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Titel: LÄSA – en viktig del av livet eller ett nödvändigt ont? 
En studie om inställningen till läsning och högläsning hos grupper  
med olika språklig och kulturell bakgrund. 

READING – an important part of life or a necessary evil? 
A study of attitudes to reading and reading aloud in groups  
with different linguistic and cultural backgrounds. 

År: HT14–VT15   Antal sidor: 77, inkl. bilagor 

Syftet med denna studie är att undersöka attityder till läsning och högläsning hos personer 

med olika språklig och kulturell bakgrund. Anledningen till ämnesvalet är den sjunkande läs-

förståelseförmågan hos barn och ungdomar i Sverige idag. Min hypotes är att vuxnas inställ-

ning till läsning är betydelsefull för hur barns läsintresse väcks och att kulturen har större 

inverkan på attityden till läsning än vad utbildningsbakgrunden har. Följande frågeställningar 

har använts: ”Vilken attityd till läsning och högläsning finns hos vuxna med olika språklig 

och kulturell bakgrund?” samt "Påverkar utbildningsbakgrunden inställningen till läsning och 

högläsning?”. Ansatsen i studien är både kvantitativ och kvalitativ, genom datainsamlings-

teknikerna enkät och halvstrukturerade intervjuer. Tre olika språkgrupper ingår i undersök-

ningen, en med arabiska som modersmål, en med somaliska och en med blandade modersmål. 

Resultatet visar att utbildning värderas högt i flertalet av de deltagande kulturerna och därmed 

är attityden till läsning och högläsning positiv. Dock skiljer sig högläsningen och läsningen 

mellan de olika kulturerna så till vida att det i vissa handlar mer om att läsa för att lära, medan 

det i andra handlar mer om läsning för nöjes skull. Slutsatsen blir därför att attityden till läs-

ning och högläsning förvisso är positiv bland majoriteten av informanter, men att bakgrunden 

påverkar inställningen. När det gäller resultaten från enkäterna stämmer min hypotes att kul-

turen påverkar mer än vad utbildningsbakgrunden gör.  

 
 
 
 
 ____________________________________________________________________________  
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1 Inledning  
När resultaten från den senaste PISA-undersökningen (Skolverket, 2012b) publicerades blev 

uppmärksamheten i media stor. Svarta rubriker informerade oss om att Sverige har stora 

problem när det gäller läsförståelsen hos landets 15-åringar. Det visade sig i rapporten att 

Sverige står för den största tillbakagången, när det gäller just läsförståelsen, sedan undersök-

ningen år 2000. Dessutom är det de elever som redan har stora bekymmer, det vill säga de 

redan lågpresterande, som backar mest. Skolverket (2012a:9) redovisade i PISA-undersök-

ningen från 2009 att många med utländsk bakgrund återfinns bland de lågpresterande ele-

verna. Den undersökningen fokuserade på läsförståelse och där visade det sig att var femte 

elev i Sverige inte uppnår den grundläggande läsförståelsenivå som krävs för att kunna ta till 

sig kunskaper i andra ämnen i skolan. Andelen elever med utländsk bakgrund var ännu större! 

För dessa elever är ofta ordförrådet en anledning till att läsförståelsen brister. Littman 

(1999:134ff) påpekar att läsning är en av de viktigaste faktorerna för att språket ska utvecklas. 

Genom läsningen utökas elevernas ordförråd och dessutom tränas både stavning och gram-

matik. För att kunna ta till sig det som står i skolans läromedel menar Littman att högstadie-

elever behöver ett ordförråd på cirka 30 000 ord.  

I ett PM från Skolverket (2014:11f), om slutbetygen från våren 2014, hävdas att elever-

nas bakgrund påverkar deras betyg. Här såg man att faktorer som generellt påverkar elevernas 

resultat är föräldrarnas utbildningsbakgrund och att eleven är född utomlands. Bland svenska 

elever var det drygt 3 % vars föräldrar inte har gymnasial utbildning. Hos elever som kom till 

Sverige efter ordinarie skolstartsålder var den siffran 33 %. Det är också hos denna grupp ele-

ver som den största andelen obehöriga till gymnasiet finns.  

Med tanke på den bristande läsförståelsen vill jag i min studie undersöka attityden till 

läsning och högläsning hos vuxna med svenska som andraspråk. Jag väljer vuxna informanter, 

eftersom de vuxnas inställning till läsning med största sannolikhet är betydelsefull för barns 

läsintresse. Min förmodan är att de vuxnas attityd har inverkan på den egna läsningen och på 

en eventuell högläsning för barn och utbildningsbakgrunden kan i sin tur påverka attityden. 

Men jag tror även att kulturen har stor betydelse för vilken inställning vuxna och barn har till 

läsning och högläsning. Många forskare menar att högläsning är viktigt för barnens läsutveck-

ling. Läsforskaren Mats Myrberg (2012) hävdar att högläsning är barnens introduktion till hur 

berättelser är uppbyggda och fungerar. Den bör finnas med genom hela uppväxten för att ska-

pa ett läsintresse. Just att väcka läslusten anser han vara mycket viktigt, eftersom större delen 

av orden vi lär oss kommer från skriftspråket. Att inte läsa betyder därför, enligt Myrberg, 

utestängning från viktiga delar i samhället. Läsning är följaktligen något mycket betydelse-

fullt – både för vuxna och barn.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och jämföra vilken attityd personer från 

olika språkgrupper och kulturer har till läsning och högläsning. Min hypotes är att vuxnas 

inställning också påverkar barnens syn på läsning och därmed deras läsintresse. Jag tror också 

att kulturen påverkar mer än vad utbildningsbakgrunden gör. 

Huvudfrågeställning: 

• Vilken attityd till läsning och högläsning finns hos vuxna med olika språklig och 

kulturell bakgrund? 

Dessutom undrar jag: 

• Påverkar utbildningsbakgrunden inställningen till läsning och högläsning? 

1.2 Definitioner 
I detta avsnitt redogörs för betydelsen av begrepp som är viktiga för förståelsen av studien.  

Utländsk bakgrund Någon som är född utomlands eller som är född i Sverige och har två 

utrikes födda föräldrar (Raneke, 2013).  

Svenska som andraspråk Ett andraspråk lärs in när förstaspråket, d.v.s. modersmålet, redan är 

helt eller delvis etablerat. Inlärningen av andraspråket sker i en miljö där språket är ett natur-

ligt kommunikationsmedel, till skillnad mot främmande språk som lärs in i en annan språklig 

miljö, t.ex. tyska i en svensk skola (NE.se, 2014a).  

Läsförståelse Målet med läsning är att komma åt innebörden i den språkliga informationen. 

För att klara detta krävs att personen har en automatiserad avkodningsförmåga, eftersom det 

är först då all koncentration kan läggas på att förstå innehållet i det som läses. Läsförståelsen 

kan delas in i olika nivåer. På den lägsta nivån, 1, är förståelsen ytlig och kan bestå i att hitta 

t.ex. specifika detaljer i texten. Det kan även handla om memorering och att lära sig utantill. 

Mellannivån av förståelse, 2, innebär att kunna tolka det man läser, d.v.s. dra slutsatser av 

informationen i texten, och sedan koppla detta till sin egen befintliga kunskap. På nivå 3 

klarar läsaren att kritiskt värdera texten och att fråga sig om texten är bra skriven och ifall 

innehållet verkar rimligt och korrekt. Denna sista nivå innebär en kreativ förståelse där 

delarna av information analyseras och sätts samman till större enheter och där ny information 

kan läggas till och slutligen eventuellt sättas in i ett större sammanhang (Fouganthine, 

2012:63). 
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PISA Programme for International Student Assessment är en studie som mäter 15-åriga ele-

vers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien är ett OECD1-projekt 

och genomförs vart tredje år. Deltagande länder är både OECD-länder och andra. Skolverket 

ansvarar för studien i Sverige (NE.se, 2014b).   

IALS International Adult Literacy Survey är en undersökning som leds av OECD och Statis-

tics Canada där vuxnas läs-, skriv- och räkneförmåga i ett flertal länder studeras. I Sverige är 

Skolverket ansvarigt och gav i uppdrag till TEMO AB att göra undersökningen, som genom-

fördes första gången 1994–1995. En uppföljning och utbyggnad gjordes sedan 1998–1999. 

Testen som utfördes innehåller uppgifter på fem nivåer. Nivå 1 har de enklaste uppgifterna 

där det gäller att återge ord eller uttryck ordagrant från texten. Nivå 3 är jämförbart med de 

nationella kursmålen för årskurs 9 i svenska. Nivå 5 är den högsta och mest avancerade nivån. 

Här gäller det att kunna använda sina egna erfarenheter för att dra slutsatser och sedan fritt 

skriva ner det man kommer fram till, utan stöd av formuleringar i texten. Läsuppgifterna byg-

ger på material hämtat från vardagen, t.ex. blanketter, tidningsartiklar, informationsbroschyrer 

och tidtabeller (Myrberg, Gustavsson och Eriksson, 2000).  

1.3 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 redogörs för den teoretiska grund som studien bygger på. Kapitel 3 behandlar för 

studien relevant forskning som delats in under fyra underrubriker. I kapitel 4 återfinns metod-

val, datainsamlingstekniker, studiens genomförande och trovärdighet, samt de etiska aspekter 

som ligger till grund för studien. Kapitel 5 innehåller resultatet, uppdelat utifrån enkäter och 

intervjuer. I kapitel 6 diskuteras och analyseras resultatet. Här återfinns även en metoddiskus-

sion samt en avslutande diskussion med förslag på framtida forskning.  

 

                                                 
1 OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development 



8 

2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel redovisas de teorier som ligger till grund för studien. Analysen av det insam-

lade datamaterialet görs med stöd av dessa teorier.  

2.1 Dialogiskt perspektiv 
Bakhtin (i Dysthe, 1996) är en förgrundsgestalt när det handlar om begreppet dialogism. Han 

menade att livet som sådant är dialogiskt. Vi ställer frågor, lyssnar och svarar och försöker 

komma överens med andra. Bakhtin hävdade att vi existerar endast genom vårt förhållande till 

andra människor och att vi får insikt om oss själva i kommunikationen med andra. Grunden i 

Bakhtins dialogism är att vi människor inte använder språket främst för att ge uttryck åt oss 

själva, utan istället innebär kommunikationen att vara i en dialog med andra och därigenom 

definiera oss själva.  

Dysthe (1996:63ff) menar att dialogen är grundläggande i det mänskliga samspelet och 

därför måste den vara något som eftersträvas i situationer där människor möts. I dialogen och 

samspelet mellan den som talar och den som lyssnar uppstår mening, enligt Bakhtin. Mening 

skapas inte av individer, utan mening skapas av ett vi. Grunden för förståelse kommer från 

respons och återkoppling. Responsen kan bestå både av ett aktivt svar eller av en oartikulerad 

reaktion. I mötet mellan människor där mottagaren visar någon form av reaktion på budskapet 

uppstår förståelse. Om det däremot är en envägskommunikation främjas inte förståelsen. 

Genom att ingå i ett dialogiskt sammanhang kan människor få en ny förståelse för saker som 

behandlas. Inlärning, enligt Bakhtin, är något som äger rum i ett samspel, antingen i en dialog 

mellan människor eller i en dialog med texter som man läser eller lyssnar på.  

2.2 The Simple View of Reading 
The Simple View of Reading är en modell för en lyckad läsutveckling (Fouganthine, 2012:62). 

Enligt denna modell krävs två komponenter – avkodning2 och förståelse, enligt formeln L=A 

x F, där L står för läsning, A står för avkodning och F står för språkförståelse. De båda 

enskilda komponenterna är tillsammans nödvändiga för att läsningen ska fungera. Att bara be-

härska en av dem är inte tillräckligt. Läsning är alltså produkten av avkodning och språkför-

ståelse. Enligt modellen är förståelse för det talade språket grunden till god läsfärdighet. 

2.3 Matteuseffekten  
Termen kommer ursprungligen från en passage i Matteusevangeliet i Bibeln som beskriver 

hur de rika blir rikare och de fattiga fattigare (Catts, Kamhi & Adlof, 2012:82). Överfört på 

                                                 
2 Förmågan att identifiera eller känna igen skrivna ord.  
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skolans värld innebär det att en elev som får en långsam start på sin läsinlärning, exempelvis 

på grund av låga förväntningar, begränsade möjligheter att öva eller avsaknad av motivation, 

riskerar att hamna i en nedåtgående spiral med upprepade misslyckanden. Detta leder till en 

motvilja mot allt som har med läsning att göra, vilket leder till ännu fler misslyckanden. Den 

elev som upplever motgångar vid läsning hamnar i den negativa spiral som Matteuseffekten 

står för, vilket innebär att ju större kraven blir, desto mindre läser eleven. Läsning är ofta 

nyckeln till ett utbyggt ordförråd, mer avancerade grammatiska strukturer och kunskap om 

hur man resonerar och samtalar. Begränsad läserfarenhet leder ofta till att barn hamnar efter 

sina jämnåriga i språkutvecklingen.  



10 

3 Forskningsbakgrund  
I denna del presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Forskningen delas in 

under rubrikerna: Läsinlärning, Bakgrundens betydelse, Kulturens betydelse samt Effekter av 

läsning och högläsning.  

3.1 Läsinlärning  
Tidigare var det vanligt, enligt Kamhi och Catts (2012), att man ansåg att en lyckad eller 

misslyckad läsinlärning berodde på vad läraren gjorde eller skulle ha gjort. Man såg inte till 

det som hände eller skulle ha hänt inom barnet. Så småningom började forskare intressera sig 

för de processer, egenskaper och förmågor som barn behöver för att bli framgångsrika läsare. 

Författarna hävdar att lärare måste ha kännedom om vilka läsinlärningsmetoder som fungerar 

bäst för enskilda elever och klasser. Alatalo (2011:25f) hänvisar till ett antal studier som alla 

hävdar att lärarens skicklighet har betydelse för barns inlärning och utveckling. Den skickliga 

läraren har goda ämneskunskaper och en förmåga att använda kunskaperna i undervisningen 

på ett sätt som passar varje elevs enskilda behov. Det framhålls dock att kompetensen läraren 

behöver är komplex. För att det ska fungera krävs både teori och praktik när det gäller under-

visningsformer och innehåll, samt kunskap om hur man hanterar klassrumssituationer. Även 

Kamhi och Catts (2012) påpekar att andra faktorer än metoden påverkar, såsom tiden som 

läggs på läsning, vilka texter som läses och hur miljön ser ut under inlärningen. För att förstå 

hur läsinlärning går till måste fokus alltså läggas både på vad barn lär sig och hur lärare och 

föräldrar lär ut. Vägen till att bli en god läsare börjar långt innan barnet får tillgång till formell 

läsundervisning i skolan och fortsätter ända tills det kan avkoda ord korrekt och utan någon 

större ansträngning.  

Tunmer och Chapman (2012) hävdar att läsutvecklingen påverkas av olika faktorer och 

att mer än förståelsen och avkodningen spelar roll för läsinlärningen. De menar därför att The 

Simple View of Reading inte kan ses som en komplett modell, eftersom man inte tar hänsyn 

till andra faktorer som påverkar läsinlärningen. Sådana faktorer kan vara av kognitiv, psyko-

logisk eller miljömässig karaktär. Som exempel tar författarna att förståelsen påverkas av 

läsarens mentala lexikon, d.v.s. antalet ordbilder individer har tillgängligt i sitt mentala lexi-

kon, samt hur bra de förstår innebörden av dessa ord. Dessutom spelar den fonologiska med-

vetenheten3 roll för hur väl avkodningen fungerar. Motivation, kulturell bakgrund och hem-

förhållanden har också betydelse för en individs läsförmåga.  

Enligt Alatalo (2011:29ff) är det också viktigt att uppmärksamma skolans uppdrag att 

identifiera elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever kan bli hjälpta av en 
                                                 
3 Fonologisk medvetenhet - förståelse för hur ett språks ljud låter, hur de förhåller sig till varandra och hur man 
bildar ord. Den som är fonologiskt medveten har förmågan att höra vilka språkljud, fonem, som ingår i ett ord.  
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undervisning som bygger på forskningsgrundad kunskap och praktik. Utvecklandet av en god 

läsförmåga är speciellt viktigt för barns självförtroende. Därför är det angeläget att insatser 

sätts in tidigt för att utveckla läsförmågan hos elever som inte går framåt som de borde. För 

att reducera lässvårigheter krävs att lärare har kunskaper inom många områden, t.ex. fonologi, 

fonem-grafemkorrespondens4, morfologi5, semantisk och syntaktisk medvetenhet6 och dess-

utom måste de kunna organisera och genomföra undervisningen så den leder till utveckling 

inom dessa områden. Det är inte själva undervisningsmetoden som är avgörande utan lärarens 

förmåga att identifiera elevernas styrkor och svagheter och därefter kunna anpassa undervis-

ningen utifrån varje individs behov.  

3.2 Bakgrundens betydelse  
Kamhi och Catts (2012) påpekar att bakgrunden spelar stor roll för barns förutsättningar till 

en lyckad utveckling i skolan. De barn som växer upp i en läsande och skrivande kultur sam-

lar kunskap om bokstäver, ord och böcker från det de föds tills de börjar i skolan. Hur barnen 

växer upp, d.v.s. om de kommer från ett hem med många böcker där läsning förekommer ofta 

eller om de saknat både böcker och läsaktiviteter, är av avgörande betydelse för hur väl förbe-

redda barnen är inför sin skolgång. De sistnämnda barnen har mycket lite kunskap om vad 

läsning och skrivning innebär, medan de förstnämnda utvecklar intresse och motivation för 

sådant som har med språk, läsning och skrivning att göra. Termen läs- och skrivsocialisering 

(literacy socialization) används när man vill peka på sociala och kulturella faktorer i läsinlär-

ningen. Det är då tre aspekter forskarna diskuterar: läs- och skrivartefakter (literacy artifacts), 

läs- och skrivmöjligheter, samt den kunskap barn får av läs- och skriverfarenheter.  

Även Sénéchal och LeFevre (2002:446, 457) anser att tillgången till böcker i hemmet är 

en viktig indirekt faktor för barnens läsutveckling. De menar att exponeringen av böcker i 

hemmet blir en bestående erfarenhet som bidrar till barnens läsförmåga på ett positivt sätt. 

Författarna påpekar också att sagoläsning hjälper till att utveckla barnens receptiva ordförråd, 

d.v.s. ord som barnet förstår, men ännu inte aktivt kan använda, på ett positivt sätt. Barnen, 

vars föräldrar deltog i studien, hade många sagoböcker hemma och högläsning förekom frek-

vent. Ofta initierades högläsningen av barnen själva. Samtliga föräldrar i studien kom från 

medel- eller övre medelklass.  

Enligt Drummond och Stipek (2004) framhåller utbildare att ett utökat föräldraengage-

mang kan leda till att elever förbättrar sina resultat. Enligt författarna visar studier att föräldrar 

med låga inkomster ser utbildning som en väg att komma upp i samhället. Men från skolhåll 

anses ofta att deras engagemang inte är tillräckligt. Som förklaring till kritiken lyfter föräld-

                                                 
4 Fonem-grafemkorrespondens – koppling ljud/bokstav 
5 Morfologi – ords former och hur man bildar ord 
6 Semantisk – ords och meningars betydelse; syntaktisk – medvetenhet om satsbyggnad 
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rarna att de inte har samma tid och möjligheter som andra att möta förväntningarna från sko-

lan. Några få påpekar att deras ansvar stannar vid att ge barnen kläder, stötta dem emotionellt 

och lära dem socialt beteende. I studien undersökte Drummond och Stipek i vilken mån 

föräldrar med låga inkomster hjälpte och stöttade sina barn hemma med läsning och matema-

tik. På frågan om hur man som förälder stöttade sitt barn i läsning var svaren ofta generella, 

av typen att man hjälper eller guidar barnet. Majoriteten svarade att de gjorde det genom att 

hjälpa barnet med ord det inte förstår. Många försäkrade sig också om att barnet förstår upp-

giften. Ett fåtal uppmuntrade barnet till ett gott arbete och några menade att de lärde sig 

sådant barnet arbetade med för att kunna stötta på ett bättre sätt. Det nämndes även 

uppmuntran i form av saker som nya kläder eller ny dator. På frågan vilka tips föräldrarna 

kunde ge för att stötta barns läsutveckling svarade man t.ex. att uppmuntra läsning, att läsa för 

barnet, att fråga barnet vad boken handlar om, att låta barnet läsa för syskon, att stötta 

förståelsen genom att lära barnet svårare ord, att gå till biblioteket, köpa böcker som tränar 

språket eller att spela spel som ordbingo.  

Myrberg et al. (2000:11f) skriver att Taube och Fredriksson visat att skillnader i förmå-

gan att läsa på svenska hos 14-åringar med annat modersmål till stor del berodde på vilka läs- 

och skrivvanor som fanns i familjen. I alla de länder som deltog i IALS-studien fanns en 

koppling mellan social bakgrund och läsförmåga, även när hänsyn togs till utbildningsnivån. 

Personer som kom från högre socialgrupper presterade bättre än dem som kom från lägre, 

trots att utbildningsnivån var densamma. Det fanns även en tydlig koppling mellan läsför-

måga och risken att bli arbetslös och/eller att vara lågavlönad. För den som levde under 

pressen att bli arbetslös och/eller hade en låg lön var läsförmågan sämre. Detta blir en ond 

cirkel då kraven på läsförmåga ökar i takt med att arbeten där man klarade sig med en brist-

fällig läsning och skrivning minskar, i och med omstruktureringar på arbetsmarknaden. 

Resultatet blir att arbetslösheten ökar för de grupper i samhället som har de sämsta förutsätt-

ningarna.  

Nauclér (2004:438ff) redovisar ett antal studier där man undersökt vilken påverkan 

språkanvändningen i hemmet har för utvecklingen av barns läs- och skrivförmåga. I en ame-

rikansk studie visade det sig att klasstillhörighet och etnisk bakgrund var en avgörande faktor 

för hur väl förberedda barnen var för de kunskaper som senare krävdes i skolan. I den vita 

medelklassfamiljen började föräldrarna tidigt att dagligen läsa böcker och godnattsagor för 

sina barn och barnen deltog även i andra skriftspråkliga aktiviteter. Barnen involverades i 

sagoläsningen och förväntades både att visa att de förstått innehållet och att ta personlig ställ-

ning till sådant som hände i texten. Händelserna i texten kopplades dessutom till barnens egna 

erfarenheter. Dessa barn var väl förberedda för den skolkultur de senare stötte på och de 

lyckades därför väl i skolan. I de hem där skriftspråket inte var vanligt förekommande, varken 
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för de vuxna eller i deras samvaro med barnen, blev mötet med skolkulturen inte så enkel, 

vilket ofta ledde till svårigheter i den grundläggande läs- och skrivinlärningen.  

3.3 Kulturens betydelse 
I en studie av Kotaman (2007) som utfördes i en förskola i Turkiet med femton turkiska 

föräldrar undersöker han föräldrarnas upplevelse av att använda en dialogisk lästeknik (min 

översättning av dialogical storybook reading) i sagoläsningen. Tanken med den dialogiska 

lästekniken är att barnens språkkunskaper ska utvecklas för att förbättra deras möjligheter till 

en framtida lyckad läsutveckling. I studien ville Kotaman se hur de turkiska föräldrarna 

uppfattade inlärningen av den dialogiska tekniken, eftersom metoden är ny i Turkiet och man 

vanligen inte använder sig av samtal i sagoläsningen. Resultatet av studien blev att sex huvud-

teman utkristalliserades ur datamaterialet, bl.a. frustration. Frustrationen som föräldrarna 

kände kom av att sagoläsningen tog längre tid nu när frågor skulle ställas till bilderna. För 

barnens del var det att samma sak, d.v.s. frågorna, upprepades varje gång sagorna skulle läsas. 

De ledsnade på att besvara frågorna och ville att föräldrarna skulle läsa vidare utan att ställa 

några fler frågor.  

I likhet med Kotaman (2007) har Nauclér (2004:447ff) intresserat sig för interaktionen 

mellan barn och föräldrar i den turkiska kulturen. I sin studie med svenska och turkiska barn 

undersökte hon den språkliga socialisationen hemma och i förskolan. Anledningen till studien 

var att så många elever med annan etnisk bakgrund har stora svårigheter i den svenska skolan, 

både med läsförståelse och annat. I studien framkom stora skillnader i hur de vuxna interage-

rade med de svenska och de turkiska barnen i hemmet och i förskolan, speciellt i sagoläs-

ningen. Precis som Kotaman påpekar går den traditionella turkiska sagoläsningen till så att 

föräldrarna läser och barnen lyssnar och så skedde även i Nauclérs studie. Men det var inte 

fallet enbart vid sagoläsningen hemma, utan samma sak hände i förskolan. Den svenska 

personalen engagerade inte de turkiska barnen i sagoläsningen på samma sätt som de gjorde 

med de svenska barnen. Personalen frågade sällan efter de turkiska barnens åsikter eller 

tankar om sagan som lästes eller bad dem förklara något, medan de svenska barnen förvän-

tades att aktivt delta i läsandet. De svenska barnen involverades i läsningen, både av föräldrar 

och förskolepersonal, genom en mängd frågor om innehållet. Det fanns förväntningar på att 

barnen skulle ta ställning till det som händer i texten, samt koppla händelserna till egna upp-

levelser. Nauclér menar att de turkiska och de svenska barnen inte fick samma möjligheter att 

skapa mening kring texter eller att visa upp sin kunskap. Det i sin tur medför att de får olika 

inställning till läsning. För de svenska barnen blir det naturligt att samtala kring sagorna man 

läser, medan det muntliga berättandet är i fokus för de turkiska. Detta faktum kan senare leda 

till att de turkiska barnen får svårigheter med läsförståelsen, eftersom de inte fått höra lika 
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många förklaringar under sagoläsningen och inte heller själva behövt fundera och förklara 

saker. 

Obondo och Benckert (2001:6ff) betonar just att vi måste ta hänsyn till att barns bak-

grund skiftar och påverkar deras förmåga att ta till sig de medelklassmönster som skriftsprå-

kande i förskola (och skola, min kommentar) ofta innebär i form av interaktion kring lästa 

böcker. Författarna menar att de mönster som är typiska för exempelvis läsning av godnatt-

sagor inte nödvändigtvis är något som förekommer i alla kulturer och redogör för en studie 

gjord i Rinkeby. Där visade det sig att de somaliska familjerna i undersökningen inte har 

någon speciell rutin vid läggdags, utan barnen får tillsägelse att gå och lägga sig. I barnens 

rum fanns inga sänglampor, eftersom de inte läste själva heller vid sänggåendet. Detta feno-

men gällde inte enbart somaliska familjer, utan många andra också som inte har våra skrift-

språkande normer vid läggdags. Barnen är färgade av sin omgivning, speciellt hemmets, 

vilket leder till olika värderingar och mönster för skriftspråkande. Det framgår också i artikeln 

att vissa grupper, t.ex. somalier, värderar den muntliga traditionen med sånger och poesi 

högre än läsningen av böcker. 

Men det är inte bara det faktum om föräldrar läser eller inte för sina barn som kan på-

verka barnens språkutveckling. Geiger (1996) redovisar i en artikel samtal hon haft med 

somaliska kvinnor som kom till Sverige som flyktingar i slutet av 1980-talet eller början av 

1990-talet. Samtliga kvinnor har barn och för dem var barnens moraliska fostran viktigare än 

kunskaper i svenska språket. Eftersom kvinnorna inte ville stanna i Sverige, utan hellre skulle 

bosätta sig i ett muslimskt land, hade svenskan låg status. De var dessutom oroliga för hur 

barnen skulle påverkas av det svenska samhället, som enligt dem helt saknade moraliska nor-

mer och regler. För dessa kvinnor var det istället religionens språk, arabiskan, som var språket 

med stort S.  

Länsstyrelsen i Södermanland (u.å.) menar att vi vanligen ser kulturkrocken mellan 

svenskar och invandrade personer som den svåraste. Men de poängterar att det finns en annan 

sådan kulturkrock som kanske är ännu mer problematisk, nämligen den mellan invandrade 

föräldrar och barn. Barnen tar oftare till sig de svenska värderingarna och synsätten, vilket 

leder till den oro som Geiger (1996) beskriver hos de somaliska mammorna i artikeln. Detta 

kan, enligt Länsstyrelsen, resultera i en mer krävande och strängare uppfostran då föräldrarna 

inte kan så mycket om den svenska kulturen. Precis som Geiger också påpekar finns fördomar 

om att allt är tillåtet i Sverige och att inga regler och gränser finns.  

3.4 Effekter av läsning och högläsning 
Föräldrarna i Kotamans (2007) studie fick två timmars instruktion i hur man använder meto-

den dialogisk lästeknik. Dessutom tränade de med sina barn under sju veckor innan intervju-

erna utfördes. Ändå kände sig inte dessa föräldrar helt bekväma med metoden, enligt Kota-
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man. I en annan studie, där man kallar tekniken för dialogiska lässtrategier (Blom-Hoffman, 

O´Niel-Pirozzi, Volpe, Cutting och Bissinger, 2007), utfördes en undersökning på två vård-

centraler i USA. Här användes en videofilm för att instruera föräldrarna som skulle delta i hur 

man använder tekniken. Enligt dessa forskare är syftet med dialogiska lässtrategier att barnen 

ska bli sagoberättare och att föräldrarna ska underlätta och vidga barnens verbala förmåga. 

Författarna menar att dialogisk läsning innehåller strategier för att aktivt engagera barnet som 

ges möjlighet att träna sin språkanvändning under sagoläsningen och få direkt feedback av 

föräldrarna. Föräldrarna delades in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experiment-

gruppen fick mer ingående instruktioner, genom videofilmen, än föräldrarna i kontrollgruppen 

som endast fick ett häfte med instruktioner. Resultatet blev att föräldrarna i experimentgrup-

pen var mer aktiva under läsningen än dem i kontrollgruppen. Även barnens aktivitet steg i 

denna grupp. I kontrollgruppen låg barnens aktivitetsnivå på ungefär samma nivå under hela 

studien. I detta fall menar Blom-Hoffman et al. att videoträningen gav resultat i och med att 

både föräldrar och barn bibehöll användandet av dialogiska lässtrategier tolv veckor efter 

introduktionen. Dessutom uppvisade barnen i experimentgruppen en starkt utvecklad verbal 

förmåga i samband med sagoläsningen. Till skillnad mot föräldrarna i Kotamans studie verkar 

alltså föräldrarna i denna undersökning haft lättare att ta till sig och känna sig bekväma med 

tekniken. Kanske beror det på videoinstruktionen där de fick möjlighet att se exempel på hur 

man går tillväga i användandet av dialogiska lässtrategier.  

Myrberg et al. (2000) skriver i sin rapport om IALS-studien att kraven på läs- och skriv-

förmåga är högre i Sverige än i de flesta andra länder som deltar. För dem som invandrar till 

Sverige innebär det att möjligheten till integration i det svenska samhället försvåras avsevärt 

om de har problem med att tillägna sig svenskan i skrift. I och med att kraven ligger så högt 

finns få möjligheter på arbetsmarknaden för dem som inte behärskar det nya språket i både tal 

och skrift. De dagliga läsvanorna är det som avgör hur läsutvecklingen fortskrider. Det visade 

sig i undersökningen att de vuxna som befann sig i en läskrävande omgivning fortsatte att för-

bättra sin läsförmåga. Arbetslivet anses vara den viktigaste faktorn för att befästa och utveckla 

läs-, skriv- och räkneförmågan.  

I IALS-studien från 1995 (Myrberg et al., 2000) var andelen invandrare för liten för att 

någon djupare analys skulle kunna göras. Det fanns tendenser till att invandrares bristande 

läs- och skrivkunskaper hindrade deras möjligheter att etablera sig i det svenska samhället. 

1998 gjordes en uppföljning och i den deltog ett större antal invandrade personer (Myrberg et 

al., 2000). Drygt 10 % av deltagarna i den bedömde att de har dålig eller ingen läsförmåga alls 

på sitt modersmål. Av dessa stannade nära hälften på nivå 1 i läsförmåga. Många i undersök-

ningen uppgav dock att de regelbundet använde biblioteket och av dem var det en stor andel 

som hade en bristfällig läs- och skrivförmåga. Det visade sig att invandrare är mer frekventa 

biblioteksbesökare än vad infödda svenskar är. Svenskarna var också sämre på att läsa böcker 
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än vad invandrarna var. Även de med den lägsta läsförmågan läste oftare böcker än infödda 

svenskar. 

Resultatet 1998 (Myrberg et al., 2000) visade att nära var tredje av invandrarna inte kla-

rade uppgifter i löpande text över nivå 1. Författarna menar att det innebär ett utestängande av 

det samhället förväntar sig att medborgare, föräldrar och arbetstagare ska kunna ta del av i 

form av skriftlig information. Det i sin tur ledde till att färre av dem deltog i utbildning och de 

hade inte heller arbete i samma utsträckning som befolkningen i övrigt. De blev på så vis ute-

stängda även från de viktiga faktorer som kunde utveckla deras läs- och skrivförmåga. Bland 

de invandrare som hade en mycket god läs- och skrivförmåga är antalet deltagare i vuxenut-

bildning samma som för infödda svenskar på samma läs- och skrivnivå. För dem som invand-

rat till Sverige före tonårstiden ligger nivån på läsning och skrivning på samma som för be-

folkningen i stort. Däremot sjunker nivån för dem som kommit under tonårstiden och för-

fattarna påpekar att högstadieskolan och gymnasiet inte klarat att utveckla dessa elevers läs- 

och skrivförmåga till en tillräcklig nivå.  

När det gäller just utvecklingen av ett andraspråk är det viktigt att ta med aspekten tid, 

d.v.s. hur lång tid det vanligtvis tar för en nyanländ att lära sig det nya språket på en akade-

misk nivå, vilket innebär att man använder språket som ett tankeverktyg. Cummins (2000) 

påpekar att lärare i klassrummet måste ta hänsyn till att inlärare av ett andraspråk behöver 

minst fem år på sig för att uppnå en akademisk nivå på sitt andraspråk. Innebörden av det, 

enligt honom, är att undervisningen måste anpassas till dessa elevers behov, eftersom en stor 

del av lärarna kommer att undervisa dem på sina vanliga lektioner. Skolorna och lärarna 

måste inse att elevunderlaget inte enbart består av: ”the ’generic’ white, middle-class, mono-

lingual, monocultural students” (Cummins, 2000:4) som läroplanen en gång skrevs för. Det är 

inte heller rimligt, enligt Cummins, att förvänta sig att ansvaret för andraspråkselevernas 

undervisning ska ligga på lärarna i svenska som andraspråk. De lärarna träffar eleverna endast 

under en begränsad del av deras skoldag, vilket skulle innebära att de övrig tid på dagen inte 

skulle få en undervisning anpassad till sina behov.  

Beträffande effekter av högläsning skrev journalisten Peter Letmark på Dagens Nyheter 

2014 ett antal artiklar i ämnet. I den första delen (Letmark, 2014a) ställer han sig frågan om 

det faktum att svenska föräldrar läser allt mindre för sina barn har ett samband med den mins-

kade läsförståelsen hos svenska barn och unga. I artikeln står att cirka 35 % av småbarns-

föräldrar läser för sina barn idag, medan den siffran för tio år sedan var 70 %. Vidare står att 

forskare är överens om att den som läser för sitt barn hjälper barnet till en språklig medveten-

het, bygger upp dess ordförråd och dessutom är chansen större att barnet själv ska bli en bok-

läsare. Om man som förälder dessutom stannar upp och samtalar om vad som händer och vad 

som kommer att hända är högläsningen, enligt forskningen, som allra mest positiv.  
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Läraren och författaren Anne-Marie Körling (i Letmark, 2014b) hävdar i en intervju att 

högläsning inte går att jämföra med muntligt berättande. Vid högläsning är det en skriven text 

som läses upp, vilket innebär att uttalet av orden blir ett annat. Orden uttalas på ett tydligare 

sätt och den som läser sänker tonen. Körling menar att högläsning är en förberedelse för bar-

nen att senare bli självständiga läsare. När hon inledde sitt arbete som grundskollärare kunde 

hon urskilja vilka barn som hade fått böcker lästa för sig hemma. De var mer nyfikna på vad 

skrift kunde förmedla och de hade även större ordförråd och var mer skriftspråkligt medvetna.  

Letmark (2014c) gjorde även en intervju med läsforskaren Barbro Westlund som hävdar 

att högläsningen är viktig för att barn ska utveckla läsförståelse. Men hon påpekar att det inte 

bara är högläsningen i sig som är betydelsefull, utan framförallt hur man läser för barnen. Att 

samtala om det man läser gör att barnets kognitiva processer kommer igång. Westlund beskri-

ver tre olika nivåer av läsförståelse. Nivå 1 innebär att barnet kan koppla saker i texten till 

egna upplevelser. På nivå 2 går barnet vidare och kopplar sådant det hör i texten till en annan 

text och jämför mellan dessa två. Nivå 3 slutligen är den mest avancerade där barnet kopplar 

saker i texten till ett vidare perspektiv – till sin omgivning och till omvärlden. De här proces-

serna kan barnet utveckla i de muntliga sammanhang som en vuxens högläsning innebär och 

det påverkar i ett senare skede förmågan att förstå det han eller hon läser.  

Westlund (i Letmark, 2014c) påpekar också vikten av att man som förälder läser samma 

bok flera gånger, vilket också barnen ofta vill. För de yngre barnen visar forskning att det är 

önskvärt att samma bok läses tre till fyra gånger. Ju fler gånger boken läses, desto lättare blir 

det att samtala om handlingen och barnet kan koncentrera sig på sina egna tankar och funde-

ringar när inte handlingen är okänd.  



18 

4 Metod och material 
I detta kapitel redogör jag för metodval, datainsamlingstekniker, bearbetning av data, analys-

metod samt trovärdighet. Jag beskriver även studiens genomförande och hur urvalet gjordes. 

Kapitlet innehåller också en redovisning av de etiska aspekterna.   

4.1 Metodval 
Studien är både kvantitativ och kvalitativ, eftersom båda ansatserna passar mitt syfte. Fejes 

och Thornberg (2009:17ff) beskriver kvantitativ forskning som ett sökande efter data som kan 

omformas till siffror och senare analyseras genom statistiska metoder, exempelvis hur många 

gånger ett fenomen upprepas under en observation. Den kvalitativa forskaren söker istället 

närhet till sitt insamlade material, vilket uppnås genom att noggrant tolka och analysera data. 

En enkel beskrivning är att kvantitativ forskning vill förklara, medan den kvalitativa vill för-

stå. I min studie vill jag dels få en mer allmän uppfattning om attityder till läsning och högläs-

ning, dels söker jag en djupare förståelse varför informanterna har den attityd de har till läs-

ning och högläsning och hur det påverkar dem. Genom att använda mig både av en kvantitativ 

och en kvalitativ metod i undersökningen anser jag mig kunna ge ett fylligare svar på mitt 

syfte och på de frågeställningar jag har.  

4.2 Enkät  
Genom att använda en enkät i min studie kunde jag samla in data från ett större antal personer 

på en gång (bilaga 1). Fördelen med en enkätundersökning är att deltagarna kunde vara ano-

nyma, vilket kan öka chansen för att svaren de avger är ärliga. För mig är det inte viktigt att 

veta vem som sagt något, utan avsikten med enkäterna är att få reda på vilken attityd de delta-

gande har till läsning och högläsning. För att anses vara forskningsmässigt måste frågeformu-

läret uppfylla vissa kriterier. Det måste vara möjligt att samla sådan information som går att 

analysera; formuläret måste innehålla ett antal nedtecknade frågor, vilket innebär att alla del-

tagare i studien svarar på identiska frågor; forskaren får svaren direkt från källan, d.v.s. 

genom att fråga människor direkt får de reda på deras attityder i specifika frågor. Informa-

tionen i ett frågeformulär delas vanligen in i två olika kategorier, nämligen faktafrågor och 

åsiktsfrågor. Den faktiska informationen är oftast enkel att besvara för informanterna, efter-

som den tar upp faktorer som ålder, kön eller antal barn. Den åsiktsbaserade däremot är ofta 

mer krävande, eftersom deltagarna här måste ta ställning i en fråga för att kunna svara. 

Emellertid är det vanligt att samma frågeformulär innehåller båda kategorierna av frågor 

(Denscombe, 2009). Även om majoriteten av mina frågor är faktabaserade så finns även mer 

åsiktsbaserade frågor. Något som kanske är relativt ovanligt när det gäller enkäter som datain-
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samlingsteknik är att jag var närvarande när enkäterna besvarades. Anledningen till det 

beslutet var dels att säkerställa så många svar som möjligt, dels att kunna besvara eventuella 

frågor från deltagarna.  

4.3 Kvalitativ intervju 
I studien använde jag mig även av halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. Som stöd i 

arbetet hade jag en intervjuguide som hjälpte mig att hålla koncentrationen och den röda tråd 

som krävdes för att få svar på de frågor som syftet fordrar (bilaga 2). Till skillnad mot enkä-

terna ger de kvalitativa intervjuerna mig en möjlighet att få både bredare och djupare informa-

tion om de ämnen jag studerar. Enligt Kvale och Brinkmann (2009:15, 18) är den halvstruktu-

rerade intervjun ett samtal där den som utför intervjun får ta del av upplevelser från den 

intervjuades levda värld. Allt från drömmar till familjesituationen och det sociala livet kan då 

behandlas. Författarna menar att det kan tyckas vara ett vanligt vardagligt samtal. Men forsk-

ningsintervjun är mer än så. Den är ett professionellt samtal vars syfte är att skapa kunskap 

kring ett ämne. Det gemensamma intresset för ämnet skapar grunden för kunskapen att växa 

fram i samtalet mellan informanten och intervjuaren. För mig innebar intervjun som datain-

samlingsteknik just att jag kunde skapa närmare kontakt med den intervjuade. Det blev mer 

av ett utbyte mellan oss, vilket innebar att vi kunde gå på djupet och samtala mer om de frå-

gor som kändes extra intressanta för oss och för studien. Intervjun som teknik ger informanten 

en helt annan möjlighet att uttrycka det den tänker och känner och mig som intervjuare chan-

sen att få ett fylligare och mer läsvärt material.  

4.4 Urval  
Informanterna är vuxna andraspråkstalare som jag delat in i tre olika språkgrupper, arabiskta-

lande, somalisktalande och blandade modersmål. Majoriteten studerar svenska för invandrare 

(Sfi) och några går en kvällskurs i svenska som andraspråk (SvA) på grundnivå. Dessutom 

deltar ett antal lärare och en lärarassistent. Samtliga informanter finns i en mellansvensk kom-

mun. Valet av kommun skedde dels utifrån närhetsaspekten, dels utifrån andelen invandrade 

elever, för att möjliggöra ett stort underlag för studien. Sfi-eleverna läser på olika spår, från 

nivå B till D, vilket innebär från kort skolbakgrund till akademisk nivå. Den utbildnings-

anordnare jag valde har det största antalet deltagare i kommunen, vilket innebär att alla nivåer 

jag önskade finns representerade där. Jag valde bort nivå A, där deltagarna är analfabeter. Det 

skulle bli alltför svårt med enkäten då de antingen inte är läs- och skrivkunniga alls eller helt 

nyligen har ”knäckt” läskoden.  

Från samma kommun deltar också lärare och en lärarassistent med olika kulturella bak-

grunder: arabisk-rysk, lankesisk (Sri Lanka), somalisk och arabisk. De valdes ut som repre-

sentanter för respektive kultur genom kontakt med grundskolor i kommunen. Lärarassistenten 
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arbetar hos utbildningsanordnaren för Sfi och SvA, där enkätstudien genomfördes. Med denna 

grupp informanter valde jag att enbart göra enskilda intervjuer för att direkt få en djupare 

inblick i deras respektive kulturer. Alla utom en informant har egna barn.  

Enkäterna har besvarats av eleverna på Sfi och i SvA. Ett visst bortfall finns i enkätsva-

ren på grund av frånvaro vid enkättillfället eller på grund av för svaga språkkunskaper för att 

besvara enkäten. Samtliga närvarande med tillräckliga språkkunskaper eller där språkstöd på 

modersmålet fanns valde att delta i enkätundersökningen.  

Indelningen av språkgrupperna gjorde jag främst utifrån antalet deltagare på Sfi med 

olika modersmål. Den största gruppen studerande i den valda verksamheten har arabiska som 

modersmål. Det är också den största gruppen deltagare i Sfi, enligt statistik från Skolverket 

(2013) och den näst största är somalisktalande. I språkgrupperna ingår män och kvinnor, både 

föräldrar och icke-föräldrar. Nedan följer en närmare presentation av de grupper som deltog i 

enkätundersökningen samt de informanter som intervjuades.  

4.4.1 Enkätgrupper 
Grupp 1 – arabisktalande  

Detta är som nämnts i 4.4 den största gruppen med sammanlagt fyrtiosju informanter. Trettio-

åtta kommer från Syrien, fyra från Irak, en från Marocko, två från Palestina och två från 

Jemen. Sjutton saknar barn och övriga har mellan ett och sju barn. Fjorton går på B-nivå, 

tjugosju på C-nivå, fem på D-nivå och en på kvällskursen. De har varit i Sverige mellan 3 

månader och 7,6 år. Antalet utbildningsår varierar från 2 till 23 år. Två har inte arbetat i 

hemlandet. Övriga har arbetat som exempelvis dekoratör, i förskola, mekaniker, snickare, 

målare, bilmekaniker, bilelektriker, chaufförer av olika slag, säljare, läkarsekreterare, 

receptionist, gynekolog, frisör, fotograf, lärare, kock, inom data, hemmafru m.m. Tjugosju av 

informanterna har föräldrar som båda är läskunniga. Tretton har en läskunnig förälder och sju 

har föräldrar som är analfabeter. Exempel på yrken hos föräldrarna är lärare, officer, 

bankchef, chaufförer, läkare, inom vård, militär, snickare, hemmafru, tjänsteman, målare, 

polis, fabriksarbetare, bilförsäljare och inom handel.  

Grupp 2 – blandade modersmål 

Grupp två är den näst största med trettiotvå informanter. Sjutton kommer från Eritrea, två från 

Nigeria, två från Polen, två från Litauen och en från vardera Afghanistan, Bosnien, Filippi-

nerna, Grekland, Portugal, Serbien, Syrien (kurd), Thailand och Ukraina. Modersmålen som 

talas i denna grupp är följande: bosniska, edo, grekiska, ika, kurdiska, litauiska, persiska, 

polska, portugisiska, romani, tagalog, thai, tigrinja och ukrainska. Fem saknar barn och övriga 

har mellan ett och nio barn. Fem går på B-nivå, tjugoen på C-nivå, fyra på D-nivå och två på 
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kvällskursen. De har varit i Sverige mellan 5 månader och 4 år. Antalet utbildningsår varierar 

mellan 4 och 17 år. Fyra har inte arbetat i hemlandet. Bland övriga återfinns yrken som bank-

man, lärare, cafébiträde, elektriker, kock, målare, chaufförer, präst, revisor, snickare, frisör, 

chef, sömmerska hemma, bilmekaniker, inom bygg, bokföring och kassör. Tjugotre har två 

läskunniga föräldrar, fem har en läskunnig förälder och fyra har föräldrar som är analfabeter. 

Yrken bland föräldrarna är t.ex. inom handel, chaufför, cykelreparatör, svetsare, låssmed, 

inom bygg, lärare, kokerska, sömmerska, restaurangägare, bonde, överste och ingenjör.  

Grupp 3 – somalisktalande  

I denna grupp finns tretton informanter. Elva kommer från Somalia och två från Etiopien. Tre 

saknar barn och de andra har mellan ett och åtta barn. Sju går på B-nivå, tre på C-nivå och tre 

på kvällskursen. De har varit i Sverige mellan 5 månader och nästan 20 år. Antalet 

utbildningsår är mellan 0 och 16 år. Fem har inte arbetat i hemlandet. Övriga har arbetat med 

ekonomi, som chaufför, bilmekaniker, målare, sjuksköterska, lärare, med IT och i industri. 

Sju har föräldrar där båda läser, två har en läskunnig förälder och fyra har föräldrar som är 

analfabeter. Föräldrarna har arbetat som exempelvis målare, soldat, lärare, snickare, inom 

handel, hemmafru och bilmekaniker.  

4.4.2 Informanter från intervjuer 
L1 – lankesisk bakgrund 

L1 har singalesiska som modersmål och kom till Sverige 1978. Hen har gått 12 år i skola i 

hemlandet, Sri Lanka, d.v.s. grund- och gymnasieskola, och har inte arbetat där. Pappan har 

universitetsutbildning och arbetade som ingenjör och uppfinnare. Mamman har gymnasie-

utbildning och var hemmafru. När L1 kom till Sverige vidareutbildade hen sig till förskol-

lärare och senare även till 1–7-lärare. Hen har inga barn.  

L2 – rysk/arabisk bakgrund 

L2 är född i Libanon, men uppvuxen i Ryssland. Hen har ryska som modersmål, men talar 

även arabiska och kom till Sverige 2002. Hen har en 5-årig universitetsutbildning från hem-

landet till lärare med läs- och skrivinriktning. Båda föräldrarna är ingenjörer och arbetade på 

ett företag för radioutrustning. I Sverige har L2 fått svensk lärarlegitimation med behörighet i 

matematik för år 1–9 och i ryska för år 1–gy. Hen har ett barn.  

 

L3 – arabisk bakgrund 

L3 har arabiska som modersmål och kom till Sverige 2003. Då hade familjen bott 5 år i 

Libyen. L3 är utbildad agronom i botten. Hen läste sedan vidare till en masterexamen inom 
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fysiologi. Efter utbildningarna arbetade hen på universitetet i Bagdad som lärare. Därefter 

fortsatte hen sina studier och doktorerade efter att ha skrivit en avhandling inom området 

hormoner. I Libyen arbetade L3 på ett universitet. Pappan arbetade som polis och mamman 

var hemmafru. I Sverige läste L3 först en intensivkurs i svenska för akademiker på Komvux. 

Så småningom började hen arbeta som modersmålslärare. L3 har sedan kompletterat sin 

utbildning för att få en svensk lärarexamen, vilket hen har idag med behörighet i NO och 

svenska som andraspråk på grundskolan och i biologi, naturkunskap och naturbruk på 

gymnasiet. L3 arbetar idag också som förstelärare i modersmål. L3 har tre barn.  

L4 – somalisk bakgrund 

L4 har somaliska som modersmål och kom till Sverige för 24 år sedan. L4 har gått grund- och 

gymnasieskola i hemlandet. Hen gick även en yrkesutbildning för att arbeta inom flygbolag, 

vilket hen gjorde i ett par år. Sedan hade hen en chefsposition på en stor resebyrå, men fick 

lämna allt och fly när kriget kom på 90-talet. Pappan arbetade som polis och var relativt välut-

bildad och mamman var hemmafru och kunde läsa och skriva. När L4 kom till Sverige 

flyttade hen runt ganska mycket och bodde bl.a. på flera olika ställen i Norrland. Hen stude-

rade svenska på Komvux och sökte sedan universitetsutbildning i Umeå där hen läste till 

systemvetare. Men precis i samband med examen kom IT-kraschen och arbetena inom IT-

branschen försvann. Hen drev en firma inom resebranschen ett tag. Men 2005 började hen 

arbeta som modersmålslärare. Idag arbetar hen med studiehandledning och delar också 

mentorskapet i en grundskoleklass. L4 har sex barn.  

L5 – arabisk bakgrund 

L5 har arabiska som modersmål och kom till Sverige 2008. L5 började skolan vid 5 års ålder 

och lärde sig läsa och skriva där. Hen fick dispens att börja ett år tidigare, eftersom hen var så 

intresserad. L5 har en 4-årig universitetsutbildning till revisor från hemlandet. Båda föräldrar-

na var analfabeter, men uppmuntrade och stöttade barnen, L5 och de fem syskonen, för att de 

skulle kunna ta sig vidare till universitetet. Pappan hade en matvaruaffär och mamman var 

hemmafru, men hjälpte till i affären när det behövdes. I Sverige har L5 bl.a. arbetat som lärar-

assistent och som modersmålsstöd för barn. Hen har tre barn i Sverige och tre är kvar i hem-

landet. 

4.5 Genomförande  
Det första jag gjorde var att kontakta utbildningsanordnaren i kommunen där jag önskade 

genomföra studien, för att försäkra mig om att de ville delta. Därefter kontaktades läraren för 

respektive grupp och tider för genomförandet av enkätundersökningen bestämdes. I varje 

grupp tilldelades jag 1 ½ timme och i alla grupper utom de på D-nivå och på kvällen fanns 

språkstöd i arabiska närvarande. I den lägsta B-gruppen fanns dessutom språkstöd på soma-
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liska. Jag var på plats i varje grupp under de 1 ½ timmar som undersökningarna tog, för att 

kunna besvara eventuella frågor från eleverna. Enkäterna gjordes av elever i två B-grupper, 

två C-grupper, en D-grupp samt en kvällsgrupp i SvA. Sammanlagt deltog nittiotvå elever i 

enkätundersökningen. I varje grupp inledde jag med att berätta lite om mig själv, att jag är 

lärare i svenska som andraspråk och att jag nu skriver en uppsats där jag behöver göra under-

sökningar för att kunna fullfölja den. Jag beskrev att syftet med studien är att analysera synen 

på och attityden till läsning och högläsning hos personer med olika kulturell bakgrund. Ele-

verna informerades om att deltagandet är frivilligt, att de kan avbryta enkäten om de så önskar 

och att ingen annan än jag har tillgång till råmaterialet.  

När det gäller de deltagande lärarna kontaktades de via mejl med förfrågan om de kunde 

tänka sig delta i en intervjuundersökning. I mejlen förklarades syftet med studien och att del-

tagandet var frivilligt och kunde avbrytas närhelst de önskade. För att kunna koncentrera mig 

fullt ut på intervjuerna bad jag också att få spela in dem. Samtliga tillfrågade erbjöd sig att 

delta och tider bestämdes när intervjuerna skulle ske. Den lärarassistent som deltog tillfråga-

des vid genomförandet av enkäterna och fick då samma information som lärarna fick i mejlen. 

Varje intervju tog ca 1 timme och genomfördes på respektive lärares/lärarassistents arbets-

plats, i ett klassrum eller arbetsrum. I samband med intervjuerna ställdes återigen frågan om 

de kände sig bekväma med att de spelades in och de underrättades också om att ingen annan 

kommer att lyssna på samtalen. Jag påminde dem även om att deltagandet är frivilligt och när-

somhelst kan avbrytas.  

För samtliga informanter gäller att de fick veta att allt insamlat material kommer att för-

störas så snart uppsatsen blivit godkänd och att eventuellt insamlat material inte kommer att 

användas ifall de ångrar sig och inte längre vill delta i studien.  

4.6 Bearbetning av data 
När intervjuerna var klara lyssnade jag igenom dem ett flertal gånger och transkriberade under 

tiden jag lyssnade. Jag har inte skrivit ner exakt så som informanten uttryckte sig, utan jag har 

skrivit om till löpande text som underlättar läsandet. Vissa partier som anses extra intressanta 

har dock transkriberats ordagrant för att eventuellt kunna användas som citat i resultatdelen. 

Men i dessa partier har inte pauser, tveksamheter, småord som eh, mm och dylikt tagits med, 

utom i något undantagsfall. Utifrån detta har sedan analysarbetet inletts.  

Enkäterna märkte jag först upp med respektive grupps beteckning, t.ex. 1B, 2B. Där-

efter delade jag upp dem i de olika språkgrupper jag bestämt. Efter det inleddes även här 

bearbetningen med stöd av den analysmetod jag kom fram till.  
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4.7 Analysmetod  
Intervjudelen i studien har en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som datain-

samlingsteknik. Intervjuerna utfördes med stöd av en intervjuguide där jag formulerade frå-

gorna utifrån syftet och frågeställningarna, för att enklare kunna hålla en röd tråd genom 

intervjuerna och få med de aspekter jag ansåg vara viktiga för studien. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades sedan. I analysarbetet började jag med att läsa igenom 

transkriberingarna ett flertal gånger och markera partier jag ansåg viktiga och relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. Tanken var att hitta likheter och skillnader i materialet för 

att på så vis försöka finna gemensamma teman hos de olika informanterna. När jag gått ige-

nom samtliga transkriberingar ett flertal gånger hade jag ett antal markerade textpartier. Jag 

jämförde nu dessa för att finna återkommande teman. De teman jag fann skrev jag sedan som 

huvudrubriker i ett tomt dokument. Där klistrade jag in textpartierna från de olika informan-

ternas intervjuer och fick på så vis följande teman, Hemmets och kulturens betydelse; Munt-

lig/skriftlig tradition och förutsättningar; Utbildningens betydelse samt Högläsning, läsning 

och attityder, där jag slutligen förde in resultaten.  

När det gäller enkäterna gick jag igenom även dem ett flertal gånger. På samma sätt 

som med intervjuerna antecknade jag under tiden och samlade svaren i olika grupper. Jag 

kategoriserade svaren för att hitta likheter och skillnader. Enkäterna var delvis enklare att 

kategorisera än intervjusvaren, eftersom alla deltagare besvarat identiska frågor. På fakta-

frågorna kunde jag lätt sätta streck på ett papper för att räkna antal, till exempel hemland, 

modersmål, antalet utbildningsår, tid i Sverige, föräldrars utbildningsbakgrund o.s.v. Med 

åsiktsfrågorna var det inte lika enkelt. Slutligen bestämde jag mig för att göra en tabell i Word 

för varje språkgrupp, där jag skrev in de frågor jag fann mest relevanta för studien, samma 

frågor för varje språkgrupp för att sedan kunna jämföra. Jag gjorde en kolumn för varje nivå 

och gjorde streck för varje ja/nej-fråga och skrev in svar på övriga frågor. Det innebar åttio-

fyra rader med frågor och förtydliganden indelat på tre sidor med rubrikerna Läsvanor i 

hemlandet, Läsvanor i Sverige och Informanter med barn. Varje sida delades in i sex kolum-

ner utifrån de nivåer som deltog. Sammanställningen av enkäterna blev mycket tidskrävande 

då jag var tvungen att gå igenom samtliga nittiotvå enkäter åtskilliga gånger för att finna alla 

svar och skapa en form där allt gick att överblicka på ett enkelt sätt. Tillvägagångssättet med 

tabellerna gav just den översikt som behövdes för att förenkla sammanställningen av svaren 

från enkäterna. Jag redovisar svaren på ett passande sätt. För de svar där det föll sig naturligt 

att visa dem i form av tabeller eller diagram har jag gjort så och övriga återger jag istället som 

löpande text.  
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4.8 Tillförlitlighet och giltighet 
Trovärdighet är avgörande för all sorts forskning, vare sig den är kvalitativ eller kvantitativ. 

Som forskare kan man inte räkna med att människor tror på de resultat man kommit fram till 

bara för att man säger att det är så. All forskning måste verifieras för att bli trovärdig. Det 

innebär att visa att resultatet grundar sig på erkända metoder och tillvägagångssätt (Dens-

combe, 2009). Enligt Westlund (i Fejes och Thornberg, 2009:77) måste man som kvalitativ 

forskare vara lika övertygande som en åklagare i sin framställan, för att visa att den egna 

tolkningen är den mest trovärdiga. Enligt författaren kan man som forskare göra detta genom 

att ge läsaren inblick i det egna tolkningsarbetet. Jag anser att jag gjort detta genom att noga 

redovisa hur jag gick tillväga i analysen av det material jag fått fram, både i enkätsvaren och i 

intervjuerna. Men givetvis kan jag inte garantera att min bild är den enda rätta. Tolkningarna 

är mina egna och en annan person kanske hade tolkat svaren på ett annat sätt. Det förklarar 

Fejes och Thornberg (2009:17ff) med att forskarens egen bakgrund alltid färgar den forskning 

som hen gör. De menar att relationen mellan forskaren och det som beforskas i någon mån är 

enklare vid kvantitativ forskning och att ”verkligheten” kan beskrivas mer konkret genom 

t.ex. siffror. De menar därför att sannolikheten är högre att resultatet skulle bli detsamma om 

en annan forskare gjorde samma studie vid ett annat tillfälle, vilket oftast inte är fallet vid 

kvalitativ forskning. Men jag är inte så säker på att den kvantitativa delen i min studie skulle 

ge ett likartat resultat vid ett annat tillfälle, då de deltagande i studien kan påverka resultatet i 

en annan riktning. Anledningen till det kan vara att frågorna kan tolkas och förstås olika av 

olika personer, något som givetvis kan påverka trovärdigheten även i min studie. Dock har jag 

försökt minimera riskerna genom att själv närvara och att ha visst språkstöd närvarande när 

enkäterna fylldes i. Fejes och Thornberg anser att kvantitativ och kvalitativ forskning kan 

komplettera varandra i en och samma studie, något jag anser att det gjort i min studie och att 

trovärdigheten därmed ökar, i och med de djupare insikter jag fick i de kvalitativa interv-

juerna.  

Kvale och Brinkman (2009:280) påpekar att när frågan om tillförlitligheten är avklarad 

återstår frågan om resultaten är av lokalt intresse eller om de kan överföras till andra under-

sökningssituationer och personer, d.v.s. om resultaten är generaliserbara. Med tanke på antalet 

informanter i min enkätstudie anser jag att en viss generaliserbarhet är möjlig där och att de 

deltagarna kan ses som representanter för de olika språkgrupper och kulturer de tillhör. I 

resultatet framträder mönster som gör att slutsatser kan dras om de olika språkgruppernas 

attityder till läsning och högläsning. Detta är dock inte möjligt för intervjusvaren där antalet 

informanter är för litet. 

Jag anser även att sättet som materialet analyserades på ökar trovärdigheten i min stu-

die. Samtliga intervjuer transkriberades. I transkriberingarna har sådant som varit irrelevant 
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för studien skrivits ner översiktligt, medan sådana partier som varit extra intressanta har 

transkriberats ordagrant för att senare kunna tas med i resultatdelen som citat, vilket 

ytterligare stärker trovärdigheten. I analysen av enkäterna gav tabellen i Word den översikt 

som behövdes för att säkerställa att resultaten kunde överblickas på ett hanterligt sätt.  

4.9 Etiska aspekter  
I forskning är de etiska aspekterna ett viktigt inslag. Enligt Denscombe (2009:193f) har fors-

karen en skyldighet att skydda sina informanter så de inte lider någon skada vid deltagande i 

studier. Samhällsforskaren styrs av de lagar och regler som finns kring insamlandet och an-

vändandet av data. Men Denscombe påpekar att den småskaliga forskaren oftast inte behöver 

sätta sig in i lagstiftningen, eftersom det många gånger finns tillgång till professionella forsk-

ningssällskap inom olika discipliner. Dessa tar fram s.k. uppförandekoder som forskare inom 

de olika disciplinerna förväntas följa. En sådan professionell organisation i Sverige är Veten-

skapsrådet. På sin webbplats (http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml) hävdar de att fors-

karens egna etiska ansvar är grunden för att forskningen bedrivs på ett forskningsetiskt god-

tagbart sätt. Det är forskaren själv som måste säkerställa att den forskning som utförs är mora-

liskt acceptabel och håller en hög kvalitet I skriften Forskningsetiska principer inom huma-

nistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) hävdas att forskningskravet 

medför att forskare förväntas genomföra forskning inom områden som är av väsentligt 

intresse för medlemmarna samhället. I skriften redovisas fyra huvudkrav som ska följas inom 

forskning i denna disciplin: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det är också dessa fyra huvudkrav som jag följer i genomförandet av min 

studie.  

• Informationskravet uppfylldes genom att jag var på plats under tiden enkäterna fylldes 

i och att jag inledde varje enkätomgång med att informera om syfte och innehåll, att 

deltagandet var frivilligt och gick att avbryta och varför jag ville ha svar på mina 

frågor. Även vid intervjuerna informerade jag om samma saker och där avslutade jag 

varje intervju med att förtydliga att deltagandet är frivilligt och om den intervjuade 

ångrade sig skulle det inspelade materialet inte användas i studien. I enkätundersök-

ningarna hade jag också modersmålsstöd för den största språkgruppen, arabisktalande, 

vid varje tillfälle och vid ett tillfälle även på somaliska.  

• Samtyckeskravet. Genom att de deltagande valde att fylla i enkäterna och delta i 

intervjuerna är samtyckeskravet uppfyllt. Majoriteten av de deltagande har även fått 

detta förklarat för sig på modersmålet och i de fall andra deltagare talat engelska har 

de fått det förklarat på detta språk.  

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
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• Konfidentialitetskravet uppfyllde jag genom att informera de deltagande i både enkät-

undersökningarna och intervjuerna att allt innehåll kommer att anonymiseras. Inga 

namn, varken på stad, kommun, skola eller deltagare, finns med. Istället används 

fingerade namn. Endast jag, som forskare, har haft tillgång till de ifyllda enkäterna 

samt de inspelade intervjuerna.  

• Nyttjandekravet uppfylls genom att det insamlade materialet endast används i denna 

studie. Så snart uppsatsen är godkänd kommer allt insamlat material att förstöras. För 

de deltagare som så önskar kommer en sammanfattning av de viktigaste resultaten att 

delges dem.  
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5 Resultat  
I detta kapitel redovisar jag de resultat som framkom i analysen av enkäterna och intervjuerna.  

Eftersom jag delade upp den tabell jag använde i analysarbetet av enkäterna i tre olika 

sidor för varje grupp, utgår jag från rubrikerna på dessa sidor när jag redovisar resultaten. De 

presenteras därför utifrån följande underrubriker: Läsvanor i hemlandet, Läsvanor i Sverige 

samt Informanter med barn.  

När det gäller intervjumaterialet utkristalliserades följande fyra teman i analysarbetet 

Hemmets och kulturens betydelse, Muntlig/skriftlig tradition och förutsättningar, Utbild-

ningens betydelse samt Högläsning, läsning och attityder. Jag har valt att redovisa informan-

ternas åsikter, som jag har tolkat dem, i löpande text. Där det passar har jag lagt in citat från 

informanterna för att styrka mina tolkningar. För att ytterligare skydda informanternas 

identitet benämns samtliga som lärare, med L och en siffra. Dessutom används genomgående 

hen istället för hon/han.  

Enkäten är anonym och svaren redovisas som Grupp 1, 2 och 3. I de fall det finns 

diagram är de vanligen indelade utifrån nivåerna B, C, D, SvA och Samtliga nivåer. Om 

åsikter från enskilda personer tas fram används även här hen.  

När historia ges som svar på frågor om litteratur går det inte att avgöra om det är histo-

riska böcker som menas eller om det är historier som är likställt med berättelser. Eleverna har 

angett historia och det är vad jag använder i redovisningen.  

5.1 Enkäter 
De grupper som ingår i enkätundersökningen är följande: Grupp 1 – arabisktalande; Grupp 2 

– blandade modersmål; Grupp 3 – somalisktalande.  

5.1.1 Läsvanor i hemlandet 
Den första frågan i sammanställningen handlar om var man lärde sig att läsa som barn. Alter-

nativen är hemma, i skolan, båda. Den grupp som skiljer sig mest från övriga är Grupp 3. Där 

svarar endast två personer att de lärde sig läsa både hemma och i skolan. Två har inte besvarat 

frågan. Övriga uppger att de lärde sig i skolan. I Grupp 2 är det fyra personer som inte har 

svarat på frågan. Här säger sju att de lärde sig både i skolan och hemma, två uppger att de 

lärde sig hemma och övriga i skolan. Om jag preciserar, utifrån de kulturella grupper som 

ingår här, så har en övervägande majoritet av dem med afrikansk bakgrund svarat att de lärde 

sig i skolan. Två lärde sig hemma och två har inte svarat. Sex av dem med asiatisk och 

europeisk bakgrund har svarat i skolan och sju har svarat hemma och i skolan. I Grupp 1 

uppger fem personer att de lärde sig läsa hemma, tretton lärde sig både i skolan och hemma, 
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tjugoåtta lärde sig i skolan och en har inte svarat. Diagram 1–3 illustrerar fördelningen utifrån 

nivåer.  
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Diagram 1  Grupp 1 – lärde sig läsa 
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Diagram 2  Grupp 2 – lärde sig läsa 
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Diagram 3  Grupp 3 – lärde sig läsa 

 

Samtliga informanter utom sex i Grupp 1 uppger att de läste som barn. En övervägande majo-

ritet säger att de läste barnböcker eller sagor. Fyra har inte uppgett vad de läste. Två läste bara 

historia, en polisböcker och en skriver att hen läste psykologi, vilket jag tolkar som att hen 

läste det som vuxen och inte som barn. I Grupp 2 är det skillnad om jag tittar på dem med 
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olika språkbakgrunder i gruppen. Bland dem med afrikansk bakgrund är det en som inte läste 

och två har förmodligen inte förstått frågan, eftersom de har svarat att de läste på svenska. I 

övrigt är det endast en som svarat att den läste barnböcker. En annan har svarat lätta böcker, 

vilket går att tolka som barnböcker. Resten har svarat att de läste böcker, tidningar, Bibeln, 

historia, världshistoria, grammatik och romaner. En påpekar att hen lärde sig läsa som fjorton-

åring, genom att läsa tidningen. Samtliga med asiatisk bakgrund har svarat att de läste barn-

böcker. Personen med kurdisk bakgrund har svarat att hen läste barnböcker, skönlitteratur och 

deckare, t.ex. Agatha Christie. Hos informanterna med europeisk bakgrund är det fyra som 

inte preciserar vilken typ av böcker de läste. Övriga anger barnböcker och senare andra 

böcker. Någon skriver att de läste Astrid Lindgren böcker som Karlsson på taket och Ronja 

Rövardotter. En annan skrev att hen läste Tolkien. I Grupp 3 var det fyra som inte läste. 

Övriga läste Koranen, skolböcker, historia och barnböcker. En majoritet av dessa har skrivit 

att de läste Koranen. Tre har inte svarat vad de läste. Två har nämnt barnböcker och skol-

böcker. 

På frågan om det fanns böcker och tidningar i hemmet svarar nio i Grupp 1 att de inte 

hade böcker och nio säger att de inte hade tidningar. I Grupp 2 var det två som inte hade 

böcker hemma och sju som inte hade tidningar. Fyra personer har inte angett om de hade 

tidningar hemma. En person i Grupp 3 hade inga böcker hemma och fyra hade inga tidningar. 

Diagram 4–6 visar hur många på varje nivå som hade böcker och tidningar hemma. 
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Diagram 4  Grupp 1 – böcker och tidningar hemma 
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Diagram 5  Grupp 2 – böcker och tidningar hemma 
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Diagram 6  Grupp 3 – böcker och tidningar hemma 

 

I Grupp 1 var det trettiofem som såg en eller båda sina föräldrar läsa hemma. Tolv säger att 

föräldrarna inte gjorde det. En klar majoritet, tjugosex personer, såg föräldrarna läsa Koranen, 

Koranen och tidningar, Koranen och historia eller historia. Övriga har angett böcker och tid-

ningar, kokböcker, ekonomi och skönlitteratur, facklitteratur vid utbildning, tidskrifter och 

tidningar, damtidningar och barnböcker. I Grupp 2 säger tjugotre att de upplevde det, medan 

nio säger att de inte gjorde det. På frågan om vad föräldrarna läste är det fem i denna grupp 

som inte har svarat. Sett från den kulturella bakgrunden är det sju med afrikansk som inte såg 

föräldrarna läsa. Bland dem som gjorde det har en övervägande majoritet, nio personer, angett 

tidningar eller tidningar och Bibeln. Två har inte svarat. Ingen säger skönlitteratur. Av dem 

med asiatisk bakgrund är det en som inte såg föräldrarna läsa. En säger att föräldrarna läste 

Koranen och historia, en svarar inte och en säger romaner, böcker och tidningar. Av dem med 

europeisk bakgrund säger en att föräldrarna inte läste och en har inte svarat. Fyra säger att de 

läste böcker och tidningar, en säger att de läste jämt – skönlitteratur och historisk litteratur, en 

säger kärleksromaner och en säger lexikon. Elva i Grupp 3 har sett föräldrar läsa och två har 

inte gjort det. Här är det nästan uteslutande Koranen och religiösa böcker som lästes. Några 

skriver även tidningar. En person har inte angett vad föräldrarna läste.  

När det gäller högläsning är det tjugofem i Grupp 1 som säger att någon läste högt för 

dem när de var barn. En av dem säger att det hände ibland. Nitton säger att de inte fick höra 

någon högläsning och tre har inte svarat. I Grupp 3 säger elva att någon läste. En säger att 

någon berättade sagor för hen och en att läsning inte förekom. I tabell 1 och 2 redovisas fakta 

om högläsning för Grupp 1 och 3, utifrån nivåer. I tabellerna finns information om högläsning 

förekom, vad man i så fall läste samt om man pratade om det som lästes.  

För Grupp 2, blandgruppen, har jag även på denna fråga valt att ange vilken del av värl-

den informanterna kommer ifrån, eftersom den kulturella bakgrunden är intressant för resulta-

tet av studien. I tabell 3 anges därför den kulturella bakgrunden för respektive svar. Precis 

som tidigare är indelningen följande: Afrika, Asien, Europa. Samma information återfinns här 

som för de andra två grupperna.  
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Tabell 1  Grupp 1 – högläsningsvanor i hemlandet 

Nivå Högläsning 

ja/nej 

Vad lästes? Samtal om 

det lästa? 

B 9 ja 
5 nej 

3 läxor  
1 sagor och berättelser  
5 båda ovan  

7 ja 
2 nej 

C 12 ja 
1 ibland 
12 nej 

6 läxor  
2 sagor och läxor  
2 Koranen och läxor  
1 läxor och historia  
1 sagor  
1 har ej svarat 

11 ja 
1 nej 
1 har ej svarat 

D 2 ja 
2 nej 

1 historia 
1 sagor och berättelser  

2 ja 

SvA 1 ja 1 sagor och berättelser  1 ja  

Sammanlagt 
antal som 
läste/inte 
läste. 
Sammanlagt 
antal som 
samtalade/inte 
samtalade 

24 ja 
1 ibland 
19 nej 

 21 ja 
3 nej 
1 utan svar 

 

 

Tabell 2  Grupp 3 – högläsningsvanor i hemlandet 

Nivå Högläsning 

ja/nej 

Vad lästes? Samtal om det lästa? 

 

B 6 ja 
1 nej 

1 läxor  
2 sagor  
2 Koranen  
1 somaliska  

1 ja 
3 nej 
2 har ej svarat 

C 3 ja 1 Koranen 
1 Koranen, läxor, 
barnb.  
1 ej svarat 

2 ja 
1 har ej svarat 

SvA 2 ja 
1 nej, de berättade 

istället 

1 sagor och historia  
1 Koranen  

1 ja 
1 nej 
1 ja om det som 
berättades  

Sammanlagt 
antal som 
läste/inte läste. 
Sammanlagt 
antal som 
samtalade/inte 
samtalade 

11 ja 
1 nej 
1 nej, de berättade 

 5 ja 
4 nej 
4 utan svar 
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Tabell 3  Grupp 2 – högläsningsvanor i hemlandet 

Nivå Högläsning 

ja/nej 

Vad lästes? Samtal om det 

lästa? 

B – Afrika 2 nej   

C – Afrika 3 ja 
8 nej 
1 vet ej 

1 barnböcker  
1 Bibeln och tidningen  
1 böcker  

3 ja 
 

D – Afrika 2 ja 
1 nej 

1 barnb. viktiga böcker  
1 böcker, tidn., Bibeln  

2 ja 

SvA – Afrika 2 ja 

 

1 tidningar, Bibeln, brev 
1 i skolan 

1 ja (fråga om man 
inte förstod). 
1 nej 

B – Asien 2 ja 1 böcker och tidningar  
1 barnböcker och läxor 

1 nej 
1 har ej svarat 

C – Asien 1 ja 1 deckare, barnb, läxor 1 ja 

B – Europa 1 ja 1 sagor  1 ja  

C – Europa 5 ja 
1 nej 
1 berättade  

3 böcker  
2 barnböcker  

4 ja 
1 ibland 
1 ja om det som 
berättades 

D – Europa 1 ja 1 böcker  1 ja 

Sammanlagt 
antal som 
läste/inte läste. 
Sammanlagt 
antal som 
samtalade/inte 
samtalade 

17 ja 
12 nej 
1 vet ej 
1 de berättade 

 14 ja 
1 ibland 
2 nej 
1 utan svar 

 

På frågan om informanterna läste som vuxna i hemlandet svarar fyrtiotre i Grupp 1 att de 

gjorde det. Fyra säger att de inte gjorde det. Bland dem som läste svarar alla på samtliga 

nivåer att de läste både skönlitteratur, fakta, nyheter och andra tidningar. Frekvensen 

varierade, beroende på vad de läste, från varje dag till sällan. I Grupp 2 var det endast en som 

inte läste, medan övriga trettioen gjorde det. Även här varierade frekvensen från varje dag till 

sällan. Majoriteten läste skönlitteratur, fakta, nyheter och tidningar. Här angav några specifikt 

att de läste modetidningar och sporttidningar. Nio från Grupp 3 säger att de läste som vuxna 

och fyra att de inte gjorde det. Några har angivit att de läste alltid eller på sommaren. Övriga 

har angett från flera gånger per dag till ibland.  

I Grupp 1 svarar alla utom en att det är viktigt att vara läs- och skrivkunnig i hemlandet. 

Som anledning anger man att läsförmåga betyder kunskap och att kunskap är makt. Man får 

också reda på vad som hänt i världen, lära sig om olika kulturer, länder, om livet, man får 

information, kompetensutveckling och man håller sig uppdaterad. En person har angivit att ett 

civiliserat och avancerat samhälle kräver att människor kan läsa och skriva. En annan uppger 

att det krävs om man ska få ett bra arbete och för att man ska kunna hjälpa sina barn. En tredje 

säger att utbildning betyder status och då krävs att man är läs- och skrivkunnig. Genom att 
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läsa böcker får man också ta del av många olika åsikter. Den person som svarade nej skrev att 

man inte behövde vara läs- och skrivkunnig för att få ett arbete.  

Även i Grupp 2 anser en klar majoritet att läs- och skrivförmåga är viktiga egenskaper i 

hemlandet. Två har svarat nej, men utan att ange orsak och två har inte svarat. Av dem som 

svarat ja menar de flesta att möjligheterna till ett bra arbete uteblir om man inte är läs- och 

skrivkunnig. Det behövs också för att hålla sig uppdaterad och informerad om vad som hän-

der i landet och i världen. Någon påpekar att samhället inte kan fungera om människor inte är 

läs- och skrivkunniga. En annan beskriver att utan den förmågan blir du som en blomma utan 

vatten. En säger att hen aldrig träffat en polsk person som inte kan läsa och skriva. Någon 

menar också att det krävs för att få respekt.  

I Grupp 3 har sju angett att det är viktigt att kunna läsa och skriva, medan sex har sagt 

att det inte är viktigt. Bland dem som sagt att det är viktigt anges ökad kunskap som orsak av 

flera. En säger att du inte kan arbeta ifall du inte kan läsa. En annan säger att hen måste kunna 

läsa Koranen för den är jätteviktig. En tredje säger att ett bra utbildningssystem bygger upp 

samhället. Av dem som svarat nej anger en att det ändå är viktigt för hen, medan de andra inte 

anger någon orsak.  

5.1.2 Läsvanor i Sverige 
Av de tillfrågade informanterna i Grupp 1 svarar samtliga utom en att de tycker om att läsa. 

Den som svarat nej har inte angett någon orsak till varför hen inte tycker om det. På alla 

nivåer utom SvA säger de att läsning behövs för att kunna lära sig svenska. En person svarar 

att hen får mycket information genom läsningen. Någon säger att det är roligt och spännande. 

En annan att den vill veta mer. Andra åsikter är att det krävs för att lära sig om och förstå det 

svenska samhället, att svenskkunskaperna måste öka för att man ska kunna trivas med svens-

karna, att man lär sig mycket från böcker och för att öka medvetandet. I Grupp 2 säger 

samtliga att de tycker om att läsa. Även i denna grupp återkommer att läsning är ett måste för 

att lära språket och att det krävs för att få ett bra arbete. En person menar att läs- och skriv-

kunskaper är viktigt i Sverige. En säger att hen lär sig nya saker varje gång och att det leder 

till självständighet. En annan menar att man förstår mer genom att läsa och att hen tycker om 

det. Annat som lyfts fram är att läsning ger erfarenhet, insikt och bredare kunskaper, att det 

leder till en ljus framtid, att man kan hålla sig uppdaterad om vad som händer i hemlandet och 

i världen och att det är roligt. Även i Grupp 3 tycker alla om att läsa. Men i denna grupp är 

det flera som inte svarat varför. Övriga svarar t.ex. att läsning gör en rik genom att man lär sig 

många nya saker, det leder till utbildning och nya idéer, att man genom läsförmågan kan 

hjälpa andra människor och man kan hjälpa sina barn med läxor. En säger också att ju mer 

man läser, desto mer får man tillbaka.  
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I Grupp 1 svarar trettio personer att de tycker det är svårt att läsa på svenska. Två har 

inte svarat och övriga tycker inte det är svårt. Ingen anger att de tycker det är svårt på moders-

målet. I Grupp 2 svarar arton ja på frågan om det är svårt att läsa på svenska. En svarar att det 

är svårt på modersmålet. Två har inte svarat och övriga tycker inte det är svårt att läsa. En per-

son i Grupp 3 har inte har svarat. Fyra tycker inte att det är svårt att läsa och övriga tycker det 

är svårt att läsa på svenska.  

Tabell 4–6 visar när man läser i de olika grupperna, på de olika nivåerna och vad man 

läser om man läser hemma. I Grupp 1 anger fjorton att de läser på svenska eller svenska och 

flera andra språk. En har inte svarat och övriga säger att de läser på svenska och modersmålet.  

Tabell 4  Grupp 1 – läsvanor i Sverige 

Nivå Läser 

bara i 

skolan 

Läser hemma 
och i skolan 

Hemma läser de: 

B 2 12 Läxor och lite nyheter  

C 5 21 Läxor, nyheter, posten, 
annonser, reklam, tidningar, 
kursböcker, barnböcker, 
böcker från biblioteket, 
svenska regler 

D 0 5 Läxor, grammatik, barnböcker 
för att lära mer svenska 

SvA 0 1 Arabiska  

Ej svarat: 

1 

   

 

I Grupp 2 läser tolv på svenska och modersmålet. En läser endast på engelska och övriga läser 

på svenska eller på svenska och flera andra språk.   

Tabell 5  Grupp 2 – läsvanor i Sverige 

Nivå Läser bara 

i skolan 

Läser hemma 
och i skolan 

Hemma läser de: 

B 0 5 Läxor 

C 1 17 Kursböcker, tidningar, böcker, 
posten, annonser, nyheter, på 
datorn, böcker för barnen, läxor, 
musiktexter  

D 0 4 Kursböcker, böcker och 
tidningar 

SvA 0 2 Läser och skriver på datorn, 
meddelanden till kompisar, läser 
på teven när de översätter 
engelska till svenska 

Ej svarat: 3   Ej svarat vad: 6 
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I Grupp 3 läser sex på svenska och modersmålet och övriga sju på svenska eller svenska och 

flera andra språk. 

Tabell 6  Grupp 3 – läsvanor i Sverige 

Nivå Läser bara 

i skolan 

Läser 
hemma och i 

skolan 

Hemma läser de: 

B 3 4 Läxor 

C 0 3 Kursböcker, tidningar  

SvA 0 3 På datorn, Facebook 

Ej svarat:    Ej svarat vad: 6 

 

I Grupp 1 har samtliga som besvarat frågan om det är viktigt att kunna läsa sagt att det är så. 

Tre har inte svarat. Av dem som svarat på B-nivån säger man bl.a. att det behövs för att lära 

språket, utöka ordförrådet och kunna prata med svenskar. På C-nivån säger man att det 

behövs för att få kontakt med andra och bli integrerad i samhället, för att öka både kunskap 

och medvetenhet och lära sig resonera på olika sätt. På nivå D påpekar en person att det krävs 

för att kunna trivas i Sverige och för att barnen ska få det bra. En annan menar att man kan 

lära sig så många nya saker genom att läsa. Någon påpekar att om man inte läser är man dum 

och att man bör läsa så ofta det går. Andra säger t.ex. att man måste läsa för att förstå allt 

runtomkring sig samt för att få kunskap och utbildning. På SvA-nivån finns en person som 

säger att läsning krävs för att lära nya saker.  

En person i Grupp 2 har inte besvarat frågan om det är viktigt att kunna läsa. Två har 

svarat nej, men inte preciserat varför det inte är viktigt. Övriga har sagt att det är viktigt och 

anger bl.a. följande som orsaker: På nivå B säger man att det är för att lära sig svenska och få 

ett arbete. På nivå C finns t.ex. följande argument: för att bli framgångsrik, för att förstå andra 

människor som talar samma språk på arbetet, för att få ny kunskap både för egen del och för 

familjen, att läsa mycket underlättar även den verbala biten, d.v.s. det blir lättare att prata 

svenska, för att förstå det svenska samhället med dess lagar och regler, för att utvecklas och 

att läsa är det bästa sättet att lära sig svenska på. Någon påpekar även vikten av att kunna läsa 

på sitt eget modersmål. På D-nivån säger en person att hen läser och lär sig mycket och kan 

på så vis bestämma sitt eget drömyrke. En annan säger att läsning är vägen till hens yrkesval, 

nämligen undersköterska. Någon säger också att den som kan läsa kan ta reda på mer om 

livet. Slutligen, på SvA-nivån, säger en person att läsning innebär att man kan lära sig olika 

språk och att man då kan samtala med människor. Läsning är viktigt för det gör att jag förstår 

många saker, säger en annan.  

Alla i Grupp 3 säger att det är viktigt att kunna läsa. Men på nivå B är det fem som inte 

svarat varför. Övriga säger att det är för att få kunskap och ett bra liv. På C-nivån menar man 

t.ex. att läsförmåga gör att man kan klara sig själv och slippa förlita sig på att andra ska 
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hjälpa, för att lära sig svenska och kunna kommunicera med människor och att utbildning är 

viktigt för alla. På SvA-nivån har man svarat att läsning krävs för att kunna kommunicera 

med vänner, för att lära sig språk och att det är viktigt att fortsätta läsa hela livet.  

I Grupp 1 anger tio att de inte har några böcker hemma. En har inte svarat och övriga 

säger att böcker finns hemma. Av dem som svarat i Grupp 2 säger en att hen inte har några 

böcker, förutom sin bibel. Övriga har böcker. En i gruppen har inte svarat. I Grupp 3 är det en 

person som inte har några böcker, medan övriga säger sig ha. Diagram 7-9 visar hur sprid-

ningen av böcker ser ut på de olika nivåerna, samt vilka språk böckerna är på i de fall man har 

böcker.  
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Diagram 7  Grupp 1 – böcker hemma idag 
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Diagram 8  Grupp 2 – böcker hemma 
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Diagram 9  Grupp 3 – böcker hemma idag 
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Diagram 10 visar svaren i de olika grupperna och på de olika nivåerna på frågan om man har 

lånekort på biblioteket.   
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Diagram 10  Samtliga grupper – lånekort på biblioteket 

5.1.3 Informanter med barn 
Antalet barn i Grupp 1 varierar från noll till sju. På B-nivå är det två som har ett barn, tre har 

två barn, fem har tre barn, en har fyra, en har fem och en har sju barn. En person har inga 

barn. På C-nivå är det fyra som har ett barn, två har två barn, fem har tre barn, en har fyra och 

en har fem barn. Fjorton har inga barn. På nivå D är det två som inte har några barn. En per-

son har två barn, en har tre och en har fyra. På SvA-nivå är det en person som har tre barn. I 

Grupp 2 varierar antalet barn från noll till nio. På nivå B är det två personer som har två barn 

och tre som inte har några barn. På C-nivå är det tio personer som inte har barn. Fem har ett 

barn, fem har två och en person har nio barn. På D-nivå har en person två barn och en har tre. 

Två har inga barn. På SvA-nivå är det två personer, en har ett barn och en har två. I Grupp 3 

slutligen varierar antalet barn mellan noll och åtta. På nivå B är det en som har ett barn, två 

har tre, en har fyra och två har åtta. En person har inga barn. På C-nivå är det en person som 

har två barn och två som inte har barn. På nivå SvA har en person två barn, en har tre och en 

har fem barn. I följande stycken redovisar jag i tabellform, för varje grupp, hur förekomsten 

av högläsning fördelas över de olika nivåerna, om man samtalade om det lästa samt vad som 

eventuellt lästes.  

I tabell 7 redovisas svaren för Grupp 1 om högläsning för egna barn i hemlandet och i 

Sverige. Av informanterna i Grupp 1 är det fyra vars barn är födda i Sverige. De kan alltså 

inte ha läst för sina barn i hemlandet. Av dessa är det två personer, med ett ettårigt och ett två-

årigt barn, som gjort streck på frågorna om högläsning. Jag utgår därför från att de inte läser 

för sina barn. Två personer har sina barn kvar i hemlandet och kan därför inte svara på frågan 

om högläsning i Sverige. Fyra personer med barn födda i hemlandet läste inte för dem där och 

har inte börjat i Sverige heller. En av dessa har dock vuxna barn idag. Enligt föräldrarna 

tycker/tyckte barnen om sagor och barnböcker. Men även böcker som handlar om djur, natur, 

fåglar och sport, samt flickböcker och böcker på flera språk nämns.  
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Tabell 7  Grupp 1 – högläsning för egna barn i hemlandet och i Sverige 

Nivå Högläsning  
hemland 

ja/nej 

Högläsning  
Sverige 
ja/nej 

Vad lästes i 
hemlandet? 

Samtal  
hemland 

ja/nej 

Samtal  
Sverige 
ja/nej 

B 8 ja 
4 nej 
1 född i 
Sverige 

7 ja 
5 nej  
1 barn i 
hemland 

2 böcker och siffror 
2 sagor och siffror  
4 läxor och sagor  

7 ja 
1 nej 

4 ja 
1 nej 
2? 

C 10 ja 
3 födda i 
Sverige 

7 ja 
2 ibland 
3 nej 
1 barn i 
hemland 

5 barnböcker  
2 barnb., sagor, 
berättelser 
1 Sagor  
1 Barnb. och läxor  
1 Ej svarat  

6 ja 
3 ibland 
1 nej 

7 ja 
1 ibland 
1 nej 

D 3 ja 2 ibland 
1 nej 

2 barnböcker 
1? 

2 ja 
1 nej 

2? 

SvA 1 ja 1 ja ? 1 ja 1 ja 

Samman

lagt 

22 ja 
4 nej 
4 födda i 
Sverige 

15 ja 
9 nej 
4 ibland 
2 i hemland 
 

   

 

I tabell 8 redovisas svaren för Grupp 2 om högläsning för egna barn i hemlandet och i Sve-

rige. I Grupp 2 har jag återigen delat upp informanterna utifrån vilken del av världen de 

kommer från, eftersom just frågan om högläsning är extra intressant för studiens syfte och 

frågeställningar. Informanter från Afrika med barn är åtta. Av dessa är det sex som hade barn i 

hemlandet och två som fått barn i Sverige. En av informanterna har inte svarat på frågorna om 

högläsning och en har vuxna barn och har följaktligen svarat nej på frågan om de högläser i 

Sverige. Barnen tycker/tyckte om sagor, barnböcker, Bibeln och engelska. Från Asien kom-

mer en informant med barn. Barnet tycker om svenska böcker. Av de europeiska informan-

terna är det sex som hade barn i hemlandet och två har barn födda i Sverige. Tre av dem har 

vuxna barn idag. Barnen tycker/tyckte om äventyrsböcker, fantasy, sagor och berättelser, 

romaner och noveller samt böcker om tåg och fordon.  
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Tabell 8  Grupp 2 – högläsning för egna barn i hemlandet och i Sverige 

Nivå Högläsning 
hemland 

ja/nej 

Högläsning  
Sverige 
ja/nej 

Vad lästes i 
hemlandet? 

Samtal 
heml. 
ja/nej 

Samtal  
Sverige 
ja/nej 

C – Afrika 1 ja 
3 nej (1 född i 
Sverige) 
 

2 ja 
1 nej  
1 ej svar 

1 eng., ma, 
Bibeln.  

1 ja 2 ja 
 

D – Afrika 1 ja 
 

1 nej (vuxna) 1 barnböcker  1 ja  

SvA – Afrika 1 ja 
1 nej (född i 
Sverige) 
 

1 ej svar 
1 ja (mamman 
gör) 

1 barnbok  1 nej 1 ja 

B – Asien 1 nej 1 ja   1 ja 

B – Europa 1 nej (född i 
Sverige) 

1 ja (mamman 
gör) 

  1? 

C – Europa 5 ja 
1 nej (född i 
Sverige) 

3 ja 
3 nej (vuxna) 

1 sagor  
1 skönlitt 
1 berättelser 
1 barnböcker 
1? 

5 ja 2 ja 

D – Europa 1 ja 1 ja 1 böcker  1 ja 1 ja 

Sammanlagt  9 ja 
1 nej 
4 födda i 
Sverige 
 

    

 

I tabell 9 redovisas svaren för Grupp 3 om högläsning för egna barn i hemlandet och i Sve-

rige. Fem personer i Grupp 3 läste inte för sina barn i hemlandet, medan två säger att de 

gjorde det. Av dessa fem är det fyra som skriver att de börjat högläsa för barnen i Sverige. En 

av dem anger också att hen pratar om det som läses. De två som läste för barnen i hemlandet, 

läste sagor och båda samtalade med barnen. Tre personer har barn som är födda i Sverige. En 

person har inte sina barn här. Barnen tycker/tyckte om tecknade serier, böcker på svenska, 

böcker på somaliska och barnböcker. En person har skrivit att barnen tycker om olika böcker 

och en att barnen inte tycker om några. 
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Tabell 9 – Grupp 3 – högläsning för egna barn i hemlandet och i Sverige 

Nivå Högläsning  
hemland 

ja/nej 

Högläsning  
Sverige 
ja/nej 

Vad lästes i 
hemlandet? 

Samtal  
hemland 

ja/nej 

Samtal  
Sverige 
ja/nej 

B 2 ja 
3 nej 
1 född i 
Sverige 

5 ja 
1 nej (barn 
ej i 
Sverige) 

2 sagor 
  

2 ja 3 ja 
2 nej 

C 1 nej 1 ja ?  1 ja  

SvA 1 nej 
2 födda i 
Sverige 

3 ja   3? 

Sammanlagt 2 ja  
5 nej  
3 födda i 
Sverige 

9 ja 
1 nej 

   

 

Eftersom högläsning är en så viktig del i studien väljer jag att ytterligare tydliggöra hur hög-

läsningen fördelas i de olika grupperna med hjälp av diagram 11-13.  
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Diagram 11  högläsning som barn 
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Diagram 12  högläsning för egna barn i hemlandet 
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Diagram 13  högläsning för egna barn i Sverige 
 

På frågan om man hjälper sina barn med läxor är det tio av trettio i Grupp 1 som gör det. 

Många av informanterna har inte svarat och flera anger att barnen är små. För att stötta hjälper 

man t.ex. genom att läsa och skriva med barnen. En säger att hen läser och barnen lyssnar. 

Andra repeterar vad barnen lärt sig i skolan och någon stöttar genom att förenkla och förklara 

texter eller genom att diskutera med barnen. För att uppmuntra till läsning och skrivning lånar 

man böcker, påminner om läxor, tar med barnen till biblioteket, ger beröm och små presenter 

om de studerar. Många på B-nivå säger att de uppmuntrar, men har inte angett hur de gör det.  

I Grupp 2 är det elva som inte har besvarat frågorna om de hjälper till med läxor eller 

uppmuntrar barnen till läsning och skrivning. Två säger att de inte hjälper till, och en av dem 

säger att anledningen är att barnet vill lära sig bra svenska själv. En annan skriver att barnet 

inte har några läxor, men att barnet däremot behöver pushning och uppmuntran, eftersom det 

hellre vill leka. Någon menar att barnen behöver stöttning för att utveckla erfarenheterna av 

läsning. Samma person hjälper barnen med översättning och i matematik. En säger att hen 

hjälper varje dag, men har inte förklarat hur. Någon säger att barnet är litet och behöver hjälp 

med svenska ord. Samma person har använt möjligheten att skriva mer om läsning och skriv-

ning. Hen säger att läsning och skrivning är jätteviktigt för oss, eftersom vi lär oss så mycket 

genom läsningen. Hen påpekar att vi är föräldrar och att vi därför måste hjälpa våra barn med 

allt. En person menar också att hen uppmuntrar genom att lyssna på barnet och hjälpa det när 

det läser fel.  

Fem personer i Grupp 3 hjälper barnen med läxor. Men tre av dem har inte sagt hur. En 

säger att man kan lyssna när barnen läser och den andra har skrivit att den hjälper om den kan. 

Två har skrivit att de inte hjälper till. När det gäller att uppmuntra så är det sex som gör det. 

Tre har inte skrivit hur och de andra säger att de ger beröm, köper eller lånar böcker.  
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5.2. Intervjuer  
Informanterna är följande: L1 lankesisk bakgrund; L2 rysk/arabisk bakgrund; L3 arabisk 

bakgrund; L4 somalisk bakgrund; L5 arabisk bakgrund.  

5.2.1 Hemmets och kulturens betydelse 
Hos samtliga informanter blir det tydligt att både hemmet och kulturen har en stor påverkan 

på barnens möjligheter till läs- och skrivutveckling. Alla berättar om det stöd och den upp-

muntran de upplevde som barn och vilken positiv påverkan det hade på deras egen motivation 

att lära sig nya saker. När det gäller att skapa förutsättningar för barnens språkutveckling 

berättar L5 att man i den arabiska kulturen, precis som i Sverige, leker med språket när barnen 

är yngre ”vi har det här, egna saker att man leker med det här, orden och bokstäver och…”. 

Hen arbetade tidigare som modersmålsstöd för yngre barn och såg då tydligt om barnen kom 

från familjer där man läst högt och ägnat sig åt språklekar när de var små. Det märktes främst 

genom att barnen som saknat sådant under uppväxten inte hade samma intresse för språket när 

de kom till den svenska skolan. Barnen som kom från familjer där man ägnat sig åt språkut-

vecklande lekar visade ett mycket större intresse och hade en helt annan motivation att lära 

och de hade även lättare att ta till sig det nya språket. 

L2 berättar att hen började skolan vid 7 års ålder. Det finns ingen förskoleklass i det 

ryska skolsystemet. Men de flesta barn som börjar skolan kan redan läsa och skriva. Läs- och 

skrivinlärning är därför inget som den ryska läraren behöver lägga speciellt mycket tid på. 

Barnen lär sig att läsa och skriva i hemmet. Om L2 jämför med den arabiska kulturen så me-

nar hen att det där är vanligare med fler barn, vilket innebär att föräldrarna har svårare att 

hinna med sådana saker hemma. Ryska familjer liknar mer de svenska, med ett eller två barn, 

och tre räknas som många barn. Men L2 påpekar också att möjligheterna att stötta och hjälpa 

sina barn kan vara en generationsfråga i den arabiska kulturen. Dagens 30–40-åringar kan alla 

läsa och skriva och klarar därmed att stötta sina barns kunskapsutveckling och gör det också i 

stor utsträckning. I äldre generationer var det däremot inte lika självklart med läs- och 

skrivkunskaper.  

L4 berättar att läsning i Somalia mest handlade om religion, som Koranen. Hemma 

fanns böcker, dels Koranen, men även böcker på italienska som de äldre syskonen läste. L4 

minns ännu idag böcker med bilder som hen var mycket förtjust i. Det var inte så enkelt att få 

tag i böcker. Bibliotek och affärer med böcker var ovanligt. Böcker var istället oftast knutet 

till skolan och där kunde det finnas bibliotek. Mest var det faktaböcker och böcker om reli-

gion, om islam. Skönlitteratur var inte lika vanligt.  
Skolsystemet, som det såg ut då i Somalia, går inte att jämföra med Sverige. Skolan i 

Somalia var avskild från hemmet och lärare hade mycket lite kontakt med föräldrarna. Skolan 
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skulle sköta utbildningen och föräldrarna skulle sköta hemmet och se till att barnen hade 

kläder och liknande. L4 säger att ”kommunikationen mellan dem var kanske en gång om året 

eller något, som skolavslutning alltså”.  

En annan påverkansfaktor som framkommer som en trolig orsak till skillnader i högläs-

ning i den arabiska och lankesiska kulturen är klass och om man bor i en stad eller på lands-

bygden. Det påpekas att föräldrar på landsbygden och föräldrar i arbetarklassen inte har 

samma tid att ägna sig åt att läsa för barnen och att barnen också måste hjälpa till med arbetet, 

som att plantera och liknade sysslor. Men även barnen på landsbygden går i skolan och målet 

är att barnen ska gå vidare och bli något. L2 menar att högläsning i den arabiska kulturen 

beror på om föräldrarna har yrkesutbildning eller ej. När föräldrarna har det är det vanligare 

med högläsning och med stöttning överhuvudtaget. De föräldrarna läser med sina barn. Även 

i den lankesiska kulturen hör högläsning och klass ihop. L1 påpekar att många i arbetar-

klassen är läskunniga. Men de måste jobba mer och har därför inte samma tid och möjlighet 

som i de högre klasserna att högläsa för sina barn: ”Du vet vanliga arbetarklassmammor, de 

har inte tid”. I de lägre klasserna kan det förekomma i vissa familjer. ”Men du vet de måste 

jobba och kämpa. De satsar hela sitt liv för att barnen ska ha det bra.”(L1). Högläsning före-

kommer inte i alla medelklassfamiljer. Men det är vanligare där och framförallt hos högre 

medelklass och överklass. L1 säger också att ”eliten” ställer höga krav på sina barn. De ska bli 

advokat, läkare, ingenjör, banktjänsteman eller liknade. ”Du slipper inte, det är hårda krav. 

Det är hela tiden böcker, gå in i rummet, läs, gör dina hemläxor hela, hela tiden”(L1).  

När jag frågar L2 vad hen tror är orsaken till att läsningen och högläsningen minskar i 

Sverige så menar hen att det är viktigt hur vi ser på barnen. Ser vi dem som individer eller 

bara som små barn som inget förstår. Hen ser en skillnad mellan den ryska och arabiska 

kulturen i det hänseendet. Men menar återigen att det kanske är enklare att se sina barn som 

individer och verkligen tala med dem när man har färre barn och därmed mer tid för varje 

barn. Dock menar hen att man som förälder i den arabiska kulturen gärna jämför sina barn och 

förväntar sig samma resultat hos alla. Man ser dem inte som individer som lär på olika sätt 

och har olika förutsättningar.  

L2 ser på sitt arbete att många ryska föräldrar kommer och vill att deras barn ska få mer 

läsläxor och liknade. Hen menar att både den ryska och den arabiska kulturen bygger på att 

man ska utbilda sig och få ett bra jobb. Det ligger mycket prestige i det. Man får inte vara 

sämre än någon annan. Men det kan också leda till för mycket press på barnen. Vikten av att 

kunna läsa och skriva finns både i den ryska och i den arabiska kulturen, eftersom många är 

högutbildade och man förväntar samma sak av sina barn. Men L2 tycker sig se en skillnad 

mellan kulturerna i vad man gör med sina barn. Högläsning känns inte lika högprioriterat i 

den arabiska kulturen, utan där sätter man läxläsning främst. Mammor sitter mycket tillsam-

mans med sina barn och gör läxor. Men det är mindre läsa för nöjes skull och mer läsa för att 
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lära. I den ryska kulturen värdesätter man mer nöjet att få läsa med sina barn och samtidigt 

skapa en annan sorts närhet genom att tillsammans prata om och titta i boken man läser. 

5.2.2 Muntlig/skriftlig tradition och förutsättningar  
Det framkommer att läsning funnits som tradition sedan lång tid tillbaka i Somalia, men då 

som utantillinlärning av Koranen. Enligt L4 är den somaliska kulturen inte en läsande sådan: 
[Det är] berättande, mycket berättande. Jag var väldigt förtjust i, när jag var i Somalia för 
några år sedan med mina barn och jag kom på hur det var när jag var liten att just som, på 
kvällarna de samlas och hur intresserade de var mina barn att lyssna på berättelser. Det var 
alltså mina släktingar som berättade för dem, en massa sagor.  

Barnen kan delta när de vuxna eller äldre barnen/ungdomarna berättar, genom att ställa frågor 

under berättelsens gång. Men L4 påpekar också att berättandet inte fungerar lika bra hemma i 

Sverige med de egna barnen. Det är en annan verklighet i Somalia. Där finns inte samma till-

gång till annan förströelse som datorer, mobiler och liknade som det gör här i Sverige. Inte 

heller belysningen är densamma och när det blir mörkt i Somalia så är det ett helt annat mör-

ker än i Sverige. Mörkret kommer snabbt och då blir det kolsvart direkt och ute finns inte spe-

ciellt mycket lampor. Genom att belysningen är begränsad blir berättandet mer naturligt än att 

ta fram en bok och läsa. Miljön, speciellt den som nomadfolken lever i, gör att berättandet 

också får naturlig rekvisita, exempelvis i form av ett lejon som ryter i närheten. Sagorna som 

berättas ska lära barnen hur livet som nomad är och vilka faror som lurar.  
Enligt L4 lär sig inte somaliska barn att läsa hemma. Någon sådan kultur finns inte, utan 

skolan ska lära barnen detta. Högläsning bland somaliska familjer här i Sverige tror hen inte 

heller är särskilt vanligt. Om man läser för sina barn beror på många saker, som personens 

inställning, integrationen, hur långt man kommit på sin väg in i det svenska samhället. ”För 

att det här, som jag sa från början. (…) [D]et här är inte vår, vår egen kultur är det inte, 

läsningen, utan jag personligen själv har fått lära mig att den är en ganska bra grej alltså”. Om 

högläsning förekommer i en familj tror hen beror mycket på om de somaliska föräldrarna har 

lärt sig det från den svenska kulturen och det i sin tur beror alltså på hur långt de kommit på 

sin väg att bli integrerade i det svenska samhället. På frågan hur villiga somalier är att ta till 

sig detta, menar L4 att läsvanorna bland somalierna inte är speciellt bra. Delvis beror det 

säkert just på den tradition av berättande som finns, att man föredrar den verbala biten istället 

för läsningen. Många saknar dessutom förmågan, eftersom man inte gått i skola och lärt sig 

läsa och skriva. Det gör det svårt att förstå vikten av läsande och skrivande, speciellt när man 

i hemlandet klarat sig bra utan skriftspråkliga kunskaper. L4 menar att det märks på de elever 

hen möter vilka som kommer från en bakgrund där skolkulturen varit närvarande. De eleverna 

har lättare att anpassa sig till skolan i Sverige och föräldrarna ställer större krav på barnen att 

de ska läsa och skriva. Men det är inte vanligt att somaliska föräldrar ställer krav på skolan.  
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L3 anser att den arabiska kulturen är en skriftspråklig kultur, mer än en muntlig. Även 

L5 säger att den arabiska kulturen mer lutar åt läsning och skrift. Men hen påpekar ändå att 

barnen kan efterfråga annat ”ibland barnen, jag pratar om Irak, alltså de säger berätta. De vill 

inte lyssna på det här samma, standardord att man säger hela meningar, nej ehm, berätta”. På 

frågan om det finns en muntlig tradition vid sidan av läsningen menar L5 att det fortfarande 

handlar om en bok. Men att man istället för att läsa sida upp och sida ner berättar innehållet i 

boken och på så vis fångar intresset hos barnen på ett annat sätt. När det gäller Ryssland säger 

L2 att det är ett läsande land.  

5.2.3 Utbildningens betydelse  
Av de intervjuade informanterna har samtliga, utom en, föräldrar med hög eller relativt hög 

utbildningsnivå. Flera av dem berättar hur föräldrarna hjälpte dem framåt genom att läsa med 

dem, köpa böcker, papper och liknande och hela tiden uppmuntra dem att ta för sig och lära 

mer. Att växa upp med föräldrar som var analfabeter var inget hinder. L5 berättar hur föräld-

rarna gjorde allt för att uppmuntra och stötta sina barn. Deras mål var att barnen skulle få en 

utbildning och ta sig vidare till universitetet. De köpte material till barnen för att de skulle få 

alla möjligheter att utveckla sina kunskaper och de höll sig uppdaterade om hur det gick i sko-

lan. L5 minns att föräldrarna uppmuntrade till läsning genom att i många år prenumerera på 

en tidning som hen tyckte väldigt mycket om. Hen menar att föräldrarnas engagemang gjorde 

att det kändes som de var högutbildade. L3 berättar att hen hade lätt för att lära som barn och 

att föräldrarna, speciellt pappan, alltid stöttade och peppade. Vid fyra års ålder läste hen 

bokstäver och skrev några ord och pappan motiverade hen att lära mer genom att köpa böcker, 

pennor och papper. Men L3 ville ännu mer. ”Jag sa till min pappa, jag vill läsa tidning. När 

ska jag börja läsa tidning och han sa det kommer snart och han hjälpte mig”. Pappan visade 

hur man sätter ihop bokstäver till ord. När hen sedan gjorde rätt kom pappan med beröm och 

små presenter. L3 upplevde också att hen fick mycket stöttning av sina äldre syskon som 

visade vad de gjort i skolan och lät hen prova att göra samma. 

Det synliggörs i intervjuerna att man både i den ryska och den lankesiska kulturen stäl-

ler väldigt höga krav på utbildning. L1 menar att skillnaden mellan den svenska och den lan-

kesiska kulturen är att man i den sistnämnda peppar sina barn mer att sträva uppåt. Även om 

man kommer från arbetarklassen hindrar det inte föräldrarna från att ställa stora krav på sina 

barn. I Sri Lanka betyder statusen mycket. Den som har ett industriarbete där ses inte som 

någon och får klara sig på mycket låg lön. I Sverige är det inte på samma sätt, menar hen. Här 

kan man arbeta i industrin och ändå vara någon och dessutom ha en bra lön, utan att behöva 

gå långa högskole- eller universitetsutbildningar. Men i Sri Lanka är det alltså inte önskvärt. 

Därför ställs också höga krav på läs- och skrivförmåga för att klara studierna. 98 % av befolk-

ningen är läs- och skrivkunniga, trots ett utbrett klassamhälle, och oavsett klass ser man ut-
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bildning som nyckeln till frihet. I den lankesiska kulturen är det väldigt viktigt att bli någon. 

Utan utbildning i Sri Lanka är man ingenting! Målet för alla föräldrar, oavsett klass, är att se 

sina barn på universitetet. Det finns inte samma sociala skyddsnät där som i Sverige och där-

för krävs mer av barnen när det gäller utbildning. Ungefär samma scenario beskrivs i den 

ryska kulturen. Målen är höga och om någon familjemedlem inte lyckas uppfylla de uppsatta 

målen drar det skam över hela familjen. En person utan utbildning får leva på tillfälliga arbe-

ten. Den kommer aldrig att få en tillsvidaretjänst. 

Även i den arabiska kulturen är utbildning A och O. L3 beskriver att utbildning är lika 

viktigt ”som mat”. ”Det är jätteviktigt, det är också status”. Målet för barnet som börjar åk 1 

är att fortsätta sin utbildning hela vägen till universitetsnivå. Om en ungdom skulle vilja göra 

ett studieuppehåll efter gymnasiet för att arbeta ett tag och sedan fortsätta, ses det inte med 

blida ögon. Studera gör man först, sedan arbetar man! Att inte klara sin utbildning är, precis 

som i den ryska kulturen, skamligt. ”Sen när man blir 22 år, man har inte klarar av universitet, 

då det är någonting, ja det är någonting som inte stämmer. /…/ folk tittar och stackars han, 

han kunde inte klara universitet. Han har ingen utbildning” (L3). L3 jämför med den svenska 

kulturen och menar att här är det upp till individen om den vill gå en utbildning eller inte. I 

den arabiska ställer familjen krav på att barnen ska utbilda sig. Ofta är det föräldrarna som 

planerar barnens framtid, inte individen själv. 

5.2.4 Högläsning, läsning och attityder 
L2 hävdar att Ryssland är ett läsande land. Hen berättar: 

när jag var liten, min mormor hon läste väldigt mycket för mig, väldigt, väldigt, väldigt 
mycket. Och även i skolan fr.o.m. åk 3, om jag minns rätt, innan man gick på sommarledighet 
fick man en så lång lista. De där böckerna som man måste läsa under sommaren. 

Där fanns inget val, alla måste läsa böckerna som fanns på listan. Jämfört med den arabiska 

kulturen ser L2 en skillnad i hur frekvent högläsningen är. I den arabiska är det inte lika van-

ligt med högläsning hemma som i den ryska kulturen. Men det börjar bli mer vanligt idag, tror 

hen. Även L3 säger att högläsning inte är så vanligt i den arabiska kulturen. Hen uppskattar att 

cirka 50 % högläser för sina barn. Men hemma hos L3 förekom det. Både pappan och de äldre 

syskonen läste högt för hen. Hemma fanns många olika böcker. Traditionen att högläsa har L3 

fört vidare till sina egna barn och de var väldigt engagerade. De ville titta på bilderna och 

prata om dem och de frågade om saker de inte förstod och bad om förklaringar. När L3 skulle 

fortsätta läsa fick hen inte det. Barnen frågade och ville bara veta mer och mer. Sättet att hög-

läsa varierar menar L3. Det beror på varifrån man kommer, vilka städer och om det är lands-

bygd eller större städer. I de större städerna går högläsningen ofta till så som L3 beskriver 

med sina egna barn.  

Hos L5 var det syskonen som högläste och det handlade då om olika ämnen i skolan. De 

läste böcker och förklarade för hen i många olika ämnen som exempelvis historia och mate-
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matik. När L5 var yngre brukade de berätta sagor istället för att läsa ur en bok. I L5:s hem 

fanns många böcker, eftersom hens syskon var väldigt intresserade av läsning. Det fanns olika 

sorters böcker, mest skönlitteratur. Men L5 kommer ihåg att det även fanns barnböcker som 

syskonen högläste ur.  

På frågan om det är vanligt med högläsning i arabiska familjer menar L5 att hen bara 

kan tala för vänner och släktingar och där gjorde man det. L5 har läst många barnböcker för 

sina egna barn. De lånade böcker av Astrid Lindgren på biblioteket och läste för barnen. Hen 

läste och barnen lyssnade. Sedan ställde barnen frågor om sådant de inte förstod. Om barnen 

inte ställde några frågor var det istället L5 som frågade barnen om de förstått vad boken hand-

lade om. Hen ville att barnen skulle bli engagerade i läsningen. Men ibland ville de inte och 

när de blev äldre gick de själva till biblioteket och lånade böcker. Då ville de inte diskutera 

om böckerna med L5, fast hen försökte. På frågan om L5 tror att det är vanligare i de arabiska 

familjerna att tala under tiden man läser eller läsa och barnen lyssnar menar hen att ”det beror 

på barnen också, man kan inte säga allmänt”. Det kan vara så att föräldern börjar läsa och så 

ställer barnen frågor om de inte förstår.  

Även hemma hos L4 högläser man för barnen, men speciellt den yngsta vill ibland höra 

en berättelse istället. Syskonen hjälper till att läsa för de yngre. När L4 läser för sina barn hän-

der det att hen får läsa samma bok om och om igen när barnen fastnat för en speciell saga. De 

kan prata om bilder och liknade, men att koppla till sådant som händer i barnens vardag gör 

de vanligen inte. Barnen lyssnar mest, men kan avbryta och fråga om det är något de undrar 

över. De avbryter även om L4 försöker ”fuska” i läsningen och exempelvis korta ner eller 

hoppa över text. Då protesterar barnen genast och talar om att hen inte läser rätt. 

Mormor är den som inspirerade L2 att börja läsa själv:  
Jag kommer ihåg att vi gick förbi en biograf, och det var mormor och jag bara ah men mormor 
kan du inte läsa vad det står? Nämen, du ska börja faktiskt att läsa själv och jag var typ fem år 
gammal och då, då började jag att sätta ihop de där bokstäverna som jag redan kunde och då 
fick jag fram, jag kommer inte ihåg vad det var för ord. Så började jag lära mig. 

Hemma fanns många, många sagoböcker. Både av ryska författare och sådana som var över-

satta, som Rödluvan och t.o.m. Karlsson på taket och Pippi. L2 är uppvuxen med de här 

sagorna och trodde som liten att det var ryska sagor. Hen berättar hur det gick till när mormor 

läste. ”Vi läste faktiskt tillsammans fast jag, jag kunde inte göra det.” De satt tillsammans och 

började med ett kapitel i boken och hen såg de konstiga bokstäverna i boken. Så under tiden 

mormor läste frågade hen om de olika bokstäverna. När det kom bilder i böckerna satt hen 

och fantiserade vad boken kunde handla om och vad som skulle hända och sedan läste mor-

mor. När mormor sedan läst färdigt pratade de igen om bilderna och L2 kunde ställa frågor 

om sådant hen funderade på. 

Idag läser L2 för sitt eget barn, både på svenska och ryska. När de läser pratar de om 

bilder i böckerna och hen frågar barnet om olika saker som finns på bilderna. Barnet hämtar 
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gärna böcker själv och kan till att börja med försöka låtsasläsa, men uppmanar snart till hög-

läsning. De läser inte när barnet ska sova, utan när det kommer från förskolan, eftersom L2 

känner att barnet då är mer mottagligt för att ta in kunskap.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel kommer först en diskussion om metodvalet. Därefter följer resultatdiskussioner 

och analyser av data från enkäter och intervjuer. I redovisningen av resultaten ovan delade jag 

in materialet, dels i delarna enkäter och intervjuer, dels varje del i olika underrubriker, utifrån 

de teman jag fann i analysen. För att förenkla läsningen i denna diskussionsdel använder jag 

samma indelning och samma rubriker som i resultatredovisningen. Kapitlet avslutas med en 

avslutande diskussion och förslag på framtida forskning.  

Syftet med studien är att beskriva, analysera och jämföra attityden till läsning och hög-

läsning inom olika kulturer och språkgrupper. De frågor jag utgått från är vilken attityd man 

finner hos vuxna inom olika språkgrupper när det handlar om läsning och högläsning och om 

utbildningsbakgrunden påverkar inställningen. Min utgångspunkt är att vuxnas inställning 

också påverkar barns syn på läsning och därmed deras läsintresse. Den avtagande läsförstå-

elsen hos barn och ungdomar idag är det som från början gjorde att jag valde just detta områ-

de att forska kring. 

6.1 Metoddiskussion  
Forskarens ansvar gentemot de deltagande informanterna och andra som indirekt kan påver-

kas av resultatet är stort, enligt Vetenskapsrådet (2011:12). Människor måste kunna lita på att 

forskningen håller en hög kvalitet och att forskaren inte låter sig påverkas i någon riktning. 

Speciellt viktigt i sammanhanget är att informanterna skyddas och det gör de, enligt Kvale 

och Brinkman (2009:87) i och med det informerade samtycket. Jag har i min studie beaktat 

detta genom att på intet sätt röja varken namn på personer, kommun eller skolor. Det borde 

därför inte vara möjligt att avslöja de deltagandes identiteter. Mitt syfte med studien var att få 

reda på vilken attityd som finns till läsning och högläsning inom olika språkgrupper och 

kulturer. Mina informanter har genom sitt deltagande i enkät- och intervjuundersökningen 

bidragit med sina åsikter i ämnet.  

Fördelen med datainsamlingsteknikerna var att jag fick ett mycket gediget material. 

Genom enkäterna, nittiotvå stycken, fick jag ett stort antal informanters åsikter. Nackdelen 

med enkäterna är att jag inte vet om alla till fullo förstått alla frågor, vilket kan göra att resul-

tatet inte är helt tillförlitligt. Visserligen fanns språkstöd närvarande för den stora gruppen 

informanter, den arabisktalande, och vid ett tillfälle även för den somalisktalande gruppen. 

Men jag kan inte vara helt säker på att alla frågor tolkats så som jag tänkt mig eller att perso-

nerna som hjälpte till inte på något sätt påverkat de deltagandes svar i vissa frågor. Tillför-

litligheten hade säkerligen varit större om jag endast använt informanter som behärskade 

svenska i så hög grad att de inte behövt något språkstöd. Min närvaro under enkätundersök-

ningen kan också ha påverkat svaren från informanterna, dels eftersom jag berättade att jag är 
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lärare i svenska som andraspråk, dels genom att berätta att syftet med studien är att undersöka 

attityden hos olika språkgrupper till läsning och högläsning. De kan därför eventuellt velat ge 

mig de svar de trodde jag önskade eller velat framställa sin egen språkgrupp i en positiv 

dager.  

När det gäller intervjuerna gav de mig precis den möjlighet att gå på djupet i ämnet som 

jag önskade. Och som tanken var gav de mig ett fylligare och mer läsvärt material, vilket 

ytterligare stärker giltigheten i studien, eftersom jag kunde ta med citat i resultatdelen. Med 

facit i hand, skulle jag ha valt endast denna datainsamlingsteknik, eftersom studien i och med 

de två teknikerna blev mycket omfattande. Arbetet med att analysera data har varit väldigt 

tidskrävande. På grund av tidsbrist genomfördes ingen pilotintervju för att testa intervju-

guiden. Det kan vara möjligt att en sådan hade påvisat att vissa frågor kunnat omformuleras 

eller att några kunnat bytas ut mot andra. Dock uppfattar jag att guiden fungerade tillfredsstäl-

lande vid intervjuerna.  

Mitt urval är till viss del ett bekvämlighetsurval, genom att närhetsaspekten fått styra 

valet av kommun. Men det krävdes att tillräckligt många invandrade elever fanns i vuxenut-

bildningen i kommunen för att jag skulle få ihop ett så omfattande material som jag önskade. 

Denscombe (2009:39) menar att bekvämlighetsurval bygger på att forskaren tar första bästa 

informant som finns till hands. Men jag tycker inte det är fallet med mina informanter. Trots 

allt måste de passa i studien, d.v.s. komma från ett annat land och dessutom studera på vuxen-

utbildningen på någon av de nivåer jag önskade. Denscombe (ibid) hänvisar dock till en 

annan forskare som menar att man utifrån de tidsbegränsningar som oftast råder under forsk-

ningsprojekt vore dum om man inte valde den undersökningsplats som låg närmast till.  

6.2 Resultatdiskussion – analys av enkäter 
I följande avsnitt diskuteras och analyseras resultaten från enkäterna. De grupper som ingår i 

enkätundersökningen är följande: Grupp 1 – arabisktalande; Grupp 2 – blandade modersmål; 

Grupp 3 – somalisktalande.  

6.2.1 Läsvanor i hemlandet 
Den kultur man växer upp i påverkar naturligtvis hur ens framtida liv kommer att se ut. En 

stor skillnad som framträdde mellan de olika språkgrupperna när det gäller läsvanor var om 

man fick stöd hemifrån eller inte i sin första läsinlärning. Den grupp som skiljde sig allra mest 

var den somalisktalande, där ingen av informanterna lärde sig läsa hemma och endast två upp-

gav att de lärde både i skolan och hemma. Andelen som lärde sig läsa antingen hemma eller 

både hemma och skolan är större i de andra två grupperna, med den skillnaden att det i Grupp 

2 också finns samma tendens hos dem med afrikansk bakgrund som i den somaliska gruppen, 

d.v.s. några få lärde sig på annat sätt än i skolan. Det innebär att informanterna i Grupp 1 och 
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även övriga med afrikansk bakgrund var mer utlämnade till det Kamhi och Catts (2012) 

beskriver, nämligen skillnaden i kunskaper hos enskilda lärare om vilka läsinlärningsmetoder 

som fungerar bäst för elever och klasser. Precis som Alatalo (2011) skildrar så är den kompe-

tens lärare behöver komplex och stora krav ställs på lärarens skicklighet både i att lära ut, men 

även att kunna anpassa sin undervisning efter varje individs behov. För att klara det menar 

Alatalo att läraren måste ha förmågan att upptäcka både elevers styrkor och deras svagheter.  

Resultaten i andel som läste som barn följer samma mönster som ovan. Gruppen med 

informanter med afrikansk bakgrund har högst andel (d.v.s. räknat i procent) personer som 

läste annan litteratur än sådan man förknippar med läsning som barn. En orsak till detta kan 

vara att läsningen mer förknippades med skolan än hemmet. Det framgår att endast fyra infor-

manter med denna bakgrund nämnde barnböcker. Förutom tidningar kan övrig litteratur som 

anges mer höra till skolområdet än hemmiljön, vilket ytterligare stärker tesen att läsning är 

något som hör ihop med skolarbete. Tittar man vidare i Grupp 2 blir ett annat mönster tydligt 

bland dem som svarat på vilken litteratur de läste som barn. Här nämns barnböcker och någon 

preciserar med Astrid Lindgrens Karlsson på taket och Ronja Rövardotter och senare romaner 

av Tolkien och deckare av Agatha Christie. Bland dessa informanter är det också betydligt 

vanligare att man lärde sig läsa både i skolan och i hemmet. Kamhi och Catts (2012) menar att 

bakgrunden spelar en mycket stor roll för de förutsättningar barn har till en lyckad skolut-

veckling. De hävdar att uppväxten i en läsande och skrivande kultur medför större kunskap 

om bokstäver, ord och böcker och att sådan kunskap samlas från det barnen föds tills de bör-

jar skolan. Detta skapar en helt annan förberedelse inför skolstarten, enligt dem.  

När jag analyserar resultaten av enkäterna drar jag slutsatsen att informanterna med afri-

kansk bakgrund inte har haft samma möjligheter som övriga att samla kunskap om bokstäver, 

ord och böcker. En förutsättning för att kunna samla denna kunskap är tillgången till böcker. 

Sénéchal och LeFevre (2002) ser tillgången till böcker i hemmet som en indirekt positiv fak-

tor för barns läsutveckling och läsförmåga. En annan viktig effekt av böcker och sagoläsning 

är att barnens receptiva ordförråd får en positiv utveckling, vilket är ett krav för framtida skol-

framgång. Enligt Littman (1999) krävs ett ordförråd på cirka 30 000 ord för att förstå läro-

medlen på högstadiet. Slutsatsen att informanterna med afrikansk bakgrund inte haft samma 

förutsättningar drar jag också utifrån den litteratur som de såg sina föräldrar läsa, om de läste. 

Nio av dem med afrikansk bakgrund såg inte föräldrarna läsa. En med asiatisk och en med 

europeisk bakgrund säger samma sak. Hos dem med europeisk bakgrund säger en majoritet 

som såg föräldrarna läsa att de läste böcker och tidningar. En säger att de läste jämt och att de 

då läste skönlitteratur och historisk litteratur och en nämner kärleksromaner. Därmed tolkar 

jag resultaten som att dessa föräldrar läste mer för nöjes skull än föräldrar från andra kulturer. 

Av dem med afrikansk bakgrund var det ingen som såg föräldrarna läsa skönlitteratur och av 

dem med asiatisk var det en. Inte heller i den arabisktalande gruppen tycks det vara särskilt 
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vanligt med skönlitteratur. En relativt stor andel av de deltagande informanterna har angett att 

både böcker och tidningar fanns i hemmet. Men utifrån resultatet om vad som lästes förekom 

förmodligen inte speciellt mycket skönlitterära böcker i vissa av grupperna, utan mer i form 

av fackinspirerade böcker och religiösa, som Koranen och Bibeln, och som tidigare nämnts är 

det mer läsning för att lära, än läsning för nöjes skull. Som Kamhi och Catts (2012) påpekar 

startar inte vägen till en god läsare i skolan, utan tvärtom bör den inledas långt före skolstar-

ten och fortsätta tills barnet utan större ansträngning kan avkoda ord korrekt. Ser man till möj-

ligheten att bli en god läsare är avkodningen en av byggstenarna som krävs. Men enligt The 

Simple View of Reading (SVR) räcker inte det (Fouganthine, 2012). För att bli en god läsare 

krävs både en säker avkodning och förståelse, d.v.s. språkförståelse. Om en av dessa kompo-

nenter saknas är inte läsning möjligt. Tunmer och Chapman (2012) påpekar att SVR inte är en 

komplett modell, utan att andra saker också påverkar, exempelvis det mentala lexikonet, hur 

många ordbilder man kan och hur bra man förstår ordens innebörd. Ett sätt att bygga upp ord-

förrådet är att tidigt börja läsa böcker tillsammans med sina barn och samtala om innehållet. 

En viktig indikator för framtida skolframgång är just huruvida högläsning förekom i 

hemmet när informanterna var barn. I alla grupper har informanter svarat att högläsning fanns. 

Men för att högläsningen ska ge den effekt som önskas, d.v.s. språkutveckling hos barnen, 

krävs en dialogisk miljö lik den som beskrivs i Kotamans (2007) och Blom-Hoffmans et als. 

(2007) studier. Det är endast en grupp där man bara nämner sagor, böcker och barnböcker och 

det är den europeiska. I framförallt dem med afrikansk och arabisk bakgrund förekommer 

många andra typer av litteratur som läxor, Koranen, Bibeln och tidningar. Denna typ av 

läsning inspirerar oftast inte till sådana samtal med barnen som är språkutvecklande. Precis 

som Bakhtin (i Dysthe, 1996) påpekar skapas inte mening av individen, utan i samspel med 

andra, av ett vi. Bra samtal mellan föräldrar och barn kan göra att barnen uppnår just den 

förståelse som Bakhtin eftersträvar och som kommer av respons och återkoppling. Den typen 

av förståelse kan lättare uppstå hos barnen om man diskuterar böcker man läser och kopplar 

innehållet och handlingen till barnens eget liv. Även om många av informanterna säger att 

samtal förekom kring läsningen är det i vissa fall tveksamt om det var den typ av dialogiska 

samtal som både Bakhtin och Dysthe förespråkar.  

I samtliga grupper anger en majoritet att de läste som vuxna i hemlandet. Detta är väl-

digt viktigt med tanke på att läsvanorna kan vara styrande för förmågan att tillägna sig ett 

andraspråk hos dem som är tvungna att lämna sitt hemland av olika orsaker. Myrberg et al. 

(2000) påpekar att det finns tendenser till att invandrares integrering i samhället är beroende 

av deras läs- och skrivkunskaper. Många av mina informanter har också insett detta och 

menar att läs- och skrivkunskaper är avgörande för att få ett bra arbete. Den grupp som skiljer 

sig från övriga två är Grupp 3. Där menar nästan hälften att läs- och skrivkunskaper inte 
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behövs. De har inte angett varför, men min tolkning är att det trots bristande läs- och 

skrivförmåga gått att hitta en försörjning i hemlandet.  

6.2.2 Läsvanor i Sverige 
När det gäller läsvanor idag hos informanterna är det en klar majoritet som anger att de tycker 

om att läsa. De uppger att de läser både hemma och i skolan. God läs- och skrivförmåga är 

alltså, enligt Myrberg et al. (2000), A och O för integration i det svenska samhället. För dem 

som har svårt att tillägna sig svenska språket i både tal och skrift begränsas möjligheterna till 

arbete, eftersom kraven på kunskaper i läsning och skrivning är så höga i Sverige. Som anled-

ning för att läsa anger många av informanterna just att kunskaperna behövs för att lära sig 

språket och komma in i samhället. Men att det inte är helt enkelt framgår av deras svar på frå-

gan om de tycker det är svårt att läsa på svenska. En övervägande majoritet svarar ja. Tittar 

jag på vad de läser finns en skillnad mellan nivåerna. På B-nivå uppges vanligen att man läser 

läxor. På övriga nivåer är variationen betydligt större. Att det är viktigt att upprätthålla läs-

ningen även i vuxen ålder framkom i IALS-studien (ibid). Författarna hävdar att läsutveck-

lingen avgörs av de dagliga läsvanorna. En läskrävande omgivning gav en positiv effekt på 

läsförmågan. Men för personer som ligger på en låg nivå är det inte så enkelt att klara de krav 

som ställs i en läskrävande omgivning. De har helt enkelt inte förutsättningarna, vilket också 

visade sig i en uppföljande studie (Myrberg et al., 2000) där nära var tredje av invandrarna 

inte klarade läsning på en nivå över 1, d.v.s. den lägsta nivån. Mer än 10 % av deltagarna i 

den senare studien uppgav också att de hade dålig eller ingen läsförmåga alls på sitt moders-

mål. Det ledde till att denna grupp varken deltog i arbete eller studier i samma utsträckning.  

Jag kan inte se någon större skillnad mellan grupperna när det gäller attityden till läs-

ning. Majoriteten i alla grupper säger att de tycker om att läsa och att läsning är en viktig för-

måga att ha. Skillnaden ligger istället i sättet att beskriva varför man tycker om det. I de grup-

per som ligger på högre nivå i studierna, d.v.s. de som har en längre utbildningsbakgrund, 

finns mer utförliga beskrivningar. De som har en akademisk bakgrund har en helt annan vana 

vid att uttrycka sig i skrift. Även om brister i andraspråket ställer till bekymmer, så syns det 

ändå att innehållet i det de skriver är ett helt annat än hos informanter på lägre nivå. Enligt 

Myrberg et al. (2000) kan man se en koppling mellan social bakgrund och läsförmåga, även 

när utbildningsnivån var densamma. De hävdar att personer från högre socialgrupper överlag 

hade bättre förutsättningar att klara sig i det nya landet än dem från lägre. Resultaten av enkä-

terna visar även en skillnad mellan kulturer. Exempelvis studerar samtliga, utom en, med 

europeisk bakgrund på C-nivå eller D-nivå. Sex av nio studerar i 3C7 och en i 3D. I gruppen 

                                                 
7 I SFI-undervisningen finns två nivåer på B-spåret, 1B och 2B, och två nivåer på C-spåret, 2C och 3C. 1B och 
2C har en avsevärt långsammare studietakt än 2B och 3C. Speciellt 3C har en snabb studietakt och progression 
och det är ingången för de flesta med akademisk bakgrund. 1B är den lägsta nivån, om man bortser från 
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med personer med somalisk bakgrund är det bara tre av tretton som studerar på C-nivå. Sju 

studerar på B-nivå och fem av dem är på den lägre B-nivån. Tre studerar på svenska som 

andraspråk på grundnivå, men av dessa har två varit väldigt länge i Sverige, en i 11 år och en i 

nästan 20 år. En viktig orsak till dessa skillnader är dock de förutsättningar till skolgång som 

funnits i de olika länderna. I Somalia har det varit krig och oroligheter under väldigt lång tid, 

medan de europeiska länderna oftast haft en mycket väl fungerande skolgång. Jämför jag 

ytterligare ett steg kan jag bekräfta min tes att oroligheterna i Somalia betytt mycket för 

utbildningsmöjligheterna. Personerna i Grupp 2 med afrikanskt ursprung, en majoritet från 

Eritrea, verkar ha haft helt andra förutsättningar. I denna grupp går sjutton av nitton på C-, D- 

eller SvA-nivå. Resultatet är detsamma i den arabisktalande gruppen där majoriteten infor-

manter kommer från Syrien. Här går trettiotre av fyrtiosju på C-, D- eller SvA-nivå.  

Myrberg et al. (2000) hävdar att bristande läsförmåga leder till en ond cirkel som är svår 

att ta sig ur. Sådana okvalificerade arbeten som tidigare fanns, där man ofta klarade sig med 

lägre eller ingen utbildning alls tenderar att försvinna mer och mer på grund av omstrukture-

ringar på arbetsmarknaden. Det innebär att det istället blir större krav på läsförmåga i de arbe-

ten som finns kvar. Enligt författarna leder det till att personer som ligger längst från arbets-

marknaden får ännu sämre förutsättningar att få ett arbete och att arbetslösheten i dessa grup-

per därför ökar. Rapporten av Myrberg et al. är relativt gammal och idag är klimatet och kra-

ven på arbetsmarknaden tyvärr ännu högre. 

Av den anledningen är det ännu viktigare att som invånare i Sverige vara läs- och skriv-

kunnig på en hög nivå. Speciellt ser jag det som viktigt för föräldrar som på så vis har möjlig-

het att stötta sina barn i läs- och skrivutvecklingen för att säkra att läsförståelsen inte sjunker 

mer än den redan gjort (Skolverket, PISA 2012b). Många av de lågpresterande eleverna var 

just elever med utländsk bakgrund, enligt PISA 2009 (2012a:9). En tolkning jag gör av anled-

ningen till att informanterna tycker det är svårt att läsa och förstå svenska är att många av dem 

inte har så stor erfarenhet att läsa olika sorters litteratur, vilket krävs för att få en god läs-

förståelse. På grund av det skulle de själva behöva stöttning i form av instruktioner så som 

Blom-Hoffman et al. (2007) beskriver i sin studie där man använde videofilm för att visa 

föräldrar hur de skulle gå till väga vid dialogiska samtal. Föräldrarna fick även ett häfte där de 

kunde gå tillbaka och repetera de viktigaste bitarna från videon. Positivt är att många av infor-

manterna säger att de har böcker hemma, vilket också är en faktor som påverkar barnen. 

Kamhi och Catts (2012) använder termen läs- och skrivsocialisering när de beskriver vilka 

kulturella och sociala faktorer som påverkar läsinlärning. De menar att barn som kommer från 

en bakgrund där böcker saknades hemma har sämre förutsättningar inför skolstarten, eftersom 
                                                                                                                                                         
alfabetiseringsgruppen som är A-spåret. D-spåret är den sista nivån och därifrån går eleverna ofta vidare till 
Svenska som andraspråk grund på Komvux.  
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de har mycket liten kunskap om läsande och skrivande och vad det innebär. Dock vet jag inte 

vilken sorts litteratur informanterna har hemma. Men flertalet av dem har lånekort på biblio-

teket, vilket ger större möjligheter till variation i läsningen. Det framkom i Myrberg et als. 

rapport (2000) att personer med icke-svensk bakgrund är betydligt flitigare biblioteksbesökare 

och att även de med lägst läsförmåga läste böcker oftare än vad infödda svenskar gjorde.   

6.2.3 Informanter med barn 
När jag jämför vad informanterna anger att de läste för sina barn i hemlandet är det glädjande 

nog en hel del som säger sagor och barnböcker. Det finns en skillnad hos informanter i alla 

grupper, jämfört med vad deras föräldrar läste för dem. En farhåga är ju annars att ens egen 

bakgrund påverkar hur man själv beter sig som vuxen. Glädjande är också att fem personer i 

Grupp 3, som skrivit att de inte läste för barnen i hemlandet, har börjat med det efter ankoms-

ten till Sverige. Att den språkliga hemmiljön är oerhört betydelsefull för barns språkutveck-

ling intygar många forskare. Nauclér (2004) hänvisar till ett antal studier som undersökte 

vilken påverkan språkanvändning i hemmet har på barnens läs- och skrivförmåga. Det visade 

sig att barn som deltagit i sådan sagoläsning där man involverade barnen i läsningen, exem-

pelvis genom att koppla händelserna i boken till barnens egen verklighet, klarade sig mycket 

bra i skolan. De barn som däremot kom från familjer där en skriftspråkande kultur inte fanns 

fick ofta stora svårigheter i den grundläggande läs- och skrivinlärningen.  

Många av föräldrarna i studien uppger att de inte hjälper sina barn med läxor. Detta kan 

tyckas märkligt då många av dem poängterar vikten av läs- och skrivförmåga. Enligt Drum-

mond och Stipek (2004) efterlyser utbildare större engagemang från föräldrar. Men som jag 

ser det är det kanske inte så konstigt. Ofta anammar barnen både den nya kulturen och det nya 

språket snabbare, vilket kan leda till en kulturkrock där föräldrarna känner att de inte ligger på 

samma nivå som sina barn. För vissa kan det också vara så, även om det inte framgår i denna 

studie, att föräldrarna inte riktigt accepterat det nya landet och helst vill flytta någon annan-

stans. Då blir det nya språket inte lika viktigt att lära sig. Geiger (1996) har exempelvis sam-

talat med somaliska kvinnor som ansåg att barnens moraliska fostran var viktigare än att de 

skulle ha kunskaper i svenska språket. Anledningen var dels att kvinnorna från början inte 

hade någon önskan att stanna i Sverige, dels att de ansåg att vårt svenska samhälle saknade 

normer och regler och att barnen kunde påverkas negativt av detta. För dem var det istället 

arabiskan som var det viktiga, d.v.s. religionens språk. Även Länsstyrelsen i Södermanland 

(u.å.) är inne på samma linje. De menar att vi ofta ser kulturkrockarna mellan invandrade 

personer och svenska personer som det stora bekymret. Men de anser att det är allvarligare 

med de kulturkrockar som sker just mellan barn och föräldrar. Dessa kan leda till att barnen 

får en mycket strängare och hårdare uppfostran här i Sverige än de skulle ha fått i hemlandet, 

där föräldrarna är trygga med kulturen.  
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Många föräldrar har lämnat frågan om stöttning med läxor obesvarad i enkäten, vilket 

jag tolkar som att de inte hjälper barnen. Av dem som svarat märks en skillnad, beroende på 

vilken nivå man studerar. Personer på B-nivå svarar vanligen lika generellt som föräldrar i 

Drummonds och Stipeks studie (2004), nämligen att man läser och skriver eller lyssnar när 

barnet läser. Hos dem med gedignare utbildningsbakgrund, d.v.s. C-, D-nivå och SvA-nivå, 

speciellt C-nivå, är svaren något mer uttömmande som att repetera arbetet från skolan, 

förenkla, förklara eller diskutera texter och ord och hjälpa till med översättning mellan 

svenska och modersmålet. Även när det gäller uppmuntran finns en skillnad mellan nivåerna, 

men också mellan grupperna. Här har framförallt Grupp 1 på C-, D- och SvA-nivå gett 

uttömmande svar, t.ex. att låna eller köpa böcker, påminna om läxor, gå till biblioteket eller 

berömma och ge små presenter när barnet arbetar bra. I Grupp 2 säger en informant att hen 

pushar sina barn att utveckla sin läsning och en säger att hen lyssnar och uppmuntrar barnet i 

läsningen genom att rätta när barnet läser fel. Detta tyder på att nivån på studierna har 

betydelse för möjligheten att uttrycka sig skriftligt på sitt andraspråk och det tycks även ha 

betydelse för möjligheten att stötta och uppmuntra sina barn. I Drummonds och Stipeks 

studie, där föräldrarna var låginkomsttagare, framkom att en majoritet stöttade sina barns 

läsning genom att förklara ord de inte förstår, vilket alltså starkt påminner om svaren från 

elever på nivå B i min studie. Däremot är svaren i Drummonds och Stipeks studie på frågan 

om uppmuntran mer utvecklade än hos mina informanter på B-nivå, där endast två besvarat 

frågan. En säger att hen köper eller lånar böcker och den andra uppger att hen säger till barnen 

att läsa mycket. Hos Drummond och Stipek nämns exempelvis inköp av presenter eller böcker 

och att gå till biblioteket. Men också att samtala om bokens innehåll eller att låta barnet läsa 

för yngre syskon, d.v.s. mer i stil med svaren från de högre nivåerna i min studie.  
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6.3 Resultatdiskussion - analys av intervjuer 
Nedan diskuteras och analyseras resultaten från intervjuerna. Informanterna är följande: L1 

lankesisk bakgrund; L2 rysk/arabisk bakgrund; L3 arabisk bakgrund; L4 somalisk bakgrund; 

L5 arabisk bakgrund.  

6.3.1 Hemmets och kulturens betydelse 
Mina informanter var överens om att föräldrars stöttning är väldigt viktig och att den hade en 

positiv påverkan på deras egna möjligheter att lära nya saker. Positivt är att de tagit det med 

sig när de uppfostrar sina egna barn. L5 berättar att man i den arabiska kulturen ”leker” med 

språket, med ord och bokstäver. I sitt tidigare arbete som modersmålsstödjare såg hen en tyd-

lig skillnad mellan barn som fått möjlighet till språklekar och dem som inte hade det. De 

förstnämnda hade ett helt annat intresse för språket och större motivation för att lära sig sitt 

nya språk. Precis det här såg även Körling (i Letmark, 2014b) hos de elever vars föräldrar 

hade högläst för dem. De var både mer nyfikna på skriften och hade större ordförråd. L4 

menar också att hen kan se på somaliska barn om de kommer från en familj där skolkulturen 

varit närvarande. De barnen har mycket lättare att anpassa sig till skolan i Sverige (se 5.2.2) 

och där menar Alatalo (2011) att det är oerhört viktigt för barns självförtroende att de klarar 

att anpassa sig till den svenska skolkulturen då det är en förutsättning för att utveckla en god 

läsförmåga.  

Men det är inte bara barnen som ska anpassa sig. Även skolan måste anpassa sig och 

stötta elever med annan bakgrund än svensk. Alatalo (2011) beskriver att lärare behöver 

kunskaper inom många områden för att kunna reducera risken för utvecklandet av läs- och 

skrivsvårigheter. Här behövs, enligt mig, också goda kunskaper hos lärare om andraspråkets 

utveckling. Detta behövs för att kunna utröna om en elev med svenska som andraspråk har 

reella svårigheter eller om svårigheterna kommer av att andraspråket ännu inte är fullt 

utvecklat, vilket enligt Cummins (2000) tar minst fem år. Han påpekar att detta är tiden som 

krävs innan eleverna kan hantera sitt nya språk på en akademisk nivå. För att det ska bli 

möjligt måste alla lärare anpassa undervisningen utifrån dessa elevers behov. Det går inte, 

enligt honom, att lägga ansvaret på lärare i svenska som andraspråk, eftersom de träffar 

eleverna endast under en begränsad del av skoldagen.  

Viktigt i sammanhanget är också att förväntningarna på barn med ett annat modersmål 

är de samma som för barn med svenska som modersmål. I Nauclérs studie (2004) visade det 

sig att förskolepersonalen har helt andra förväntningar på de turkiska barnen än de har på de 

svenska, som involveras på ett helt annat sätt i sagoläsningen. Risken med detta beteende är 

att en ond cirkel skapas där barn med en annan bakgrund inte får samma möjligheter att visa 

sina kunskaper som de svenska barnen, vilket i förlängningen kan leda till sämre förutsätt-
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ningar i läs- och skrivinlärningen. Catts, Kamhi och Adlof (2012) beskriver i Matteuseffekten 

vad en långsam start på läsinlärningen kan innebära för barn. De riskerar att hamna i en nedåt-

gående spiral där misslyckanden blir vardag och leder till en motvilja mot läsning och skriv-

ning, som leder till ännu sämre läs- och skrivförmåga och ännu mer motvilja mot läsning och 

skrivning och så vidare. Den nedåtgående spiralen är ett faktum! Författarna hävdar att läs-

ningen är nyckeln till ett utbyggt ordförråd, kunskap om hur man resonerar och samtalar, samt 

insikt om mer avancerade grammatiska strukturer.  

När det gäller att stötta sina barn beskriver L2 skillnaden mellan föräldrar från den ara-

biska och ryska kulturen som att de förstnämnda inte har samma möjligheter, eftersom de ofta 

har fler barn. Hen menar att tiden inte räcker till för att göra sådana saker hemma, något som 

också framkommer i Drummonds och Stipeks studie (2004). Där hävdar föräldrar att de inte i 

samma utsträckning som andra klarar att hjälpa sina barn på det sätt man från skolhåll skulle 

önska. Föräldrarna anser istället att deras främsta uppgift är att hålla barnen med kläder och 

att stötta dem emotionellt. Vi måste därför ta hänsyn till att alla barn inte har samma förutsätt-

ningar. Obondo och Benckert (2001) poängterar att barn påverkas av sin omgivning, speciellt 

hemmets, vilket leder till olika värderingar och mönster för skriftspråkande.  

6.3.2 Muntlig/skriftlig tradition och förutsättningar 
Att den somaliska kulturen är en muntlig sådan framkom tydligt genom L4:s uttrycksfulla 

beskrivning av sitt besök i Somalia för ett antal år sedan. Hen återupplevde sin barndoms 

kvällar där spännande sagor berättades. Men tydligt blev också att det inte går att återuppleva 

kvällarna i Sverige. Hen beskrev att miljön i Sverige inte är densamma. Det blir alltså väldigt 

påtagligt även här att barn färgas av sin omgivning, precis som Obondo och Benckert (2001) 

säger. I Sverige finns andra faktorer, t.ex. mobiler och datorer, som erbjuder förströelse på ett 

sätt som inte fanns i Somalia i samma utsträckning. Men det handlar inte enbart om mobiler 

och datorer, utan även utemiljön. I Somalia fanns inte gatlyktor och lampor på samma vis som 

det gör i Sverige och mörkret är mer kompakt än här. L4 menar därför att läsning inte var en 

lika naturlig del i kulturen som berättandet var. Det fanns helt enkelt bättre förutsättningar för 

berättande. Hen påpekar också att det är därför det inte är speciellt vanligt att somaliska barn 

lär sig att läsa hemma. Av samma anledning tror hen inte att högläsning är speciellt vanligt 

förekommande bland somaliska familjer i Sverige.  

Med denna information i åtanke är det inte underligt att det i Obondo och Benckerts stu-

die (2001) också framkommer att somaliska familjer inte har några speciella rutiner vid lägg-

dags. Inga sänglampor finns, eftersom barnen inte läser vid läggdags. Enligt författarna håller 

somalier den muntliga traditionen högre, precis som L4 påpekar ett flertal gånger under 

intervjun: ”[Läsningen] är inte vår, vår egen kultur […]. Att då komma till den svenska kultu-

ren där läsning och sagoläsningen är nära på ett krav måste vara en kulturkrock som är svår att 
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överbrygga. L4 menar att hen personligen har lärt sig att läsning ”är en ganska bra grej alltså”. 

Men för att komma till den insikten krävs ett visst mått av integrering i det svenska samhället, 

eftersom läsvanorna bland somalier inte är speciellt bra. L4 påpekar dock att det inte behöver 

bero på ovilja, utan snarare oförmåga. Många är inte läs- och skrivkunniga och har därför 

svårt att förstå att läsning och skrivning anses så viktigt i Sverige. I hemlandet krävdes inte 

dessa förmågor för att klara sig.  

Den arabiska kulturen anses av både L3 och L5 vara mer av en skriftspråklig än muntlig 

kultur. L5 säger dock att barnen ibland tröttnar på att höra böcker läsas ord för ord och istället 

vill höra någon berätta. Körling (i Letmark, 2014b) hävdar att muntligt berättande inte är jäm-

förbart med läsning. Högläsningen förbereder barnen för att bli självständiga läsare genom att 

skapa nyfikenhet på skriftens budskap och barnen blir också mer skriftspråkligt medvetna 

med ett större ordförråd. Men L5 påpekar att det ändå inte handlar om en muntlig kultur, utan 

endast om ett annat sätt att fånga barnens intresse för boken. Om vi ser detta ur ett dialogiskt 

perspektiv handlar det inte i första hand om muntlig eller skriftlig kultur, utan om huruvida vi 

kommunicerar med varandra. Bakhtin (i Dysthe, 1996) anser att livet i sig självt är dialogiskt. 

Enligt honom existerar vi endast i förhållandet till andra människor och det är i kommunika-

tionen vi får kännedom om oss själva. Så sker också inlärningen, i samspel med andra eller i 

samspel med de texter som läses eller lyssnas på. I Blom-Hoffman et als. studie (2007) var 

syftet att förbättra barnens verbala förmåga och göra dem till goda sagoberättare. Språk-

förståelse är ett av benen som krävs för att läsning ska bli möjligt, i enlighet med The Simple 

View of Reading (Fouganthine, 2012). Sett ur den synvinkeln är inte den muntliga traditionen 

fel, eftersom den utvecklar en stark verbal språkförståelse. Problemet är att man mer eller 

mindre väljer bort skriftspråket och därmed missar de viktiga faktorer som Körling påpekar 

och då haltar det andra benet i SVR, avkodningen. Ett ytterligare bekymmer i sammanhanget 

är att den svenska skolan inte klarar att ta tillvara muntliga kunskaper på samma sätt som 

skriftspråkliga (Cummins, 2000; Nauclér, 2004; Obondo och Benckert, 2001) 

6.3.3 Utbildningens betydelse 
En majoritet av informanterna har föräldrar som är relativt välutbildade eller mycket välut-

bildade. Det märks också i sättet de blev uppmuntrade som barn att föräldrarna skattade 

utbildning högt och ville att barnen skulle få ett bra liv. I de flesta representerade kulturerna 

framgår att utbildning är något mycket viktigt som ställer stora krav på invånarna i de olika 

länderna. Enligt mina informanter var deras föräldrar oerhört stöttande och peppade dem som 

barn. Men jag kan även tolka in ett mått av nödvändighet i det, eftersom brist på utbildning är 

något icke önskvärt, framförallt i de lankesiska, ryska och arabiska kulturerna. För den som 

inte lyckas ta sig framåt och klara en högre utbildning väntar en framtid där chansen att få ett 

tillsvidarearbete är minimal. L3 påpekar t.ex. att tonåringar som vill göra ett studieuppehåll 
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efter gymnasiet knappt existerar i den arabiska kulturen, eftersom föräldrarna i princip inte 

skulle tillåta det. Vanligen är det de som bestämmer hur barnens framtid ska se ut. För mig, 

som lever i den svenska kulturen där individen är i centrum och vi uppmanar våra barn till 

självständighet, känns detta väldigt hårt. L3 menar också att den skillnaden mellan våra kul-

turer är väldigt tydlig. Dock inser jag att man i de ovannämnda kulturerna i och med de höga 

kraven på utbildning har en mycket positiv attityd till läsning. Utbildning är status och för att 

klara sig hela vägen till en universitetsutbildning krävs en synnerligen god läs- och skrivför-

måga. Resultaten i IALS-rapporten, som Myrberg et al. (2000) redovisar, visade också med 

tydlighet att kopplingen mellan läsförmåga och social bakgrund var ett faktum i alla de delta-

gande länderna, trots att hänsyn togs till utbildningsnivån. När den var densamma presterade 

ändå personer från högre socialgrupper bättre än dem från lägre.  

I den lankesiska kulturen påpekar L1 att klass inte spelar någon roll för ambitionen att 

sträva uppåt mot en bra utbildning. Samma sak framkom i Drummonds och Stipeks studie 

(2004) där föräldrar med låga inkomster såg utbildning som är väg uppåt i samhället. L1 

menar också, precis som L3, att det är stor skillnad mellan våra kulturer. Förutsättningarna är 

inte desamma i Sverige och Sri Lanka. Här i Sverige är du någon även om du arbetar i 

industrin. I Sri Lanka är ett industriarbete inte värt något. Vikten av utbildning framhålls 

upprepade gånger av L1 som säger att 98 % av landets befolkning är läs- och skrivkunniga 

och det trots att klassamhället är utbrett i landet. Utbildning är detsamma som nyckeln till 

frihet hos alla, oavsett klass.  

När det gäller vidareutbildning här i Sverige visar Myrberg et al. (2000) att för andra-

språkstalare med en mycket god läs- och skrivförmåga finns ingen skillnad mellan invandrade 

personer och svenska, när det gäller antal deltagare i den svenska vuxenutbildningen på sam-

ma nivå i läs- och skrivförmåga. Flera av mina informanter har vidareutbildat sig på hög nivå 

efter ankomsten till Sverige och/eller har hög utbildning med sig från hemlandet. Detta tar jag 

som ett bevis för att föräldrarnas uppmuntran, och säkerligen också krav, har gett resultat när 

det gäller läs- och skrivförmåga och förutsättningar att klara högre utbildning. Taube och 

Fredriksson har, enligt Myrberg et al. (ibid:11), visat hur viktiga läs- och skrivvanor i familjen 

är. Förmågan att läsa svenska hos andraspråkstalande 14-åringar var avhängigt den skrift-

språkliga miljön i hemmet. Det visar hur oerhört viktigt det är med en positiv attityd till läs-

ning och skrivning för utvecklingen av goda läs- och skrivfärdigheter.  

6.3.4 Högläsning, läsning och attityder 
Resultatet från den senaste PISA-undersökningen (Skolverket, 2012b) blev något av en chock 

när det presenterades. Att läsförståelsen sjunker så mycket som den gjort i Sverige är ett stort 

bekymmer. Att det dessutom är de som elever som redan har svårigheter som står för den 

största tillbakagången gör siffrorna ännu mer alarmerande. Som blivande speciallärare i 
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svenska som andraspråk är det därför extra viktigt att försöka hitta orsaker till vad som kan 

ligga bakom nedgången. Speciellt vad som ligger bakom svårigheterna för elever med 

svenska som andraspråk, eftersom de, enligt PISA 2009 (Skolverket, 2012a), ofta återfinns 

bland de lågpresterande eleverna. Vi slår oss gärna för bröstet i Sverige och menar att vi 

minsann är förebilder när det gäller att läsa för våra barn. Men Letmarks artikel (2014a) ger 

en annan bild. Det visar sig nämligen att antalet föräldrar som läser för sina barn har minskat 

drastiskt under en tioårsperiod, från 70 % till cirka 35 %, vilket kan bidra till nedgången i 

PISA. 

Jag upplever att alla informanter har en mycket positiv attityd till läsning och högläs-

ning. Speciellt L2 berättar målande om hur det var när hen var liten och mormor lärde hen att 

läsa. Hen påpekar flera gånger att läsning är något mycket viktigt i den ryska kulturen. De 

flesta barn lär sig läsa hemma innan skolstarten. L2 påpekar att läraren i den ryska skolan inte 

behöver ägna så mycket tid till läsinlärning (se 5.2.1.). Om man ska se något negativt i detta 

skulle det vara att det sätter stor press på de vuxna, att det blir ett sorts tvång, vilket i sin tur 

kan leda till att läsningen blir ett nödvändigt ont. Dock inte hos L2 och hens familj. Enligt L2 

ställs det också mycket större krav på barnen i skolan, om man jämför exempelvis med 

Sverige. Här skulle det inte fungera att skicka med barnen läxor hem över sommarlovet. Men 

i Ryssland förväntades barnen läsa en lång lista med böcker under sommarledigheten när L2 

var liten. Kamhi och Catts (2012) hävdar att barn som växt upp i en miljö där läsning är vik-

tigt har stora fördelar när de börjar skolan. Om barnen i sin hemmiljö är omgivna av böcker 

och en i övrigt skriftspråkande omgivning utvecklar de en helt annan motivation för sådant 

som har med språk, läsning och skrivning att göra, än barn som inte har detta runtomkring sig. 

L2, som alltså har erfarenhet både från den ryska och den arabiska kulturen, menar att 

högläsning inte är lika vanligt i den arabiska kulturen, något som bekräftas av L3, som 

uppskattar att ungefär hälften läser för sina barn. När informanterna lyssnade på högläsning 

som barn var de också involverade i samtal med den som läste. Enligt Letmark (2014a) visar 

forskningen att det är när den som läser gör just detta, stannar upp och samtalar med barnen 

om vad som händer och vad som kommer att hända, som högläsningen blir som allra mest 

positiv. L3 berättar skrattande att hen och barnen inte var riktigt överens när det gällde högläs-

ning. När hen ville fortsätta läsa sade barnen stopp och ville prata mer om bilder och veta mer 

innan högläsningen fortsatte. Jag uppfattade det som att L3 upplevde en viss frustration över 

att det tog lång tid. Detta scenario återfinns även i Kotamans studie (2007) där en av fakto-

rerna som framkom var frustration hos föräldrarna när högläsningen tog längre tid p.g.a. frå-

gorna till barnen. Men här upplevde även barnen frustration. De ville att föräldrarna skulle 

läsa vidare, utan att ställa några frågor. Kotamans studie gällde turkiska föräldrar och han 

påpekar att man i den turkiska kulturen inte brukar samtala i samband med sagoläsning. Sättet 

att högläsa i den arabiska kulturen skiljer sig, enligt L3, dels beroende på vilken stad man bor 
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i, om det är storstad eller en mindre, dels om det är stad eller landsbygd. I storstäderna går det 

till som när L3 läste hemma för sina barn. L5 upplevde frustration hos sina barn när de blev 

äldre och hen ville diskutera böckerna som lästes med dem. Men jag tolkar det också som att 

barnen då kunde läsa böckerna själva och att de inte kände samma behov av att samtala om 

innehållet. 

Högläsningen hos L4 handlar ofta om att läsa samma bok om och om igen, vilket West-

lund (i Letmark, 2014c) hävdar är precis rätt metod. Hon menar att detta sätt att högläsa gör 

att barnen kan koncentrera sig på egna tankar och funderingar när innehållet i sagan är känt. 

Att L4:s barn känner till innehållet i sagan väl visar de genom att genast stoppa om hen för-

söker korta ner genom att hoppa över vissa bitar. Hen berättar att de brukar prata om bilder, 

men de kopplar inte det som händer i boken till barnens vardag. Men att göra det är viktigt för 

att utveckla läsförståelse. Westlund nämner tre nivåer av läsförståelse där den första handlar 

just om att kunna koppla saker i böckernas värld till egna upplevelser. Det är alltså inte bara 

högläsningen i sig som är viktig, enligt Westlund, utan framförallt är det hur man läser. Hon 

påpekar att utan sådana samtal med barnen kommer inte de kognitiva processerna igång.  

6.4 Avslutande diskussion och förslag på framtida forskning 
Läsning är verkligen något oerhört viktigt – för både vuxna och barn. Myrberg (2012) anser 

att bristande läsförmåga är detsamma som utestängning från centrala delar i samhället. Han 

menar därför att högläsning är något som bör följa barnet genom hela uppväxten, eftersom det 

både skapar läsintresse och bygger upp ordförrådet, vilket Littman (1999) påpekar är ett krav 

om elever ska klara studier i högstadiet. Intentionen med min studie var att synliggöra olika 

språkgruppers attityd till läsning i allmänhet och högläsning i synnerhet, vilket också var min 

huvudfrågeställning. Slutsatsen jag drar utifrån resultaten från min studie är att attityderna, 

både till läsning och högläsning, i stort är positiva bland de deltagande språkgrupperna. Men 

resultatet styrs också av den bakgrund man kommer från. Anledningen till mitt ämnesval var 

de sjunkande resultaten i läsförståelse (Skolverket, PISA, 2012b) och min tes att vuxnas atti-

tyd till läsning och högläsning påverkar barnens inställning. Jag har även en hypotes att kultu-

ren påverkar mer än vad utbildningsbakgrunden gör. Att bakgrunden påverkar kommer vi inte 

ifrån, något jag också ser i min studie och som även Skolverket (2014) hävdar. Generella 

påverkansfaktorer, enligt dem, är föräldrars utbildningsbakgrund och att eleven är född utom-

lands. Utifrån resultaten från enkäterna drar jag slutsatsen att kulturen påverkar i något högre 

grad än vad utbildningsbakgrunden gör. Tittar jag exempelvis på de deltagare med afrikansk 

bakgrund som besvarat enkäten var det en övervägande majoritet som inte fick stöd i att lära 

sig läsa i hemmet. Något L4 menar är helt naturligt. Skolan sköter utbildningen och föräldrar-

nas uppgift är att se till att barnen har kläder och mat. Hen påpekar att somaliska barn inte lär 

sig läsa hemma, eftersom det inte ligger i deras kultur som har mer muntliga traditioner. Av 
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samma orsak menar hen att högläsning är ovanligt i somaliska familjer. Föräldrar som tar till 

sig och närmar sig den svenska kulturen, som hen själv har gjort, lär sig att högläsning är bra 

för barnen. Men det krävs alltså ett visst mått av integrering för att det ska ske.  

Bland övriga informanter med somalisk bakgrund är det glädjande nog fyra som ändrat 

sin inställning sedan de kom till Sverige och nu börjat högläsa för sina barn. Av dessa är det 

en som även börjat samtala med barnen om det lästa. Barn som får denna möjlighet har ett 

försprång i skolan och viktiga faktorer är exempelvis tiden som läggs på läsning och vilka 

texter som läses. Framförallt måste fokus ligga både på vad barnen läser och hur läsningen 

går till, d.v.s. hur lärare och föräldrar gör när de ska lära barnen läsa (Kamhi och Catts, 2012). 

Jämför jag med informanter med annan bakgrund är det framförallt de med europeisk bak-

grund som sticker ut, både när det gäller läsning, högläsning och att lära sig läsa i hemmet. 

Min tolkning av resultaten är att de europeiska kulturerna har en större samsyn där ett dialo-

giskt synsätt är vanligare än i de afrikanska och asiatiska kulturerna. Grunden i Bakhtins dia-

logism (i Dysthe, 1996) är att vi genom dialog med andra kan definiera oss själva som männi-

skor. Vi måste därför eftersträva dialog, enligt Dysthe. För precis som Bakhtin säger skapas 

mening inte av en individ, utan av ett vi.  

I Kotamans studie (2007) påpekar han att samtal vid högläsning inte är kutym i den tur-

kiska kulturen och som jag tolkar mina resultat är det inte vanligt förekommande i de afri-

kanska kulturerna heller. I den arabiska kulturen anger en knapp majoritet att någon högläste 

för dem och att man samtalade om det lästa. L2 menar dock att det finns en avsevärd skillnad 

mellan den arabiska och den ryska kulturen så till vida att i den ryska läser man mer för nöjes 

skull och man värdesätter tiden och närheten som skapas till barnen genom att tillsammans 

prata om sagorna man läser och titta på bilder. Det märks också att ett sådant förhållningssätt 

skapar ett intresse för läsning hos barnet för; precis som lyfts i Sénéchals och LeFevres studie 

(2002) initierar L2:s barn själv högläsning genom att hämta böcker och först låtsasläsa för att 

sedan gå till föräldern och få boken uppläst. I den arabiska kulturen menar L2 att det mer 

handlar om att läsa för att lära, t.ex. genom att läsa läxor med barnen. Hen känner därför att 

högläsning inte är lika högprioriterat i den arabiska kulturen. För att inlärning ska ske på ett 

optimalt sätt krävs enligt Bakhtin (i Dysthe, 1996) dialogiskt utbyte. En envägskommunika-

tion främjar inte förståelsen, utan inlärning måste ske i ett samspel. Samspelet kan ske i dialog 

mellan människor eller med den text som läses eller som lyssnas på.  

L2 poängterar med emfas hur viktigt det är att vi ser barnen som individer. Hen tycker 

sig se en skillnad mellan den arabiska och ryska kulturen även i det avseendet. Dock säger 

hen att det kan bero på att det är lättare för en rysk förälder att se sina barn som individer och 

verkligen hinna samtala med dem i och med att man oftast har färre barn. I den arabiska kul-

turen är det enligt hen vanligare att jämföra barnen med varandra och förvänta sig samma 

resultat hos alla och därmed inte inse att alla kanske inte har samma förutsättningar. Men både 
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L2 och L1 hävdar att högläsning också har med klass att göra. I den lankesiska kulturen ställer 

”eliten” höga krav på sina barn. Men även där tolkar jag resultaten som att läxläsning och stu-

dier går före läsning för nöjes skull och högläsning: ” Du slipper inte, det är hårda krav. Det är 

hela tiden böcker, gå in i rummet, läs, gör dina hemläxor hela, hela tiden”(L1).  

Eftersom denna uppsats skrivs inom ämnet svenska som andraspråk valde jag att enbart 

rikta in mina studier på andra språkgrupper och kulturer än den svenska. Men i en framtida 

studie skulle det vara intressant att jämföra attityder till läsning och högläsning mellan fler 

olika kulturer och språkgrupper, inklusive den svenska. Min hypotes i denna studie är att vux-

nas inställning påverkar barnens syn på läsning och högläsning. Det skulle därför vara väldigt 

spännande att i en ny studie även inkludera barn till de deltagande informanterna för att se om 

barnens inställning till läsning och högläsning speglar föräldrarnas och ifall barnens läs- och 

skrivförmåga påverkas av föräldrarnas attityd till läsning och högläsning.  
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Bilagor  

1. Enkät 
Man ☐ Kvinna ☐  

Bakgrund: 

a. Vilket är ditt hemland?__________________________________________________ 
 
 
 

b. Hur länge har du varit i Sverige? __________________________________________ 
 
 
 

c. Vilket är ditt modersmål? ________________________________________________ 
 
 

d. Vilket språk talar du: 
 

hemma? ____________________ med vänner? ____________________ 
 
 
 

med din familj? ____________________ på fritiden? ______________________ 
 

Utbildning: 

a. Hur många år gick du i skola i ditt hemland? ______________________________________ 
 
 

b. Vilken är din högsta utbildning: grundskola, gymnasium, universitet?  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

c. Har du någon yrkesutbildning? I så fall, vilken? ____________________________________ 
 
 
 

d. Arbetade du i ditt hemland? I så fall, med vad? _____________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

e. Vilken utbildning har dina föräldrar? _____________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

f. Kan din mamma och pappa läsa och skriva? _______________________________________ 
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g. Vad arbetar/arbetade dina föräldrar med? __________________________________________ 
 

Läsvanor i hemlandet:  

a. När och hur lärde du dig att läsa och skriva, t.ex. i skolan, hemma?  
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

b. Kan du läsa och skriva på flera språk? I så fall, vilka? 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

c. Brukade du läsa när du var liten? Om ja, vad läste du då? 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

d. Fanns det böcker hemma hos dig?  
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

e. Fanns det något annat än böcker att läsa, t.ex. tidningar? 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

f. Såg du att din mamma och pappa läste hemma? 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

g. Vad läste de då?  
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

h. Var det någon som läste högt för dig när du var liten? 
 

___________________________________________________________________________ 



 

72 

i. Vad läste de då? 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

j. Brukade ni prata om det ni läste? 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

k. Läste du som vuxen i ditt hemland? 
 

Nej ☐  
 
 

Ja ☐ jag läste: 
 
 

Skönlitteratur (t.ex. romaner, noveller, deckare)  Ja ☐  Nej ☐  
 
Hur ofta? _______________________________________ 
 
 

Faktaböcker (t.ex. under en utbildning)  Ja ☐  Nej ☐  
 
Hur ofta? ________________________________________ 
 
 

Nyhetstidningar    Ja ☐  Nej ☐  
 
Hur ofta? ________________________________________ 
 
 

Andra tidningar     Ja ☐  Nej ☐  
 
Hur ofta? _________________________________________ 
 
 

l. Var/är det viktigt att kunna läsa i ditt hemland?  Ja ☐  Nej ☐  
 
 

Varför? ____________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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Läsvanor i Sverige: 

a. Tycker du om att läsa?  Ja ☐  Nej ☐  
 
 

Varför? ____________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

b. Tycker du att det är svårt att läsa?  
 
 

Ja, på svenska ☐   Ja, på modersmålet ☐    Nej ☐  
 
 

c. När läser du? 
 
 

Jag läser bara i skolan ☐   Jag läser i skolan och hemma ☐  
 
 

Hemma läser jag: ____________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

d. Vilket/vilka språk läser du på? 
 
 

Bara på svenska ☐  På svenska och på mitt modersmål ☐  
 
 

På svenska och på flera andra språk ☐  
 
 

e. Tycker du att det är viktigt att kunna läsa? Ja ☐  Nej ☐ 
 
 
 

Varför? ____________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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f. Har du böcker hemma?  
 

Ja, böcker på svenska ☐   Ja, böcker på svenska och mitt modersmål ☐ 
 

 

Nej ☐  
 
 

g. Har du lånekort på biblioteket?  Ja ☐  Nej ☐  

Om du har barn: 

a. Hur många barn har du?  ______ flickor ______ pojkar 
 
 

b. Hur gamla är de?       flickor ____________________ pojkar _______________________ 
 
 

c. Brukade du läsa högt för dem i hemlandet? Om ja, vad läste du då? 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

d. Brukade du och dina barn prata om det ni läste? 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

e. Vilka böcker tycker dina barn om? 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

f. Om du har både flickor och pojkar, tycker de lika mycket om att läsa? 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

g. Har dina barn lärt sig att läsa och skriva i hemlandet? 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

h. Läser du för dina barn här i Sverige? 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Om ja, vilket/vilka språk läser du på?  
_______________________________________________________________________ 
 

i. Pratar ni om boken ni läser? 
 
 

__________________________________________________________________________ 
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j. Har du barn som går i skolan i Sverige?  Ja ☐  Nej ☐ 

 
Om du svarar ja: 
 

Har någon i skolan pratat med dig om barnets/barnens läsning? 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Hjälper du dina barn med läxor? Om ja, hur hjälper du dem? 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Uppmuntrar du ditt/dina barn att läsa? I så fall, hur gör du? 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

k. Om det är något annat du vill berätta om läsning eller högläsning kan du skriva det här. 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Tack för din medverkan!    Marlene Svärd 
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2. Intervjuguide 
 

Inledning – anledning till besöket: få insyn i hur man ser på läsning och högläsning inom 

olika kulturer.   

Bakgrund – Berätta om din bakgrund och hur länge du varit i Sverige. 

• Modersmål? Läs- skrivkunnig? 

• Olika språk? Talar, läser, skriver? 

Utbildning och arbete – Kan du berätta om din och dina föräldrars utbildning? 

• Skolgång, antal år? Egen och föräldrars. 

• Arbete, hemland/Sverige? Eget och föräldrars. 

• Föräldrar läs- och skrivkunniga? 

Läsvanor i hemlandet – Beskriv hur läsning användes hemma hos dig och hur du lärde dig att 

läsa och skriva.  

• Intresse för läsning som barn? Läste vad? 

• Fanns böcker hemma? Typ av litteratur?  

• Vem läste hemma?  

• Läste som vuxen i hemlandet? Vad?  

• Är läsning viktigt i hemlandet eller har man en muntlig tradition? 

• Finns kulturella skillnader mellan hemlandet och Sverige gällande synen på 

läsning och skrivning? 

Högläsning – Hur ser man på högläsning i ditt hemland?  

• Vanligt/ovanligt? Viktigt/oviktigt? 

• Om man läser högt - hur gör man? Lyssnar barnet eller deltar det i läsningen genom 

prat om bilder, frågor, kopplas innehållet till barnets egen situation, exv. jämförelser 

med barnets vardag, världen runt omkring, tidigare lästa böcker?  

Läsvanor i Sverige – Beskriv hur du använder läsning och högläsning här i Sverige. 

• Läser på vilka språk? Böcker hemma? 

• Intresse för att läsa? Vad? 
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• Viktigt att kunna – varför? 

Läsning/högläsning – Hur kan man göra i skolan för att eleverna ska bli goda läsare?  

• Arbete med läsinlärning? 

• Fortsatt läsutveckling? 

• Föräldrakontakt/stöd? 

• Skillnader hemland/Sverige? 

Egna barn – Beskriv hur du gör/gjorde med läsning och högläsning med dina egna barn.  

• Flickor/pojkar? Skillnad? 

• Läste/läser högt? 

• Samtalar/samtalade om det lästa? 

• Inspirerar/inspirerade barnen till att läsa? 

• Behövs goda förebilder?  

• Skillnad i Sverige/hemlandet om barnen växt upp i båda? 

• Barn i skolan – läsläxor?  

Avslutning – Tack för medverkan! 

• Kort sammanfattning 

• Korrekt uppfattat? 

• Ger frågor och svar en rättvis bild av hur läsning och högläsning uppfattas i ditt 

hemland? 

• Ytterligare tillägg? 
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