, beteende och handlingar vilket således är 

syftet i min studie. Kvale och Brinkmann (2009:68) poängterar även att det finns en öppenhet 

för intervjudeltagarnas erfarenheter och att prioriteringen av att utföra exakta beskrivningar av 

studien är högst relevant. I linje med vad fenomenologer intresserar sig av enligt Kvale och 

Brinkmann (2009:30) är det betydelsefullt i min studie att kartlägga hur människor upplever 

livsvärldsfenomen. Taube (2007:19) förklarar att eftersom fenomenologin intresserar sig för 

individens personliga tolkningar av verkligheten innebär det att dessa är selektiva för 

verkligheten då tidigare erfarenheter spelar roll, vi tolkar därmed det vi vill tolka. En 

medvetenhet om att det inom fenomenologin förekommer tolkningar var därmed relevant att 

ha i beaktning under studiens gång för att uppnå ett så sannenligt resultat som möjligt.  

4.1.2 Metodval 

Kvale och Brinkmann (2009:326) understryker vikten av att överväga vad som ska 

undersökas i studien innan metoder väljs. Det är således forskningsobjektet som bestämmer 

metoden. Min studie intresserar sig för andra människors uppfattningar och bygger därför på 

kvalitativa forskningsintervjuer och enkäter för att få tillgång till föräldrars uppfattningar om 

högläsningens betydelse för barnets läsutveckling. Bland annat poängterar Kvale och 

Brinkmann (2009:42) att genom sin fokusering på innebörder i undersökningsdeltagarnas 

                                                 
1
 Fenomenologin är en teori som studerar förhållandet mellan betraktaren av ett fenomen och fenomenet såsom 

det ter sig för oss (Nationalencyklopedin 2016). 
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livsvärld har fenomenologin stor betydelse för att klargöra förståelseformen i en kvalitativ 

forskningsintervju.  

Studien har en kvalitativ forskningsstrategi vilken enligt Bryman (2011:40f) har ett tolkande 

synsätt och intresserar sig för ordet och hur individerna tolkar och uppfattar sin sociala 

verklighet. Med anledning av att den kvalitativa forskningsintervjun synliggör verkligheten 

utifrån undersökningspersonernas synvinkel och deras värld och har som mål att producera 

kunskap enligt Kvale och Brinkmann (2009:17f) gynnas därmed syftet i min studie. Det är 

föräldrarnas egna personliga uppfattningar om högläsningens betydelse för barnets 

läsutveckling som jag finner intressant för studien vilket gavs i intervjuerna. Om vi vill veta 

hur människor uppfattar sin värld och sitt liv uppmanar därför Kvale och Brinkmann 

(2009:15) att prata med dem eftersom det är genom samtalet vi får kunskap om andra 

människors erfarenheter, tankar, värderingar, känslor och den värld de lever i. Dock har 

kvalitativ forskning kritiserats som alldeles för subjektiv (Bryman 2011:368) men kan 

motsättningsvis generera en djupare inblick och förståelse eftersom den riktar de subjektiva 

beskrivningarna utifrån den intervjuades perspektiv. 

Den kvalitativa forskningsintervjun är en form av socialt samspel men skiljer sig från det 

vardagliga samtalet i den meningen att den har en förutbestämd struktur och ett syfte och 

kunskapen konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale & 

Brinkmann 2009:18). Studien utgjordes således av semistrukturerade intervjuer där jag utgick 

från en intervjuguide med tematiserade frågeställningar som utgjorde grunden i intervjun men 

där den intervjuade personen hade ett stort utrymme att utforma svaren på sitt eget sätt 

(Bryman 2011:415). Frågorna i intervjuguiden utgick från studiens syfte och frågeställningar 

med en förhoppning om att få en sådan detaljerad och innehållsrik bild som möjligt av 

intervjupersonens uppfattningar. Att ställa de frågor för vad jag behövde veta för att kunna 

besvara mina frågeställningar var min utgångspunkt för intervjuguiden (Bryman 2011:419). 

Med anledning av att den kvalitativa forskningsintervjun är subjektiv fann jag det nödvändigt 

för studien att kunna komplettera med följdfrågor för att stärka informantens svar samt min 

tolkning av dem. En möjlighet till direkt justering under intervjuns gång ser jag som en stor 

vinst för resultatet. Johansson och Svedner (2006:43) beskriver att den kvalitativa intervjun 

syftar till att få så uttömmande svar som möjligt av den intervjuade. Utifrån en tolkning av 

innebörden av beskrivna fenomen försöker en intervju, inspirerad av fenomenologin, att 

erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld (Kvale & Brinkmann 2009:43). 

Studien utgjordes även av en enkätundersökning som syftade till att skapa och samla in data 

kring studiens syfte och frågeställningar. I enlighet med Bryman (2011:228) och Trost 

(2012:9) har enkäten som metod syftat till att besvaras för hand av deltagarna utan min 

närvaro. Enkätstudien ser jag som ett komplement till intervjustudien samt som en möjlighet 

till triangulering vilket kan ge högre validitet eftersom resultat från olika metoder kan 

kompletteras, förstärkas eller kontrolleras (Bryman 2011:560). 

Bryman (2011:227) kategoriserar enkäter till den kvantitativa forskningsmetoden men i denna 

studie användes enkäter såväl som en utgångspunkt som ett komplement till de kvalitativa 

forskningsintervjuerna. Enkäterna svarade för den kvantitativa delen på så vis att den tillförde 

mer data om fler informanters uppfattningar om högläsningens betydelse för barnens 

läsutveckling. Johansson och Svedner (2006:31) rekommenderar att använda enkät för att 

skapa svar på faktafrågor vid fasta svarsalternativ och för att skapa bakgrundsinformation 

gällande kön, ålder, utbildning etc. Enkätundersökningen genomfördes innan de kvalitativa 

forskningsintervjuerna och syftade därför till att ge mig en bild av en större mängd 
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informanters uppfattningar men även som en utgångspunkt inför de kvalitativa intervjuerna 

vilket medförde att förmågan att ställa mer valida frågor i intervjuerna ökade.  

4.2 Avgränsningar, urval och representativitet 
I min studie avgränsades informanter till att omfatta föräldrar till barn i en specifik utvald 

årskurs ett på en kommunal skola i Sverige. Eftersom min studie har genomförts i samarbete 

med ett lokalt projekt som handlar om samverkan mellan hem och skola i denna specifika 

årskurs ett kom det sig så att dessa föräldrar blev informanter för min studie. Studien 

symboliseras därför ett målstyrt urval i form av att informanterna valdes ut efter ett 

målinriktat sätt för vad som är viktigt för studien (Bryman 2011:434).  

För att kunna belysa om sociokulturella bakgrundsfaktorer påverkar föräldrars uppfattningar 

utgjordes studien av föräldrar med olika erfarenhetsbakgrund vid urval till intervjuer och 

enkätdeltagare då det ökar chansen att öppna för bredare uppfattningar samt att finna de mest 

relevanta för studien (Johansson & Svedner 2006:51). Detta medförde i högre grad att studien 

fick ett mer representativt urval, att föräldrarna i studien kunde ses som en miniatyr av en 

större grupp föräldrar, vilket kan stärka generaliserbarheten (Trost 2012:29). Motsättningsvis 

kan tänkas att resultatets generaliserbarhet hämmas på grund av den lokala avgränsningen 

urvalet av informanter har. Valet är dock medvetet dels med anledning av att studien 

samverkar med det lokala samverkansprojektet, dels med att föräldrarna representerar olika 

sociokulturella bakgrunder inom denna föräldragrupp. 

Johansson och Svedner (2006:33) hävdar att man bör försäkra sig om att svarsprocenten blir 

hög vid val av enkätmetod. Svarsprocenten kan aldrig förutspås men i min studie tillfrågades 

föräldrarna om intresse för deltagande i studien fanns innan val av metod genomfördes vilket 

gav förhoppning om en hög svarsprocent. Ytterligare en fördel för en hög svarsprocent är att 

studien samverkar med ett lokalt projekt om samverkan mellan hem och skola som berör 

föräldrarna vilket kan komma att påverka intresset och engagemanget för att delta i studien. 

Enkätstudien delades ut till 21 föräldrar och 18 föräldrar återlämnade sina svar vilket ger 

studiens resultat en hög svarsfrekvens. Nedan följer en beskrivning av de deltagande 

föräldrarna i enkätstudien. 

Av de deltagande föräldrarna var 15 kvinnor och tre män. Två kvinnor var yngre än 30 år, nio 

kvinnor och en man var mellan 30-40 år och fyra kvinnor och två män mellan 41-50 år. Två 

av föräldrarna har en utbildningsbakgrund med genomförd grundskola bakom sig som högsta 

utbildningsnivå, nio har genomgått gymnasiet, en har examen från en yrkeshögskola och sex 

av dem har högskoleutbildning. Tilläggas kan att fyra av dem som har grundskola, 

gymnasium eller yrkeshögskola har läst diverse kurser, haft vuxenutbildning eller privat 

vidareutbildning. Föräldragruppen representerar olika yrkeskategorier såsom advokat, 

förskollärare, två lärare, två snickare, fastighetsskötare, grafisk design och digitaltryck, 

personlig assistent, säljare, eltekniker, fritidspedagog, systemutvecklare, ekonom, installatör, 

redovisningskonsult, hemvård och arbetssökande. De deltagande föräldrarna representerar 

därmed olika sociokulturella bakgrunder inom denna föräldragrupp.  

Intervjustudien genomfördes med fem av de föräldrarna som ingick i enkätstudien mot 

bakgrund att Kvale och Brinkmann (2009:129) anser att man ska intervjua de antal 

informanter som behövs för att få den information man vill ha. En intresseförfrågan om att 

delta i intervjustudien skickades via e-post till alla föräldrar vid tre tillfällen. Tanken var att få 

ett urval av föräldrar med olika sociokulturella bakgrunder att delta i intervjustudien. Antalet 
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intervjudeltagare beror på studiens syfte och för att få tillgång till det forskaren vill veta krävs 

att den intervjuar så många personer som behövs tills en mättnadspunkt uppstår vilket innebär 

att ytterligare en intervju inte skulle tillföra ny kunskap (ibid.). 

Studien utgörs av en fördjupning av fem av föräldrars uppfattningar inom samma område 

genom de kvalitativa intervjuerna. En kort presentation av informanterna i intervjustudien 

följer nedan där namnet ersatts av beteckningarna F1, F2, F3, F4 och F5 vilka även används 

då intervjustudiens resultat presenteras. 

F1 är en kvinna som är mellan 30-40 år. Hon har en utbildningsbakgrund med grundskola, 

gymnasium och högskoleutbildning där hon studerade lärarutbildningen. Idag har hon yrket 

lärare och arbetar i årskurserna 6-9. 

F2 är en kvinna som är mellan 30-40 år. Hon har en utbildningsbakgrund med grundskola, 

gymnasium och högskoleutbildning där hon studerade förskollärarutbildningen. Idag har hon 

yrket förskollärare och arbetar på förskola. 

F3 är en man som är mellan 40-50 år. Han har en utbildningsbakgrund med grundskola och 

gymnasium där lärlingsutbildning kombinerades med studier. Därefter har han studerat olika 

kurser inom yrket på högskola. Han arbetar idag som egenföretagare och har yrket snickare. 

F4 är en kvinna som är mellan 30-40 år. Hon har en utbildningsbakgrund med grundskola och 

gymnasium. Idag arbetar hon som egenföretagare inom butiksbranschen och har yrket säljare.  

F5 är en man som är mellan 30-40 år. Han har en utbildningsbakgrund med grundskola och 

gymnasium. Idag har han yrket snickare vilket han således arbetar som. 

4.3 Beskrivning av metoderna samt dess genomförande 
I min studie har de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna kombinerats med enkätstudien 

för att således skapa en bredd av data samt en förhoppning om fördjupning inom aktuellt 

område. Studien kan relateras till intervjuer som huvudmaterial med möjlighet till djupgående 

information om föräldrars uppfattningar och enkäter som komplement för att skapa bredd i 

data. 

Inför studien valdes att utföra provenkäter och provintervjuer för att upptäcka möjliga brister i 

utformandet av frågor. Provenkäterna kan liknas vid en pilotstudie (Patel & Davidson 

2011:60) där sex föräldrar, som inte tillhörde målgruppen, genomförde enkätstudien och gav 

kommentarer på den i syfte att pröva upplägg och relevansen av enkätfrågor. Därefter 

korrigerades enkätfrågorna med förhoppning om att kunna samla in data för att ge svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Enkätstudien genomfördes därefter före intervjustudien 

med syfte att fungera som en grund för intervjuerna och val av frågor. Jag fann delvis brister i 

enkätfrågorna vilka missuppfattades av föräldrarna men kompenserade det i intervjustudien 

genom att förtydliga de frågor som uppfattades oklara.  

Även en provintervju genomfördes utifrån Johansson och Svedner (2006:44) uppmaningar 

med en förälder, som inte tillhörde målgruppen, för att pröva intervjuguidens relevans och 

uppfattning av den vilket gjordes efter att enkätstudien genomförts. Intervjuguiden 

korrigerades inför studien för att uppnå syftet att skapa djupgående svar av föräldrars 

uppfattningar och därmed kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.     

I syfte att underlätta hantering samt analys av insamlad data har jag i mina studier utgått från 

likartade frågor i såväl enkät- som intervjustudien. Studierna inleddes med några få frågor 
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relaterat till bakgrundsfakta om den deltagande föräldern därefter tematiserades frågor utifrån 

de tre frågeställningarna som ligger till grund för studien. Frågorna i enkäten utformades med 

stöd utifrån Trost (2012:72) med fasta svarsalternativ och intervjuguiden med tematiserade 

frågeområden med stöd utifrån Patel och Davidson (2011:81f). Enkät- och intervjustudien 

genomfördes under hösten 2015 under sammanlagt tre veckor. Nedan presenteras 

genomförandet av studien där enkät och intervjun är uppdelad under skilda rubriker.    

4.3.1 Genomförande av enkäter 

Enkätstudien pågick under en veckas tid och delades ut i ett exemplar till varje barn i den 

berörda årskurs ett i början av veckan. Enkäten fylldes i av en av föräldrarna i hemmet och 

återlämnades sedan till läraren i skolan i slutet av veckan där data sedan samlades in av mig. 

Totalt inkom 18 enkäter av 21 möjliga. Enkäten tog cirka 15 minuter att genomföra. 

Med enkäten medföljde ett missivbrev (se Bilaga 1) där forskningsetiska krav och 

individskyddskravet medföljde (Vetenskapsrådet 2002). Missivbrevet som är utformat utifrån 

Trost (2012:110f) skulle undertecknas av deltagande förälder och medfölja enkäten vid 

insamling av data. I missivbrevet medföljde även information om studien samt dess syfte. 

Eftersom syftet med enkäten var att komma åt bredden av föräldrars uppfattningar utgjordes 

frågorna i enkäten till största del av fasta svarsalternativ i enlighet med Trosts (2012:72) 

tankar om att det är tidsödande att handskas med öppna frågor eller att risken för att inte få 

några svar alls då finns. Tanken med enkäten var att det skulle gå relativt snabbt för 

föräldrarna att fylla i vilket gynnades genom fasta svarsalternativ dels att hanteringen av data 

underlättades. Problemet med enkät kan tänkas vara att man först ser bristen i frågorna i 

efterhand eller att förlust av uppföljningsfrågor finns. För att kompensera det valde jag att i 

enkäten ha en del kontrollfrågor för att kunna stärka svaren dels vid ett fåtal tillfällen ha 

öppna frågor där den deltagande föräldern fick möjlighet till mer uttömmande svar. Hela 

enkäten kan ses i Bilaga 2. 

4.3.2 Genomförande av intervjuer 

Genomförandet av intervjuerna utfördes efter att enkätstudien samlats in och pågick under en 

tvåveckorsperiod. Studien behandlar fem semistrukturerade intervjuer med fem olika föräldrar 

som tidigare deltagit i enkätstudien. Fyra av intervjuerna varade mellan 40-45 minuter medan 

en varade under 20 minuter. Intervjuerna genomfördes genom fysiska möten i föräldrarnas 

hem eller i mitt hem vid avtalade tider.  

Innan intervjun påbörjades fick deltagaren ta del av ett informationsbrev (se Bilaga 3) om 

studiens syfte, forskningsetiska principer, individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002) samt 

övrig information som var nödvändig för studien. Den deltagande föräldern fick ge sitt 

samtycke till studien och dess deltagande. De fem intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon med samtycke från de deltagande föräldrarna vilket Johansson och Svedner 

(2006:44) rekommenderar att göra. Jag fann det värdefullt att vara närvarande i samtalet 

under intervjusituationen istället för att föra ständiga anteckningar. 

Den semistrukturerade intervjun utgjordes av en intervjuguide (se Bilaga 4) där tematiserade 

frågor relaterade till frågeställningarna ställdes. Kvale och Brinkmann (2009:43) menar att en 

planerad intervjuguide fokuserar kring områden eller teman och kan innehålla förslag till 

frågor. Detta medförde en utgångspunkt för intervjusituationen med möjlighet till följdfrågor 

och fördjupning. Johansson och Svedner (2006:43) förklarar att den kvalitativa intervjun 
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syftar till att få ut så uttömmande svar som möjligt från den intervjuade vilket möjliggjordes 

genom intervjuguiden och följdfrågorna. 

4.3.3 Bearbetning av data 

Enkäterna samlades in och bearbetades först i syfte att ställa mer valida frågor i intervjuerna. 

Därefter sammanställdes resultatet av enkäterna i olika teman kategoriserat utifrån studiens tre 

frågeställningar. Då enkätstudien var begränsad i antal deltagare valde jag att sammanställa 

resultatet för hand i skrift och uteslöt svarstabeller. Kvale och Brinkmann (2009:308) menar 

att det är sällan kvalitativa studier presenteras i form av diagram eller figurer. Syftet var att 

föräldrarnas uppfattningar skulle kunna utläsas genom de olika frågeställningarna och därför 

presenteras resultatet i text. 

Direkt efter varje intervju transkriberade jag sedan det material som samlats in på ljudfil. Jag 

fann det värdefullt att transkribera omedelbart efter intervjun eftersom jag då hade den i färskt 

minne och syftet var ju att få fram en så pass detaljrik beskrivning som möjligt av 

intervjuerna. Dock har det funnits en medvetenhet om att transkribering handlar om en 

överföring från muntligt språk till skriftspråk där man går miste om den sociala interaktionen 

som sker i en intervjusituation med ingredienser som kroppsspråk, tonfall och annan icke-

verbal kommunikation (Kvale & Brinkmann 2009:194). Intervjuerna transkriberades 

ordagrant för att skapa en så sannenlig bild som möjligt dessutom gav det ett tillfälle att i 

direkt anslutning till intervjun kunna komplettera med följdfrågor genom telefon eller genom 

e-post till den deltagande föräldern. Kvale och Brinkmann (2009:43) menar att en 

fenomenologisk inspirerad intervju vanligtvis skrivs ut där utskriven data i kombination med 

inspelningen utgör den data vilken ligger till grund för analysen. En analys och 

sammanställning gjordes därefter av intervjuerna där resultatet kategoriserades i olika teman 

relaterat till frågeställningarna.  

I resultatavsnittet presenteras enkät- och intervjustudien under skilda avsnitt men under 

samma kategorier i relation till studiens syfte och frågeställningar. Meningen är att resultatet 

ska presenteras så fullständigt och allsidigt som möjligt där läsaren ska kunna dra egna 

slutsatser (Johansson & Svedner 2006:107). Med anledning av det har resultatanalysen dels 

försökt finna gemensamma mönster i föräldrarnas svar, att tematisera resultatet, och dels att 

finna likheter och skillnader i studien för att belysa en djupgående bild av föräldrarnas 

uppfattningar. I diskussionsavsnittet sammanställs de båda studierna och diskuteras utifrån de 

tre olika frågeställningarna i studien.  

4.4 Validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet 
Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet och behandlar om resultatet från en studie 

upprepas eller blir detsamma om studien genomförs igen eller om någon annan utför studien. 

Validitet förklaras som ett viktigt forskningskriterium och behandlar om studien verkligen 

mäter det den är tänkt att mäta, om syftet med studien uppfylls (Bryman 2011:49f).  

Reliabiliteten i enkätundersökningen kan anses hög i förhållandet till att det är samma frågor 

som ställs i frågeformuläret och det är av mindre relevans vem som utför studien. Trost 

(2012:62) beskriver kongruens som en viktig del av reliabiliteten som berör likhet mellan 

frågor som avses mäta samma sak dock blir reliabiliteten av låg grad om de som svarar på 

frågorna i enkäten missuppfattar frågorna. Bryman (2011:228) menar därför att det ställs höga 

krav på att frågorna är tydligt utformade för att underlätta förståelsen för frågorna. I studien 

kategoriserades såväl enkäten som intervjuerna i olika teman tillhörande de tre olika 
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frågeställningarna för att således stärka reliabiliteten samt validiteten. Även validiteten ställs 

på prov om frågorna missuppfattas eftersom det som avses mäta förändras om frågorna tolkas 

på något annat sätt än vad de hade för avsikt att göra (Trost 2012:63). I enkätstudien var det 

en fråga som misstolkades av de flesta föräldrar, dock uteblev svaret på den frågan av de 

flesta vilket gjorde att ett felaktigt resultat kunde uteslutas. Istället förbättrades denna fråga i 

intervjuerna där det fanns en möjlighet att förklara frågan.  

Bryman (2011:228) poängterar några tillvägagångssätt för att underlätta enkätstudien och 

därmed skapa en hög reliabilitet samt validitet genom att ha färre öppna frågor, en utformning 

som är lätt att förstå och följa samt att hålla frågeformuläret kortfattat vilket jag har försökt 

följa i min studie. 

Det finns föreställningar om att den kvalitativa forskningsintervjun är enkel att genomföra på 

grund av att den befinner sig nära det vardagliga samtalet. Men om intervjun saknar planering 

och syfte kan det uppstå problem eftersom samtalet i sig kan vara intressant men blir 

möjligtvis svårt att leda till det som studien syftar till (Kvale & Brinkmann 2009:31). Detta i 

sin tur kan påverka validiteten eftersom intervjun då inte avser mäta det som är tänkt att 

mätas. Mot bakgrund av det utgick frågorna från frågeställningarna för att således studera det 

som var avsikten med studien. Med anledning av att studien, genom fenomenologin, söker 

förståelse för föräldrars egna uppfattningar om högläsningens betydelse för barnets 

läsutveckling finns en medvetenhet om att det är föräldrars tolkningar som står i fokus (Taube 

2007:19). Resultatet blir således en tolkning av föräldrars tolkningar och för att stärka 

reliabiliteten genomfördes ljudinspelning av intervjuerna och sedan en ordagrann 

transkribering i direkt anslutning till intervjuerna. För att gynna validiteten med studien valdes 

även att utföra provenkäter och provintervjuer för att således undersöka om frågorna mäter det 

som avses mäta.  

Genom de semistrukturerade intervjuerna gavs tillfälle till flexibilitet, följdfrågor kunde 

ställas av forskaren, ett upprepande av frågornas innebörd kunde förtydligas vilket i sin tur 

stärkte såväl validiteten som reliabiliteten (Bryman 2011:419). 

För att undvika att jag skulle påverka informanternas svar med mina egna värderingar eller 

förväntningar, vilket enligt Johansson och Svedner (2006:47) kan vara ett stort problem med 

kvalitativa intervjuer, valde jag att poängtera vikten av att det är informanternas egna 

uppfattningar och erfarenheter studien berör. Jag valde därmed även att belysa att det inte 

finns några korrekta svar. Dock kunde jag uppleva detta till viss del problematiskt eftersom 

jag anser att det omedvetet blir att egna värderingar och förväntningar speglades i de frågor 

jag ställde i och med att jag behöver få svar på de frågeställningar jag valt att belysa i studien. 

Bryman (2011:43) hävdar att det inte är möjligt för forskaren att ha fullständig kontroll över 

sina egna värderingar vilket bör finnas i beaktning då dessa värderingar vid olika tillfällen kan 

störa forskningsprocessen. Han menar vidare att forskaren bör uppvisa en hög grad av 

självreflexivitet samt en medvetenhet om att forskningen är ett resultat av den tolkning som 

forskaren gör men att den ambitionen ändå bör vara att den ska stå så nära verkligheten som 

möjligt. 

Kvale och Brinkmann (2009:184) beskriver kritik mot kvalitativa forskningsintervjuer att de 

inte är generaliserbara på grund av för få intervjupersoner. I denna studie krävdes ingen 

generaliserbarhet för alla föräldrar i Sverige exempelvis utan det var specifikt de föräldrar till 

de barn i en årkurs ett på en kommunal skola som var intressanta för studien. Dock var delvis 

syftet att kunna generalisera inom denna föräldragrupp. Patel och Davidson (2011:109) 
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beskriver dock att kvalitativa studier eventuellt kan generaliseras i förhållande till andra 

liknande situationer eller kontexter men det är inte huvudsyftet. Med anledning av att det var 

föräldrars uppfattningar som var relevant för studien ställdes frågan om resultatet av de 

uppfattningar som framkommit var generella. Med andra ord skulle samma uppfattningar 

framkomma även om en större mängd föräldrar hade intervjuats (Johansson & Svedner 

2006:50) vilket är svårt att förutspå mot bakgrund av den lokala angränsning föräldrarna i min 

studie har. När mättnadspunkten uppnåtts, det vill säga, att inga fler uppfattningar tycktes 

framkomma kunde antagandet om en generalisering, inom föräldragruppen, göras och därmed 

känna empirin av studien som tillräcklig. Eftersom även svarsfrekvensen var hög i studien 

trots att det är en relativt liten studie stärks även tanken om en generaliserbarhet då de flesta 

föräldrars uppfattningar har lyfts.  

Med anledning av att flera metoder eller datakällor används i studien motsvarar studien en 

uppfyllelse av triangulering (Bryman 2011:354). En användning av triangulering kan innebära 

att resultaten utifrån olika metoder kompletteras, förstärks eller kontrolleras vilket i sin tur ger 

en högre validitet (Bryman 2011:560). Patel och Davidson (2011:107) poängterar att samma 

fenomen kan studeras utifrån olika metoder och olika sammanhang vilket kan stärka 

validiteten. I studien har kvalitativa forskningsintervjuer och enkätstudier kontrollerat och 

kompletterat varandra för att stärka validiteten i de resultat som framkommit om föräldrars 

uppfattningar av högläsningens betydelse i hemmet och skolan och dess samverkan. För att 

kompensera kritiken om att kvalitativa studier är svåra att standardisera vilket leder till att 

reliabiliteten blir låg och att svaren kan tolkas på olika sätt utifrån olika forskare kan 

intervjuer och enkäter komplettera varandra (Trost 2012:62). Johansson och Svedner 

(2006:48) förklarar att genom att komplettera empiri från olika metoder kan man skapa 

djupare och mer allsidig förståelse av det som undersöks och minskar dessutom ensidiga och 

felaktiga slutsatser för att istället göra resultaten mer intressanta att analysera.  

4.5 Metoddiskussion 
Enkätstudien fann jag värdefull genom att det gav mig en möjlighet att samla in data från en 

större mängd föräldrar och därmed tillgång till mer empiri. Utfallet av enkäterna anser jag hög 

då insamlandet gav ett resultat på 18 av 21 möjliga. En risk som fanns med enkäten var att 

den bestod av många frågor vilket kunde medfört att deltagarna blev omotiverade att svara. 

Som kompensation poängterade jag inledningsvis att enkäten endast tar cirka 15 minuter att 

genomföra och ett medvetet val gjordes därför till övervägande fasta svarsalternativ. Jag valde 

även att belysa att studien relateras till det projekt som pågår i klassen med samverkan mellan 

hem och skola.  

En svaghet med enkätundersökningen var möjliga brister i frågekonstruktionen (Johansson & 

Svedner 2006:30) och om de verkligen skulle besvara studiens frågeställningar vilket stärktes 

genom de provenkäter som genomfördes innan studien. En annan möjlig brist med 

enkätstudie är att den främst är relevant då man söker svar på faktafrågor och inte hur 

människor uppfattar ett specifikt fenomen (Johansson & Svedner 2006:31). Anledningen till 

enkätstudien var för att skapa en bredare och utökad empiri och ett komplement till de 

kvalitativa intervjuer som senare gjordes. Därför utgjordes enkäten av fasta svarsalternativ för 

att undersöka sambandet med föräldrars sociokulturella bakgrund och deras uppfattningar om 

högläsningens betydelse vilket kan ses som en fördel med enkätmetoden (ibid.). En 

medvetenhet finns dock att resultatet möjligtvis skulle blivit något annat om det fanns andra 

svarsalternativ än de som var förutbestämda. 
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Trost (2012:72) varnar för öppna frågor i en enkätstudie på grund av att det är tidsödande att 

hantera svaren där oläslig handstil, mängd av information och olika dimensioner kan bli 

problematiskt. Fördelen kan vara att man får informantens egna uppfattningar i en viss fråga 

vilket i denna studie är det relevanta. Något annat problematiskt med enkäter är om 

informanten är osäker i en fråga eller inte vet vad den ska skriva där de fasta svarsalternativen 

då kan vara ett stöd, öppna frågor kan då istället leda till att informanten inte orkar svara 

(ibid.). Dock valdes ett fåtal öppna frågor för att komplettera de slutna frågorna för att således 

skapa förståelse för föräldrarnas uppfattningar (Johansson & Svedner 2006:36). Eftersom 

studien i helhet berör föräldrars uppfattningar på ett mer djupgående plan fann jag det relevant 

att ändå ge möjlighet till en fördjupning av enkätdeltagarnas svar genom de få öppna frågor 

som fanns. 

Jag fann kvalitativa intervjuer lämpliga för min studie därför att de är speciellt lämpade vid 

studiet av människors syn på meningen i sina levda liv och en beskrivning av deras egna 

upplevelser utifrån deras egna perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009:133). Genom den 

intervjuguide som användes gavs möjlighet till fördjupande svar men även en chans att ställa 

följdfrågor eller upprepa frågor som misstolkades. 

Att ha gjort en provintervju som spelades in och transkriberades ser jag som en fördel för att 

undvika det vanliga fel som ofta uppstår i en intervjusituation att man inte är tillräckligt 

lyhörd, inte lyssnar tillräckligt på informantens svar, utan fokuserar mest på nästa fråga vilket 

gör att det blir svårt att ställa relevanta följdfrågor (Johansson & Svedner 2006:44). 

Bryman (2011:35) menar att genom att ta ett utifrånperspektiv när den sociala kontexten 

studeras kan förvånande resultat framträda inom det tolkande synsättet där det bör poängteras 

att studien handlar om en dubbeltolkning i och med att forskaren gör sin tolkning av något 

som redan är tolkat, i denna studies fall de intervjuade föräldrarna. Jag är medveten om att 

resultatet är beroende av de frågor jag valt att ställa i enkät- och intervjustudien. Hade jag valt 

att formulera frågorna på ett annat sätt är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut. Jag 

är även medveten om att kvalitativ forskning innebär en tolkning av andra. För att befinna 

mig så nära verkligheten som möjligt användes ordagrann transkribering av intervjuerna. 

En möjlig problematik med kvalitativ forskningsintervju är att det är forskaren som definierar 

och kontrollerar samtalet vilket gör att parterna inte blir likställda (Kvale & Brinkmann 

2009:19). Dock är det nödvändigt att poängtera att intervjudeltagarnas uttalanden kan ses som 

att de skapas tillsammans med intervjuaren vilket kan relateras till det sociokulturella 

perspektivet att vi lär i ett socialt samspel (Kvale & Brinkmann 2009:209; Vygotskij 1999). 

Samtidigt är det relevant att intervjun verkligen fokuserar kring den deltagandes egna 

uppfattningar vilket kan relateras till fenomenologin. I intervjusituationen har jag försökt 

finna en balans mellan dessa, att skapa en god atmosfär mellan mig och den intervjuade, att 

kunna konstruera samtalet tillsammans men där det finns en öppenhet och lyhördhet till att ge 

möjlighet för den intervjuade till uttömmande svar om dennes uppfattningar. Kvale och 

Brinkmann (2009:154) menar att i linje med fenomenologin är det viktigt att forskaren håller 

en attityd med möjlighet till öppenhet, ett aktivt lyssnande och relevanta följdfrågor. Något 

som här skulle kunna bli problematiskt är om den intervjuade känner att den måste svara rätt 

på frågorna. Då förhindras att de egna personliga uppfattningarna framträder. Detta 

kompenserades med att jag tydliggjorde inför enkäter och intervjuer att det inte finns några 

rätt eller fel i svaren utan det är de personliga uppfattningarna som är intressanta för studien. 

Dock tänker jag att jag bör vara medveten att denna aspekt, att föräldrarnas tror att det ska 

svara på ett visst sätt, möjligtvis påverkar svaren i intervjuerna. 
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Observationer hade varit en annan användbar metod för att studera människors beteende och 

samspel med omgivningen gentemot att endast ställa frågor via enkäter eller intervjuer (Kvale 

och Brinkmann 2009:132). För att ytterligare höja validiteten i studien hade observationer av 

föräldrarna i hemmet varit ett alternativ för att avgöra om det som framkommer via enkät eller 

intervjuer stämmer överrens med hur de verkligen agerar i verkligheten. Dock ansåg jag att 

observationer skulle behöva följas under en längre period och ansåg inte att jag hade det 

tidsomfånget för att göra detta genomförbart. En annan problematik med denna metod är att 

det ställs höga krav på den etiska delen eftersom det kan vara känsligt att befinna sig i den 

privata sfären, föräldrarnas hem. Dock ansåg jag det tillräckligt genom enkäter och intervjuer 

eftersom det är föräldrarnas uppfattningar som är relevant för studien. 

4.6 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002:5) framhåller att samhället och dess medborgares utveckling är 

beroende av forskning som bedrivs för att utveckla och fördjupa kunskaper och förbättra 

metoder vilket kallas forskningskravet. Samtidigt finns ett individskyddskrav, en 

utgångspunkt för forskningsetiska överväganden, vilken poängterar att individer inte får 

utsättas för kränkning, förödmjukelse, fysiskt eller psykisk skada (ibid.). Bryman (2011:131) 

uppmärksammar att det är av stor vikt för forskaren att beröra grundläggande etiska frågor 

som rör anonymitet, integritet, frivillighet och konfidentialitet för alla de som är direkt 

inblandade i studien. Vetenskapsrådet (2002:5) poängterar att forskningskravet och 

individskyddskravet alltid måste vägas mot varandra. Det finns alltid en svårighet menar 

Bryman (2011:140) att avgöra gränsen mellan etiska och oetiska tillvägagångssätt. Kvale och 

Brinkmann (2009:190) menar att dilemmat med en kvalitativ forskningsstudie är att tillägna 

sig så mycket kunskap som möjligt men samtidigt respektera och värna om 

intervjupersonernas integritet vilket inte alltid är helt oproblematiskt. Vetenskapsrådet 

(2002:5) menar då att det alltid är forskaren som är ansvarig för att göra den avvägningen. 

Det finns skilda meningar och diskussioner kring etiska frågor på grund av att 

samhällsvetenskaplig forskning bedrivs på olika sätt och en alltför snäv regelbok gällande 

etiska frågor skulle innebära avvikelser och undantag i större mängd (Bryman 2011:127ff). 

Vetenskapsrådet (2002:6) har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer i form av 

forskningsetiska principer vilka syftar till att upplysa forskaren om sitt ansvarstagande i en 

studie och innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Jag har i min studie tagit del av och följt dessa forskningsetiska principer i 

relation till min metod och under min datainsamling eftersom det är jag som ansvarig för 

studien som även ansvarar för de etiska aspekterna i den (Vetenskapsrådet 2002:16). 

Jag har i min studie använt mig av kvalitativa intervjuer och enkäter som metoderna för 

insamling av data där föräldrar med barn i en årskurs ett på en kommunal skola har varit 

målgruppen. Inledningsvis och i relation med informationskravet (Vetenskapsrådet 2002:7) 

informerades föräldrarna genom ett missivbrev (se Bilaga 1, 3) om studiens syfte. Trots att 

Kvale och Brinkmann (2009:87f) varnar om att delge hela syftet med studien eftersom de 

spontana och verkliga uppfattningarna då kan bli lidande till följd av styrande och specifika 

svar valde jag ändå att delge hela syftet då jag inte fann det problematiskt för svarsrelevansen 

delvis på grund av att inga känsliga områden berördes i studien. Jag poängterade även att det 

är föräldrarnas egna uppfattningar som är viktiga för studien. Dock menar Bryman (2011:140) 

att det ändå finns en problematik med forskarens roll och vad studien går ut på vilket jag 

tänker bör finnas i medvetandet under hela studien gång. Kvale och Brinkmann (2009:90) 
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poängterar att vad som är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet 

i undersökningens etiska beslut är forskarens roll som person. 

Vidare delgavs även information om kontaktuppgifter till mig som ansvarig för studien och 

Karlstad universitet som institution i syfte för frågor eller upplysningar. Mitt ansvar var även 

att informera om att materialet från de medverkande inte kommer att användas i annat syfte än 

berörd studie samt var och hur forskningsresultatet kommer att offentliggöras vilket står i 

enlighet med nyttjandekravet som menar att information som är insamlad från enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Med anvisningar från samtyckeskravet skall samtycke alltid lämnas i studier där deltagarna är 

aktiva (Vetenskapsrådet 2002:9). Denna information medföljde tidigare nämnda missivbrev. 

Skillnaden för samtycket uppträdde enligt att intervjudeltagarna fick lämna sitt samtycke i 

förhand genom att underteckna missivbrevet och lämna tillbaka det före intervjuerna 

genomfördes medan enkätdeltagarna fick lämna sitt samtycke i samband med att de lämnade 

tillbaka de besvarade enkäterna vilket anses korrekt enligt Vetenskapsrådet (ibid.). Bryman 

(2011:135) beskriver samtyckeskravet som det mest debatterade i relation till etiska frågor 

inom samhällsvetenskapen dock anser jag detta oproblematiskt i min studie eftersom det är 

vuxna föräldrar som är deltagare och studien belyser inga personliga eller känsliga områden. I 

samtyckeskravet krävs även att deltagarna informeras om att deltagandet är helt frivilligt och 

kan avbrytas när som helst utan att det medför negativa följder enligt Vetenskapsrådet 

(2002:10). 

Bryman (2011:138) framhåller att forskaren ska visa respekt för de medverkandes rätt till 

anonymitet där den information som de ger ska beskrivas på ett konfidentiellt sätt. I min 

studie är det aktuellt enligt konfidentialitetskravet att avidentifiera såväl skola som deltagare 

då frågan om offentlighet och sekretess har ett nära samband med konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet 2002:12). Kvale och Brinkmann (2009:88) understryker att personlig data 

som kan identifiera deltagarna i studien inte får avslöjas. Deltagarna i enkätundersökningen 

går inte att identifiera. Mer problematiskt är det för intervjudeltagarna på grund av att de var 

färre i antal, och vilket resulterade i att jag i studien valde att kalla dem vid namn F1 för 

förälder ett, F2 för förälder två och så vidare. Jag är medveten om att trots att personuppgifter 

avregistrerats i studien kan data fortfarande vara tillräckligt detaljerade för någon utomstående 

att identifiera någon individ i studien (Vetenskapsrådet 2002:13). Detta kan upplevas extra 

problematiskt i denna studie om studien offentliggörs för alla berörda i och runt omkring den 

aktuella årskurs ett som studien behandlar. Kvale och Brinkmann (2009:79) menar att en 

viktig aspekt att ta hänsyn till är vilka konsekvenser den publicerade studien kan få för de som 

deltar i studien.  

Då studien konkretiseras till en specifik målgrupp där deltagarna möjligtvis har olika 

personliga relationer till varandra kan studien upplevas personlig och intim. Till följd av detta 

kan uppstå att föräldrarna pratar med varandra om studien där information om vilka som 

deltar i främst intervjustudien kan framkomma vilket kan upplevas som känslig information. 

För mig blev det därmed viktigt att poängtera att jag förhåller mig till Vetenskapsrådets 

(2002) etiska principer och rekommendationer men att jag har svårt att påverka vad föräldrar 

pratar om inbördes vilket även de intervjudeltagande föräldrarna muntligt informerades om 

inför intervjun. Jag valde även att ytterligare poängtera vikten av föräldrarnas egna 

uppfattningar för studien där jag personligen anser att forskningskravet väger tyngre än 

individskyddskravet då studien inte inriktar sig mot känslig information. Dock kändes det 

viktigt att medvetandegöra detta för intervjudeltagarna. Kvale och Brinkmann (2009:191) 
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förklarar att för den vetenskapliga och etiska kvaliteten i en kvalitativ forskningsintervju 

saknas fasta kriterier för att göra den till bästa möjliga, det är således formen, ämnet och syftet 

som får stå i fokus för intervjukvaliteten. 

En annan aspekt som berör konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12) är att all 

insamlad data inte kommer någon obehörig till handa vilket gör att personuppgifter kan 

identifieras. Data i denna studie har enbart förvarats av mig där jag ansvarar för att ingen 

obehörig får tillgång till materialet. Något jag noggrant resonerade kring var om deltagarna i 

studien skulle ha inflytande över hur deras uttalanden tolkades i enlighet med vad Kvale och 

Brinkmann (2009:79) poängterar och även om hur djupt intervjuerna kunde analyseras. Jag 

valde att inte låta deltagarna vara aktiva i denna process eftersom studien inte berör känslig 

information. Vetenskapsrådet (2002:15) menar däremot i sina rekommendationer att 

deltagarna kan begära att få veta hur deras uppgifter använts och resultatet av detta vilket 

bidrar till att jag kommer låta studien finnas tillgänglig i ett exemplar i den årskurs ett där 

studien bedrivs för att föräldrarna ska kunna läsa den och för de föräldrar som önskar skickar 

jag den via e-post. Eftersom deltagarna kan uppfatta sin medverkan i studien mer meningsfull 

om de får tillgång till studien (ibid.) anser jag det viktigt att de ges denna information och att 

de får möjlighet att läsa den.  

5 Resultatanalys 

I följande avsnitt redogörs för den analys som genomförts av studiens resultat. Enkätstudien 

och intervjustudien presenteras under skilda rubriker utifrån de frågeställningar som 

behandlas. Redogörelsen utgår från gemensamma mönster/teman som har kunnat utläsas av 

resultatet där likheter och skillnader i föräldrarnas uppfattningar behandlas. Samtliga citat 

som presenteras i resultatanalysen anförs med indrag och mindre typsnitt oavsett längd.  

5.1 Enkätstudiens resultat 
Enkätstudien inleddes med frågor gällande föräldrarnas egen läsning i hemmet. Alla föräldrar 

som deltog i enkätstudien läser själva hemma där böcker, artiklar, tidningar, brev, e-post och 

sms representerar det som läses. Samtliga föräldrar läser tidningar, e-post och sms och 

representerar det som läses mest medan brev tillhör det som läses minst. Sammantaget läses 

alla kategorierna av fler än elva föräldrar förutom kategorin brev. Det framkom av 

enkätstudien att föräldrarna relaterar läsning endast till böcker men att det faktiskt finns 

mycket mer som läses i vardagen vilket de fått en ny syn på. 12 av föräldrarna läser själva 

dagligen, två stycken några gånger i veckan och en någon gång i veckan. Alla föräldrarna har 

böcker i sitt hem. Samtliga föräldrar anger också att det är viktigt att kunna läsa. 

Det gemensamma mönstret och likheten för hur föräldrarna definierar högläsning, som 

framkom i en öppen fråga, har jag valt att sammanfatta på följande sätt. Högläsning innebär 

att man läser någonting högt för någon eller flera personer och diskuterar det som man läst. 

Nedan följer några citat över föräldrarnas personliga svar på definitionen av högläsning.  

Man läser tillsammans eller för någon samtidigt som man kan diskutera runt det man läser. 

När en person läser högt ur en text för en eller flera personer.  

Allt man läser/ser överallt och man diskuterar sammanhang och betydelse av det man sett/läst. 



 

25 

 

5.1.1 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse i 

hemmet gällande barnens läsutveckling 

I delen högläsning i hemmet i enkätstudien fick föräldrarna svara på frågor om det 

förekommer högläsning i hemmet, vad som läses, hur ofta det sker och vilka uppfattningar 

föräldrarnas har om relevansen av högläsning i hemmet. Nedan följer en sammanställning av 

de teman som resultatet speglar där olika mönster, likheter och skillnader lyfts fram. 

Samtliga föräldrar uppfattar att högläsning i hemmet är viktigt för barnet och har betydelse för 

dess läsutveckling. Föräldrarna var eniga om att de själva som föräldrar är viktiga för barnets 

läsutveckling genom högläsningen i hemmet och de uppfattar att de kan påverka barnets 

läsutveckling. Alla föräldrar utom en uppfattar att de inte är rädda för att göra något fel under 

högläsningsstunden som de tror kan påverka barnets läsutveckling. Den föräldern som 

uppfattar en rädsla vid högläsningsstunderna är en arbetssökande kvinna, yngre än 30 år och 

har avslutad grundskola som utbildningsbakgrund. Sammanfattningsvis visar resultatet av 

föräldrarnas uppfattningar att det är viktigt med högläsning i hemmet, det är betydelsefullt för 

barnets läsutveckling där föräldrarna således har en betydelsefull roll. Här visar resultatet en 

likhet i föräldrarnas uppfattningar.  

Fortsättningsvis presenteras resultatet av vad föräldrarna gör i hemmet gällande högläsning. 

Resultatet visar en likhet gällande om föräldrarna någon gång läst högt hemma för sitt barn 

vilket samtliga föräldrarna svarat att de har. Alla föräldrar utom en bekräftar även att de läser 

högt för sitt barn hemma i nuläget. Den förälder som i dag inte läser högt hemma för sitt barn 

är en kvinna, yngre än 30 år, hon har en utbildningsbakgrund med genomförd grundskola och 

vid genomförandet av enkätstudien var hon arbetssökande. Nedan följer vad som läses eller 

har lästs högt i hemmet för barnet av föräldern. 

Likheten i resultatanalysen speglar att samtliga föräldrar använder sig av böcker vid 

högläsningstillfällen. Därefter högläses olika typer av texter och skyltar av åtta föräldrar. 

Skyltar kan exemplifieras med mjölkpaket med dess text. Därefter svarade mellan två till fem 

föräldrar för varje följande kategori att de högläser tidningar, brev, informationsbrev från 

skolan eller inbjudningar, sms, e-post, ramsor/rim och sånger. En förälder angav även att den 

högläser tv-programmet Lilla Aktuellts inslag som är textad. 

Jag tycker högläsning är mycket viktigt men jag anser också att samtalet med ditt barn i vardagen är 

minst lika viktig för läs- och skrivutvecklingen. Man läser och ljudar tillsammans från ord och text på 

skyltar, mjölkpaket och annat i vardagslivet. (Kvinna, högskoleutbildning, förskollärare) 

Studiens resultat visar att en förälder som högläser en bok likväl kan högläsa en tidning som 

en annan förälder som högläser en bok kan högläsa ett brev för barnet. Den sociokulturella 

bakgrunden hos föräldern speglar en variation utifrån vad som högläses för barnet. Det kan 

exemplifieras genom att de föräldrar som högläser vad som står på skyltar exempelvis 

motsvarar tre kvinnor med högskoleutbildning och tre kvinnor med gymnasial 

utbildningsbakgrund. Detta mönster kan även analyseras utifrån de övriga kategorierna för 

vad som läses högt. Med andra ord högläser föräldrarna olika typer av skriftspråk för sina 

barn, oberoende av förälderns sociokulturella bakgrund. Tilläggas ska även att 12 av 

föräldrarna lånar böcker tillsammans med sitt barn på biblioteket och sex av föräldrarna gör 

inte det. Till de som inte lånar böcker på biblioteket var det fem av sex föräldrar med 

gymnasial utbildningsbakgrund.   

Resultatet visar skillnader i hur ofta föräldrarna högläser hemma för sitt barn där allt från flera 

gånger per dag till några gånger i månaden förekommer. De två kvinnorna som högläser för 
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sitt barn flera gånger per dag representerar en kvinna som idag arbetar som lärare och har en 

utbildningsbakgrund med avslutad högskoleutbildning. Den andra kvinnan har en gymnasial 

utbildningsbakgrund och arbetar idag med grafisk design och digitaltryck. De föräldrar som 

högläser varje dag, några gånger per vecka eller några gånger i månaden är i antalet i stort sett 

detsamma och även dessa grupper representerar föräldrar med olika sociokulturella 

bakgrunder. Samtliga föräldrar högläser för sitt barn på kvällen där även fem av de 18 

deltagande föräldrarna även högläser på dagen för sitt barn. Av dessa fem är det föräldrar med 

olika sociokulturell bakgrund. Sammanfattningsvis visas i resultatanalysen att föräldrar 

högläser till största del på kvällen men olika mycket för sina barn där den sociokulturella 

bakgrunden hos föräldern inte visade sig ha betydelse för hur ofta högläsning i hemmet sker.   

En del av föräldrar var nöjda med den tidsmängd som de använder för att högläsa för sitt barn. 

Ett annat mönster resultatet belyser i samband med frågan om föräldrarna är nöjda med den 

tidsmängd de högläser för sitt barn kan utläsas genom föräldrarnas egna kommentarer i 

följande citat 

När hon var mindre, varje dag, böcker och ramsor. Blir mer sällan nu när hon läser själv tyvärr. 

(Kvinna, advokat, högskoleutbildning)  

Ja, men är mer sällan nu när fokus ligger på att läsa själv. (Man, installatör, gymnasial 

utbildningsbakgrund med privat vidareutbildning)  

Föräldrarna uttrycker att högläsning sker mer sällan nu eftersom barnet istället lärt sig läsa på 

egen hand och då minskas högläsningen. Ett annat mönster som framträdde i resultatet kan 

sammanfattas genom en önskan av föräldrarna att kunna högläsa mer men där brist på tid 

upplevs som ett problem för att verkställa föräldrarnas önskan. Följande citat representerar 

detta mönster. 

Skulle gärna vilja högläsa varje dag men det hinns inte alltid med. (Kvinna, fritidspedagog, 

högskoleutbildning)  

Kan bli fler gånger om tid fanns. (Kvinna, lärare, högskoleutbildning) 

 Målet är en kort stund varje dag, vi är inte riktigt där. (Kvinna, systemutvecklare/förvaltare, 

gymnasial utbildningsbakgrund)  

I enkätstudien ställdes även en fråga med fler svarsalternativ där föräldrarna fick besvara av 

vilken anledning hon eller han läser högt för sitt barn hemma. Samtliga föräldrar högläser för 

sitt barn för att det blir en mysig stund tillsammans. Därefter har 12 föräldrar eller fler på 

varje följande val svarat på att de läser för att barnet ska få lugn och ro, för att det är lärorikt 

eller för att det är utvecklande för barnets läsutveckling. Att högläsa för att det är roligt har 10 

föräldrar svarat eller för att samtala med barnet är det åtta föräldrar som svarat. Det 

förutbestämda val som minst föräldrar svarade var att de högläser hemma för att få barnet att 

somna vilket fem föräldrar svarade. En förälder valde att fylla i ett eget alternativ där 

anledning till att föräldern högläser för sitt barn i hemmet är för att barnet ska förstå inslagen i 

Lilla Aktuellt. 

Resultatet speglar ingen skillnad utifrån sociokulturell bakgrund i val av anledning till 

högläsning i hemmet. Den skillnaden som kunde utläsas var dock att två av föräldrarna, två 

kvinnor, en lärare och en fritidspedagog, med högskoleutbildning fyllde i alla de ovannämnda 

valen förutom att de inte högläser med anledning av att få barnet att somna. Dock var det 

föräldrar med olika sociokulturell bakgrund som valde att fylla i alternativet att de högläser 

med anledning av att få barnet att somna.  
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5.1.2 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse i 

skolan gällande barnens läsutveckling 

Enkätstudiens andra del bestod av frågor relaterade till högläsningens betydelse i skolan och 

vilka uppfattningar föräldrarna har kring det. 13 av föräldrarna uppfattar att högläsning i 

skolan sker, en trodde inte det medan fyra föräldrar inte visste. Dock ansåg alla föräldrar utom 

en att det är viktigt med högläsning i skolan. Den förälder som inte uppfattade högläsning 

som viktig i skolan är en kvinna med gymnasial utbildningsbakgrund och som vid 

enkätstudiens tillfälle arbetade som personlig assistent. Sexton av föräldrarna uppfattar att 

läraren har ett ansvar att högläsa för barnen i skolan medan två av föräldrarna inte uppfattar 

det. En av dessa två föräldrar är densamme som inte ansåg det viktigt med högläsning i 

skolan. Den andre föräldern som inte uppfattar att läraren har ett ansvar att högläsa i skolan är 

en kvinna med gymnasial utbildningsbakgrund och arbetade inom hemvården vid 

enkätstudiens genomförande. 

Föräldrarnas uppfattningar om vilken anledning högläsning används i skolan resulterade i 

skilda åsikter. Den berörda frågan hade förutbestämda svarsalternativ med möjlighet att fylla i 

olika alternativ samt att ge sin egen kommentar. 16 föräldrar eller fler uppfattade anledningen 

till högläsningen i skolan var för att det är utvecklande för barnets läsutveckling och för att 

det är lärorikt. Mellan åtta till 10 föräldrar för varje följande alternativ uppfattade att 

anledning till högläsning i skolan är för att skapa lugn och ro, för att det blir en mysig stund 

tillsammans, för att det är roligt och för att samtala med barnet. Även dessa resultat skildrar 

en jämn fördelning av svaren utifrån föräldrarnas sociokulturella bakgrund där lika många 

föräldrar med högre utbildningsbakgrund som lägre utbildningsbakgrund samt olika yrken 

svarade för de olika alternativen. Tilläggas ska att resultatet visar på att tre föräldrar tillade en 

anledning till högläsningens betydelse i skolan och visas genom följande citat.  

Stärker självförtroendet om man gör något inför grupp. (Man, gymnasial utbildningsbakgrund, 

eltekniker  

De lär sig lyssna, att få barnen våga läsa högt för andra. (Kvinna, gymnasial utbildningsbakgrund, 

systemutvecklare/förvaltare) 

Högläsning ger mer än bara själva läsningen. Barnet vågar, känner att de kan, de är modiga och ger 

dem en självkänsla. Det är jätteviktigt att barnet får läsa om något de tycker är roligt eller spännande 

som gör att barnet vill läsa mer och mer. (Kvinna, gymnasial utbildningsbakgrund och 

yrkeshögskoleutbildning, systemutvecklare/förvaltare) 

Samtliga föräldrar har uppfattningar om att läraren genom sin högläsning i skolan kan främja 

barnets läsutveckling. Däremot skilde det sig åt i svaren om föräldrarna anser att läraren 

högläser på något annat sätt än hur föräldrarna högläser hemma. En förälder visste inte, åtta 

föräldrar svarade nej på den frågan medan nio stycken svarade ja. Om föräldrarna svarat ja 

gavs även möjlighet för föräldrarna att ge sin egen uppfattning om en förklaring där en del 

likheter synliggjordes. Av de föräldrar som svarat ja i denna fråga har hälften av föräldrarna 

gymnasial utbildningsbakgrund och hälften högskoleutbildning samt olika yrken. Nedan följer 

ett antal utvalda citat som handlar om föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse 

i skolan.  

Man diskuterar mer texten i skolan och läser kanske mer olika typer av böcker. (Kvinna, 

högskoleutbildning, ekonom/redovisning) 

Kanske att man reflekterar mer och ställer mer frågor till texten. (Kvinna, högskoleutbildning, 

fritidspedagog) 
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Lärare läser kanske kortare stycken och har mer diskussioner än hemma kring det man läst. (Kvinna, 

yrkeshögskola, redovisningskonsult) 

Tror de ha mer inlevelse och mer diskussioner. (Kvinna, gymnasial utbildningsbakgrund, hemvård) 

Jag antar att det är ett mer lärande syfte. (Man, gymnasial utbildningsbakgrund och privat 

vidareutbildning, installatör) 

De kanske har en större medvetenhet om svårigheter i läsinlärning och kanske därför använder olika 

texter och tekniker som passar barnens nivå. (Kvinna, högskoleutbildning, lärare) 

De väljer troligen böcker som kan vara bättre anpassade till händelser i och runt skolan och barnens 

ålder. (Kvinna, högskoleutbildning, lärare) 

Lärare läser oftast för flera barn samtidigt så kommunikationen blir annan än om den läses bara för ett 

barn/elev. (Kvinna, gymnasial utbildningsbakgrund, fastighetsskötare) 

De likheter som synliggörs i resultatet är att föräldrar har uppfattningar om att lärarna 

diskuterar kring den text som har höglästs på ett annat sätt än vad föräldrarna gör i hemmet. 

En annan likhet som framträder är att texter förmodligen väljs utifrån barnets nivå och 

anpassas därefter. 

5.1.3 Föräldrarnas uppfattningar om högläsning och samverkan 

mellan hem och skola 

Bland de tillfrågade föräldrarna svarade 13 att de inte hade läst vad som står i Lgr 11 

(Skolverket 2011) om samverkan mellan hem och skola. Fem föräldrar kände dock till detta 

och av dessa är fyra verksamma inom skola eller förskola och har en högskoleutbildning 

medan en förälder är en kvinna med gymnasial utbildningsbakgrund som arbetar med grafisk 

design och digitaltryck. Dessa fem svarade även ja på att de fått information från skolan om 

vad som står i Lgr 11 angående samverkan mellan hem och skola. Därtill svarade även en 

kvinna med gymnasial utbildningsbakgrund och som arbetar som säljare att hon fått denna 

information. Åtta av föräldrarna svarade att de inte fått denna information och fyra föräldrar 

svarade att de inte visste. 

Den övervägande delen av föräldrarna uppfattar att hemmet och skolan har lika stort ansvar 

för samverkan mellan hem och skola medan sex föräldrar uppfattade att både hemmet och 

skolan har ansvar för samverkan mellan hem och skola men främst skolan. En förälder 

uppfattade att både hemmet och skolan har ansvar för samverkan mellan hem och skola men 

främst hemmet och en förälder uppfattade att det är skolan som har ansvaret. 

Det är oerhört viktigt att skola och hem samverkar. Om både skola och hem drar åt samma håll ger det 

barnen en bild och upplevelse av att skolan är viktig för barnets framtid. (Kvinna, högskoleutbildning, 

lärare) 

Mitt barns pedagog tar stort ansvar för detta område med läsning, högläsning, förståelse av vad man 

läser och så vidare. Jättebra! Denna enkät har påmint mig om, trots att mitt barn nu läser själv, så 

borde jag högläsa oftare för henne. Tack för det. (Kvinna, högskoleutbildning, advokat) 

Fler än 15 föräldrar har svarat att de tagit del av föräldramöten, utvecklingssamtal, 

informationsbrev och samtal med lärare för deras barn i årskurs ett. 10 av föräldrarna har 

besökt skolan, sju föräldrar har tagit del av hjälp med läxor och fyra föräldrar vardera har tagit 

del av e-post och telefonsamtal. Skillnader i resultatet visas i under vilka av dessa tillfällen 

som högläsning har tagits upp där 10 föräldrar svarat att högläsning tagits upp vid 

utvecklingssamtal, nio föräldrar vid informationsbrev, sju föräldrar vid föräldramöte, två 

föräldrar vid hjälp med läxor och en förälder vardera vid e-post samt samtal med lärare. 
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Likheter kan synliggöras genom att det inte är någon skillnad i hur föräldrarna svarar 

beroende på vilken sociokulturell bakgrund de har. För att citera en förälder som uppfattar det 

viktigt att informera om högläsning följer detta.  

Ja, vilket är jättebra! Vid föräldramöte, informationsbrev, veckobrev, Edwise och utvecklingssamtal. 

(Kvinna, högskoleutbildning, lärare) 

Föräldrarnas uppfattningar om det är något som saknas i samverkan mellan hem och skola 

visar ett övervägande samstämmigt resultat där 13 föräldrar fyllt i att de inte saknar något. Tre 

föräldrar fyllde inte i denna fråga medan en förälder vardera saknade information från skolan 

om undervisningen och information från skolan om barnets utveckling. 

17 av föräldrarna har inte besökt skolan vid något högläsningstillfälle medan en förälder har 

gjort det. Det skiljer sig åt om föräldrarna någon gång fått i uppgift av läraren i skolan att 

högläsa för sitt barn hemma där elva föräldrar uppfattar att de har det, fem föräldrar uppfattar 

att de inte har det och två stycken vet inte. 

En fråga i enkätstudien ställdes om vad föräldrarna har för uppfattningar om ifall högläsning 

är ett alternativ för att samverka mellan hem och skola. Denna fråga var det inte alla som 

förstod där fyra av de deltagande föräldrarna lämnade ett frågetecken. 10 av föräldrarna 

uppfattar att man kan samverka mellan hem och skola gällande högläsning och fyra föräldrar 

uppfattade att de inte kunde det. 

En annan fråga där resultatet skiljde sig åt i föräldrarnas uppfattningar var om vem de anser 

har den mest betydelsefulla rollen för barnets läsutveckling gällande högläsning. 11 föräldrar 

med olika sociokulturell bakgrund ansåg att både föräldern och läraren är lika betydelsefulla. 

Fyra föräldrar ansåg att föräldern är mest betydelsefull men läraren är också viktig. Av dessa 

fyra var det tre av föräldrarna som hade en gymnasial utbildningsbakgrund och en förälder en 

högskoleutbildning. Tre av föräldrarna svarade att läraren är mest betydelsefull men föräldern 

är också viktigt där samtliga svarande föräldrar hade en gymnasial utbildningsbakgrund eller 

yrkeshögskolebakgrund. 

5.2 Intervjustudiens resultat 
Intervjustudien inleddes med frågor för att få svar på föräldrarnas egen läsning i hemmet. En 

likhet i föräldrarnas svar var att de alla läser någonting varje dag och att det oftast sker på 

kvällar eller när tid finns tillgänglig. Det som läses skiljer sig åt från de olika föräldrarna där 

e-post, sms, tidningar både nyheter och av intresse, artiklar, text på Internet, jobbrelaterad text 

såsom tidningar och artiklar är det som föräldrarna nämnt att de läser. Alla de deltagande 

föräldrar uppfattar att de finns böcker i deras hem. 

Samtliga föräldrar är eniga om att de i sparsam grad läser böcker. Mer än hälften av 

föräldrarna uppfattar att de inte läser böcker i större mängd. Det som däremot skiljer sig i 

svaren är hur de ser på sig själva som läsare. De flesta av föräldrarna uppfattar sig själva som 

icke läsare. Dock uppfattar en förälder det motsatta vilket symboliseras genom hans uttalande. 

Citaten nedan representerar tidigare beskrivet mönster. Det sista citatet symboliserar dock en 

förälder som anser sig själv som läsare men har i intervjun förklarat att han inte läser mycket 

skönlitterärt. 

Men sen är jag väldigt dålig på att läsa böcker. Jag läser inte jättemycket böcker, de här tjocka 

böckerna, det gör jag inte. (F4) 

Saken är väll den att jag är ganska dålig på att läsa skönlitterära böcker.  Annars tänker jag att jag inte 

är någon vidare läsare eftersom jag inte ligger och läser någon bok. (F1)  
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Jag läser väldigt mycket kan jag säga. Det blir mycket mail, sen får jag hem mycket byggtidningar och 

sådant där som har med jobbet att göra. Det sitter jag och läser igenom allt. (F3) 

Det mönster som framträder i de svar från de föräldrar som uppfattar att de inte läser i någon 

större mängd är att de relaterar det till att läsa böcker. Då de istället reflekterar kring annat 

som de läser framträder andra uppfattningar och kan utläsas genom följande citat. 

Det jag tänkte på när jag gjorde enkäten och nu i intervjun, alltså man blir väldigt fokuserad på böcker 

när man pratar om att läsa. Om man tänker på allt annat så blir det ganska mycket egentligen om man 

tar med allt. Det finns ju så mycket annat att läsa än bara böcker. (F1)  

Samtliga föräldrar som deltog i intervjustudien var eniga om att det är oerhört viktigt att 

kunna läsa. De uppfattar läsningens betydelse som grunden för att kunna verka och leva i det 

samhälle vi gör idag och ser relevansen av det i såväl studieliv som arbetsliv. Flera av 

föräldrarna uppfattar att det blir svårt att klara sig i det samhälle vi lever i idag om vi inte kan 

läsa. Föräldrarnas uppfattningar i denna fråga klargjorde dessa gemensamma mönster och 

skulle kunna sammanfattas i följande citat.  

Jag tycker att det är jätteviktigt att kunna läsa. Allting bygger nästan på att man kan läsa för att hänga 

med i samhället därför är det jätteviktigt att kunna läsa. (F5)  

Att kunna läsa är jätteviktigt. Läsning är verktyget man har för att kunna göra sig förstådd i världen. 

Om man börjar med sitt svenska språk så är det i Sverige man gör sig förstådd men sedan är det även 

utomlands och över gränserna. Att ta sig ut och utforska världen, då behöver man sitt språk och därför 

är det viktigt att lära sig läsa. (F1)  

Jag tycker det är väldigt viktigt att kunna läsa för att kunna vara med i samhället överlag. Världen 

öppnar ju sig. Jag kan inte tänka mig hur det skulle vara att inte kunna läsa, det måste vara som ett 

stort handikapp kan jag tänka mig. (F2) 

Föräldrarna i intervjustudien fick besvara hur de skulle definiera högläsning vilket 

sammanfattas enligt följande. Föräldrarna uppfattar högläsning att man läser något högt för 

någon annan och de flesta av föräldrarnas relaterar högläsning till att man läser högt för barn.  

5.2.1 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse i 

hemmet gällande barnens läsutveckling 

Samtliga föräldrar är eniga om att de högläser i hemmet för sina barn och att högläsning sker 

varje dag i hemmet. Men det framkom uppfattningar om att högläsning i hemmet har minskats 

på grund av tidsbrist. Föräldrarnas högläsning kan bestå av allt från att böcker, sagor, 

berättelser eller artiklar högläses till att vägskyltar, text på mjölkpaket, läxor, textremsa på tv, 

e-post, brev eller sms högläses. Den högläsningen som sker dagligen behöver således inte 

enbart bestå av högläsning ur bok. Betydelsen av att det ska vara lustfyllt hos barnet beskrivs 

av föräldrarna. Följande citat sammanfattar föräldrarnas uppfattningar om vad som högläses 

och att det sker överallt, dagligen, i den vardagen familjerna befinner sig i.  

Vi läser varje dag hemma. Men vi läser på allt just nu, det är inte bara böcker, det är överallt, ute på 

skyltar, på mjölkpaket, på allt möjligt. (F2) 

Vi läser högt det gör vi, när tiden och lusten faller på, när barnen vill. Vi läser någonting varje dag, 

kanske inte böcker varje dag men något läser vi ur högt. Det behöver ju inte vara ur en bok utan det 

kan vara en text, tidning, textremsa på tv eller en saga ur fantasin, en saga om vad vi själv gjort under 

dagen. (F4)   

Samtliga föräldrar lånar böcker på biblioteket med sina barn men där det skiljer sig från en 

gång i månaden hos en del till varje vecka hos en annan. En likhet hos föräldrarnas 
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uppfattningar om biblioteket är att de lånar böcker där för att ta med sig hem och högläsa i 

hemmet. En förälder berättar även att de besökt ett läsprojekt på biblioteket med familjen. 

För att relatera till högläsning ur bok uppfattar föräldrarna i intervjustudien att det sker flera 

gånger i veckan eller varje dag. Tiden för högläsningen är av samtliga förlagd till kvällstid 

innan barnen ska lägga sig. Föräldrarna är eniga om att en av anledningarna till 

högläsningsstunden är för att det är en mysig stund, barnen varvar ner och kommer till ro och 

det skapas en gemensam mysig stund mellan föräldern och barnet. En förälder uttrycker sig 

enligt följande citat.  

Hemma är högläsning mycket för den goda stunden, att få en mysig stund tillsammans och det är 

oftast på kvällen. (F2)  

En förälder beskriver att hennes mamma, pappa eller mormor högläst för henne när hon var 

liten och att det känns viktigt att föra det vidare för att ge sina egna barn den mysiga stunden 

hon själv upplevde som liten vid högläsningssituationen. En förälder poängterar dock tanken 

om att inte läsa för att få barnet att somna.  

Sen ska man nog inte läsa om barnen är trötta utan vi försöker gå och lägga oss lite tidigare och 

högläsa den stunden då hon är pigg och hänger med men ändå börjar att lugna ner sig. (F3) 

Föräldrarna i intervjustudien diskuterar kring att de är nöjda med att de får till den tiden de 

idag har till högläsning i hemmet för barnet men fyra av föräldrarna beskriver en önskan om 

att kunna högläsa mer för sina barn. En möjlig anledning till varför det inte högläses mer i 

hemmet, vilket flera av föräldrarna beskriver, är att tiden inte alltid räcker till och kan 

sammanfattas genom följande citat.  

Jag är ändå nöjd med den tid vi högläser hemma, för vi läser ju ändå. Men sen skulle jag vilja högläsa 

mer än vad jag gör för jag tycker själv att det är mysigt. Högläsa mer det vill jag ju, men allt annat ska 

hinnas med också, tiden ska räcka till. (F4)  

Mer kan man väll alltid högläsa, men jag är glad att jag får till en stund varje dag. Mer kan man ju 

alltid högläsa men mindre skulle jag inte vilja göra. (F2) 

En likhet i resultatet vilket samtliga föräldrar beskriver är att det är av betydelse att högläsa 

med inlevelse. Böcker kan läsas på många olika sätt men att man ska undvika att endast läsa 

texten rakt av. Att förändra och förställa röster, att leva sig in i berättelsen och att använda 

rösten på olika sätt utifrån bokens handling rekommenderar istället föräldrarna.  

Jag försöker variera mig när jag högläser, om det är en pojk eller en gammal människa som pratar så 

låter jag på olika sätt, med ljudet och så. (F5)  

Jag är ju väldigt att jag läser med inlevelse när jag läser. Det är väll lite vad texten handlar om så 

ändrar man både tonläge och ljud. (F4) 

Jag tycker att det är viktigt att man ändrar, man använder sin röst att beskriva det som händer. Eller att 

man ändrar sin röst utifrån vad man läser i boken. Alltså att man inte bara, man kan ju läsa en bok på 

många olika sätt och inte bara sitta. Jag tycker det är viktigt att man ändrar sin röst eller att man spelar 

med lite så kanske. (F2)  

Flera av föräldrarna berättar om egna minnen från högläsningssituationer när de själva var 

små som satt avtryck hos dem med anledning av att högläsningen bestod av inlevelse och att 

de själva kunde måla upp en bild av berättelsen. Ett par föräldrar uppfattar att det har 

betydelse för barnets läsutveckling om föräldern högläser med inlevelse eller inte eftersom 

man kan fånga barnets intresse på ett annat sätt om man som förälder lever sig in i berättelsen 

vilket kan sammanfattas genom följande citat.  
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Jag tror faktiskt att det är skillnad på om man läser med inlevelse eller inte för läsutvecklingens skull. 

Det inspirerar barnen, man fångar upp dem på ett helt annat sätt om man gör det med inlevelse och då 

blir de själva inspirerade att läsa, tror jag. (F1)  

Ytterligare ett mönster som framträdde var att föräldrarna var eniga om att de pratar om och 

för diskussioner kring texten, orden och bilderna med barnet i högläsningssituationen vilket 

även kan leda till diskussioner kring barnets egen värld. Det kan uppstå frågor från barnen 

eller att föräldrarna själva ställer frågor.  

Vi diskuterar allt i böckerna hemma, ibland kanske jag bara högläser en sida och så börjar vi 

diskutera. Vi diskuterar i stort sett allt. Det är oftast dottern som börjar prata eller fråga om någonting, 

jag läser och om det är något hon inte förstår ifrågasätter hon det. Då förklarar jag varför det är si eller 

så. Hon vill verkligen veta vad vi läser. (F3)  

Vi pratar och diskuterar alltid bilderna, jag pratar om dem och ber barnen berätta om dem för att se om 

de förstått vad vi läst. (F1)  

Det beror lite på vad man läser, med en åttaåring som frågar mycket om livet och man exempelvis 

läser om någon skadat sig i en bok uppstår många diskussioner kring just skadan. Så diskutera det man 

läst gör man ju alltid. Man märker också om barnen tappar intresset att man behöver fråga för då får 

de tillbaka intresset, lyssnar mer, eller vill få reda på något, då blir det mer spännande. Så både jag och 

barnen pratar om texten. (F4)  

En annan förälder förtydligar att det spelar roll för läsutvecklingen skull om man endast läser 

en bok rakt av eller om man läser och diskuterar samtidigt just för ordförståelsen skull vilket 

även flera av de andra föräldrarnas beskriver. Hon uttrycker sig på följande sätt.  

Det är så mycket ord som barnen inte kan än som de behöver lära sig. Om texten endast högläses rakt 

av missar barnen förståelsen för svåra ord om de inte diskuteras. Jag tror det är viktigt att stanna upp 

och förklarar ordet och vad det kan betyda och finnas där för att hjälpa till. (F2) 

En förälder belyser betydelsen i högläsningen för barnet att höra hur det låter. Om barnet får 

lyssna till högläsning får det höra språket, det hör flytet i att läsa, rytmen och mängder av ord 

vilket är positivt för barnets läsutveckling. Två av föräldrarna uppfattar att det har betydelse 

för barnets läsutveckling om man pekar på texten man högläser. Barnet får då möjlighet att 

följa med i texten och se hur den är uppbyggd. Barnet ser bokstäver, ord, punkt, början och 

slut och så vidare. Barnet kan följa med och se att man läser från vänster till höger i en text. 

Även om barnet inte kan läsa så kan de förstå hur det är uppbyggt om man håller en hand i boken 

samtidigt som man högläser. (F2)  

Genom min högläsning och att jag samtidigt pekat på texten så hon kan följa med tror jag har gjort att 

hon har lärt sig läsa mycket fortare, just för att vi högläst för henne. (F3)  

Tre av föräldrarna ser inget hinder med högläsning i hemmet. En av föräldrarna beskriver att 

få tiden att räcka till som ett möjligt hinder för högläsning i hemmet. En förälder beskriver att 

han kan tänka sig att ett möjligt hinder kan vara om föräldern läser boken rakt av och barnet 

endast sitter och lyssnar.  

De ska vara delaktiga i vad man läser och var det står någonstans. Jag tror det ger mer om barnet är 

aktivt och hänger med i högläsningen. (F3) 

Ett tydligt mönster som resultatet visar är att föräldrarna i intervjustudien är överrens om att 

de högläser för sina barn för att de ser många positiva fördelar med det vilket gör att barnet 

kan få lättare att lära sig att läsa. Samtliga anser att det är av stor betydelse att högläsa i 

hemmet och att föräldrarna har en stor påverkan för att gynna läsutvecklingen hos barnet. 

Föräldrarnas gemensamma tankar och formuleringar kan sammanfattas i följande citat.  
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Jag tror att föräldrar har jättestor roll i påverkan för läsutvecklingen genom högläsningen och kan 

påverka det. För att påverka läsutvecklingen genom högläsning så tror jag man behöver göra det jämt. 

(F2)  

Jag tror att jag som förälder har en stor påverkan för högläsningen och barnets läsutveckling och 

därför är det jätteviktigt att göra det i hemmet. Det tror jag underlättar. Jag tror också att högläsningen 

hemma hjälpt henne till att hon lärt sig läsa och skriva för den delen också förresten. (F3)  

Samme förälder har även uppfattningar om att ett barn utvecklas mer om den har en förälder 

som engagerar sig i högläsningen än en förälder som är oengagerad i högläsningen. Om man 

stödjer barnet tidigt i högläsningen uppfattar denne förälder att det blir mindre besvärligt med 

den egna läsningen längre fram. Motsättningsvis förklarar en annan förälder att det inte är 

säkert barnet får intresse för läsning endast för att föräldern engagerar sig i högläsning hemma 

vilket inte visat sig i deras fall. Dock hävdar hon att intresset för att läsa kanske hade dröjt än 

mer om ingen högläsning alls hade förekommit i hemmet. 

Slutligen belyser resultatet att föräldrarna uppfattar att föräldern har en viktig roll som 

vägledare i högläsningen. Att som vuxen högläsare föregå med ett gott exempel och visa och 

vägleda barnet vidare mot den egna läsutvecklingen genom högläsningen. Resultatet speglar 

att det är viktigt att visa sin hjälp och sitt stöd som förälder i högläsningssituationen vilket 

speglas i följande citat.  

Barnen är experter på att härmas och de behöver lyssna till någon att härma och därför är det ju ännu 

viktigare att man är ordentlig själv. (F1)  

För att påverka läsutvecklingen genom högläsning så tror jag att man måste hjälpa till, det kommer 

inte bara. Jag tror inte att skolan räcker, jag tror man behöver göra det jämt för att det ska ske riktig 

utveckling. (F2)  

Jag hade själv problem med läsning när jag var liten. Därför har jag nog varit extra noga med mina 

barn att de ska lära sig detta och det känns då viktigt att hjälpa till. (F3) 

5.2.2 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse i 

skolan gällande barnens läsutveckling 

Vid frågan om högläsning sker i skolan skilde sig föräldrarnas uppfattningar åt. Tre av de 

deltagande föräldrarna berättar att deras barn har högläsning i skolan där en av föräldrarna 

nämner att det sker en eller två gånger om dagen. Två föräldrar är mer tveksamma om det 

förekommer högläsning i skolan men där de antar att det förekommer eller i annat fall en 

önskan om att högläsning sker. En likhet som resultatet visar är att alla föräldrar uppfattar att 

läraren har ett ansvar att läsa högt för barnen i skolan. Dock är merparten av föräldrarna 

osäker på om det är ett krav i Lgr 11 (Skolverket 2011) att ha högläsning i skolan. En förälder 

pratar även om att allt ansvar att högläsa inte är på läraren utan föräldrarna också.   

Jag tycker läraren har ett ansvar att högläsa eftersom jag tycker det är ett sätt att lära barn språket. (F1)  

En annan gemensam uppfattning samtliga föräldrar har är att det är viktigt med högläsning i 

skolan. Föräldrarna uppfattar att det är viktigt för att det kan påverka läsutvecklingen hos 

barnet. Barnet får möjlighet att lära sig lyssna, ta in vad andra säger, höra vad andra läser, 

olika tolkningar av texter, tala inför grupp, få en lugn, avkopplande stund och varvar ner 

genom att lyssna. De får höra hur språket låter, flytet i texten, höra meningar, ord och bygga 

på sitt ordförråd och sin ordförståelse. En förälder nämner även att för en del barn är 

högläsning enda möjligheten att ta del av skriftspråket då de själva kanske inte kan läsa eller 

har någon hemma som högläser för dem.  
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Jag tycker att barnen ska duschas och överösas med språk och det sker genom högläsning. Jag menar 

tala är ju ett sätt att föra språket på. Sen blir det skriftspråk och då behövs det ju läsas till och då 

tänker jag att det är väll enda sättet att högläsa och att överföra skriftspråket till de som inte läser 

själva och det är viktigt i skolan också. (F1)  

Barnen lyssnar på varandra när man högläser och tolkar texten och en del kanske uppfattar texten 

ledsam, någon annan med glädje medan den tredje tycker något annat vilket kan diskuteras. (F4)  

Föräldrarna har uppfattningar om att ordförrådet och ordförståelsen utvecklas, barnen lär sig 

mycket nya ord genom högläsningen vilket är en del av läsutvecklingen. En förälder har en 

önskan om att barnen får ha samma text som högläses framför sig under 

högläsningssituationen för att på så sätt få se orden och hur de betonas som högläses och följa 

med i texten.   

Jag tycker de ska ha samma text framför sig för att hänga med och se och då känner jag att det ger 

mer. (F3)  

Föräldrarna uppfattar lärarens anledning med högläsning är att få barnen att lära sig att lyssna, 

höra andra, att barnen får måla upp en bild av vad som händer i texten och leva sig in i den. 

Flera av föräldrarnas förklarar att de tror att läraren har ett annat syfte med högläsningen. 

Lärare läser ju för en anledning att lära våra barn, de ser på ett annat sätt hur man ska utvecklas i 

språket. (F4)  

Högläsning är en del av läsutvecklingen. Man kanske skulle kunna säga att syftet med lärarens 

högläsning är att vidareutveckla barnen för att de ska bli intresserade av att lära sig läsa. (F3)  

En förälder beskriver det som att högläsning i hemmet sker för att man ska läsa en bok innan 

läggdags, för att de ska komma till ro och att föräldrarna inte tänker på den framtida 

inlärningen på samma sätt som läraren gör. Dock ansåg en annan förälder att hennes egen 

upplevelse av att vara med vid en högläsningssituation i skolan var att det fanns ett lugn i 

klassen och därmed en tanke att högläsningens skulle skapa lugn och ro där med.  

Jag upplevde det väldigt, att eleverna tyckte det var mysigt och en go stund under dagen. (F2) 

Föräldrarna uppfattar att det kan skilja sig åt mellan högläsning i hemmet och högläsning i 

skolan. Det är svårt att i skolan få alla elever att tycka om samma sak. En del elever fängslas 

av högläsning medan andra har svårt att sitta still. En skillnad i föräldrarnas uppfattningar är 

hur de tror att läraren högläser. En förälder uppfattar att läraren läser texten rakt av utan 

inlevelse eller diskussion under högläsningens gång. Han menar på att eventuella diskussioner 

till texten utförs efter högläsningen och det är enkla frågor medan han förklarar att det blir 

mer personligt när högläsning sker i hemmet och man går in på mer detaljer eftersom det 

underlättar med mindre grupper.  

Läraren tror jag bara läser och så är det ingenting utöver där. (F5) 

Jag tror det är svårt för läraren, även om jag tycker det är viktigt, att diskutera det man högläser i 

klassen för de är så många och då blir det inte så mycket högläsning om alla ska diskutera hela tiden. 

(F3)  

Dock visas mönster i resultatet att de flesta av föräldrarnas uppfattningar visar att de tror att 

läraren diskuterar det som högläses med barnen och att det är betydelsefullt. En förälder 

beskriver att syftet med att högläsa är att diskutera kring det lästa och relaterar samtidigt till 

sin egen läsning där hon själv funderar över detsamma. En av föräldrarna har även sett det 

med egna ögon.  

Jag har även sett när läraren högläser att ord som barnen snappar upp som är svåra har fröken målat 

upp med bilder på tavlan för att förklara det. Så att alla barnen förstår. (F4)  
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Sammanfattningsvis beror högläsningen på hur läraren är som person. En förälder förklarar 

att, diskussion eller inte, även om föräldrar uppfattar det viktigt med diskussion kring texten i 

skolan kan det vara svårare att genomföra i skolan än hemmet även om de förmodar att 

läraren gör det. 

De flesta av föräldrarna uppfattar dock att lärare och förälder läser på liknande sätt där 

högläsningen bör ske med inlevelse, förställning av röst och tonläge, att läraren lever sig in i 

texten. Att få barnet att känna det lustfyllt för att skapa en inre glöd och en glädje till att läsa 

själv vilket föräldrarna uppfattar kan synliggöras genom lärarens högläsning. Föräldrarna 

visar likheter i deras uppfattning om att läraren behöver visa intresse för barnen i 

högläsningen, att finnas där som en vägledare och stödja barnet i dennes egen läsutveckling. 

En annan likhet i föräldrarnas uppfattningar är att högläsningen i skolan sker i större grupp än 

i hemmet och för att behålla barnens intresse måste högläsningen ske med inlevelse. 

Föräldrarna uppfattar även att högläsningen i hemmet blir mer intim och nära än vad den blir i 

skolan. 

Entusiasm hos läraren i högläsningen är ju så viktigt för att främja läsutvecklingen. (F1) 

Jag tror att 20 stycken skulle sluta lyssna om man bara läste boken, man måste höja sin röst eller ändra 

på något sätt för att väcka dem ibland. (F2)  

Här framkommer det att föräldrarna har skilda meningar om vad som högläses i skolan. Två 

av föräldrarna uppfattar att det skiljer sig åt vad läraren högläser i skolan och vad föräldern 

högläser hemma. De förklarar det som så att de tror att det förekommer mer böcker och sagor 

i hemmet medan det i skolan högläses många olika typer av texter. En förälder poängterar 

därför betydelsen av att högläsning sker på båda ställen för att få tillgång till högläsning av 

olika texter. De övriga föräldrarna uppfattar att högläsning sker med liknande texter i såväl 

hem som skola. Föräldrarna ger exempel på vad de uppfattar som högläses i skolan och 

beskriver att det kan vara böcker, sagor, instruktioner, meddelanden, tidningsartiklar, dikter, 

läxor, texter från Internet relaterat till det som barnen arbetar med i skolan. I stort sett alla 

föräldrar har uppfattningar om att läraren väljer vad som ska högläsas med tankar om att det 

ska anpassas efter barnens nivå, skapa utmaningar, tillhöra ett specifikt ämne och så vidare. 

Föräldrarna uppfattar att högläsning sker i många olika sammanhang i skolan vilket man 

egentligen inte tänker på vilket således gör högläsningen viktig. Ett mönster som resultatet 

visar är att föräldrar uppfattar att det är betydelsefullt att visa för barnet att högläsning sker 

både i hemmet och i skolan och att det är viktigt på båda ställen. Att skapa en förståelse för att 

högläsning inte är något man gör på ett specifikt ställe utan det är viktigt för läsutvecklingen 

skull vilket påverkar allt man gör i livet eftersom läsning är en av grundläggande färdighet. 

Att man skapar förståelse för helheten, högläsningens betydelse för läsutvecklingen i sin 

helhet. Eftersom föräldrarna uppfattar att det skiljer sig åt just genom diskussioner i samband 

med högläsning i skolan och hemmet förklarar flera föräldrar att det därför är viktigt med 

högläsningen på båda ställena. Nedanstående citat belyser saknaden av att vara delaktig som 

barn i högläsningen i skolan där en förälder uppfattar att högläsningen kan innebära en stund 

av vila där det inte är fokusering kring att prestera något. Därför uppfattar även en del 

föräldrar kombinationen av högläsning i hemmet och i skolan som viktig. 

Jag tror barnet blir mer passivt i högläsningen i skolan och mer aktivt i högläsningen hemma. Det 

borde bli så för det är så många som ska lyssna på högläsningen i skolan och blir det då diskussion i 

skolan kanske den aldrig tar slut och då blir det ingen högläsning kvar, tror jag. (F3)  

Högläsning är väll en stund att bara häng med och vila, man behöver inte själv prestera något, utan 

bara hänga med och lyssna. (F2) 
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5.2.3 Föräldrarnas uppfattningar om högläsning och samverkan 

mellan hem och skola 

Tre av föräldrarna i intervjustudien anser att både hem och skola har ansvar för samverkan 

vilket innebär att båda parter behöver engagera sig. Dessa föräldrar uppfattar att det måste 

ligga i både föräldern och lärarens intresse att samverka för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för barnet. De framhåller att båda behöver ta sitt ansvar på så vis att man tar 

tag i samverkan då man känner att behov finns. Föräldrarna uppfattar att samverkan inte 

endast kan ske från lärarens håll utan föräldern behöver visa sitt engagemang. En 

envägskommunikation leder inte så långt. Att skolan bjuder in till samverkan eller att 

föräldrar tar upp samverkan om något uppstår. En förälder uttrycker dock att föräldrar inte ska 

lägga sig i skolans arbete i för hög utsträckning utan att föräldrar behöver lita på det läraren 

gör.  

Alla föräldrar kan inte lägga sig i, det blir jobbigt. (F1)  

En fjärde förälder uppfattar att största ansvaret för samverkan mellan hem och skola faller på 

skolans område även om hon anser att hon som förälder delvis har ett ansvar med. Samtliga 

föräldrar är dock osäkra på vad som står i Lgr 11 (Skolverket 2011) om samverkan mellan 

hem och skola. De uppfattar dock att de har fått information av skolan att det är betydelsefullt 

med en god samverkan och att skolan är måna om en fungerande sådan. En förälder uppfattar 

dock en saknad av engagemanget i samverkan hos föräldrar och förklarar att orsaken kan vara 

tidsbrist. 

Utifrån intervjustudierna uppfattar föräldrarna samverkan mellan hem och skola idag som 

ganska hög och att de har en fungerande samverkan de är nöjda med. Samverkan uppfattar 

föräldrarna kan ske på olika sätt och de flesta av föräldrarna har tagit del av föräldramöte, 

utvecklingssamtal, plattformen Edwise, telefonsamtal, lappar, veckobrev men det som de 

flesta tar upp i allra högsta grad är samtalen, främst de samtal som sker spontant i vardagen 

exempelvis vid hämtning eller lämning av barnet. Klassen hade ett projekt kallat Team Agera 

där skolan var måna om att engagera föräldrar i samverkan mellan hem och skola. Denna typ 

av samverkan uppfattas värdefull eftersom barnet då ser att hemmet och skolan arbetar mot 

samma mål, att högläsningen blir viktig på båda ställen. Att barnet ser helheten. 

De visade vad de gjorde i skolan och så fick barnen med sig det hem så att vi kunde arbeta med 

samma sak i hemmet. (F1)  

Om högläsning har tagits upp vid de olika samverkanstillfällena finns det skilda meningar om. 

De flesta föräldrarna uppfattar att skolan anser att det är viktigt med högläsning och att 

högläsning tagits upp vid flera av samverkanstillfällena. Högläsning har poängterats på 

utvecklingssamtal, föräldramöte och veckobrev bland annat. Skolan har skickat med olika 

böcker utefter barnets nivå men även olika spel där högläsning ingår som en del. Någon 

förälder uppfattar att högläsning inte tagits upp vid samverkanstillfällen. 

Veckobreven berättar exempelvis att det är viktigt att vi läser med och för våra barn. (F1)  

Vi har fått med oss att vi ska läsa för barnen. (F2)  

Högläsning har nämnt vid de flesta av dessa stunder. Det nämns också vad barnen gjort under dagen 

och att de haft högläsning i skolan. (F4)  

Vi har haft föräldramöte och så och jag tror aldrig ens vi diskuterat högläsning överhuvudtaget. (F3) 

Samtliga föräldrar uppfattar att hem och skola kan samverka kring högläsning för barnet. 

Många beskriver det som något positivt och kan se att ett högläsningsprojekt skulle kunna 
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bedrivas. Om en samverkan finns gällande högläsning mellan hem och skola kanske medför 

att fler föräldrar högläser för sina barn. Eftersom högläsning uppfattas som något positivt för 

barnets läsutveckling av föräldrarna berättar flera av dem att det därmed blir betydelsefullt att 

högläsa både i hemmet och skolan och då skulle ett samverkansprojekt vara utvecklande.  

Jo men det är klart man kan samverka med högläsning. Jag tycker nog allt att man kan ha det som en 

liten läxa. (F2)  

Högläsning är väll ett toppenprojekt att lägga som samverkan mellan hem och skola. Läsning kan 

göras på så många olika sätt bara man hör språket hela tiden. (F1) 

Avslutningsvis belyser resultatet en likhet i föräldrars uppfattningar där de anser att både 

hemmet och skolan har en betydelsefull roll genom att högläsa för barnet för att på så sätt 

gynna barnets läsutveckling. Fyra av föräldrarna uppfattar att föräldern har den mest 

betydelsefulla rollen för högläsningen och att det största ansvaret ligger på dem.  

Jag tror att hemmet har mest betydelsefull roll för barnets läsutveckling vid högläsningen. Barnen är 

ju mer hemma än i skolan och då blir det ju att ju mer man högläser desto mer tränar man sitt tänk. 

(F5)  

Båda har en jätteviktig roll i högläsningen. Möjligtvis att föräldern har en ännu viktigare roll kan jag 

tycka. Jag tycker att föräldern är jätteviktig i högläsningen för den börjar ju från dag ett så att säga. 

Det är ju det lärarna bygger vidare på sedan. (F1)  

Den femte föräldern uppfattar hemmet och skolan lika betydelsefulla gällande högläsningen. 

Hon beskriver att det är viktigare att man högläser, oavsett om det blir helt perfekt eller inte, 

än att inte högläsa alls. Föräldern läser på sitt sätt hemma och det kompletteras med lärarens 

högläsning i skolan.  

6 Diskussion 

Följande avsnitt utgörs av en diskussion kring studiens resultat dels i förhållande till tidigare 

forskning och dels i förhållande till studiens teoretiska- och metodologiska ansatser. 

Diskussionen utgår från studiens syfte och frågeställningar vilka behandlas under skilda 

underrubriker och resultatet från enkäterna och intervjuerna behandlas av praktiska skäl 

gemensamt.  

6.1 Generella uppfattningar 
I min studie visar föräldrarnas uppfattningar på ett samband med tidigare forskning (Liberg & 

Säljö 2010:23ff; Fredriksson & Taube 2012:8) om att betydelsen av att kunna läsa är 

avgörande i det samhälle vi idag lever i vilket är ett positivt resultat för barnens framtida 

läsutveckling. Att föräldrarna beskriver att de själva läser någonting i stort sett dagligen och 

de har böcker i sitt hem kan tolkas som en god inställning till läsning trots att inställningen till 

läsning generellt har försämrats (Skolverket 2012:7, 52). Att flera av föräldrarna inte anser sig 

själva som läsare med anledning av att de mestadels läser annat än böcker kan tolkas som en 

medvetenhet och ett reflekterande över relevansen av läsning samt en inställning som är 

positiv eftersom viljan att läsa mer finns. Samtidigt visar resultatet att några av föräldrarna 

uppfattar sig själva som läsare trots att de inte själva läser mycket skönlitterärt.   

Resultatet i min studie visar på att föräldrarna har en positiv inställning till högläsning samt 

att de uppfattar högläsning som en bidragande möjlighet och något betydelsefullt för barnets 
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läsutveckling vilket även forskning visar på (Körling 2012:45; Liberg 2006:147). Ett möjligt 

samband skulle därför kunna påvisas att eftersom föräldrarna uppfattar läsning som avgörande 

i samhället ser de högläsningen som ett betydelsefullt moment för att själva kunna bidra till 

barnens egen läsutveckling. 

Min studie visar på en bredd i föräldrarnas sociokulturella bakgrund inom denna 

föräldragrupp men skiljer sig från tidigare forskning. Den sociokulturella bakgrunden där 

forskning (Skolverket 2012:41ff, 83; Frank 2009:170; Fredriksson & Taube 2012:85f) visar 

på att barn i resursstarka hem presterar bättre än barn i hem som är mindre resursstarka kan 

inte hävdas i aktuell studie. Min studie visar istället att föräldrars sociokulturella bakgrund 

inte har någon betydelse för föräldrarnas uppfattningar i aktuella frågeställningar utan i de 

uppfattningar som framkommer finns således både likheter och skillnader men knappast med 

anledning av den sociokulturella bakgrunden. Möjligtvis kan min studie istället relatera till 

studien av Wahlberg (1984:25f) som menar att föräldrars utbildningsbakgrund inte spelar en 

avgörande roll för rollen som aktiv och betydelsefull utan det beror istället på den kvalitativa 

tid man spenderar med sitt barn och vad man väljer att göra med den vilket även Grosin 

(2001:1) delar. Dock menar Frank (2009:171f) att detta beror på föräldrars 

utbildningsbakgrund vilket således inte kan utläsas i resultatet av min studie.  

En möjlig tanke till att föräldrarnas sociokulturella bakgrund inte har betydelse för deras 

uppfattningar i min studie skulle kunna vara att högläsning i sig är en aktivitet som alla 

läskunniga kan genomföra, det finns inga rätt eller fel, och alla kan uttrycka sig och ha 

uppfattningar om detta. Med anledning av att studien konstaterat att den sociokulturella 

bakgrunden hos föräldrarna inte är avgörande för föräldrarnas uppfattningar i aktuella frågor 

förs ingen vidare diskussion i övriga frågeställningar kring denna aspekt. 

6.2 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens 
betydelse i hemmet gällande barnens läsutveckling 

Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse i hemmet gällande barnens 

läsutveckling visar ett enhetligt positivt resultat där föräldrarna anser att det är viktigt och en 

påverkansfaktor för barnets läsutveckling i enlighet med vad forskning säger (De Temple & 

Tabors 1996:9f; Taube (1993) refererad till i Dominikovic et al. 2006:14f; Sullivan & Brown 

2013:137f). Denna tanke stärks i och med vad föräldrarna faktiskt gör i hemmen, alla 

föräldrar har högläsning med sina barn i olika mängd där böcker är det som läses mest följt av 

tidningar och skyltar vilket Ivarsson (2008:92) menar är meningsfullt för läsutvecklingen. En 

önskan om att högläsa mer finns dock hos några föräldrar men tidsbristen är en orsak till att 

det inte sker mer (Fox 2003:26). En upplysning till föräldrarna om att högläsning i hemmet 

kan ge goda effekter inte endast för barnets läsutveckling utan en stunds avkoppling från 

föräldrarnas tidsstress kan därmed bli aktuellt. Anmärkningsvärt är att Elbro (2004:96f) och 

Meyer et al. (1994:80) hävdar att enbart ordförråd, läslust och motivation hos barnet kan 

påverkas av högläsningen i hemmet men knappast läsutvecklingen. Intressant blir då att fråga 

sig om dessa faktorer möjligtvis är en begynnande del av läsutvecklingen och i sådana fall 

borde det påverka barnets läsutveckling vilket även föräldrarna har uppfattningar om vilket 

kan utläsas i resultatet av min studie. 

Merparten av föräldrarnas uppfattningar visar på att högläsning i hemmet förekommer vid 

kvällstid för att skapa lugn och ro för barnet. Detta kan relateras till passiv läsning vilket 

således inte medför någon språklig utveckling för barnet (Damber & Nilsson 2015:25; 

Svensson 2005:37). Den aktiva högläsningen där diskussioner och samtal förs kring boken 
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eller texten gynnar barnets läsutveckling i större grad än den passiva läsningen (De Tempel & 

Tabors 1996:9f). Dock kan andra aspekter uppmärksammas genom passiva 

högläsningssituationer där vissa språkliga erfarenheter, trygghet, närhet mellan barn och 

förälder kan skapas. Föräldrarnas uppfattningar visar på, trots att de högläser vid kvällstid, en 

medvetenhet om att föra en aktiv diskussion om text och bilder i högläsningssituationen, att 

samtala om ord, att peka och följa med i texten, att visa ett engagemang i 

högläsningssituationen, att läsa med inlevelse och skapa intresse samt att vara en förebild. 

Dessa aspekter gynnar därmed barnets läsutveckling i högläsningssituation enligt föräldrarna. 

Att påstå att tidpunkten för högläsning i hemmet inte är det mest relevanta utan istället hur 

aktivt barnet är i stunden, hur man högläser och vad man gör i högläsningssituationen som 

förälder är av mer betydelsefull karaktär. Föräldrarnas uppfattningar om hur man bör högläsa, 

att läsa med inlevelse och engagemang, för att gynna barnets läsutveckling är samstämmigt 

med tidigare forskning (Fox 2003:41; Svensson 2009:151) och då är det möjligt att tidpunkten 

för högläsningstillfället inte är avgörande. 

Resultatet går i linje med tidigare forskning som säger att läsutvecklingen hos barnet kan 

utvecklas om föräldrar visar god attityd till läsning då de fungerar som de viktigaste läsande 

förebilderna för barnet genom högläsningssituationerna (Clark et al 2009:49f; Frank 

2009:173). Intressant och glädjande är att min studie visar på att föräldrarna har en tro på sig 

själva som läsande förebilder och att de har en stor påverkan på barnets läsutveckling. De 

anser att de har en viktig roll som vägledare i högläsningssituationen och uppmärksammar 

föräldern och barnets intresse, förälderns stöd och interaktion genom samtal som 

betydelsefulla faktorer för barnets läsutveckling (Ivarsson (2008:94). Flera av föräldrarnas 

uppfattningar relaterar till att de tror högläsning har större effekt för barnets läsutveckling i 

hemmet än i skolan därför att barnet befinner sig större del i hemmet än i skolan samt att det 

ges möjlighet till mer delaktighet och socialt samspel med ett barn än 20 barn vilket även 

forskning visar på (Meyer et al. 1994:82). Barnet ges mer tid för kommunikation mellan 

förälder och barn hemma än lärare och elev i skolan, de kan då ges möjlighet till längre och 

djupare diskussioner om text och bilder. 

Med anledning av att föräldrarna uppfattar att högläsning speglar deras egna erfarenheter och 

minnen av en mysigt, intresseväckande och härlig stund tillsamman med barn och förälder 

blir det betydelsefullt att föra detta vidare. Att de själva har fått tillgång till högläsning som 

barn medför att de själva vill ge det till sina egna barn vilket även Dominikovic et al 

(2006:154) menar. Ett intresse för läsning kan utvecklas genom den sociala gemenskap som 

äger rum och kan därmed vara en del av barnets läsutveckling. 

Det är genom högläsning med andra människor barnet kommer i kontakt med läsandets konst 

där högläsningen sker i ett socialt samspel (Vygotskij 1999:115). Föräldrarnas uppfattningar 

är att de kan stödja barnet i högläsningssituationen genom att fungera som ett stöd vilket 

Vygotskijs proximala utvecklingszon står för (Ivarsson 2008:102). Givetvis ser samspelet 

mellan föräldern och barnet i högläsningssituationerna olika ut i olika familjer och effekterna 

för barnets egen läsutveckling har tidigare diskuterats. Det är betydelsefullt att lyfta föräldrars 

högläsning och uppmana till alla de positiva effekter högläsningen tillför även om Ivarsson 

(2008:91) menar att föräldrar har högläsning som en social aktivitet vilket kanske inte gynnar 

tidiga läsare, fokus läggs på innehåll och inte form. Borde det inte vara bättre att högläsa än 

att inte högläsa alls för att således kunna inspirera barnen, finna en läslust och nyfikenhet 

kanske då på innehåll istället för form vilket i sin tur borde vara bättre än ingenting alls. 

Därmed är det viktigt att inte upplysa om några rätt eller fel i högläsningen. Högläsning är 
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något alla läskunniga kan utföra utifrån sina erfarenheter och förutsättningar, således bättre att 

det inträffar än att inget alls blir läst. 

6.3 Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens 
betydelse i skolan gällande barnens läsutveckling 

Högläsning i skolan kan utifrån min studies resultat och tidigare forskning anses betydelsefull 

för barnens läsutveckling enligt föräldrarnas uppfattningar. Även om det inte finns krav i 

styrdokument (Skolverket 2011) att högläsning i skolan ska ske föredrar många lärare att 

använda sig av denna metod. Även föräldrarnas uppfattningar visar på en tro eller önskan om 

att högläsning i skolan sker eftersom de anser att läraren har detta ansvar. De flesta 

föräldrarna uppfattar att läraren har ett ansvar för att högläsning i skolan ska bedrivas där det 

ska ges möjlighet till tillgång av olika typer av texter (Körling 2012:32ff). De många 

fördelarna högläsning i skolan innebär för barnens läsutveckling bör därmed genomsyra den 

undervisning som bedrivs för att som Körling (2012:32) menar möjliggör läraren att se 

högläsningen som en bro över till skriftspråket. 

Med anledning av att flera av föräldrarnas uppfattningar tyder på att de anser att läraren har 

ett annat syfte med högläsningen i skolan än vad föräldrarna har i hemmet kan tolkningen att 

högläsning i skolan anses ha ett mer lärande syfte mot barnens egen läsutveckling på ett mer 

medvetet sätt vara rimlig. Att olika medvetna val av texter används, diskussioner och frågor 

förs kring högläsningen på ett medvetet sätt som ett par exempel. Dock uppfattar föräldrarna 

att syftet med högläsning i skolan även relaterar till att skapa en lugn och mysig stund 

tillsammans. Detta borde vara ett optimalt tillfälle för lärande vilket i sin tur borde gynna 

barnens läsutveckling i högläsningsstunden. Att ha en lugn och mysig stund behöver inte 

innebära att diskussioner kring högläsningen inte får förekomma. 

Dock skiljer sig diskussioner vid högläsningsstunden åt från hemmet och skolan där det i 

skolan kan te sig mer som en envägskommunikation på grund av att alla frågor och tankar 

som uppstår vid högläsningen inte kan diskuteras på samma sätt i skolan som hemma 

(Dominikovic et al. 2006:132) vilket även vissa av föräldrarna uppfattar. Således skulle det 

innebära att djupare diskussioner kring texten, som är mer gynnande för barnens 

läsutveckling, inte kan föras i skolan. Dock är lärarna medvetna om denna aspekt och 

möjliggör således diskussioner i andra former. Forskning visar ändå på att om barnen 

integreras i läsning gynnas deras egen avläsning och läsförståelse (Rosenhouse et al. 1997 

refererad i Dominikovic et al. 2006:139f) vilket lärare borde vara väl medvetna om.  En annan 

aspekt är att barnen vid högläsningsstunden i skolan får ta del av fler tankar och funderingar 

från fler barn vilket öppnar för andra tankar som således kan gynna barnens läsutveckling.  

Föräldrarna önskar att barnen borde få följa med i texten, vilket de tror gynnar barnens 

läsutveckling, även vid högläsning i skolan. Det kan dock inte genomföras på samma sätt som 

när förälder och barn läser tillsammans. Meyer et al (1994:80f) påvisar även den betydelsen 

eftersom svårigheter med avkodning annars kan uppstå vilket skulle kunna vara något för 

läraren att utveckla. 

Betydelsen av att föregå som en god läsande förebild är en viktig egenskap hos läraren då de 

flesta föräldrar uppfattar att läraren läser med inlevelse och engagemang. Körling (2012:47f) 

belyser att läraren kan modellera sin egen läsning och utveckla barnens utvecklingszon, något 

som leder till Vygotkijs (1999:333) teorier om hur lärande sker. Då barnen får möjlighet att i 

ett socialt samspel med andra, alltså genom den vuxnes högläsning på ett lustfyllt sätt, ges 
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möjlighet att imitera och lära av andra, tillsammans med varandra för att utveckla sin egen 

läsutveckling. Att fånga barnen och skapa ett intresse är grunden för att högläsning ska kunna 

bidra till barnens egen läsutveckling. 

Även om resultatet i denna studie inte indikerar på att högläsning uteblir i hemmet är det ändå 

viktigt att vara medveten om att högläsning kan vara problematiskt i vissa hem och generellt 

sätt kan vi inte förlita oss på att det förekommer högläsning i alla hem. Att samhället idag 

består av många nysvenskar som kanske saknar informationen om högläsningens betydelse, i 

vissa hem är föräldrar kanske inte närvarande eller det finns andra orsaker till varför 

högläsning inte sker är något vi behöver vara medvetna om. Därför blir högläsningen i skolan 

än mer betydelsefull eftersom det förmodligen är enda tillfället barnet får möjlighet till en 

högläsningssituation och en språklig samvaro som kan vara bidragande till barnets egen 

läsutveckling (Lindö 2005:16). 

Sammanfattningsvis visar föräldrarnas uppfattningar på att det är betydelsefullt att högläsning 

sker både i hemmet och i skolan, att man fokuserar på helheten och att högläsning har en 

betydelse för barnens läsutveckling på båda ställen trots att det kanske utförs på olika sätt.     

6.4 Föräldrarnas uppfattningar om högläsning och 
samverkan mellan hem och skola 

Föräldrarna i min studie uppfattar att samverkan mellan hem och skola är bra och att det 

förekommer genom olika former trots att vetskapen om vad som står i styrdokumenten om 

samverkan inte är helt klart. Dock skiljer sig uppfattningarna åt om högläsning har berörts vid 

dessa sammankomster vilket således kan bero på flera orsaker såsom att föräldrar eventuellt 

inte närvarat vid alla sammankomster av samverkan och därmed missat information om 

högläsning medan andra tagit del av fler sammankomster och därmed har givits den 

informationen. Övervägande föräldrar uppfattar dock att högläsning prioriteras i skolan och 

att det har givets tillkänna för vederbörande föräldrar. 

Att hemmet, föräldrar, skola och lärare är betydelsefulla för barnets läsutveckling har 

konstaterats (Svensson 2005:27f) där samverkan bör uppmuntras för att skapa bästa 

förutsättningar för barnen. Föräldrarna delar uppfattningen om att både hem och skola har ett 

gemensamt ansvar för samverkan mellan hem och skola där det är betydelsefullt att skapa 

goda relationer (Taube 2007:115f). Att se föräldrarna insatser som en tillgång är betydelsefullt 

och att belysa hem och skola som partnerskapsprincipen (Eriksson 2004:78ff) där båda har en 

betydande roll och bör därmed fungera som samarbetspartners i högläsningen. Det blir således 

betydelsefullt att belysa högläsning både i hemmet och i skolan för att kunna se helheten men 

att föräldrarollen och lärarrollen har olika uppdrag i högläsningssituationen i likhet med 

isärhållandets princip (Eriksson 2004:201ff). Föräldrarnas uppfattningar visar på att de anser 

sig själva betydelsefulla i högläsningssituationen men beskriver även skolan som en viktig 

aktör för att barnens läsutveckling. 

I stort sett vittnar samtliga föräldrar om vilja till samarbete och är överrens om att hem och 

skola skulle kunna samverka kring ett högläsningsprojekt där olika resurser från två håll kan 

realiseras vilket enligt Andersson (2004:25) används för lite idag. Vi borde ta mer tillvara på 

de dolda resurserna som finns hos föräldrar och varför då inte kring ett högläsningsprojekt? 

Med anledning av att föräldrarna uppfattar högläsning betydelsefull för barnets läsutveckling 

både i hemmet och i skolan uppfattar de således ett projekt kring detta som utvecklande. 

Högläsning borde därmed uppmuntras i större mängd då det är någonting alla läskunniga kan 
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delta med samt att visa på alla de fördelar högläsningen medför både för barnet men även för 

föräldrarna. 

Föräldrarna uttrycker att det egentligen är möjligt att föräldern har den mest betydelsefulla 

rollen att högläsa för barnet eftersom det vistas mer i hemmet och att det sociala 

sammanhanget eventuellt blir mer intimt och givande. Det är föräldrarna som tidigt börjar 

med högläsning som skolan sedan arbetar vidare med, varför inte fortsätta engagera föräldrar 

med det som de redan påbörjat för att således berika barnen med mer språk? Givetvis ser det 

olika ut i olika familjer men att upplysa och driva ett projekt kring högläsning kanske medför 

att fler föräldrar ser dess relevans. Detta bidrar till mer högläsning som i längden blir 

betydelsefullt för barnens läsutveckling. 

Sammanfattningsvis är det betydelsefullt att vi tar ett språkutvecklande ansvar genom 

högläsning i olika roller såväl i hem som i skola. Detta har således en betydelse för barnens 

läsutveckling vilket både forskning (Körling 2012:7; Markström 2013:212f; Fredriksson & 

Taube 2012:154) och föräldrarnas uppfattningar är eniga om. Att högläsningen sker i ett 

socialt samspel mellan vuxen och barn som tidigare beskrivits i olika sammanhang i hem och 

skola är både föräldrarnas uppfattningar samt forskning överens om. 

7 Slutsats och vidare forskning 

Mot bakgrund av att tidigare forskning i mångt och mycket har saknat ett föräldraperspektiv 

har syftet med min studie varit att undersöka ett antal utvalda föräldrars uppfattningar om 

högläsningens betydelse för deras barns läsutveckling samt hur de ser på samverkan mellan 

hem och skola vad gäller denna fråga. Vidare syftade studien till att undersöka om den 

sociokulturella bakgrunden har betydelse för föräldrarnas uppfattningar om högläsningens 

betydelse.  

Min studie visar att alla föräldrar, oavsett sociokulturell bakgrund, kan spela en betydelsefull 

roll för att genom högläsning bidra till att stimulera barnets språkliga förmåga och därmed 

gynna barnets läsutveckling. Föräldern har sannolikt den mest betydelsefulla rollen som 

förebild i högläsningssituationen genom att läsa, skapa intresse för, samtala kring och 

diskutera det som högläses. Oavsett hur en förälder agerar i högläsningssituationen så är det 

mer betydelsefullt för barnets egen läsutveckling att högläsa i hemmet än att inte högläsa alls. 

Det är i hemmet som grunden för barnets framtida läsutveckling läggs som skolan sedan ska 

bygga vidare på.  

Mot bakgrund av att föräldrarna i min studie uppfattar att högläsning i hemmet och i skolan 

kan gynna barnets läsutveckling och att en samverkan mellan hem och skola är av största vikt 

så vill jag understryka hur betydelsefullt det är för oss lärare att använda föräldrarna som en 

resurs i högläsningssituationer. Varför utnyttjar vi inte denna möjlighet i större utsträckning? 

Möjligtvis handlar det om att vi tar det för självklart att högläsning sker i hemmen. Att 

högläsa för sitt barn är något som alla läskunniga föräldrar kan bidra med. Möjligtvis är det så 

att det tar tid från vardagen men den tid vi lägger på barnet i högläsningssituationen är så pass 

värdefull för både barnets läsutveckling och relationen mellan förälder och barn. Att tidsbrist 

kan vara en orsak till utebliven högläsning handlar snarare om att prioritera. Resultatet av min 
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studie visar också att det finns en önskan från föräldrarnas sida om att kunna högläsa än mer 

än vad de gör idag.  

Det är viktigt att lyfta upp att högläsning äger rum i ett socialt samspel där den vuxne fungerar 

som en läsande förebild och vägledare för barnet in i skriftspråkets värld. Barn gör som 

bekant inte som vi säger utan tar efter vad och hur vi gör. Min studie visar också att hemmet 

och skolan tillsammans ska ses som en helhet för att stimulera och arbeta med högläsning 

med målet att få barnet att kunna lära sig att läsa på egen hand. Tillsammans kan vi därmed 

gynna barnets läsutveckling genom högläsningen. Kanske det till och med kan vara så att vi 

på sikt kan förbättra de för svensk del nedslående resultat i PISA 2012 och PIRLS 2011 

(Skolverket 2013:134; Skolverket 2012:6) genom att gemensamt ta ansvar för våra barn i 

högläsningssituationen.  

Sammanfattningsvis är min studies slutsats att den sociokulturella bakgrunden inte spelar en 

avgörande roll för föräldrarnas uppfattningar inom aktuellt syfte och frågeställningar. 

Föräldrarnas uppfattningar om högläsningens betydelse för barns läsutveckling stämmer, till 

stor del, överens med vad tidigare forskning har funnit. Det handlar om att högläsning 

uppfattas som betydelsefullt för barns läsutveckling i både hemmet och i skolan och att 

samverkan mellan hem och skola ses som positivt. Att som förälder själv kunna bidra till sitt 

barns läsutveckling borde vara högst prioriterat med anledning av att grundläggande 

läsfärdigheter är absolut nödvändiga för att kunna verka som en aktiv medborgare i dagens 

samhälle. I framtiden kan jag nu själv som lärare mot bakgrund av min studie både med gott 

självförtroende och med gott samvete förmedla betydelsen av högläsning i hemmet för barns 

läsutveckling till de föräldrar jag kommer att möta samt ta tillvara på högläsningstillfällena i 

skolan och arbeta för att realisera samverkansprojekt mellan hem och skola gällande 

högläsningsprojekt. 

Det är då vidare intressant att fråga sig hur ett samverkansprojekt mellan hem och skola 

gällande högläsningen betydelse för barnets läsutveckling skulle kunna möjliggöras? Hur 

skulle detta kunna realiseras för att gynna alla barns läsutveckling? För mig är detta både 

spännande och i allra högsta grad relevant område för andra att gå vidare med och forska om. 
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Bilaga 1 
Missivbrev - Hej förälder! 

Mitt namn är NN och jag är grundlärarstudent som läser sista året på Karlstads universitet. Jag 

arbetar nu med ett spännande examensarbete vilket har till syfte att undersöka ett antal utvalda 

föräldrars uppfattningar om högläsningens betydelse för barns läsutveckling samt hur 

samverkan mellan skola och hem gällande samma område uppfattas av dessa föräldrar.  

Du är en av de föräldrar jag finner intressant för denna enkätstudie. Studien bedrivs i samband 

med projektet som pågår i ert barns årskurs ett om samverkan mellan skola och hem vilket 

medföljer att just dina egna uppfattningar blir extra viktiga för min studie. Dina personliga 

svar är avgörande för denna studie.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan om så önskas. 

Enkätsvaren kommer endast användas i syfte för denna studie och kommer enbart att 

behandlas och finnas tillgängliga för studiens utförare. Det samlade resultatet som presenteras 

i studien kommer inte beröra några personuppgifter, du är därför helt konfidentiell i studien. 

Studien kommer offentligöras för berörda kursdeltagare, handledare, examinatorer och 

slutligen på uppsatsportalen Diva. Givetvis kommer det att finnas ett exemplar av studien i 

klassrummet samt om så önskas ett exemplar till deltagande förälder via e-post. 

Jag tackar ödmjukast för din tid och uppskattar verkligen om du besvarar medföljande enkät. 

Dina uppfattningar och erfarenheter är avgörande för studiens resultat. Vid eventuella frågor 

tveka inte att höra av dig. Kom ihåg att signera för att lämna ditt samtycke för deltagande i 

denna studie. 

 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att jag vill delta i enkätstudien: 

 

Ort/Datum:    Namnteckning: 

 

Härmed ansvarar jag (NN) för att all insamlad information förblir konfidentiell: 

 

Ort/Datum:    Namnteckning:  

 

Mina kontaktuppgifter är: 

NN  

Karlstad universitet 

E-post: 

Mobnr: 

Stort tack för din medverkan! Mvh//NN 



 

 

 

Bilaga 2 
 

Enkätstudie! 
 

Återigen tack för din medverkan, dina uppfattningar är avgörande för studiens resultat. 

Enkätstudien består av fyra delar. Första delen består av bakgrundsinformation därefter följer 

tre delar där dina uppfattningar om högläsningens betydelse för barnets läsutveckling relateras 

till hemmet, skolan och samverkan däremellan. De flesta frågor består av fasta svarsalternativ 

där du ringar in det svaret/de svaren som du anser stämmer bäst överrens med dina 

uppfattningar/erfarenheter. Några enstaka frågor är öppna där du själv skriver din 

uppfattning om den frågan. 

 

Del 1 Bakgrundinformation  

(Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst med dig) 

1.Är du kvinna eller man? Kvinna  Man 

 

2.Vilken ålder har du?  -Yngre än 30 år -Mellan 30-40 år 

   -Mellan 41-50 år -Äldre än 50 år 

 

3.Vad har du för utbildning? -Grundskola  -Gymnasium 

(Du kan ringa in fler alternativ) -Folkhögskola -Yrkeshögskola 

   -Högskola/Universitet -Annat: 

  

4.Vad arbetar du med?  
 

5.Läser du själv hemma?  Ja Nej  

(Om nej, hoppa till fråga 8) 

 

6. Vad läser du hemma?  -Böcker -Artiklar -Tidningar -Brev  

(Du kan ringa in fler alternativ) -E-post -Sms -Annat: 

      

   

7. Hur ofta läser du hemma? -Dagligen  -Några gånger i veckan 

   -Någon gång i veckan -Några gånger i månaden 

   -Några gånger per år 

   

8.Har du böcker i ditt hem? Ja Nej 

 

9. Anser du att det är viktigt att kunna läsa?   Ja Nej 

 

10.Hur skulle du definiera högläsning? 

 

 

 
 

 



 

 

 

Del 2 Högläsning i hemmet 

(Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst med dig) 

 

11.Anser du att högläsning för ditt barn i hemmet är viktigt? Ja Nej 

 

12.Har du läst högt för ditt barn hemma någon gång? Ja Nej 

(Om nej, hoppa till fråga 19) 

13.Läser du högt för ditt barn hemma nu?  Ja Nej 

 

14.Vad läser/läste du högt för ditt barn? -Böcker -Tidningar -Texter 

(Du kan ringa in fler alternativ)  -Brev -Sms -E-post 

     -Ramsor/rim -Sånger -Skyltar 

   Annat: 

 

15.Hur ofta läser/läste du högt för  -Flera gånger per dag -Varje dag 

ditt barn hemma?  -Några gånger per vecka -Några gånger i månaden 

   -Några gånger per år 

      

16.Är du nöjd med den tid du läser/läste högt för ditt barn?  

  

     

 

17. Av vilken anledning läser/läste du högt -För att barnet ska få lugn och ro 

för ditt barn hemma?   -För att barnet ska somna 

(Du kan ringa in fler alternativ) -För att det blir en mysig stund 

tillsammans 

 -För att det är roligt 

 -För att det är lärorikt 

 -För att samtala med barnet 

 -För att det är utvecklande för barnets  

 läsutveckling 

 -Annat: 

    

18.När på dygnet läser/läste du för ditt barn? Morgon Dag Kväll 

(Du kan ringa in fler alternativ) 

 

19.Lånar du och ditt barn böcker på biblioteket?  Ja Nej 

 

20.Anser du att högläsning i hemmet har betydelse  Ja Nej 

för ditt barns läsutveckling? 

 

21.Anser du att du som förälder är viktig för ditt  Ja Nej 

barns läsutveckling genom högläsningssituationer 

i hemmet? 

 

22.Anser du att du kan påverka ditt barns läsutveckling Ja Nej 

genom högläsningsstunderna i hemmet? 



 

 

 

 

23.Är du rädd för att göra fel vid högläsningsstunderna Ja Nej 

som du tror kan påverka ditt barns läsutveckling? 

 

Del 3 Högläsning i skolan 
(Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst med dig) 

24.Har ditt barn högläsning i skolan?  Ja Nej Vet inte 

 

25.Anser du att det är viktigt med högläsning Ja Nej 

i skolan? 

 

26.Av vilken anledning används högläsning -För att skapa lugn och ro 

i skolan anser du? -För att det blir en mysig stund 

tillsammans 

(Du kan ringa in fler alternativ)  -För att det är roligt 

 -För att det är lärorikt 

 -För att samtala med barnet 

 -För att det är utvecklande för barnets  

 läsutveckling 

 -Annat: 

 

27.Anser du att läraren har ett ansvar att högläsa  Ja Nej 

för barnen i skolan? 

 

28.Anser du att läraren genom sin högläsning  Ja Nej 

kan främja barnets läsutveckling? 

 

29.Anser du att lärare högläser på annat sätt  Ja Nej 

än hur föräldrar gör hemma? 

Om ja, ange hur du menar:   

 

 

Del 4 Högläsning och samverkan skola/hem 

(Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst med dig) 

 

30.Har du läst vad som står i Läroplanen Lgr 11  Ja Nej 

angående samverkan skola/hem? 

 

31.Har du fått information från skolan vad som står Ja Nej 

i Läroplanen Lgr 11 angående samverkan skola/hem? 

 

32.Vem anser du har ansvar  -Skolan  

för samverkan skola/hem? -Hemmet  

   -Både skolan och hemmet men främst skolan 

   -Både skolan och hemmet men främst hemmet 

   - Skolan och hemmet har lika stort ansvar 



 

 

 

 

33.Vad av följande har du tagit del av för  -Föräldramöten -Utvecklingssamtal 

ditt barn i årskurs ett?        -Informationsbrev -E-post 

(Du kan ringa in fler alternativ)       -Besök i skolan -Samtal med lärare 

         -Telefonsamtal -Hjälp med läxor 

 

34.Har högläsning tagits upp vid någon av de ovannämnda 

tillfällena i sådana fall vilka? 

  

 

 

 

 

35.Är det något du saknar i samverkan mellan -Information från skolan 

om undervisningen 

skola/hem? (Du kan ringa in fler alternativ) -Information från skolan 

om mitt barns utveckling 

     -Tips och råd 

-Delaktighet av dig som 

förälder 

-Att kunna påverka 

undervisningen 

-Nej, jag saknar inget 

-Annat: 

 

36.Har du någon gång fått i uppgift av läraren i skolan  Ja Nej 

att högläsa för ditt barn? 

 

37.Har du besökt skolan under en högläsnings  Ja Nej 

situation? 

 

38.Anser du att högläsning är ett alternativ för  Ja Nej 

samverkan mellan skola/hem? 

 

39.Vem anser du har den mest betydelsefulla rollen -Läraren 

för barnets läsutveckling gällande högläsning?  -Föräldern 

(Du kan ringa in fler alternativ) -Läraren är mest 

betydelsefull men 

föräldern är också viktig 

-Föräldern är mest 

betydelsefull men läraren 

är också viktig 

-Både föräldern och 

läraren är lika 

betydelsefulla 

 



 

 

 

40. Har du något annat du vill tillägga gällande högläsningens betydelse för barnets 

läsutveckling i hemmet, skolan och dess samverkan? 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort varmt tack för din medverkan//NN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Bilaga 3 
Missivbrev - Hej förälder! 

Mitt namn är NN och jag är grundlärarstudent som läser sista året på Karlstads universitet. Jag 

arbetar nu med ett spännande examensarbete vilket har till syfte att undersöka ett antal utvalda 

föräldrars uppfattningar om högläsningens betydelse för barns läsutveckling samt hur 

samverkan mellan skola och hem gällande samma område uppfattas av dessa föräldrar.  

Du är en av de föräldrar jag finner intressant för denna intervjustudie. Studien bedrivs i 

samband med projektet som pågår i ert barns årskurs ett om samverkan mellan skola och hem 

vilket medföljer att just dina egna uppfattningar blir extra viktiga för min studie. Dina 

personliga svar är avgörande för denna studie. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan om så önskas. 

Intervjusvaren kommer endast användas i syfte för denna studie och kommer enbart att 

behandlas och finnas tillgängliga för studiens utförare. Det samlade resultatet som presenteras 

i studien kommer inte beröra några personuppgifter, du är därför helt konfidentiell i studien. 

Det som står utanför min makt är att studien utgörs av er föräldrar i ert barns årskurs ett och 

jag kan inte ansvara för om föräldrar pratar med varandra om studien eller vilka som deltar 

vilket kan få till följd att spekulationer om identiteter i studien kan förekomma.  

Studien kommer offentligöras för berörda kursdeltagare, handledare, examinatorer och 

slutligen på uppsatsportalen Diva. Givetvis kommer det att finnas ett exemplar av studien i 

klassrummet samt om så önskas ett exemplar till deltagande förälder via e-post. 

Jag tackar ödmjukast för din tid och uppskattar verkligen om du besvarar medföljande enkät. 

Dina uppfattningar och erfarenheter är avgörande för studiens resultat. Vid eventuella frågor 

tveka inte att höra av dig. Kom ihåg att signera för att lämna ditt samtycke för deltagande i 

denna studie. 

 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att jag vill delta i intervjustudien: 

 

Ort/Datum:    Namnteckning:  

 

Härmed ansvarar jag (NN) för att all insamlad information förblir konfidentiell: 

 

Ort/Datum:    Namnteckning: 

 

Mina kontaktuppgifter är: 

NN 

Karlstad universitet 

E-post: 

Mobnr:    Stort tack för din medverkan! Mvh//NN 



 

 

 

Bilaga 4 
 

Intervjuguide! 
 

Bakgrund! 
Kön:    Ålder: 

Utbildning:    Yrke: 

 

Vilka uppfattningar har du om din egen läsning i hemmet? (Vad läses, när, hur ofta, 

böcker i hemmet, relevans av att kunna läsa, av vilken anledning läser du själv/läser du 

inte själv?) 

 

Vad innebär högläsning för dig? (Fördelar/Nackdelar, Definiton) 

 

Högläsning i hemmet! 
Vilka uppfattningar har du som förälder om högläsning i hemmet? (högläser du, vad, 

när, hur ofta, anledning, relevans, bibliotek) 

 

Vilka uppfattningar har du som förälder om högläsningens betydelse i hemmet för 

barnets läsutveckling? (relevans av högläsning, förälders påverkan,  hinder med 

högläsning i hemmet 

 

Högläsning i skolan! 
Vilka uppfattningar har du som förälder om högläsning i skolan? (förekommer 

högläsning, relevans, anledning, lärares ansvar) 

 

Vilka uppfattningar har du som förälder om högläsningen betydelse i skolan för barnets 

läsutveckling? (kan läraren främja, hur, högläsning på olika sätt, vad påverkas 

ordförråd, språk?) 

 

Högläsning och samverkan! 
Vilka uppfattningar har du som förälder om samverkan mellan skola/hem? (Lgr 11, 

ansvar, föräldramöte osv….högläsning vid dessa tillfällen, saknas något) 

 

Vilka uppfattningar har du som förälder om samverkan mellan skola/hem gällande 

högläsning? (uppgift att högläsa, besök vid högläsning, betydelsefull roll lärare/förälder) 

 

Något annat du känner att du skulle vilja dela med dig av gällande dina uppfattningar 

om högläsningens betydelse för barnets läsutveckling i hemmet, skolan eller dess 

samverkan? 

 


