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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att primärt undersöka föräldrarnas upplevelser om TIL-programmet.  

Det är ett program som används i Sverige för att fånga upp barn som riskerar att få läs- och 

skrivsvårigheter. Syftet med programmet är att involvera föräldrarna i barnens läsutveckling i 

årskurs ett och två. För att få större bredd i vår undersökning kommer vi också att beskriva 

programmet utifrån lärarnas synvinkel och från TIL-programmets instruktion. Forskningen 

som har gjorts tidigare om TIL-programmet utgår från lärarnas och barnens perspektiv och 

därför blev vi intresserade av att undersöka hur föräldrarna upplever sin delaktighet i 

programmet i relation till barnens läsutveckling.  

 

Vi har blivit inspirerade av internationell forskning om family literacy som innefattar alla 

textorienterade aktiviteter som handlar om t.ex. att läsa böcker tillsammans, tala om språket, 

läsa skyltar, skriva listor tillsammans etc. Detta ledde oss in på family literacy programs som 

används för att föräldrarna ska involveras i sina barns lärande. Flera studier visar att 

programmen används i de tillfällen som man ser att en elev behöver hjälp och stöd för att 

komma vidare i sin läsutveckling.  

 

För att besvara vårt syfte och vår frågeställning har vi gjort en kvalitativ intervjustudie med 

sex föräldrar. Utifrån intervjumaterialet har vi gjort en narrativ analys som resulterat i en 

tematisering av vårt samlade empiriska material. Resultatet av vår undersökning visar att 

föräldrarnas engagemang är betydande för att TIL-programmet ska kunna genomföras och 

uppfylla sitt syfte. Resultatet visar att programmet bidrar till ökad läsutveckling och att det 

stärker barnens självtillit, vilket i sin tur har lett till att barnen har fått ett ökat läsintresse.  
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1. Inledning 

Inför vårt examensarbete började vi diskutera barns lärande i hemmet och hur det påverkar 

dem när de kommer till skolan. Carina Fast (2007) nämner i sin avhandling att det finns två 

föreställningar inom läs- och skrivinlärningen. Den ena är att barnet lär sig läsa och skriva vid 

en viss tidpunkt i livet, när barnet blivit moget för det. Den andra är att barnet lär sig 

successivt i samspel med andra. I denna uppsats är det den senare föreställningen som vi 

inriktar oss på.  

 

Literacy är ett begrepp som handlar om skrivande, läsande, det talade språket samt 

multimodala texter, vilka innefattar både bild och text. Underordnade begrepp till literacy är 

emergent literacy och family literacy. Begreppet emergent literacy myntades av Marie Clay 

(se i Fast 2007) och betecknar den kunskap som barnet tar till sig från födseln och som 

utvecklas i samspel med omgivningen. Fast (2007) menar att lärande kan ske var som helst, 

det är inte beroende av specifika lärandemiljöer. Family literacy är det begrepp som kommer 

vara centralt i vår uppsats. Det är ett begrepp som innefattar alla textorienterade aktiviteter
1
 

som sker i hemmet. Det kan vara till exempel att läsa böcker tillsammans, tala om språket, 

läsa skyltar, skriva listor tillsammans etc. 

  

Vi har valt att använda oss av Fasts (2007) begrepp textorienterade aktiviteter när vi förklarar 

innebörden av begreppet literacy. På samma sätt använder vi oss av Fasts begrepp literacy-

aktiviteter i genomgång av tidigare forskning. I internationell forskning har vi läst studier som 

är inriktade på att studera ”family literacy programs”. Det är program som upprättas för att 

föräldrarna ska involveras i sina barns lärande och innebär att man arbetar tillsammans utifrån 

ett tema eller liknande.  Det kan vara teman baserade på erfarenheter eller ett projekt där man 

ska läsa och tillverka böcker tillsammans. Flera studier visar att programmen används i de 

tillfällen som man ser att en elev behöver hjälp och stöd för att komma vidare i sin 

läsutveckling. Men de används också för att nå en hel grupp barn och föräldrar, oavsett 

bakgrund eller eventuella svårigheter i språket. Med utgångspunkt i family literacy vill vi se 

kopplingen mellan hem och skolans textorienterade aktiviteter. Vi har läst forskning om 

family literacy och om family literacy programs och utifrån detta vill vi undersöka om det 

finns något liknande program i Sverige. 

 

                                                 
1
 Textorienterade aktiviteter är det begrepp som Carina Fast (2007) använder sig av när hon beskriver literacy 

aktiviteter som äger rum. Det innefattar både tal, skrift och bilder. 
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Vi undersökte detta och fann ett program som på liknande sätt arbetar med att involvera 

föräldrarna i barnens läsutveckling. Programmet heter TIL
2
, tidig intensiv läsning och har 

utvecklats av Monica Dahlin (2006). Hon har tidigare arbetat som lågstadie- och speciallärare 

och under sin yrkestid såg hon att det var många elever som hade svårigheter med att läsa och 

skriva. En konsekvens av det blev att eleverna fick allt sämre självkänsla och svårigheter att 

hänga med på lektionerna. Dahlin (2006) fick inspiration till TIL-programmet via ett program 

från Nya Zeeland som heter Reading Recovery vilket är grundat av pedagogen och forskaren 

Marie Clay.  

 

Vår undersökning är det som Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009) kallar en explorativ 

intervjustudie. Det har för oss inneburit att vi har undersökt TIL-programmet för att hitta nya 

infallsvinklar på programmet. Vi har sett att det finns några c-uppsatser om TIL-programmet, 

men ingen utgår från ett föräldraperspektiv.  

 

TIL-programmet varar i cirka 12 veckor, med intensiv läsning både i skolan och i hemmet. 

Tidig intensiv läsning är ett läsprogram där syftet är att fånga upp de elever som riskerar att få 

läs-och skrivsvårigheter. Det är ett program som kräver ett stort engagemang från föräldrarna 

för att det ska fungera. Föräldrarna och barnen skriver då på ett kontrakt där de förbinder sig 

att läsa tillsammans 10-15 minuter varje dag. I skolan läser barnen intensivt tillsammans med 

läraren 20-30 minuter varje dag i ca 12 veckor. Programmet fungerar så att alla elever i 

årskurs ett testas i språklig medvetenhet med hjälp av fjorton delprov. Testerna har som syfte 

att se vilka elever som är i behov av stöd i sin läsning och därmed erbjudas programmet. För 

att ett program skall kunna upprättas måste föräldrarna tacka ja till att delta. Programmet 

anpassas individuellt och det händer att några barn bara behöver åtta veckors intensiv läsning 

medan andra barn behöver extra veckor. I årskurs två görs uppföljningstest för att fånga upp 

de elever som fortfarande kan vara i behov av stöd i sin läsning. Programmet syftar på att 

fånga upp eleverna så pass tidigt att de inte har hunnit få sämre självkänsla. Arbetet är 

uppbyggt utifrån positiva förväntningar och bekräftelse på att barnet kan. 

 

Carina Fast (2007) visar i sin forskning att familjens stöd och uppmuntran är av stor betydelse 

för barnets lärande. Andra faktorer som kan påverka barnens förutsättningar är föräldrars 

utbildningsnivå och socioekonomiska förhållanden. Skolan och hemmet är de två miljöer där 

                                                 
2
 I fortsättningen benämns detta program TIL-programmet 
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barnen tillbringar mest tid, och med family literacy menar Kate Pahl (2005) att utbildare har 

velat sätta fokus på gemensamma literacy-aktiviteter med föräldrar och barn. Genom att 

föräldrar och barn gemensamt deltar i textorienterade aktiviteter främjas barnens lärande (Pahl 

2005).  Pahl (2005) diskuterar om deltagande i family literacy program kan ses som ”the third 

Space”, en plats mellan hem och skola där man ägnar sig åt meningsskapande aktiviteter.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vi har blivit inspirerade av internationell forskning som använder sig av olika program inom 

family literacy för att involvera föräldrar i barns läs- och skrivutveckling. Utifrån det har vi 

sätt att det finns ett program som heter TIL-programmet som används i Sverige för att fånga 

upp barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. I den forskning som vi har läst kan vi 

konstatera att det finns relativt lite forskning om föräldrars upplevelser av deltagande i dessa 

program vilket ger oss ett intresse att undersöka detta.  Vårt syfte är att primärt undersöka 

föräldrarnas upplevelser om TIL-programmet. För att få större bredd i vår undersökning 

kommer vi också att beskriva programmet utifrån lärarnas synvinkel och från TIL-

programmets instruktion. Med tanke på vårt syfte och att det är en explorativ undersökning 

har vi valt vår frågeställning: Hur upplever föräldrarna TIL-programmets betydelse i relation 

till barnens läsutveckling? 

 

1.2 Centrala begrepp 

Family literacy innefattar de textorienterade aktiviteter som sker inom hemmet, så som att 

läsa, skriva och prata om språket. Det kan vara alltifrån att läsa böcker, skriva lappar eller läsa 

textremsan på tv:n. Det kan också vara att leka med bokstäver, skriva och prata om de 

aktiviteter som sker i vardagen.   

 

Family literacy programs är program som används i syfte att involvera föräldrarna i barnens 

läsutveckling. I Internationella studier används programmen genom att involvera familjer som 

tillsammans arbetar med gemensamma teman utifrån erfarenheter och intresse. 

 

The third space är enligt forskarna en plats mellan hem och skola där meningsbyggande 

aktiviteter äger rum. I de studier vi har läst kan family literacy programs ses som the third 

space.  
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1.3 Disposition och tillvägagångssätt  

Vi kommer i kapitel två redogöra för tidigare forskning och vad forskningen säger om family 

literacy. I kapitlet kommer vi presentera olika program inom family literacy studier. Studier 

inom programmet nämner vikten av föräldrarnas engagemang, utbildning, kulturella ursprung 

och socioekonomiska förhållningsätt som har betydelse i barns läsutveckling. Kapitlet 

kommer avslutas med en kort sammanfattning om vad forskningen visar.  Kapitel tre kommer 

att innehålla metod, intervjugenomförande, bearbetning och analys av empirisk data samt 

redogöra för forskningsetiska principer. Vi kommer ge en beskrivning av TIL-programmet 

som används i Sverige för att fånga upp barn som riskerar att få läs-och skrivsvårigheter.  

Kapitel fyra kommer innehålla fem berättelser av föräldrarnas upplevelser av TIL-

programmets betydelse för barnets läsutveckling. Utifrån föräldrarnas berättelser presenterar 

vi våra teman. I kapitel fem kommer vår diskussion och slutsatser samt förslag på vidare 

forskning.  

 

Vi har använt oss av systematisk sökning genom att söka efter relevant litteratur i databasen 

Eric. Vi har sökt på family literacy, home + literacy, family + literacy, parents. Vi har 

genomfört intuitiv sökning genom att ha spårat källor från de artiklar vi har läst, och sökt på 

författarnas namn eller artikelnamnet. Vi har också sökt litteratur genom att läsa 

referenslistorna i avhandlingar och artiklar samt genom att gå till Örebro universitetsbibliotek 

för att leta efter för oss relevant litteratur. 

 

 

2. Genomgång av tidigare forskning 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö (2000) förklarar att i ett sociokulturellt perspektiv sker människans utveckling i 

samspel med omgivningen. Redan från livets början delar vi erfarenheter i samspel med andra 

och lär oss förstå hur världen fungerar. Genom att iaktta hur omgivningen gör lär vi oss hur vi 

ska agera i olika situationer.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv med dess utgångspunkt i samspelet mellan kollektiva resurser för 

tänkande och handling å ena sidan och individers lärande å den andra, blir den grundläggande 

bilden av människans utveckling annorlunda (Säljö 2000, s 66).   
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Gunilla Lindqvist (1999) tolkar Lev Semenovič Vygotskij som menar att människors läs- och 

skrivförmåga utvecklas i ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij menar att skolan bör gå via 

barnets intresse för att lära ut ny kunskap. Barnet är i behov av den vuxnes miljö för att deras 

miljö är inte densamma som vuxnas och därför behöver den tillrättaläggas. Lindqvist tolkar 

Vygotskij som menar att skolan kan ses som en aktiv miljö där lärare har en viktig roll i att 

organisera miljön, och att elevens handlingar utvecklas av den sociala miljön. Lika viktigt 

som en aktiv miljö menar Vygotskij är en aktiv lärare och en aktiv elev. 

 

I vår undersökning vill vi belysa vikten av lärande som sker i samspel med andra vilket det 

sociokulturella perspektivet handlar om. Vårt fokus ligger på föräldrarnas delaktighet i 

barnens lärande, då barnen är i behov av den vuxnes kunskap för att utvecklas.  I Family 

literacy programs vill man involvera föräldrarna för att utveckla barnens läsning. 

 

2.2 Family literacy programs 

Peter Hannon, Anne Morgan and Cathy Nutbrown (2006) upplyser om att det finns relativt få 

studier som har undersökt föräldrars åsikter om family literacy programs. Hannon gjorde en 

studie i en stad i England där 176 familjer med tre-åriga barn deltog i studien. Familjerna var 

bosatta i områden som var socioekonomiskt missgynnade. Syftet var att öka föräldrarnas 

medvetenhet om tidig läsutveckling och ge dem alternativ till att stödja sina barns lärande. En 

viktig faktor med programmet var att det inte begränsades till familjer som ansågs ha störst 

behov utan urvalet skedde oberoende av huruvida barnet hade läs- och skrivsvårigheter eller 

inte. Genom hembesök och intervjuer framkom det att föräldrarna var mycket positiva till att 

vara delaktiga i programmet. Föräldrar fick möjlighet i hans studie att utveckla portfolio av 

det arbete de hade gjort med sina barn, med betoning på att lära dem om sin egen roll för att 

stödja barnens literacy. En förälder som var med i programmet i Hannons studie för att stötta 

sitt barn sa: 

I thought if it would help Bridget, I’d like to be part of it. 

and: 

I grabbed at the chance to take part and I’m really glad I did (Hannon 2006, s 26). 

 

En annan förälder i hans studie ansåg att hennes barn hade dragit nytta av programmet när det 

gäller tidig läsutveckling sa:  

 
 If every child in this country could have this level of attention, literacy levels could be raised 

(Hannon 2006, s 34). 
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Hannon m.fl.(2006) menar att en del av föräldrarna upplevde att de hade fått ett ökat 

förtroende för sina barn genom sin medverkan i programmet. Andra föräldrars upplevelser var 

att programmet hade hjälpt till att förbereda barnen inför skolan och för att skapa goda 

relationer. Förutom att undersöka föräldrarnas upplevelser om programmets betydelse för 

barnen, ville forskarna också se huruvida programmet hade påverkat familjerna på andra sätt. 

Det framkom i studien att föräldrarna upplevde att de hade fått förbättrade relationer med 

skolan. De insåg vikten av att läsa böcker tillsammans med sina barn samtidigt som de 

upptäckte nya aktiviteter som de kunde utföra med sina barn. Det var ett fåtal som upplevde 

att programmet inte hade förändrat de aktiviteter som de gjorde med sina barn, men det var 

föräldrar som hade äldre barn och som utförde liknande literacyaktiviteter sedan tidigare. I 

Hannons (2006) studie visar forskningen att en del föräldrar upplevde vissa svårigheter med 

programmet. Några upplevde att det var genant när barnen inte var samarbetsvilliga. Andra 

upplevde att det var svårt att få tid till programmet på grund av arbete eller andra 

livssituationer. En mamma uppgav att hon separerat från sonens pappa och därför kände press 

på sig att genomföra programmet. Endast en förälder upplevde att programmet var för likt 

skolan. De flesta gav dock positiv respons på programmet, som att det var en bra språngbräda 

mellan hem och skola. Studiens slutsats är att programmet ökade föräldrarnas medvetenhet 

och gav dem verktyg för att kunna stödja barnens läsutveckling, utan att för den skull 

undervärdera de aktiviteter som de redan ägnade sig åt (Hannon 2006).   

 

Clarena Larrotta och Erica K. Yamamura (2011) undersöker föräldrarnas deltagande i ett 

family literacy program vilket inkluderade tio latinska mammor. Pappornas deltagande var 

sporadiskt och hölls därför utanför studien. Två pappor var med i programmet mer 

regelbundet men samtyckte inte till att deras data skulle användas. Datainsamlingen skedde 

via intervjuer, frågeformulär, fältanteckningar samt föräldrarnas dagböcker. Huvudsyftet med 

studien var att ge föräldrarna möjlighet att delta i ett meningsfullt sammanhang där de erhöll 

nya erfarenheter av att vara involverade i sina barns läsning.  För att rekrytera deltagare till 

programmet bjöd skolan in föräldrar vars barn gick i klasser med engelska som andraspråk. 

När mammorna tillfrågades om sin syn på projektet gav de positiv respons. Deras 

förväntningar om programmet var bland annat att hitta strategier för att kunna stödja sina barn 

i läsutvecklingen. En förälder säger att hon av hela sitt hjärta vill att hennes barn ska få bra 

betyg. Hon nämner också att hon vill att hennes barn ska upptäcka kärleken för läsning.  
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Genom datainsamling framkom det i Larrotta och Yamamuras (2011) studier att föräldrarna 

hade olika skäl att medverka i programmet. En mamma nämner att hon vill att dottern ska 

lyckas i skolan för att få möjligheter som hon själv aldrig fick. Det visade sig att föräldrarna 

hade höga ambitioner för sina barn och att de önskade att barnen fick ett bättre liv än det som 

de själva upplevt i Mexico och när de sedermera immigrerade till USA. Genom programmet 

fick mammorna tillfälle att dela sina livs- och skolerfarenheter med varandra. Mammorna 

berättade att programmet har bidragit till att de kommit närmre sina barn och män, genom 

öppna dialoger och att de läser tillsammans. En mamma berättar att arbetet med en gemensam 

uppgift gjorde att hon och mannen började prata om barndomshistorier och erfarenheter av 

läsning. Det väckte barnens nyfikenhet som i sin tur ställde frågor om föräldrarnas 

erfarenheter. Detta ledde i sin tur till en ökad gemenskap. En annan mamma berättar att hon 

gärna läser för sina barn, men bara på spanska. Hon upplever att hon inte behärskar det 

engelska språket och när sonen ska läsa engelska är det dottern som hjälper honom. Hon 

framhåller att familjen sitter tillsammans och läser för att lära av varandra och dra nytta av 

varandras styrkor i de båda språken. 

 

Forskarna såg att programmet hade bidragit till att family literacy kan fungera som ett verktyg 

för både hem och skola. För skolor kan det användas för att skapa relationer, involvera 

föräldrarna och uppmuntra det lärande som sker utanför skolan. För deltagande föräldrar kan 

det utveckla önskvärda kapital såsom sociala kapital och familjekapital. Det kan också öka 

fördelarna av ett livslångt lärande (Larrotta & Yamamura 2011). 

 

Tidigare forskning visar att det i huvudsak är mammorna som är mest involverade i barnens 

läsutveckling. Med tanke på det och att TIL-programmet är beroende av båda föräldrarnas 

medverkan för att kunna sättas igång ser vi det som relevant att se om båda föräldrarna är lika 

involverade i TIL-programmet.  

 

2.3 Family literacy som en bro mellan hem och skola 

I Fasts (2007) avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva har hon gjort en etnografisk studie 

av sju barns väg till att bli läsare. Studien varade i tre år och ägde rum både på hemmaplan 

och i skolan. Vid studiens början var barnen fyra år gamla. Fast ville se hur övergången från 

förskola till skola gick till. Hon ville se på vilka textorienterade aktiviteter som ägde rum i 

hemmet och hur barnens erfarenheter tillvaratogs när de kom till skolan. Det hon såg var att 
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eleverna oftast fick lämna sina erfarenheter och intressen utanför klassrummet. Till exempel 

såg hon elever som ägnade rasterna åt att skriva i skrivböcker men när de klev in i 

klassrummet lades böckerna ned och läraren tog ingen notis om dem.  

När Fast (2007) intervjuade föräldrarna om deras läsintresse framkom det att föräldrarna har 

olika erfarenheter av literacy. En förälder framhåller vikten av att barn ska älska böcker. I 

flera studier (jämför Larrotta och K. Yamamura 2011,och Fast 2007) visar forskningen att 

föräldrar vill ge barnen bättre förutsättningar i livet än de själva har haft. Så här uttrycker sig 

två föräldrar: 

Visst, farsan kunde läsa serier för oss ibland, som 91-an. Det var ju mysstunder. Men sagor, nej 

aldrig. Jag tror att sagor är viktigt. Jag märker att jag som vuxen själv aldrig haft intresset för att 

läsa böcker. Jag hoppas att mina barn kommer att ha de (Fast 2007, s64). 

 

Min mamma kan inte skriva. Hon var gift när hon var liten…kanske 15. Sen födde hon barn nästan 

varje år. Min mamma brukade berätta, gamla sagor mest, eller vad hon hade när hon var liten (Fast 

2007, s66).  

 

Marianne Mctavish (2007) gjorde en etnografisk studie hos en arbetarfamilj där båda 

föräldrarna hade avslutat sina studier efter gymnasiet. Syftet med studien var att se hur en 

arbetarklass stöttade sitt yngsta barns literacy utveckling. Forskaren ville också se relationen 

mellan praktiska literacyövningar och literacyerfarenheter. Det visade sig att barnen tog del av 

många olika literacypraktiker. Mamman i familjen talade mycket om det skrivna språket och 

förklarade det hon gjorde. Katie, det yngsta barnet såg pappan skriva i förbindelse med att han 

arbetade och såg då kopplingen mellan pappans jobb och skrivandet. Skrivandet hade ett 

syfte, en mening. Tittade familjen på tv tillsammans innebar det en stund av gemenskap där 

de tillsammans läser och letar på kanalen för favoritprogrammet. Hon konstaterar att det finns 

många vägar för ett barns lärande och att det på bästa sätt sker i samspel med andra. Det visar 

sig också att sociala och ekonomiska skillnader inte behöver ha betydelse för läs-och 

skrivutvecklingen hos barnet. Forskaren menar att hembesök från skolan kan ge lärarna större 

möjlighet att se varje barn som en enskild individ. Får lärarna se hur de textorienterade 

aktiviteterna fungerar i hemmiljön kan de anpassa och matcha det med de textorienterade 

aktiviteterna i skolan (Mctavish 2007).  

 

Fast visar att barn oftast inte får ta med sig sina erfarenheter till skolan medan Mctavish 

framhåller vikten av att lärarna intresserar sig för barnens egna erfarenheter och utifrån det 
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kan de anpassa undervisningen. Med tanke på vårt syfte vill vi se om TIL-programmet kan ses 

som en bro mellan hem och skola.  

 

2.4 The third space 

Marilyn McKinney, Saralyn Lasley and Rosemary Holmes-Gull (2008)  Traditionellt sett har 

family literacy program fokuserat mer på att läsa än att skriva. I den forskning som finns om 

dessa program är det framförallt hos föräldrar och barn som man har undersökt vilka effekter 

programmet har fått och inte vilken effekt det har fått för läraren. Forskarna menar att family 

writing project kan ses som ”the third space”, en plats mellan hem och skola där möjligheter 

skapas för att utveckla lärandet. Artikeln beskriver författarnas analys om fördelar och 

utmaningar för lärare inom ”the third space”. Alla familjemedlemmar erbjöds deltagande i 

programmet. Projektet möjliggjorde möten utanför skolans ordinarie timmar och miljö. 

Deltagarna träffades två timmar i veckan, i fem veckor. Genom deltagande i projektet 

utvecklade föräldrar sitt självförtroende och blev mer involverade i skolarbetet. Barnen 

utvecklade ett större intresse för läsning och skrivning och blev motiverade att skriva 

berättelser. De utvecklade också intresset för familjens historia och kultur. För lärarna har det 

skapats tillfällen där skrivande främjas. Forskarna framhåller att många lärare och elever har 

blivit bekväma med den traditionella undervisningen, där en lärare fattar alla beslut och 

eleverna passivt följer med. Genom att byta till en mer demokratisk modell får eleverna större 

ansvar för sina egna val. En lärare säger att genom att ge eleverna större frihet för sitt 

skrivande såg hon att de fick ett större intresse för det, vilket ledde till att de skrev mer och 

mer för varje år. Studien visar att projektet främjade relationen mellan lärare, elev och 

föräldrar.  

 

Kate Pahl (2005) genomförde en etnografisk studie med tre familjer men bara två har 

analyserats i artikeln. Det var genom sitt arbete i en ”family literacy class”
3
 som hon kom i 

kontakt med familjerna. Klasserna hölls veckovis i två terminer och hon såg det som tillfällen 

för att lyssna på föräldrarna och undersöka de kulturella erfarenheter och kunskaper som de 

bär med sig. Hon samlade in teckningar, lyssnade på berättelser och uppmärksammade hur det 

dagliga livet i hemmet var organiserat. Syftet vara att se om och hur deltagarnas bruk av 

berättelser kan förmedla den kulturella identiteten. En av familjerna blev delaktiga i en 

”family literacy class” eftersom sonen inte gjorde några framsteg i skolan. Pahl tillbringade 

                                                 
3
 Family literacy class sker i en klassrumsmiljö men kan äga rum både i och utanför skolan där man arbetar med 

aktiviteter som involverar föräldrarna i barnens läsutveckling  
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tid tillsammans med familjen i hemmet och skapade en nära relation till dem. Hon framhåller 

vikten av att barnen får ägna sig åt meningsfulla aktiviteter och att barnens intressen ska 

tillvaratas. Familjen hade ett stort intresse av tåg, vilket visade sig av sonens teckningar och 

tågsamling. Under en intervju framkom det att mamman hade växt upp i Indien då hennes 

morfar hade flyttat från Irland till Indien för att bygga järnvägar. Så genom att sonen ritade 

teckningar öppnade det upp så att mamman fick berätta sin historia. Genom att dela denna 

historia och intresse kunde de gemensamt skapa meningsfulla berättelser. I den andra familjen 

hon fick kontakt med var fåglar ett genomgående tema i berättelser och teckningar. Pahl 

menar att dessa aktiviteter som sker i hemmet och som inte är skolrelaterade kan ses som the 

third space. Genom att koppla dessa erfarenheter till skolan kan det bidra till att öppna the 

third space och få in meningsskapande aktiviteter i klassrummet (Pahl 2005).   

 

Kate Pahl och Sally Kelly (2005)  har undersökt family literacy classes där de ville se hur 

texter förflyttades mellan skolan, hemmet och sedan tillbaka till skolan igen. De förklarar att 

family literacy forskning har setts som ett försök att sammanföra hem och skola genom 

gemensamma literacy-aktiviter. De konstaterar att family literacy classes kan ses som en plats 

mellan hem och skola vilka genererade vissa typer av texter och diskurser. Pahl och Kelly 

menar att dessa klasser gör att läraren står på en tröskel mellan skolan och hemmet och att de 

har möjlighet att lyssna åt föräldrarna för att skapa en gemensam läroplan
4
 istället för att föra 

över skolans läroplan på föräldrarna.  

 

Roel Van Steensel, Nele McElvany, Jeanne Kurvers och Jeanne Herppich (2011) menar att 

family literacy program kan användas som ett sätt att fånga upp barnen som riskerar att få läs- 

och skriv svårigheter. Genom programmet får barnet möjlighet att förbättra och utvidga de 

literacy erfarenheter som sker utanför skolan. Programmet syftar till att främja föräldrarnas 

didaktiska förmågor så att de kan hjälpa barnet att utvecklas. Forskarna menar att det finns 

vissa utmaningar med programmet. Det kan vara föräldrar som av olika anledningar har svårt 

att delta i programmet. Relationen mellan förälder och barn kan påverkas av att de känner sig 

pressade av att utföra aktiviteter som liknar skolundervisningen. Deltagandet i programmet 

kan också påverkas av att familjerna har ett fullbokat schema på fritiden och därför har svårt 

att få tid till programmet.    

 

                                                 
4
 Engelska ordet Curriculum, med begreppet läroplan menar vi här en vidare betydelse av begreppet än den 

läroplan som vi relaterar till i Sverige. 
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Det är relevant för vår undersökning att se huruvida föräldrar upplever eventuella svårigheter 

med sin medverkan i TIL-programmet. Eftersom forskarna menar att family literacy programs 

kan ses som the third space funderar vi på om även TIL-programmet kan ses på samma sätt, 

som en bro mellan hem och skola där meningsfulla aktiviteter sker.  

 

2.5 Textorienterade aktiviteter inom ”the third space” 

Eva Myrberg och Monika Rosén (2009) säger att under de senaste decennierna har det visat 

sig att socioekonomiska faktorer som till exempel föräldrars utbildningsnivå ses som den 

viktigaste faktorn som har påverkan på skolprestationer. Olika forskare säger att det finns ett 

samband med antal böcker hemma och elevens skolprestationer, föräldrars utbildning och 

textorienterade aktiviteter. Troligtvis är högutbildade föräldrar mer engagerade i literacy 

aktiviteter. Högutbildade föräldrar visar sig inte bara ha fler böcker hemma än lågutbildade, 

de använder sig av sin tillägnade kunskap och det skrivna språket för att skapa en bra 

lärandemiljö för sina barn (Myrberg och Rosén 2009). 

 

Angelica Boncis (2008) studie visade att under de senaste tre decennierna har forskningen 

visat på övertygande bevis på att föräldrarnas engagemang har större betydelse i sina barns 

studieresultat än familjernas bakgrund, familjernas storlek, social klass och föräldrarnas 

utbildning. När det kommer till att stödja sina barns inlärning i hemmet har föräldrar det 

största inflytandet. Eftersom barnen lär sig långt innan de börjar skolan menar Bonci att ju 

tidigare föräldrarna är delaktiga desto djupare och långvariga effekter får det. 

  

Resultatet i Eric Dearing, Kathleen McCartney, Heather B. Weiss, Holly Kreider och Sandra 

Simpkins (2004) studie visar att familjens pedagogiska engagemang betyder mest för barn 

vars mammor är minst utbildade. Barn vars mammor var både lågutbildade och oengagerade 

visade de sämre resultat än de barn vars mammor var högutbildade och oengagerade. Denna 

skillnad existerar inte när engagemanget är stort. Forskarna menar att insatser som fokuserar 

på att öka familjers engagemang skulle leda till att förbättra barns känslor och attityder för 

literacy vilket sannolikt kommer förändra skolresultaten (Dearing, McCartney, B. Weiss, 

Kreider och Simpkins 2004). 

 

Som synes finns flera uppfattningar om socioekonomiska faktorer men vi har i vår 

undersökning inte möjlighet att undersöka detta. 
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2.6 Summering 

Vi har beskrivit family literacy program där forskare har visat olika sätt för att involvera 

föräldrarna i barns lärande. Forskningen visar att utveckling sker i samspel med andra, att 

föräldrarnas utbildning har stor betydelse men att föräldrarnas engagemang är viktigare än 

utbildningsnivån.  Den visar också att det är viktigt att barnet ser att läsandet och skrivandet 

har betydelse. Programmen visar att föräldrainflytandet och positiva upplevelser speglar av 

sig på barnets läsintresse. Deltagande i family literacy programs har gett föräldrar verktyg för 

att stödja sina barns läsutveckling och en möjlighet att gemensamt ägna sig åt meningsfulla 

aktiviteter. Forskningen visar att föräldrarna är villiga att lägga ner tid på att vara med i family 

literacy programs för att deras barn ska utveckla sin läsning samtidigt som den visar att det 

finns vissa utmaningar med programmen. Det kan innebära svårigheter att medverka på grund 

av tidsbrist eller att barnet inte har lust att genomföra programmets uppgifter.   

 

I vår uppsats vill vi knyta an den tidigare forskningen till vårt syfte och frågeställning, hur 

föräldrarna upplever TIL-programmets betydelse i relation till barnens läsutveckling. 

 

 

3. Metod  

Med tanke på vårt syfte, att undersöka föräldrars upplevelser av TIL-programmet, tidig 

intensiv läsning väljer vi en fenomenologisk ansats. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att 

fenomenologin i kvalitativa studier syftar på att få fram individers egna upplevelser av ett 

socialt fenomen, så nära deras perspektiv som möjligt. Generellt är fenomenologi i kvalitativa 

studier en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna 

perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem, enligt antagandet att den relevanta 

verkligheten är vad människor uppfattar att den är. Vi anser att den fenomenologiska ansatsen 

är den bästa för vår undersökning, då vi vill komma åt kärnan i föräldrarnas berättelser om 

sina upplevelser.  

 

3.1 Intervju som metod 

För att komma till kärnan i föräldrarnas upplevelser om TIL-programmet så var det den 

fenomenologiska ansatsen som ledde oss i valet av metod. Vi valde att genomföra en 

kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjuer. Enligt Kvale och Brinkman (2009) 
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innebär en halvstrukturerad livsintervju att den liknar ett vardagssamtal men att den fokuserar 

på vissa teman och där det finns utrymme för följdfrågor. Det som skiljer en halvstrukturerad 

intervju från ett vardagligt samtal är att intervjun är ett professionellt samtal utifrån ett 

specifikt syfte och med en struktur (Ingrid Unemar Öst 2011). Vi valde att göra en 

intervjuguide som enligt Kvale och Brinkman (2009) innebär att man har en översikt över de 

ämnen och förslag till frågor som kommer att användas. Vi valde att ha två teman, TIL- 

programmet och läsutveckling. Utifrån detta hade vi förslag på frågor till varje tema utöver 

dessa frågor tillkom många följdfrågor för att vi skulle få tillräckligt med data för att kunna 

besvara vårt syfte, se bilaga.  

 

3.2 Urval av intervjupersoner 

Vårt urval av föräldrar som kunde tänkas delta i vår undersökning var beroende av att deras 

barn hade deltagit i TIL programmet. Vi började med att ringa runt till olika skolor för att se 

vilka som använde sig av TIL programmet. Martyn Denscombe (2009) menar att urvalet av 

intervjupersoner kan vara medvetet, vilket i vårt fall stämmer eftersom vi fick välja föräldrar 

utifrån deltagande i TIL-programmet. När vi fått klartecken från två skolor pratade vi med de 

lärare som ansvarar för programmen. Av lärarna fick vi tillgång till namn och telefonnummer 

till berörda familjer. Nästa steg innebar att vi ringde föräldrarna och frågade om de ville delta 

i vår intervjuundersökning. I fyra av fem fall var det mammorna som vi pratade med och som 

tackade ja till att delta. I tre av dessa var det bara mammorna som närvarade vid intervjun. I 

det fallet då telefonkontakten var med en pappa som tackade ja till att delta var både pappan 

och mamman närvarande vid intervjun. I ett av fallen inleddes samtalet med en pappa men 

han överlämnade samtalet till sin sambo. Samtliga föräldrar förhöll sig positivt inställda till att 

delta. Redan vid första kontakten med föräldrarna var vi tydliga med de forskningsetiska 

principerna och att vi ville spela in intervjuerna.  

 

Intervjupersonerna fick själva välja tid och plats för intervjuerna. Tre av mammorna valde att 

vi skulle komma till deras hem medan två valde att vi skulle ses på biblioteket.  När vi skulle 

börja intervjuerna försökte vi placera oss i 90 graders vinkel, vilket Denscombe (2009) menar 

ger bra ögonkontakt och man undviker att intervjun kommer kännas som en konfrontation. Vi 

inledde intervjuerna med att återigen informera om de forskningsetiska principerna. Sedan 

presenterade vi våra temaområden. Vi inledde med en fråga som vi antar är av den karaktären 

att de har en genomtänkt uppfattning om. Detta menar Denscombe kan ge de intervjuade 
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möjligheter att känna sig avslappnade.  Han menar att det är viktigt att den som intervjuar tar 

hänsyn till den intervjuades känslor och att man inte kan begära att få svar på alla frågor. Men 

samtidigt skulle vi försöka få ut så mycket som möjligt av intervjun. Denscombe framhåller 

vikten av att den som intervjuar ska kunna hålla en röd tråd genom intervjun, samt hantera 

tystnad som kan uppstå. 

 

3.3 Intervjuernas genomförande 

Unemar Öst (2011) menar att det kan uppstå maktsymmetri om det är fler personer som 

intervjuar en informant. Med detta i åtanke ville vi genomföra våra intervjuer på ett bra och 

genomtänkt sätt där vi ville att informanten skulle känna sig bekväm i intervjusituationen. 

Därför var vår tanke att göra tre intervjuer var från vardera skola. Skola ett var den första 

skolan som vi fick kontakt med och som hade arbetat med programmet i några år. Vi fick 

namn och telefonnummer till åtta barn som varit eller är med i programmet. Madelene bokade 

in fyra intervjuer med föräldrar från skola ett. Det visade sig att skola två precis hade börjat 

med programmet, vilket innebar att det endast fanns två barn som var med i programmet. Det 

var endast en av familjerna som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Det här innebar 

en viss svårighet för oss, då Madelene redan hade genomfört tre intervjuer med föräldrar från 

skola ett när vi fick vetskap om att vi endast hade en familj från skola två. Vi bestämde då att 

Jasmina skulle genomföra en intervju på egen hand och att vi skulle genomföra den sista 

tillsammans.  

 

3.4 Bearbetning och analys av intervjumaterial 

Vi har blivit inspirerade av Kvale och Brinkman (2009) som beskriver den narrativa analysen 

som en berättelse av det som sägs i en intervju. Berättelser kan analyseras på olika sätt och i 

vårt fall har vi tänkt konstruera sammanhängande berättelser av de utsagor som finns 

utspridda i intervjuerna.  

 

 Magdalene Thomassen (2006) menar att berättelser utmärks av att de alltid kunnat ha varit 

annorlunda, det vill säga att något införlivas och annat utelämnas. Berättelser är inte alltid 

slutgiltiga en gång för alla utan de kan alltid utvecklas. Thomassen menar att genom att 

sammanföra delar till en helhet skapar man möjligheter för tolkning av berättelser. Vidare 

menar han att det inte bara finns en möjlig bild av verkligheten utan att det kan finnas mer än 

en sanning. För vår undersökning får denna betydelse då vi endast skildrar en del av 
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verkligheten och vårt resultat är en sanning. Om undersökningen hade genomförts av och med 

andra personer hade de möjligtvis fått fram en annan bild av verkligheten.  

 

3.5 Fenomenologisk analys av empirisk data 

För att analysera vårt empiriska material har vårt tillvägagångssätt varit att följa de fem steg 

som finns beskrivna i Andrzej Szklarski (2009). Vårt första steg var att få en översikt över 

vårt datamaterial och vi har fokuserat på de delarna i intervjuerna som varit relevanta för att 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Vårt andra steg i analysprocessen var att bryta ner texten som vi funnit relevant till mindre 

delar. Varje gång vi funnit något nytt om föräldrarnas upplevelser har vi delat in det som sagts 

i det som Szklarski kallar meningsbärande enheter. Detta innebär att vi inte har gjort några 

ändringar i vårt insamlade material. Nästa steg var att vi reflekterade över varje enhet av det 

som föräldrarna hade berättat. Utifrån det har vi skrivit ner och tolkat det som föräldrarna har 

sagt, som Szklarski beskriver: ”Lingvistisk mening meddelas genom direkta språkliga uttryck 

medan extra- lingvistisk mening meddelas genom indirekt språkliga uttryck, som exempelvis 

liknelser eller metaforer” (Szklarski s115). Det innebär att vi ibland varit tvungna att tolka 

föräldrarnas utsagor bortom det direkta språkliga uttrycket och använt oss av liknelser för att 

förstå meningen i det som berättats. Nu kommer vi presentera en mening som exempel på hur 

vi tolkade föräldrarnas utsagor. En mamma utrycker sig så här: ”Kan vara svårt med tiden, en 

kvart till det och en kvart till det”. Här gjorde vi en tolkning utifrån att hon menar att det är 

mycket som ska göras under en dag, och inte att varje moment som hon gör under dagen tar 

en kvart. Det fjärde steget är att de mindre enheterna och sätta ihop dessa till en större helhet. 

Genom att göra så har vi fått de relevanta utsagorna och sammanfört delar med liknande 

innehåll och tagit bort det som varit oväsentligt för vår undersökning. I det femte steget i vår 

analys har vi studerat det som beskrivits för oss för att hitta mönster som slutligen lett oss till 

centrala teman för vår undersökning. Ur vår analys har vi funnit några centrala teman som 

kommer ligga till grund för vår analys och resultat. Dessa teman är föräldraengagemang, TIL-

programmets möjligheter till utvecklad läs- och skrivutveckling, TIL-programmets 

möjligheter till utvecklad självtillit och begränsningar i TIL-programmet. Szklarski (2009) 

menar att teman är fenomenets essens, vilket är oföränderligt. Vidare menar han att essensen 

innebär de mest väsentliga delarna av en upplevelse, det som fenomenet inte kan vara utan. 
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För oss innebar det att vi utgick från intervjuerna med föräldrarna där vi analyserade och tog 

ut de viktigaste beståndsdelarna i deras berättelser.  

 

3.6 Forskningsetiska principer 

I kontakten med rektor, lärare och föräldrar informerade vi om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa är fyra huvudkrav som 

beskrivs i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2011). Vi har informerat om att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst har möjlighet 

att avbryta sin medverkan. Då vi har valt att undersöka ett program där inte alla föräldrar är 

delaktiga, gick vi först via rektor och lärare för att få deras samtycke till att utföra vår 

undersökning. Vi informerade om att varken personer eller skola kommer att kunna 

identifieras i vår uppsats, deras namn kommer fingeras och allt inspelat material kommer att 

förstöras efter avslutat arbete.  

 

3.7 Metoddiskussion 

I vår undersökning valde vi en kvalitativ ansats där vi använder oss av halvstrukturerade 

intervjuer. Vi anser att det var det bästa valet utifrån det vi ville undersöka. Om vi hade valt 

en kvantitativ studie med exempelvis frågeformulär hade vi behövt nå ett betydligt större antal 

föräldrar än som var möjligt för oss. Det var inte möjligt att nå så många föräldrar eftersom vi 

undersöker ett specifikt program som inte alla skolor arbetar med. I de skolor som arbetar 

med programmet omfattar det bara ett fåtal elever vilket innebar att vi gjorde ett medvetet 

urval utifrån de som är involverade i programmet.  

 

Av sju skolor som vi kontaktade var det två skolor som arbetade med programmet. Den ena 

skolan hade precis börjat med programmet och det innebar att vi bara fick kontakt med en 

familj. Den andra skolan hade arbetat med programmet i några år vilket gjorde det lättare att 

få kontakt med familjer som arbetat med programmet tidigare. I den skolan fick vi kontakt 

med fyra familjer. Vid samtal med ansvarig lärare på skola ett fick vi veta att det var en familj 

som fick avbryta programmet. De hade svårt att genomföra programmets uppgifter på grund 

av tidsbrist och den ena förälderns dyslexi. Denna familj försökte vi få kontakt med men fick 

inget svar. Det är möjligt att deras erfarenheter av programmet hade gett vår undersökning ett 

annat resultat. Vi var medvetna om att vårt resultat också kan ha påverkats av att i fyra av fem 

intervjuer var det endast mamman som deltog. I den femte intervjun deltog både mamman och 
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pappan. Vår önskan var dock att få båda föräldrarna att delta under intervjun, vilket vi talade 

om vid den första telefonkontakten. I ett tillfälle var det inte möjligt att få med pappan då 

mamman var ensamstående. 

 

3.8 Informationssamtal med två lärare om TIL-programmet  

Lärarna berättade att de började med TIL-programmet när de såg att de hade flera lässvaga 

elever. Den ena läraren berättar att hon läste på om Reading Recovery och gick sedan vidare 

med att köpa in TIL. Båda lärarna berättade att barnens självkänsla är en viktig grund för att 

barnen ska våga läsa och att det visade sig att barnen också hade svårt i andra ämnen. De 

framhåller vikten av uppmuntran av det barnet gör och kan. Den intensiva läsningen ska vara 

en mysig stund där barnet får vara i fokus. En av lärarna berättade att hon upplevde att barnen 

får känna sig betydelsefulla när de får den här lässtunden både med föräldrar och lärare. Hon 

upplevde att många föräldrar har det väldigt stressigt och inte alltid har tid att sitta ner en 

stund med barnen. Men eftersom båda föräldrarna måste tacka ja till att medverka i 

programmet så måste de genomföra programmets uppgifter varje dag, oavsett om de har det 

stressigt eller inte. En av lärarna menar att programmet ska ses som en förmån till familjen, 

och sköter man inte förmånen får erbjudandet gå vidare till en annan familj.  

 

 

4. Föräldrarnas upplevelser av TIL-programmet 

4.1 Introduktion om TIL-programmet 

Dahlin (2006) såg i sin yrkesroll som lärare att många barn inte lyckades i sin läsning och 

skrivning. Hon såg att det påverkade barnens resultat i andra ämnen, som till exempel 

matematik. Dahlin säger i en artikel från ”Hallands nyheter” (2010) visade sig att barnen i 

årskurs fem hade svårt att klara uppgifterna på nationella proven, såväl i svenska som i 

matematik. Under en matematiklektion mötte Dahlin en elev som inte kände att han klarade 

av uppgifterna:  

-Det är ingen mening, sa killen. Jag är dum i huvudet! 

 -Varför säger du så? Undrade Monica. 

 -Jag kan inte läsa eller räkna (http://hn.se/nyheter/varberg/1.899642-tidig-intensiv-lastraning-

raddar-barns-sjalvkansla) (Hämtad 2011-11-09). 

 

http://hn.se/nyheter/varberg/1.899642-tidig-intensiv-lastraning-raddar-barns-sjalvkansla)%20(Hämtad
http://hn.se/nyheter/varberg/1.899642-tidig-intensiv-lastraning-raddar-barns-sjalvkansla)%20(Hämtad
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Dahlin insåg att barn som hade fått hjälp tidigt hade haft större möjligheter att lyckas i skolan. 

Det var den tanken som fick henne att grunda TIL-programmet. Programmet riktar sig till de 

barn som kan riskera att få läs-och skrivsvårigheter, och samarbetet mellan hem och skola är 

grundläggande kriterier för att det ska nå sitt syfte. Man börjar med att testa samtliga barn i 

årkurs ett, åtta tester under höstterminen och sex tester under vårterminen. Testerna under 

höstterminen visar vilka barn som bör erbjudas programmet medan testerna på vårterminen 

ger en möjlighet att fånga upp ytterligare barn som kan vara i behov av intensiv läsning. 

Tester görs vidare i årskurs två för att eventuellt se om fler barn är i behov av TIL-

programmet. För att barnet ska ha möjlighet att själva kunna reflektera över sin läsutveckling 

har Dahlin gjort ett lästräd utifrån Ingvar Lundbergs läsutvecklingschema God läsutveckling- 

kartläggning och övningar. Trädets löv representerar de steg som barnet genomgår i 

läsutvecklingen. Genom att de successivt utvecklas får de färglägga blad på trädet och det blir 

en positiv upplevelse att se trädet grönska alltmer.  Uppmuntran av barnets arbete är mycket 

viktigt. Det ska ge barnet en känsla av att de kan och därmed förstärka deras självkänsla. 

Förutom lästrädet sker uppmuntran i form av att barnet får välja klistermärken att sätta på sin 

mapp.  

 

Som tidigare nämnts har föräldrarna en stor betydelse i TIL-programmet. Dahlin säger att för 

att programmet ska kunna erbjudas är det viktigt att båda föräldrarna kommer till 

informationsmötet. Kommer det bara en förälder går erbjudandet vidare till ett annat barn. 

Dahlin menar att man måste vara tydlig och rak mot föräldrarna, vilket ger trygghet och 

respekt. Det är viktigt att de är medvetna om att det är ett erbjudande och att de ska skriva på 

ett kontrakt som de förbinder sig att följa. Kontraktet ska skrivas på av såväl barn som 

föräldrar. De förbinder sig att läsa tillsammans med barnet 10-15 minuter varje dag samt att 

skriva i en kontaktbok, som kallas ”Bra-boken”. Barnen får med sig en mapp som innehåller 

en läsebok som är i barnets läsnivå, ett kuvert med en sönderklippt mening samt ”bra-boken”.  

I boken ska föräldrarna beskriva vad barnet har gjort och hur det har gått med läxan. Det är 

viktigt att bara skriva de saker som har gått bra. Läraren ska läsa upp för barnet vad som står i 

boken. Är det däremot något som inte gått bra med läsningen ska det inte skrivas i boken, utan 

tas via telefon.  

 

Dahlin framhåller vikten av att barnet inte ska behöva jobba ikapp det som eventuellt missas 

från övrig undervisning när den intensiva läsningen äger rum. I TIL-programmet står att de 

barn som har modersmålsundervisning inte ska ha den undervisningen samtidigt som de 
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arbetar med programmet. Dahlin säger att hennes erfarenhet är att barn som inte kommit 

igång med sin läsning efter medverkan i programmet haft dyslexi eller en annan diagnos. I 

TIL-programmet arbetar man med fyra moment. De läser i läseboken, skriver en mening i 

skrivboken, arbetar med en sönderklippt mening och skriva i ”bra-boken”.  Barnet får själva 

hitta på en mening som skrivs i skrivboken och som läraren skriver bredvid. Då skriver 

läraren meningen med rätt stavning, stor bokstav i början och punkt i slutet för att barnet ska 

se hur en mening ska se ut. I nästa steg skriver läraren meningen på en pappersremsa som hon 

klipper isär. De räknar hur många ord som finns i meningen samt hur långa orden är. De 

klappar antalet stavelser i orden och sedan läggs orden ner i kuvertet. Meningen ska barnet 

och föräldrarna jobba med att sätta ihop hemma. 

 

4.2 Fem små berättelser 

4.2.1 Emma och Kalle  

Emma och Kalle har två barn. Det är det äldsta barnet, Sebastian som medverkat i TIL-

programmet. Sebastian går nu i årskurs tre och programmet genomfördes när han gick i 

årskurs två. Det var läraren som föreslog det eftersom barnet hade svårt att komma igång med 

läsningen och att det var mycket stakningar i läsningen. De hade ett informationssamtal om 

programmets uppbyggnad och hur mycket de skulle läsa med barnet. De blev bestämt att han 

skulle läsa tre gånger per dag hemma och varje dag i skolan. Föräldrarna var väldigt positiva 

till programmet och framhåller vikten av sitt eget engagemang för att programmet ska 

fungera. 

 

Emma: […] det låg ju mycket hos oss också att arbeta och jobba med honom att läsa, så att det 

tycker jag ju lika dant att respons, man hade bra kontakt med lärarna och att hon skrev 

meddelanden.  

Föräldrarna menar att det var väldigt bra att de kunde skriva till läraren och få respons. De 

kunde skriva att barnet någon gång tyckte att läsningen var jättejobbig och nästan bröt ihop. 

Som svar kunde de få att det hade gått jättebra med läsningen i skolan. Läsningen skedde 

under lektionstid då läraren kom och hämtade sonen. Pappan berättar att sonen upplevde att 

det var jobbigt när den vanliga undervisningen avbröts för att gå och läsa. Det var framförallt i 

början av programmet som han tyckte att det kunde vara jobbigt, men efter ett tag blev det en 

rutin.  

Kalle: […].men problemet var väl att mm det bröt hans ordinarie rutin som inte alltid var positivt. 

[…] kommer en annan grej helt plötsligt […] Då kan han spela igång på det, det skulle ju vart 

matte nu. 
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Kalle: mm den här känslan att de bryr sig […] att de hjälper till […] det känns ju bra[…] Att inte 

bara släppa det. De har lärt känna honom bättre och kunnat hantera honom bättre. 

Emma: det […]  svåra är om det är föräldrar som inte engagerar sig för det är ju det, det gäller ju 

verkligen att läsa för annars hjälper du ju inte. […] du kan inte komma hem en dag och så där, jag 

orkar inte, jag hann inte. 

Emma och Kalle säger att det ska vara en lugn och stressfri miljö när de läser och att de måste 

prioritera tiden för att läsa. De ville att sonen skulle förstå att det var för hans skull som de var 

med i programmet. De gjorde det för att han skulle komma igång med sin läsning men 

upplevde att det var svårt att få honom att förstå. Föräldrarna funderade på vilken skillnad det 

kunde ha gjort om de fick erbjudande att börja med programmet redan i årskurs ett.  

Emma: ibland kan man ju fundera på om man kanske redan skulle ha […] kommit i gång i ettan 

med det programmet. 

Madelene: Vet ni varför man inte började tidigare? 

Emma: De hade inte tid. […] därför sköt de det till tvåan. 

De berättar att anledningen till att läraren väntade med Sebastians läsning var att det fanns 

andra barn i tvåan som var i behov av programmet och som då prioriterades.  

Emma berättar att hon själv har läs-och skrivsvårigheter vilket hon känner påverkar läsningen 

med Sebastian. Hon upplever en ökad förståelse för att det kan vara jobbigt att läsa och kan 

relatera till känslan att” alla kan utom jag”. Föräldrarna berättar att Sebastians självförtroende 

blev bättre under programmets gång i och med att läsningen förbättrades.  

Emma: jaa det märkte man ju han var ju mycket stoltare och fick ju peppning både från oss och 

från fröken och klistermärken och han skulle göra de väldigt speciellt och de vart ju (kort paus) 

speciellt egen stund med läraren. 

Föräldrarna berättar att programmet har varit en positiv period och har hjälpt Sebastian att 

komma igång med sin läsning. Han har fått ett ökat läsintresse och kan numer gå och hämta 

en bok som de ska läsa tillsammans. Han tar också initiativ till att lägga sig och läsa en bok 

själv. Däremot är han fortfarande i behov av hjälp med sin läsning och har nu gått vidare med 

ett annat program för att utveckla sin läsning. Familjen väntar på att en utredning ska påbörjas 

för att avgöra om ytterliga åtgärder behöver sättas in.  

 

4.2.2 Sofie  

Sofie lever med man och tre barn. Dottern Maria går i årskurs två och är med i programmet 

just nu. Sofie berättar att programmet gör att man går tillbaka i barnens läsning om man 

märker att de inte hänger med. Hon berättar att läsningen gick alltför fort för Maria vilket 
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gjorde det svårare för henne att hänga med. Därför menar Sofie att det är bra att man går 

tillbaka till ruta ett för att fånga upp att alla barn inte kan läsa lika fort. Böckerna är från 

början lätta och ökar i svårighetsgrad. Läraren och Maria går igenom en bok i veckan, vilken 

läses hemma varje dag och i skolan tre gånger per vecka. Det innebär att samma bok läses 

många gånger med syftet att barnet ska känna igen ord och lära sig ordbilder. Utifrån det får 

de lära sig att skriva meningar som klipps itu, för att sedan bygga ihop meningen igen. Det 

gör också att barnet lär sig att känna igen ordbilder.  

Sofie menar att föräldrarnas engagemang är mycket viktigt för att programmet ska fungera. 

Läraren gjorde klart att det är viktigt att de läser varje dag hemma, vilket kräver en del av 

föräldrarna.  

Sofie: det är ju det att man måste komma ihåg de med läsningen varje dag. I morse så gjorde vi det 

i morse för att hon sov redan innan jag kommit hem […] det kräver lite av föräldrar. 

Vidare menar Sofie att det är viktigt att föräldrarna tar ett stort ansvar och inte tänker att det är 

helt upp till skolan att få det att fungera.  

Sofie: men som sagt det gäller att föräldrarna ställer upp, att man inte liksom inte lägger det för att 

[…] man tror att det här fixar skolan. Nej, nej det tycker inte vi, det är föräldrarna som måste 

hjälpa till. Det handlar inte om man lägger en börda […] på skolan att de ska göra det här. […] de 

ger ju böcker […] och lyssnar tre dagar i veckan […]. 

Sofie berättar att det framförallt är hon som håller ordning på programmet men att hon talar 

om för sin man när det är dags att läsa med Maria.  

Marias självförtroende har blivit mycket bättre sedan de började med programmet och de har 

märkt att det har gett ett ökat läsintresse. Tidigare har hon inte velat läsa men nu vill hon gå 

till biblioteket och låna böcker. Hon har också börjat läsa skyltar, läser på det som finns i 

butiker samt läser textremsan på tv:n. Maria klarar nu av att se en röd tråd i de texter som hon 

läser.  

Sofi: Aaa det har […] blivit jättebra, liksom och nu så, nu går hon runt och läser (paus) det som 

står försöker hon läsa på tv och läser liksom det i butikerna.[…] passat rätt så bra att hon har fått 

lite mer självförtroende så att säga, att hon känner att hon klarar av hela […] att hon vågar mera 

[…] framför allt skrivningen också. 

 

4.2.3 Veronica  

Veronica lever med man och två barn. Sonen Mattias gick programmet i årskurs två. Nu går 

han i årskurs tre. Programmet genomfördes i två perioder, en per termin. Varje dag 

introducerades en bok som lästes först i skolan, sedan hemma och sedan i skolan igen. 
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Veronica berättar att Mattias lärde sig ordbilder genom att läsa samma text många gånger.  De 

arbetade också med att Mattias fick göra meningar utifrån något som han hade gjort under 

dagen. 

Veronica berättar att det ibland kunde vara svårt att få tiden att räcka till. Vissa dagar kom de 

hem sent och även om Mattias var trött så läste de alltid ändå. Det ställer krav på föräldrarna 

att läsningen blir av även om barnet tycker att det är jobbigt och kanske inte vill läsa. Mannen 

arbetade ofta sent och barnen har olika aktiviteter vilket bidrog till att det kunde vara svårt att 

få tiden att räcka till. 

Veronica: […] det krävdes ju en del […] för man skulle ju göra och ibland så vissa dar så är ju lite 

svårt att hinna med allting om det äaa  aa komma  hem sent och så och då märker man ju på 

honom också, […] att han kanske inte orkar med riktig och men då,  vi gör det i alla fall då […] vi 

körde på […]. Det gick väl […] bättre och sämre alltså de dagar som […].blev så där, så klart […] 

var ju han trött. 

Veronica: […] jag är rätt så envis så […] visst att det tog emot för honom. 

Veronica berättar att det var intensiva veckor som gav resultat. Hon upplevde att det var skönt 

när programmet var över.  Även om hon tyckte att det var skönt att det var över så ville hon 

inte ha det ogjort eftersom det gav resultat.  Hon tror att hennes yrkesroll som lärare påverkar 

hennes syn och engagemang i programmet, att hon kanske tog programmet till sig mer än 

någon annan kanske skulle ha gjort.  

Veronica: jag tror ju någ det. […] .lärare i svenska har ju min inriktning […]  aså att det är klart 

att jag känner ju att det är […]  tog till det här kanske mer än vad någon annan kanske skulle ha 

gjort[…] ja, jag tror det. […] det finns ju oengagerade föräldrar, så finns det ju, de som är väldigt 

engagerade kanske mer engagerade än vad jag är. Det kan jag inte svara, så kan det ju också vara.  

När de hade avslutat programmet återgick de till att läsa mer som de gjort innan, cirka två 

gånger per vecka. Det ledde till att Mattias kom ner i en liten svacka igen och de började med 

programmet en period till.  

4.2.4 Laura 

Laura lever med man och två barn. Sonen Emil var med i programmet när han gick i årskurs 

ett. Nu går han i årskurs två. Laura kände inte till programmet sedan tidigare men på ett 

föräldramöte fick de information om att skolan hade börjat med programmet. När det sedan 

var dags för utvecklingssamtalet blev familjen erbjudna att börja med programmet. 

Föräldrarna nappade på det direkt och kände att det var en bra chans att Emil skulle få extra 

hjälp med sin läsning. Programmet startade med att de skrev på ett kontrakt där de förbinder 

sig att läsa hemma varje dag. 
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Laura: Så vi nappade på det direkt […] Vi kände att det var jättebra så vi var liksom med på det 

och det tror jag är viktigt, att man är med på det och jobbar tillsammans med det. 

Laura upplever att Emil tyckte att det var roligt med läsningen. De märkte att läsningen gick 

bättre och bättre. Han var mottaglig för det och de gjorde det till en vardaglig rutin. De hade 

ett stort fokus på att läsningen skulle äga rum under den specifika perioden. Laura framhåller 

att läsrutinen är mycket viktig, att man alltid tar sig tid till att göra det. På samma sätt är 

föräldrarnas engagemang mycket viktigt för att läsningen ska ge resultat. 

Laura: jag tror att det är viktigt att man som förälder verkligen engagerar sig. Det hänger inte bara 

på skolan […] Det är inte bara skolan som ska göra det. 

 

Laura berättar att programmet har gett Emil väldigt mycket och är avgörande för att han har 

kommit så långt i sin läsning som han har gjort. Men föräldrarna märkte att Emil fortfarande 

behöver läsa varje dag, vilket familjen fortsatte att göra även efter att programmet var slut.  

 

4.2.5 Sandra 

Sandra är ensamstående till dottern Anna. Anna går i årskurs två och var vid intervjutillfället 

med i TIL-programmet. Sandra berättade att det upptäcktes redan i årskurs ett att Anna var i 

behov av stöd i sin läsning. Sandra kände inte till programmet innan och upplever att hon inte 

är insatt i programmet även om hon är införstådd med att de ska läsa tillsammans varje dag. 

Hon upplever att det är dottern som kommer hem och berättar vad de ska göra tillsammans. 

 

Sandra: Jag är inte insatt på något sätt, mer än att Anna ska få hjälp med att lära sig att läsa. Jag 

har inte läst på […]  pedagogen har sagt att det är så här och så här […] Gör så här. Och vi tar de 

här minuterna och läser varje dag till den här hemläxan som Anna kommer hem och säger. 

 

Sandra upplever att programmet har gett dem mycket och att det har förändrat deras relation. 

Tidigare bråkade de mycket och Anna tyckte att det var jobbigt med läxorna, men nu har de 

funnit en gemenskap i den stund som de sitter och läser tillsammans. 

 

Sandra: Kände i början att, åh ska jag sätta mig men upptäckte att det var riktigt roligt. Jag tror att 

det är åttonde veckan nu och vi vill hålla på längre för att det är så mysigt. Vi har bråkat så mycket 

förut, Anna och jag. Nu kom vi överens. Och nu är hon full av energi, det här är något hon tycker 

är väldigt roligt. Det är 15 minuter utan bråk. Ren glädje. Det är världsbäst. Det här borde alla barn 

få gå igenom. Mitt barn klarar de här 15 minuter, så länge kan hon sitta. Allt nytt är roligt  […] 

hon läser två läxor för att hon tycker att det är roligt med den här läxan. 

 

Sandra berättar att vid programmets början kunde Anna läsa fyra, fem ord men att det var 

hackigt och hon fick ljuda sig fram. Hon kunde inte förstå helheten i det hon läste. På dessa 

åtta veckor har Anna lärt sig att läsa hela kapitel och läser gärna flera gånger för att det är 
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roligt. Sandra har även märkt att Annas skrivning har utvecklats.  Anna lånar gärna med sig 

extraböcker hem från skolan eller läser i tidningar för att hon numera tycker att det är roligt att 

läsa, vilket också ger henne en bra träning. Däremot säger Sandra att hon märker att läsflytet 

försvinner om de inte läser på några dagar. Sandra upplever att det ibland kan vara svårt att ha 

tid till läsningen eftersom det är mycket annat som också ska göras. Som ensamstående och 

skiftarbetande mamma berättar hon att det ibland kan vara svårt att genomföra de uppgifter 

som de åtagit sig genom att delta i programmet. Hon arbetar ibland kväll och då blir det 

barnvakten som får läsa med Anna.  

 

Sandra: Kan vara svårt med tiden, en kvart till det och en kvart till det. Hoppar över ibland, då jag 

kommer sent på kvällen […] Gillar inte att göra läxor på helgen men ska Anna redovisa läxan på 

måndag så gör vi det på söndag, sex veckor varje dag, men det funkar inte för mitt barn. Anna 

måste vara någorlunda pigg. […] Behöver fler veckor men några dagars uppehåll i veckan.  Nya 

sätt att läsa […] vill ha utmaningar och samtidigt känna att hon klarar av det. Det har blivit lite 

kämpigare nu, när nyhetens behag har släppt. Så nu ska vi göra ett litet uppehåll.. Vi ska ha den 

här tiden för att försöka komma på ett annat sätt… Sen ska vi sätta med det igång igen. 

 
Sandra berättar att programmet har inneburit vissa svårigheter för dem. Dessa svårigheter var 

bland annat att det var tidskrävande och att Anna behövde få lite nya utmaningar. Sandra 

önskar att de ska läsa några dagar för att sedan hoppa över ett par dagar och sedan läsa igen. 

Under de dagar som de då inte håller sig till programmet önskar hon att Anna ska få nya 

läsutmaningar. Hon menar att för att Anna ska utmanas krävs det att läsningen inte får vara 

lätt men inte heller för svår. Detta var en tanke som hon ännu inte hade delat med läraren.  

 

Sandra: Jag upplever inte att någonting är negativ mer än att för Annas skull så funkar inte att 

göra samma sak varje dag i sex veckor så […] det skulle finnas andra valmöjligheter i TIL. Vissa 

barn kanske behöver läsa under längre period med några dagar uppehåll, eller varje dag under 

kortare period, det är ju ändå en intensiv kurs 

 

Sandra berättar att från början av programmet var de bestämda, att de skulle sitta vid 

köksbordet och läsa. Hon märkte att dottern började skruva på sig och då bytte de platser för 

läsandet, ibland på golvet i vardagsrummet eller i dotterns rum. Hon berättar att de har 

varierat läsningen, ibland har Anna läst några gånger själv och sedan med henne. Ibland har 

Sandra läst först och sedan har Anna läst. Hon säger att fantasin lätt tar slut och det kan vara 

svårt att hitta nya vägar för att utmana Anna.  

 

Sandra berättar att det är pedagogen som förklarar vad det är som ska göras, men att det är 

Anna som väljer egna sätt hur hon vill att de ska göra. Därför berättar Sandra att det är viktigt 

att hon lyssnar på dottern Anna, om vad det är hon säger om den här läxan. 
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Sandra: Hon lär ju mig hur jag ska lära henne. Och om jag gör ju fel då är det hon som säger 

mamma det ska inte vara så, det ska vara såhär. Jag måste lära mig hur hon tänker och tycker. 

 

Sandra menar att TIL-programmet har bidragit till att hjälpa henne vidare när hon ska hjälpa 

Anna med framtida läxor. Samtidigt upplever Sandra att dottern förklarar för henne något som 

hon inte hade försåt innan. Ett exempel som Sandra nämner är att Ann har förklarat för henne 

det med korta och långa vokaler som hon inte hade förstått förut. Vidare berättar hon om sina 

skolerfarenheter att hon hade svårt att koncentrera sig och var i behov av att få extra stöd i sin 

läsning.   

 

Sandra: Jag fick ju slita som ett djur för att hänga med i skolan, väldigt okoncentrerad och hade 

annat för mig som var intressant […] gick ifrån för att läsa med en extra fröken […] plöja sig 

igenom en bok. Fast jag hade hjälp i alla ämnen, vissa gånger kanske var det matte eller svenska 

[…] hade också det här extra hjälpen men inte alls på samma sätt som det är idag, inte som nu en 

kvart.  

 

 

4.3 Tematisering av empirisk data 

I vår undersökning av föräldrars upplevelser av TIL-programmet har vi funnit mönster som 

lett oss in på fyra centrala teman. Dessa teman är föräldraengagemang, TIL- programmets 

möjligheter till utvecklad läs- och skrivutveckling, TIL-programmets möjligheter till 

utvecklad självtillit och begränsningar i TIL-programmet. 

  

4.3.1 Föräldraengagemang 

För att TIL- programmet ska kunna startas måste föräldrarna tacka ja till erbjudandet och 

sedan skriva på ett kontrakt där de förbinder sig att läsa med sitt barn cirka 10-15 varje dag.   

I våra intervjuer såg vi att föräldrarna upplevde sitt engagemang som en viktig grundpelare 

för att programmet ska uppnå sitt mål, vilket är att barnet ska komma igång med sin läsning.  

 

Föräldrarna upplever att deltagandet i programmet är mycket positivt och att de får en 

möjlighet att hjälpa sina barn i deras läsutveckling. De menar att ansvaret för barnens läsning 

ligger mycket hos föräldrarna själva och att det inte endast är skolans ansvar att se till att 

barnen hänger med och lär sig läsa. Emma och Kalle menar också att det är viktigt att man 

som familj gör det tillsammans och får in en rutin med läsningen. Föräldrarna menar att det 

kräver ett stort engagemang, tid och tålamod för att vara med i programmet. Under lästiden 

menar de att de måste prioritera tiden till läsningen, och andra aktiviteter får komma i andra 
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hand. Föräldrarna framhåller vikten av att läsningen blir en mysig stund, utan stress och med 

en känsla av gemenskap. Föräldrarna berättar att även om det ibland kan finnas förhinder som 

gör att det blir svårt att få tid till läsningen så hittar de alltid en tid och en plats för att 

genomföra läsandet. Sofie säger att det inte går att komma till skolan en dag och säga att man 

inte hann med att läsa. Är barnet med i programmet så menar de att det är en så intensiv tid 

och under en viss period så den tiden måste prioriteras. Alla föräldrar nämner att det är för 

barnets skull som de tackat ja till erbjudandet att vara med i programmet och därför får vara 

medvetna om att det kräver ett stort engagemang.  

 

Det visade sig att samtliga föräldrar upplever att deras egna skolerfarenheter och yrkesval 

påverkar deras eget engagemang när det kommer till att stödja barnen i skolan. Två av 

mammorna, Veronica och Laura är lärare och de tror själva att deras yrkesval har gjort att de 

tidigare såg att barnen behövde stöd. De kände ett stort engagemang när de blev erbjudna att 

vara med i programmet och tror att de har ett större engagemang på grund av att de är lärare. 

Två av mammorna, Emma och Sofie berättade att de själva hade svårigheter med läsning och 

koncentration när de gick i skolan men visar att deras engagemang är mycket stort. De 

upplever att de kan känna igen sig i vissa situationer när barnet upplever att något är svårt. 

Genom sina tidiga erfarenheter har de fått uppleva hur det är att inte hänga med på 

lektionerna. De kan relatera sina egna erfarenheter till barnens svårigheter och de känner att 

de vill underlätta så mycket som de bara kan.  

 

Under våra intervjuer framkom det att det framförallt var mammorna som hade det främsta 

ansvaret för att programmet skulle genomföras. Men för den skull betyder inte det att 

papporna inte var delaktiga Mammorna berättar att de håller ordning på när och vad som ska 

göras men att papporna ändå läser mycket med barnen.  

 

4.3.2  TIL- programmets möjligheter till utvecklad läs- och skrivutveckling   

Samtliga familjer fick erbjudande om att delta i TIL-programmet för att deras barn var i behov 

av extra stöd i sin läsning. Barnen kunde ljuda fram ord men det var med mycket stakningar 

och utan flyt. Det gjorde att barnen hade svårt med läsförståelsen. Syftet med TIL-

programmet är att barnen ska komma igång med sin läsning genom att läsa intensivt både i 

skolan och i hemmet.  
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Föräldrarna berättar att programmet har bidragit till att barnens läsning har förbättrats. Från 

att endast kunna läsa några få ord har barnen fått flyt i sin läsning och kan se en helhet i den 

text som de läser. De har också fått ett ökat läsintresse genom att läsa regelbundet. Flera 

föräldrar bland annat Emma och Kalle samt Sandra berättar att de upplever att det är viktigt 

för barnen att det är en lugn och stressfri miljö för att de ska kunna koncentrera sig på att läsa.  

Föräldrarna upplever att barnen förutom att ha fått ett ökat flyt i sin läsning, nu också har fått 

ett läsintresse. De kan själva ta initiativ till att läsa böcker på egen hand eller tillsammans med 

föräldrarna. De lånar med sig extraböcker hem från skolan, vill gå till biblioteket och låna 

böcker och tycker att det är roligt att läsa. Det har också utvecklat en lust att vilja läsa på 

saker i omgivningen, som skyltar och textremsan på tv:n. Föräldrarna har också sett att 

barnens skrivande har utvecklats genom att vara med i TIL-programmet. De har fått lära sig 

ordbilder genom att läsa samma texter flera gånger, samt skapa egna meningar som de har 

klippt itu för att sedan sätta ihop igen.  

Sofie upplever att TIL-programmet gör att man börjar från början igen med barnets läsning. 

Hon berättar att läsningen gick så fort för barnet, att det var svårt att hänga med och att det är 

positivt att man börjar från ruta ett igen. Hon menar att det är ett bra sätt att fånga upp att alla 

barn inte läser lika fort.  

Föräldrarna berättar att under tiden de läser med barnen kan de ibland tycka att det är 

jättejobbigt att läsa. En av föräldrarna Emma berättar att barnet bröt ihop och blev ledsen när 

de läste hemma men fick veta av läraren att i skolan hade läsningen gått jättebra. En annan 

mamma Sandra nämner också att barnet kan tycka att det är jobbigt med läsningen men att de 

försöker att variera läsningen, både sätt att läsa och platser att läsa på. Hon nämner att barnet 

hela tiden behöver utmanas i sin läsning, det får inte bli för lätt så att det blir tråkigt men det 

får heller inte vara för svårt.  Flera föräldrar berättade att de märker en skillnad i barnens 

läsning om de hoppar över läsningen för några dagar eller för en längre period. Några 

poängterar bland annat Laura att läsrutinen är viktig, att barnen vet att läsningen ska 

genomföras varje dag. Föräldrarna visar att de är mycket positiva till att ha varit med i 

programmet och att det har förbättrat barnens läsning avsevärt. De upplever att de har haft en 

fin stund tillsammans med sina barn och läsningen har bidragit till en gemenskap.  
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4.3.3 TIL-programmets möjligheter till utvecklad självtillit  

TIL-programmet framhåller vikten av att barnen uppmuntras och att de ska känna att de kan. 

Genom belöning i form av klistermärken och att bladen på lästrädet slår ut får barnen positiv 

respons. Vi anser att det i sin tur kan leda till att barnen får en stärkt självtillit genom de 

moment som de klarar av.  

Föräldrarna upplever att medverkan i programmet har bidragit till barnens läsning och 

självförtroende har blivit mycket bättre. De har sett att barnen vågar testa mer, att läsa på 

saker som finns i omgivningen och att skriva mer. När de har märkt att barnen har kommit 

igång med läsningen har barnens självförtroende blivit bättre och gett barnen ett större 

läsintresse. Föräldrarna berättar att barnen också har börjat skriva mer än de gjort förut.  

Emma berättar att hon själv har upplevt en känsla av att ”alla kan utom jag” och kan känna 

igen sig i sonens situation. Hon berättar att det har varit bra för Sebastian att få en-till-en 

undervisning, det har blivit en positiv stund med läraren. Genom att han fick egen tid och 

uppmuntran från både lärare och föräldrar så blev han stolt och fick en större självtillit. 

Föräldrarna upplevde att när Sebastians läsning förbättrades blev hans självförtroende bättre.  

Emma berättar att det var bra med uppmuntran i form av klistermärken.  

Sofie berättar att Marias självförtroende nu har blivit mycket större, genom att känna att hon 

kan vågar hon nu att läsa mer. Hennes förbättrade självförtroende har gjort att hon vill läsa 

och låna böcker samt skriva mer än hon gjort tidigare.  

 

4.3.4  Begränsningar i TIL-programmet 

Samtliga föräldrar upplevde att det var tidskrävande att jobba med barnen hemma. Tidsbristen 

kan bero på att barnen har aktiviteter som de vill göra. Det kan också bero på föräldrarnas 

arbetstider och på vardagliga sysslor i hemmet som måste göras. Sandra berättar att det ska 

finnas tid för många saker och allt tar sin tid. Samtliga föräldrar berättar att även om de 

upplever att programmet är tidskrävande så genomförde de alltid uppgifterna. Veronica 

berättar att det är viktigt att man tar sig tid till läsningen även om man kommer sent och 

barnet är trött och inte vill läsa. Sofie berättar att det har hänt att de har läst på morgonen 

innan skolan har börjat, bara för att läsningen ändå ska bli av. Emma berättar att det kräver 

mycket av föräldrarna både tid och engagemang. Hon säger att man inte kan komma en dag 

och säga att man inte hann eller orkade. Ytterligare svårighet är att läsningen skedde under 
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lektionstid vilket Kalle berättar. Han säger att det var jobbigt för sonen då det bröt hans 

vanliga rutin.  

Sandra berättar att det skulle finnas andra valmöjligheter i TIL-programmet för att hon 

upplever att det inte fungerar för hennes barn. Som det är nu så måste man läsa varje dag 

under den tid programmet varar, vilket Sandra inte tycker passar hennes barn. Hon menar att 

även om det fanns möjligheter att variera programmet så förblir det ändå en intensiv läsning. 

Av de föräldrar som har avslutat programmet berättar de att efter att programmet var slut 

återgick de till de läsrutiner som de hade innan TIL-programmet. Veronica upplevde att det 

var skönt när programmet var avslutat.  
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5. Diskussion 

Föräldrarna upplever att TIL-programmet har hjälpt barnen att lära sig läsa, ökat deras 

läsintresse samt att barnen har utvecklat sitt skrivande. Samtliga föräldrar upplever att barnen 

har fått hjälp att komma igång med sin läsning. De upplever att barnen har fått ett större 

läsintresse i och med att de har kommit igång med sin läsning. De berättar att barnen nu tar 

egna initiativ till att låna och läsa böcker och de läser på saker i omgivningen, vilket de inte 

gjort tidigare. I vår undersökning ser vi att programmet har hjälpt samtliga barn att komma 

igång med sin läsning men att resultatet efter programmets slut varit av varierande grad. Ett 

av barnen fick hjälp att komma igång med läsningen men behöver mer hjälp än det som 

programmet kan erbjuda. Ett annat barn kom efter programmet ner i en svacka med sin 

läsning och behövde vara med ytterligare en period av programmet. Ett tredje barn behöver 

fortfarande läsa varje dag, vilket de gör hemma även om de inte längre är med i programmet. 

Sedan är det en av föräldrarna som upplever att programmet inte riktigt passar hennes barn 

eftersom de måste genomföra samma sak varje dag. Hon menar att dottern behöver nya 

utmaningar och önskar större variation av programmets uppgifter. Ett av barnen var 

fortfarande med i programmet vid intervjutillfället och hon hade kommit igång med sin 

läsning och fått ett ökat läsintresse. Dock vet vi inte hur hennes läsutveckling ser ut nu efter 

programmets avslut.  

 

Vi anser att barns ökade läsintresse beror på att de faktiskt har kommit igång med sin läsning 

och att de har sett att det finns en mening med det som de läser. Med tanke på att programmet 

har utvecklat barnens läsning i olika grad anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till varje 

enskild individ och anpassa programmet därefter. Till exempel att anpassa programmets 

varaktighet, alltifrån en period till flera eller till att variera uppgifterna i programmet. Som 

lärare har man TIL-programmets handledning som utgångspunkt och vi är öppna för att gå 

utanför programmets ramar bara för att hjälpa barnen i deras läsutveckling.  

 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka föräldrarnas upplevelser av TIL-

programmet. I tidigare forskning har vi sett att det är framförallt mammor som deltar i family 

literacy programs. Under våra intervjuer framkom det att mammorna tog det största ansvaret 

för arbetet med TIL-programmet, även om papporna också var involverade. Under den 

intervju där både mamman och pappan var med visade pappan på ett stort engagemang, men 

det var mamman som tog mest plats under intervjun. De övriga intervjuerna var samtliga med 
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mammor och vi funderar på om det är så att mammorna tar för givet att de ska ta det största 

ansvaret för barnens läsning och att papporna accepterar det. Programmet förutsätter att båda 

föräldrarna ska tacka ja till att delta i programmet, i annat fall går erbjudandet över till en 

annan familj. Vi menar att det kan vara ett sätt att involvera papporna i barnens läsning 

eftersom det visar sig att det framförallt är mammorna som tar det största ansvaret för att 

läsningen ska bli av. Föräldrarna uttryckte att de är tacksamma för att få möjlighet att hjälpa 

sina barn i läsutvecklingen i och med TIL-programmet. Vi anser att TIL-programmet är en bra 

metod för att involvera båda föräldrarna.  Därför inser vi vikten av att båda föräldrarna tar ett 

stort ansvar för TIL-programmet. Kanske är det så att mammorna behöver låta papporna få ta 

ett lika stort ansvar, samtidigt som det är upp till papporna att se till att de tar ett lika stort 

ansvar.  

 

I vår undersökning visar det sig att alla föräldrar är lika engagerade oavsett vad de arbetar 

med. De föräldrar i vår studie som var lågutbildade visade lika stort engagemang gällande 

TIL-programmet som de mammor som var högutbildade. Det visade sig dock att de mammor 

som var lärare tror sig vara mer engagerade än andra föräldrar. Med bakgrund av den 

forskning som vi har läst och av de föräldraintervjuer som vi har genomfört, kan vi konstatera 

att föräldrarnas engagemang är en av de viktigaste grundpelarna för att främja barns 

läsutveckling. Samtliga föräldrar i våra intervjuer berättade att medverkan i TIL-programmet 

är beroende av att föräldrarna engagerar sig. En förälder anser att mycket av ansvaret för 

barnens lärande ska ligga hos föräldrarna och att det inte är skolan som ska dra hela lasset. Vi 

inser att den tanken är viktig för vår roll som blivande lärare, att vi vågar öppna dörren för 

föräldrarna och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål för barnens lärande. Vi anser att 

föräldrarnas tankar och åsikter är viktiga, det är ju framförallt de som känner sina barn bäst.  

Genom att ha en ärlig och öppen dialog med föräldrarna kan lärare hitta de arbetssätt som bäst 

fungerar för varje enskilt barn.  

 

Föräldrarna upplever att programmet har hjälpt deras barn att komma igång med sin läsning 

och att det har stärkt deras självtillit. När barnen kom igång med sin läsning upplevde 

föräldrarna att barnen kände sig stolta över sig själva och att de fick ett större självförtroende. 

Föräldrarna berättade att det gjorde att de vågade mer genom att de fick en större tilltro till sig 

själva. Det ökade självförtroendet och känslan av att de kan läsa ledde i sin tur till att barnen 

fick ett större läsintesse. En av lärarna menar att medverkan i TIL-programmet bidrar till att 

barnen får känna sig viktiga och att läsningen blir en mysig stund.  TIL-programmet handlar 
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mycket om att uppmuntra barnen och ge positiv respons på de moment som de klarar av.  Vi 

anser att trygghet och känslan av att stå i centrum kan ha stor betydelse för ett barns 

självkänsla. Samtidigt som det är mycket viktigt att bekräfta barnen och deras framsteg.  Vi 

menar att barnen som känner tilltro till sig själva och inser att de kan leder till att de vågar ta 

för sig mer och prova på nya uppgifter, utan att känna en rädsla för att misslyckas. Vi anser att 

TIL-programmet är ett bra sätt att utveckla barns självtillit, genom uppmuntran och trygghet.  

 

Steensel m.fl. (2011) visar i sin studie att föräldrar kan ha svårt att delta i family literacy 

programs. Anledningar till detta kan vara att man har fullt upp på fritiden och då har svårt att 

få ihop det i vardagen. De säger också att deltagande i family literacy programs kan ha en 

negativ påverkan på relationen mellan föräldrar och barn om situationen blir för lik den 

vanliga skolundervisningen. TIL-programmet har som mål att fånga upp de barn som riskerar 

att få läs-och skrivsvårigheter och med den intensiva läsningen vill man att barnen ska komma 

igång med sin läsning och förhoppningsvis komma i kapp sina kamrater. I vår undersökning 

gav föräldrarna uttryck för att det kunde vara svårt att få tid till programmet. Men trots detta 

läste de alltid ändå. Även om den intensiva läsningen gav resultat så upplevde vissa föräldrar 

att det var skönt när programmet var över eftersom alla uttryckte sig att det var bra, men att 

det krävdes en del av föräldrarna. 

 

Tidsbrist är något som tas upp både i forskningen och i våra intervjuer och vi funderar på om 

programmets struktur kanske skulle kunna anpassas mer individuellt. Med tanke på att vissa 

barn måste läsa sent på kvällen eller tidigt på morgonen för att läsningen ska bli av funderar vi 

på hur mycket press barnen känner inför sin läsning. Vi menar att det är upp till föräldrarna att 

prioritera läsningen så att barnet egentligen inte ska behöva läsa sent på kvällen eller på 

morgonen. Vi inser också att det kan vara svårt ibland att prioritera den tiden om det är 

mycket annat som ska göras. Samtidigt är det ju barnet som ska komma till skolan och visa att 

de har gjort uppgifterna hemma eller inte. Det kan säkert upplevas som jobbigt för barnet om 

de inte har haft tid att göra uppgifterna, vilket också föräldrarna gav uttryck för.  En förälders 

önskan var att programmet skulle kunna varieras med olika uppgifter och olika dagar, så att 

det inte blir detsamma varje dag. Vi anser att programmet skulle kunna anpassas mer 

individuellt än det gör idag. För barnet som behöver en fast rutin kan det vara mycket viktigt 

att göra samma sak varje dag men för barnet som behöver utmaningar kan det vara bra med 

blandade uppgifter. 
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För ensamstående föräldrar kan programmet vara svårt att genomföra särskilt om de arbetar 

på kvällen. En av föräldrarna var ensamstående och även då hon inte jobbar är det alltid upp 

till henne att genomföra läsningen. Det kan vara svårt för övriga föräldrar att ibland hitta tiden 

även då de är två och har möjlighet att dela på dagliga sysselsättningen. Vi är medvetna om 

att TIL-programmet kräver detsamma oavsett vilken familjesituation som familjen har, 

oberoende av om föräldrarna är ensamstående eller sammanboende. Vi tror att detta kan få 

konsekvenser för hur programmet fungerar för barnet. Finns inte tiden till att genomföra 

programmets uppgifter är det i slutändan barnets läsning som drabbas.  

 

I family literacy programs utgår man oftast från barnens egna intressen och erfarenheter. Det 

gör att barnen känner glädje och ett intresse för att lära sig nya saker. Programmen visar också 

att det blir en gemenskap mellan familjemedlemmarna när man är med i ett family literacy 

program. TIL-programmet ser vi som en variant av de internationella programmen. Det är 

också ett program där familjemedlemmarna får komma varandra nära och arbeta tillsammans 

med olika uppgifter. Läraren utgår från barnens intressen och de aktiviteter som de ägnat sig 

åt under dagen när de ska skapa meningar. Barnen får själva välja en mening som de sedan 

skriver ner och arbetar med. De får också välja mellan ett antal böcker, anpassat i 

svårighetsgrad.  Vi anser att TIL-programmet kan ses som ”the third space” eftersom det är en 

meningsskapande aktiviteter som äger rum mellan hem och skola. Läsningen sker såväl i 

skolan som i hemmet men berör inte alla barn i klassen och är under en begränsad tid. 

Mckinney m.fl. (2008) menar att the third space är en plats utanför skolan som utvecklar 

lärandet. Detta anser vi att TIL-programmet också gör, det har hjälpt till att utveckla barnens 

läsning på ett annat sätt än det som det var möjligt i klassrummet. Vi menar att TIL-

programmet är en aktivitet som skapar en trygghet för barnet då de får ensamtid med läraren 

och att det skapar en vardaglig rutin.  

 

Bonci (2008) menar att ju tidigare föräldrarna är involverade i sina barns läsutveckling desto 

bättre är det för framtida utveckling. Detta är även något som Dahlin menar, att ju tidigare 

man fångar upp barn som riskerar att få läs-och skrivsvårigheter desto bättre blir det för de 

barnen. Väntar man för länge med att hjälpa de barn som behöver menar Dahlin att de kan 

börja ”strula runt”.  Vi inser att det är av största vikt att barn fångas upp så tidigt som möjligt, 

för att det också har betydelse för andra skolämnen. Med våra inriktningar svenska och 

matematik har vi insett att läs-och skrivinlärningen är grunden för att kunna hänga med i 

matematikundervisningen och i andra skolämnen. Dahlin såg att barn i årskurs fem hade svårt 
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att klara uppgifterna i svenska och matematik och nu som nationella proven ska göras redan i 

årkurs tre finner vi det ytterst relevant att ta tag i barns läsutveckling så tidigt som möjligt.   

 

I family literacy programs vill man att barnens arbete ska vara meningsfullt och att de ska se 

en mening med det de gör. Forskningen framhåller vikten av meningsskapande aktiviteter och 

att tillvarata barnens intressen och erfarenheter. Med ett analytiskt förhållningssätt till 

läsinlärning utgår man från texters helhet, mening och att barnen genom det ska förstå 

sambandet mellan ljud och bokstav. I TIL-programmet arbetar man med att barnen ska lära 

sig ordbilder och skapa egna meningar som klipps itu för att sedan sättas samman igen. Vi 

anser därmed att TIL-programmet är en analytisk metod för att utveckla barns läsning. Vi 

menar att den analytiska metoden är att föredra snarare än den syntetiska metoden. När vi ska 

arbeta som lärare vill vi att barnen ska känna att det som de läser har mening och att det gärna 

får vara kopplat till deras erfarenheter. Vi menar att genom att barnen ser att texter har en 

mening kan det väcka deras nyfikenhet och vilja för att lära sig läsa. 

 

Utifrån det faktum att barnen har fått ett större läsintresse och det forskningen säger, Pahl 

(2005) om att tillvarata barnens intressen ser vi det som ytterst relevant att ta hänsyn till 

barnens intressen och egna erfarenheter när vi ska arbeta som lärare. Genom att barnen kan få 

känna glädje och att deras intressen och erfarenheter är viktiga tror vi att vi kan skapa en 

gynnsam lärandemiljö för barnen. Det här anser vi vara en viktig tanke som vi relaterar till 

forskningen, Mctavish (2007) som menar att textorienterade aktiviteter i hemmet kan skapa 

gemenskap och goda relationer mellan hem och skola. Mctavish säger att om läraren skulle 

komma till barnens hem för att se vilka aktiviteter de ägnar sig åt hemma skulle det utgöra en 

bra grund för de textorienterade aktiviteter som de ägnar sig åt i skolan. Även om läraren inte 

kommer hem till barnen i TIL-programmet så är uppgifterna gemensamma både i hemmet och 

i TIL-undervisningen.  Vi menar att det ger alla parter ett större ansvar och att det är något 

man kunde arbeta mer med i skolan.  

 

Vi anser att TIL-programmet är en bra metod för att fånga upp barn som riskerar att få läs- 

och skrivsvårigheter. Det visar sig utveckla både barnens läsning och självtillit.  Samtidigt 

som det är en bra metod inser vi att den inte kan uppfylla alla krav. Vi menar att det kan få 

vissa konsekvenser för vårt arbete som blivande lärare. Det kan vara om föräldrar av olika 

skäl inte vill eller kan delta i programmet. Det är ändå lärarens uppgift att se till att barnen lär 

sig läsa och får det stöd som de behöver för att utvecklas i sitt lärande. Detta ser vi som en 
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stor och spännande utmaning inför vårt framtida yrkesliv, att ge varje barn de bästa 

förutsättningar för sitt lärande. 

 

 

5.1 Våra slutsatser 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att beskriva TIL-programmet primärt utifrån föräldrarnas 

upplevelser. Vi ville se vilken betydelse de upplever att programmet har haft för barnens 

läsutveckling. Det vi har kommit fram till är att föräldrarnas engagemang är en viktig grund 

för att programmet ska kunna fungera och för att ge barnen bra förutsättningar att utvecklas i 

sin läsning. Föräldrarna upplever att barnens läsning har blivit bättre, att de har fått ett 

läsintresse och en större självtillit.  

 

Programmet kräver att föräldrarna tar ett stort ansvar, vilket lärarna informerar om innan 

programmets början. Samtliga föräldrar upplevde det som positivt att få chansen att vara med 

i programmet. Vi anser att TIL-programmet är en bra metod för att involvera föräldrarna i 

barnens läsutveckling. De upplevde att det var bra att barnen skulle få hjälp av skolan 

samtidigt som de också såg sin egen roll som mycket viktig. Syftet med TIL-programmet är 

att fånga upp de barn som riskerar att få läs-och skrivsvårigheter med förhoppning att de ska 

komma igång med sin läsning. Det vi har fått från vår undersökning är att programmet hjälper 

samtliga barn att komma i gång med läsningen men att det är av varierande grad. För några 

barn krävs det fler perioder av programmet och för andra barn behövs mer stöd än det som 

TIL-programmet kan erbjuda. 

  

Som förslag till fortsatt forskning om TIL-programmet kan vara att undersöka barnens 

läsutveckling efter medverkan i TIL-programmet, jämfört med barn som riskerar att få läs- 

och svårigheter men som inte varit med i TIL-programmet. 
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Bilagor 

Intervjufrågor till föräldrar 

 

TIL- tidig intensiv läsning programmet 

– Kan ni berätta om programmet? 

– hur upplever ni er delaktighet i programmet? 

– är båda föräldrarna involverade i programmet? 

– är det något i programmet som ni skulle vilja förändra?  

– ser ni några svårigheter med programmet? 

Läsning 

– Hur har läsningen sett ut innan, under och efter programmet? Har det skett någon 

förändring? 

– Håller ni er till programmets instruktioner?  

 

 

 


