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Abstract: This thesis is structured as a combined empirical and 

literary study. The aim is to investigate how children at the 
age of 11-12 years reflect on their readings of fiction and 
how these reflections relate to the librarians’ perspective of 
a child’s reading ability and reading development. 
Qualitative interviews with children and librarians 
constitute the empirical part. Research and theories are 
compared to the empirical part then placed into a more 
extensive context. How do children at the age of 11-12 
years old reflect upon their reading of fiction and how do 
librarians relate themselves to this age? An analysis using 
interviews, research and theories is used to answer these 
questions. The main result is that the reading levels among 
children of the same age vary. The limits fluctuate because 
children read in different ways and for different purposes. 
Generalized models that divide reading development into 
stages do not help librarians. Their starting point is the 
individual child. They recommend books and adapt to the 
needs or desires of the child. There are both similarities and 
differences between the views of children and librarians 
about the children’s reading. Reading should be treated as 
enrichment, to give knowledge. In addition, when children 
and librarians meet, they should learn from each other. That 
kind of attentiveness leads to the flexibility and to the 
adaptation of the child’s level of psychological and reading 
development.  
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1. INLEDNING 

Hur reflekterar barn kring sin läsning? Vad läser de och varför? Hur ser bibliotekariers 
förhållningssätt ut i förhållande till det? Hur pass stor inverkan kan de ha i barns läsning 
och utveckling som läsare? 
 
Gå tillbaka i minnet och försök minnas din utveckling som läsare. För visst har du 
utvecklats med hjälp av alla de barnböcker, ungdomsböcker och annat du läst. En 
utveckling behöver alltid stöd och uppmuntran för att gynnas. Ett barn som läser är 
därför i behov utav människor som på något sätt involverar sig i läsningen genom att 
rekommendera nya böcker, och prata med barnet om de böcker det läst. Ett sådant  
engagemang kan komma dels från föräldrar och kompisar, dels från lärare och 
bibliotekarier. Vi frågar oss hur pass stort inflytande bibliotekarier har i barnets läsning 
och om de på något sätt kan påverka barnets utveckling som läsare.  
 
Vi finner att förhållandet och relationen mellan barn som läsare och bibliotekarier är 
intressant att problematisera, liksom hur bibliotekarier kan arbeta för att ge stimulans åt 
barnets läsutveckling. Professor Louise Rosenblatt skrev att den som rekommenderar 
böcker bör ta i beaktande hur läsaren kommer att uppleva boken när hon sammanför 
sina erfarenheter och känslomässiga mognad med den. Vad läsaren kommer att uppleva 
av en bok är nämligen sådant som redan florerar i personligheten och sinnet, menade 
Rosenblatt (Rosenblatt 2002, s.48). Detta ställer höga krav på en bibliotekarie som 
skulle behöva bli något av en psykolog och beteendevetare för att kunna göra en precist 
passande rekommendation av en bok.  
 
En stor fråga som var en av anledningarna och upphovet till uppsatsens ämne har varit 
hur vi som framtida bibliotekarier skulle kunna ana vad en läsare kommer att uppleva i 
sin läsning. Vi delar nämligen den uppfattningen att en människas läsning är högst 
individuell eftersom den, såsom Rosenblatt sade, beror av personliga erfarenheter, 
mognad och tillfälligt humör (Rosenblatt 2002, s.48). En situation där en hel skolklass, 
eller en grupp med barn kommer instormande till ett bibliotek för att direkt få tag på en 
bra bok som tilltalar dem torde därför bli tämligen barock. 
 
Genom detta inledande resonemang hoppas vi ha belyst några ingångar till uppsatsens 
problematiserande. Vad vi sålunda ämnar göra i uppsatsen är att undersöka hur 11-12-
åringar reflekterar kring sin läsning av skönlitteratur och hur dessa reflexioner förhåller 
sig till bibliotekariers uppfattningar av barns läsning och läsutveckling. Detta för att 
identifiera eventuella överensstämmelser eller skiljaktigheter i förhållandet, och likaså 
huruvida bibliotekarier har en eventuell påverkan på barns utveckling som läsare. 
Undersökningen genomförs med hjälp av intervjuer med 11-12-åringar och 
bibliotekarier för att se förhållandet mellan dem; likaledes med hjälp av tidigare 
forskning och teorier. Vi betraktar tidigare forskning och teorier som integrerade delar 
av uppsatsen vilka vi analyserar på samma sätt som våra intervjuer. Därför tar uppsatsen 
form utav en kombinerad empiri- och litteraturstudie. Ty vi har funnit den formen vara 
intressant att använda eftersom det har gett oss större möjligheter att jämföra de olika 
delarna med varandra, och för att således placera empirin i ett större sammanhang.  
 
I vår uppsats har vi valt att till viss del förlägga ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. 
Vi tror nämligen att det perspektivet ger fruktbar förståelse för hur barn tänker, 



  

2 

reflekterar och fungerar.  Vi tror också att utvecklingen i läsningen står i nära relation 
och påverkan av den psykiska utvecklingen. Genom ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv sätts barnets tänkande in i ett större sammanhang. Därför har vi valt att 
placera en tämligen omfattande utvecklingspsykologisk bakgrund i uppsatsens 
inledande skede.  
 
Naturligtvis har en och annan förförståelse omgivit vårt uppsatsarbete kontinuerligt. 
Genom exempelvis en förståelse för vad barnen uppskattar och vad de läst tidigare tror 
vi att bib liotekarien kan förstå vilken nivå i läsningen de befinner sig på och 
förhoppningsvis hjälpa dem till rätt bok. Vi antog att barn inte uppfattar läsning som 
någon speciellt nöjsam aktivitet utan mer i form av krav från skolans håll. En annan 
förförståelse var att bibliotekarier inte påverkar barns läsning och läsutveckling utan att 
det snarare sker från dem som står i närmre relation till barnen, det vill säga föräldrar 
och kompisar. Våra erfarenheter sade oss också att alla barn har en stor förmåga att 
fantisera utifrån sin läsning och att se bilder framför sig då de läser. Vidare att läsningen 
är högst individuell och att barn uppfattar sin läsning på olika sätt. Vi hade den 
uppfattningen att barn inte är medvetna om bibliotekariens roll och kunskaper. En 
ytterligare förförståelse vi haft har varit att bokprat är en mycket viktig läsfrämjande 
aktivitet.    
 
Vi har varit intresserade av barns förhållande till sin läsning, hur de tänker kring den 
och uppfattar den i och med inledningen av våra biblioteks- och 
informationsvetenskapliga studier. Speciellt i samband med användarperspektivet 
eftersom vi finner denna användargrupp vara viktig och extra fascinerande på 
biblioteket på grund av den stora charm som finns hos barn, deras oförstördhet och 
spontana sätt. Det gör dem spännande som en av bibliotekets användargrupper och 
dessutom något att hämta inspiration från till bibliotekets verksamheter. En ytterligare 
anledning till vårt val av magisteruppsatsämne är för att vi finner att en förståelse för 
barns reflexioner av sin läsning kan underlätta för bibliotekarien att hjälpa dem vidare i 
sin utveckling som läsare. Förhållandet mellan barn och bibliotekarie är ett av 
uppsatsens kärnämnen där det, vad gäller barnen, fokuseras på deras reflexioner kring 
sin läsning och i bibliotekariernas fall bland annat barns läsutveckling.  

1.1 DISPOSITION 

I kapitel 1 redovisas en synops av Freuds, Eriksons, Piagets och Vygotskijs 
utvecklingspsykologiska teorier, avslutad med en egen eftertanke. Sedan följer 
problembeskrivning och ämnets relevans inom biblioteks- och informationsvetenskap 
(B&I). Uppsatsens syfte och frågeställningar följs sedan upp av avgränsningar och 
slutligen definitioner. 
  
I kapitel 2 redovisas tillvägagångssätt vad gäller informationssökningar, intervjuer, och 
de problem och tankar som uppkommit i samband med dessa. Slutligen också något om 
metoden för analys.  
 
I kapitel 3 görs en kronologisk genomgång av tidigare forskning som tar upp och 
belyser aspekter kring barns läsning, läsupplevelser och läsutveckling. Varje bok följs 
av en egen kort reflexion.  
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I kapitel 4 följer en redovisning av olika teorier som i samklang med tidigare forskning 
behandlar läsutveckling, läsupplevelser men även litteraturvärderingar och vuxnas 
förhållningssätt till barn och litteratur. Teorierna följs av en teoretisk uppsamling där vi 
tillför egna kommentarer. 
 
I kapitel 5 följer en resultatredovisning utifrån intervjuerna med barn och bibliotekarier. 
Redovisningen är strukturerad efter teman som identifierats under intervjuanalysen.  
 
I kapitel 6 återfinns uppsatsens analys där intervjuer, tidigare forskning och teorier 
behandlas parallellt. Sammanvävningen av dessa struktureras under uppsatsens 
frågeställningar som även besvaras i detta kapitel.  
 
I kapitel 7 följer uppsatsens slutdiskussion med de viktigaste resultaten som 
framkommit ur det föregående analyskapitlet. 
 
I kapitel 8 avslutas uppsatsen i en helhetssammanfattning.  
 
Sist i uppsatsen återfinns källförteckning och bilagor med kontaktbrev och 
intervjumallar. 

1.2 UTVECKLINGSPSYKOLOGI 

Detta avsnitt är inte en allomfattande sammanfattning av utvecklingspsykologi utan är 
tänkt att ses som en kort introduktion till teorier och begrepp inom olika 
utvecklingspsykologiska skolor.  
 
Utvecklingspsykologi är ett övergripande begrepp för ett område inom psykologin där 
den psykiska utvecklingen av människans liv studeras. Utvecklingspsykologiska teorier 
fokuserar antingen mest på de biologiska, genetiska faktorerna i utvecklingen eller 
också den sociala miljöns olika påverkningar. Några av de mest framstående forskarna 
inom utvecklingspsykologin: Sigmund Freud, Erik H. Erikson, Jean Piaget och Lev 
Vygotskij ges det en kort presentation av nedan. Alla representerar olika skolor inom 
utvecklingspsykologin (Lundberg 2005). Professor Roger Säljö skrev att människan 
utvecklas genom de sociala och kulturella erfarenheter hon gör och därför kan inte 
studier av utvecklingen begränsas till att bara studera exempelvis det genetiska (Säljö 
2000, s.35).  
 

1.2.1 DEN PSYKOANALYTISKA SKOLAN 

Psykoanalysen grundades av den österrikiske psykologen Sigmund Freud (1856-1939). 
Grundstommen i psykoanalysen är teorin om hur personligheten bildas, det omedvetnas 
betydelse för handlandet, och sexuallivets betydelse (Johansson 2005). Freud delade in 
människans psyke i de tre strukturerna: detet, jaget och överjaget. Detet är den 
omedvetna delen av personligheten och styrs av lustprincipen i vilken barnet har önskan 
att få tillfredsställa sina drifter och behov (Freud 1986, s.172). Jagets centrum är 
varseblivningen, det vill säga känslan och uppfattningen av saker och ting. Jaget står 
också för förnuft och vilja, i motsatsen till detets drifter och behov (ibid. s.179-181). 
Under barnets första år styrs och tillfredsställs dess behov med hjälp av föräldrarna. 
Sedan kommer föräldrarnas åsikter att byggas in i barnet till ett slags forum, vilket 
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Freud kallade överjaget (Jonassen  & Ringsted  1999, s.41-42). Överjaget representerar 
således samvetet och fungerar som en advokat för detet (Freud 1986, s.192). För att 
personligheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt måste den uppnå en jämvikt 
mellan detet, jaget och överjaget, vilket är jagets huvudansvar (Tamm 1982, s.233).  
Freud delade in sin teori om barns utveckling i sex faser i den psykosexuella 
utvecklingen. Den för uppsatsen viktigaste fasen är latensperioden, mellan 6-12 år. 
Åldern i latensperioden är speciell eftersom den sexuella aktiviteten, enligt Freud, är 
latent innan dess upprustning för puberteten (Jonassen & Ringsted 1999, 49-50). 

1.3.2 DEN PSYKOSOCIALA SKOLAN 

I den psykosociala skolan studeras människans allomfattande utveckling genom hela 
hennes liv. Erik Homburger Erikson (1902–1994), den tysk-amerikanske 
psykoanalytikern gick i skola hos Freud och vidareutvecklade några av hans teorier. 
Särskiljande för Erikson är den psykosociala betoningen med den sociala omgivningens 
betydelse för utvecklingen. Han inriktade sig på åtta krisperioder i människans liv som 
måste lösas, mellan människor och deras sociala miljö (Tamm 2005). Enligt Erikson var 
krisperiod, eller psykosocial kris en drivkraft som för utvecklingen vidare (Erikson 
1993, s.247).  
 
I boken Barnet och samhället presenterades teorin om människans åtta åldrar, 
människans livscykel som är en vidareutveckling av Freuds personlighets- och 
psykosexuella teori. Upplevelser och erfarenheter utvecklar människans personlighet 
genom de åtta åldrarna samtidigt som samhället spelar en viktig roll i att föra 
utvecklingen vidare genom bekräftelse och skydd. Människan kan komma att stanna i 
utvecklingen i ett visst stadium men den pausen kan tas igen i senare stadier och på så 
vis jämnas ut. Meningen är också att människan kan gå tillbaka och minnas i sina 
tidigare utvecklingsstadier. Erikson förklarade att orsaken till att använda stadier, är för 
att beskriva en utveckling och för att visa de olika stadiernas relation till varandra. Han 
kallade det en epigenetisk princip i vilken utvecklingen börjar från grunden för att sedan 
successivt byggas upp. Trots att varje stadium är unikt står de alla i direkt relation till 
varandra (Erikson 1993, s.247-248).  
   
Erikson använde sig av Freuds term, latensperioden för 6-12-åringar, som i hans 
livscykelteori kännetecknas av den psykosociala krisen arbetsflit och underlägsenhet. 
Dessa infaller i och med skolstarten där arbetsflit uppskattas och som av vuxna 
förväntas leda till framgång. Barnet börjar se upp till vuxna och deras kunskaper vilka 
kan bli mer intressanta än hjältarna i böckerna. Om barnet inte får den tillräckliga 
uppmuntran och uppmärksamheten och inte klarar av en viss uppgift kan känslan av 
underlägsenhet infinna sig. Om vännerna klarar av något som inte barnet gör kan det 
inte längre identifiera sig med dem och förlorar hoppet. Samhället och omgivningen får 
den viktiga rollen i att stötta och erbjuda barnet lösningar (Erikson 1993, s.234-236).  

1.2.3 DEN KOGNITIVA UTVECKLINGENS SKOLA 

Här studeras utvecklingen av människans intellektuella funktioner – tänkande, minne, 
förståelse, tolkande, bedömande etcetera. Den schweiziske utvecklingspsykologen och 
pedagogen Jean Piaget (1896-1980) är dess mest inflytelserike forskare. Han menade 
att barnet i sin kognitiva utveckling genomgår kvalitativt olika stadier där varje stadium 
måste utvecklas helt innan utvecklingen kan gå vidare till nästa (Lundberg 2005).  
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Människans psykiska utveckling från födseln fram till vuxen ålder strävar hela tiden 
efter jämvikt och balans i sin konstruktion. Piagets sex stadier eller utvecklingsperioder 
kan ses som en hjälp till att organisera den konstruktionen. Ett av stadierna är de 
konkreta operationernas stadium som infaller i 7-12-årsåldern. Som namnet anbelangar 
domineras barnets tänkande av konkreta mönster men som i slutet av stadiet, alltså 11-
12 år, övergår till mer formella och abstrakta former. Barnet kan också börja sätta ord 
på sina tankar och reflektera kring dem vilket ställer nya förmågor till förfogande 
(Piaget 1988, s.76-78).  
 
Varje dag i spädbarnets liv och hela dess uppväxt möter barnet förändringar genom nya 
upplevelser. Ju äldre barnet blir och ju fler upplevelser det samlar på sig desto mer 
förstår det av världen som till följd av det växer sig större och större. För att kunna ta 
emot allt det nya på ett tillfredsställande vis sätter barnet gärna sin trygghet och tro till 
ett visst föremål eller en människa, exempelvis en nalle eller förälder. Något som alltid 
finns kvar trots allt det föränderliga i världen (Piaget enl. Elkind 1976, s.12). Piaget 
kallade det konservering, att barnet konserverar trygghet och säkerhet. 
 
Kognitiva strukturer berättar vilka mentala färdigheter barnet i ett visst 
utvecklingsstadium har. Som drivkraft för de kognitiva strukturerna fungerar 
assimilationen och ackommodationen. Den förstnämnda bestämmer vad barnet är 
kapabelt att ta till sig i ett visst utvecklingsstadium. Ackommodationen anpassar 
beteendet efter vad barnet införlivat genom assimilationen. Psykologiprofessorn David 
Elkind har skrivit böcker om barns utveckling utifrån Piagets perspektiv. Han menade 
att det vid arbete med barn är en ovärderlig kunskap att kunna avgöra vilket 
utvecklingsstadium barnet befinner sig i, för att bland annat kunna avgöra huruvida ett 
visst material, exempelvis en bok är passande för barnets intellektuella nivå och ålder 
(Elkind 1976, s.17). Substitution är ett begrepp som relaterar till detta då barnet byter ut 
en tanke mot en mer mogen uppfattning på grund av nyvunnen kunskap. Den tidigare 
uppfattningen finns dock kvar som alternativ tankeform och kan dyka upp igen under 
den psykiska utvecklingen (Piaget enl. ibid. 1976, s.56-58).  
 
Det egocentriska tänkandet i latensperioden visar vilken kunskap barnet har och är inte 
ett medvetet fenomen. Det är snarare ett sätt att systematisera en inbillad syn på saker 
och ting för att göra dem mer lättbegripliga. Barnet omtolkar då fakta så att de ska passa 
dess egen antagna verklighet (Piaget 1959, s.272-274). Elkind tillade att barns förkärlek 
till mysterier, äventyr och magi kan förklaras av barnets egocentriska tänkande. Barnets 
egen antagna verklighet förutsätter nämligen en viss bild av världen som stämmer 
överens med berättelsernas värld, där nya oväntade ting ständigt kan uppkomma (Elkind 
1976, s.82).  
 
Elkind menade att sociala erfarenheter bland familj, vänner och vuxna är viktiga som 
komplement till barnets kognitiva utveckling. Han betecknade olika dynamiker i 
samspelet med andra människor. Tillgivenhetsdynamiken innebär att barnet vid ungefär 
nio månader fäster sig vid speciella vuxna i dess omgivning. Den spelar bland annat roll 
i barnets läsutveckling eftersom läsningen kräver stor ansträngning och gynnas av stöd 
och uppmuntran från vuxna. Åldersdynamiken är de strikta åldersindelningar som 
florerar i samhället. Inom utvecklingspsykologin innebär denna att barnet kan känna 
stolthet och mognad om det upplever att det har utvecklats. När barnet till exempel 
slutar tro på tomten och sagor överger det ett infantilt tänkande. Barnboksförfattaren vet 
att bokens huvudfigur bör vara några år äldre än barnen som boken är tänkt för. Tom 
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Sawyer, och Huckleberry Finn i de första tonåren tilltalar 9-10-åringar, och den 
tjugoåriga Kitty yngre flickor. Det finns en viss attraktion och nyfikenhet på de 
hemligheter och friheter som figurerar kring de lite äldre karaktärerna i böckerna. Att 
identifiera sig med dessa kan skänka barnet bättre självförtroende (Elkind 1978, s.132-
138).  

1.2.4 DEN SOCIOKULTURELLA SKOLAN 

Det sociokulturella perspektivet på utvecklingen tar fasta på kommunikation. Genom 
kommunikationen tar barnet till sig kunskaper och blir medvetet om vad som är 
intressant och hur det ska kunna sovra i all information. Barnet omges redan från 
födseln av en samspelande, kommunikativ process. Det intressanta är att människan 
utvecklas och tillägnar sig kunskaper och färdigheter med hjälp av föremål eller 
redskap. Redskapen ifrågasätts såsom: vilka erfarenheter måste användaren ha för att 
kunna använda dem, och vilka uppfattningar ryms omedvetet i dem (Säljö 2000, s.37). 
 
Lev Vygotskij, (1896-1934) den ryske psykologen har varit och är fortfarande stor inom 
den nutida utvecklingspsykologin och pedagogiken. Vygotskijs utgångspunkt var att de 
medfödda reflexerna och psykiska funktionerna utvecklas med hjälp av redskap som 
finns i den omgivande kulturen. När människan införlivar sin kulturs sätt att tänka i sin 
egen tankestruktur utvecklar hon sina psykiska funktioner såsom minne och tänkande. 
På så vis börjar allas utveckling i att först lära sig kulturens redskap för att sedan, i nästa 
steg kunna lära sig att använda dem. Uppfattningar och tolkningar som barn gör av 
världen beror på ett kreativt samspel med vuxna. Ett ömsesidigt samspel som bestäms 
av historia och kultur (Hydén 2005). Ofta jämförs Vygotskij och Piaget i samma 
kontext, men något som skiljer dem åt är att utvecklingen av intellektet i Piagets 
kognitiva skola når sin kulmen i 15-20 årsåldern för att sedan sakteliga förfalla. I den 
sociokulturella skolan sker utvecklingen kontinuerligt och människan förändras i och 
med att kulturens redskap utvecklas och förnyas (Säljö 2000, s.71). 

1.2.5 EFTERTANKE 

I avsnittet ovan har några av Freuds, Eriksons, Piagets och Vygotskijs huvudteorier och 
begrepp presenterats. I det stora hela går ett mönster att skönja i deras uppdelning av 
människans utvecklingspsykologi. Nämligen att människan genomgår olika kvalitativt 
skilda stadier. När ett stadiums utveckling avklarats tillfullo övergår människan vidare 
till nästa stadium och på så vis sker utvecklingen uppåt i en hierarki. Viktigt är också att 
varje tidigare stadium finns kvar i människan och korrigeras och anpassas med de nya 
på grund av att människan mognar kontinuerligt. 
 
Freuds teorier har använts i olika tvärvetenskapliga sammanhang, kanske för att de 
belyser människans psyke på så djupgående plan. För vår uppsats kan de möjligen vara 
komplicerade att applicera eftersom vår undersökning inte undersöker barns läsning så 
djupt. Därför är Freuds teorier något av en vidare dimension för uppsatsen. Möjligen 
var relationen mellan detet, jaget och överjaget intressant och skulle kunna belysa en del 
av hur barnets inre, omedvetna värld fungerar då det läser. Detta är dock något vi 
lämnar därhän.  
 
Eriksons teori upplyste om betydelsen av att stödja barn i deras utveckling eftersom de 
annars lätt kan uppleva underlägsenhet. Erikson fokuserade alltså utvecklingen på olika 
kriser vilket vi finner intressant och högst trovärdigt. Däremot blir synen på den 
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allmänna utvecklingen något snäv genom att enbart betrakta kriserna. Vi menar att det 
endast visar en sida av utvecklingen. Att barn skulle finna stora förebilder hos vuxna 
ställer vi oss frågande till. Vi har istället en uppfattning av att skolbarn finner förebilder 
i jämnåriga eller i de något äldre. I detta finns problematiken liksom hos Piaget att de 
rättade sina teorier efter åldersspann omfattande flera år. Inom ett åldersintervall menar 
vi att mycket hinner hända och därför blir det osäkert att utforma teorier om vad som 
skall hända i utvecklingen inom varje sådan åldersgrupp. Vi uppfattar det som att det 
skulle vara mer trovärdigt om utvecklingsteorier istället redovisade utvecklingen i mer 
allmänna ordalag som inte utgår efter specifika åldrar.  
 
Den mest intressante utvecklingspsykologiske forskaren för vår uppsats är Piaget 
eftersom han så grundligt undersökte barns tänkande och hur det förändras. Det ger en 
bakgrund och ett synsätt på hur barn tänker och reflekterar när de läser och upplever 
litteratur. Piaget beskrev också begränsningar i den kognitiva utvecklingen som 
förklarar att barnet inte kan ta till sig och förstå vissa företeelser. Det torde vara relevant 
i förhållande till barnets läsning och förståelse av den.  
Piaget är kanske också den mest kontroversielle av de fyra utvecklingspsykologerna i 
avsnittet på grund av att han generaliserade barn och deras utveckling i olika kulturer. 
Trots det anser vi hans teorier ge högst intressanta infallsvinklar och synsätt på barns 
utveckling.  
 
Vygotskij betonade liksom Erikson omgivningens betydelse för utvecklingen och att det 
är genom kommunikation och redskap av olika slag som människan erövrar kunskaper. 
Det var intressant att relatera de frågor som omger redskapen till barn och deras läsning. 
Vi menar att barnlitteratur kunde ifrågasättas såsom vilken kunskap och 
begreppsförståelse barnet måste ha för att kunna ta till sig och förstå en bok. Likaså 
vilka förutfattade meningar som ryms i barnböckerna. Vår tolkning av Vygotskijs teori 
är att den i mycket relaterar till pedagogik och inlärning vilket skulle göra den något 
åsidosatt syftet med undersökningen i vår uppsats.      
 

1.3 PROBLEMBESKRIVNING 

I detta avsnitt ges en beskrivning av uppsatsens problemområde och därefter ämnets 
relevans inom biblioteks- och informationsvetenskap (B&I).  
 
Fenomenet att utvecklas som läsare behandlas oftast i skolans och 
litteraturpedagogikens sammanhang. Där används måttet på läsutvecklingen som 
riktlinje för eleverna och läraren i att bedöma huruvida eleverna utvecklas. Som hjälp i 
att studera det finns till exempel Nya LUS, ett läsutvecklingsschema som hjälper lärare i 
förskolan, grundskolan och gymnasiet att studera och följa elevernas utveckling. 
Läraren gör kvalitativa bedömningar av varje enskild elev genom att studera eleven i 
förhållande till Nya LUS olika kvalitativa utvecklingssteg. Ett syfte med Nya LUS är att 
undervisningen ska utgå från eleverna och ingen elev ska därför komma efter. Om så 
sker sätts åtgärder snabbt in för att bland annat bevara elevens självförtroende. På så vis 
ska varje elev komma att utvecklas tillräckligt bra som läsare innan denne slutar skolan. 
Nya LUS utvecklades 1979-1981 i ett projekt som finansierades av Skolöverstyrelsen 
(www.lus.nu). 
Läsutveckling används också som mätinstrument och hjälpmedel i att utveckla 
läsningen hos människor med handikapp av olika slag. Det kan för att nämna några vara 



  

8 

dyslexi, synskada, barn med läs- och skrivsvårigheter, barn med talskada eller med 
Downs syndrom.  
 
Vi ser att alla de kontexter som läsutvecklingen behandlas inom även är högst 
användbara för biblioteket i att utveckla och stimulera de yngre användarnas läsning. 
 
Att utvecklas som läsare i sin allmänhet uppfattar vi som ett övergripande och 
omfattande område. För att studera det tänker vi därför fokusera undersökningen kring 
olika faktorer som vi anser spelar in i ett barns läsutveckling: läsupplevelser, påverkan,  
erfarenheter, värderingar och val av läsning. Vi har försökt att avgränsa oss men har inte 
kunnat bortse från dessa faktorer. Vi har nämligen den förförståelsen att det går att 
skönja ett klart samband mellan exempelvis läsupplevelser, erfarenheter och 
läsutveckling. Dessa går ihop på så sätt att när läsaren läser och upplever får hon 
samtidigt nya erfarenheter för varje ny upplevelse som för utvecklingen vidare. 
Förutsatt att de upplevelser läsaren fått varit positiva och att läsaren därför vill fortsätta 
läsa.  
 
Hållpunkter för uppsatsen har varit användarperspektivet och det 
utvecklingspsykologiska perspektiv som valts för uppsatsen. Dessa har fått utgöra 
ramverk för uppsatsen utifrån deras olika förutsättningar. 11-12-åringars reflexioner av 
sin skönlitterära läsning och bibliotekariers synsätt på barns läsning och läsutveckling 
anser vi vara värdefullt att studera inom ett användarperspektiv. Vår förförståelse säger 
oss att som bibliotekarie är det viktigt att ha kännedom om hur barn utvecklas som 
läsare för att kunna tillgodose deras behov i biblioteket, och utveckla dem som läsare. 
Det är också relevant att studera eftersom barn i denna ålder tillhör en grupp som enligt 
forskarna Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson når en kulmen i slutet av den så 
kallade slukaråldern och avstannar i sin läsning (Wåhlin 1994, s.28-29). Vidare kunde 
det vara viktigt att för bibliotekarier ta del av hur ett fall med barn i denna ålder kan se 
ut. Kunskaper utifrån en sådan studie kunde därför vara hur 11-12-åringar kan föras 
vidare i sin läsutveckling och hur bibliotekarier kan skapa en bättre kontext för läsning, 
relation mellan barnen och deras läsning. Det viktigaste torde dock vara att befästa en 
medvetenhet hos bibliotekarier kring hur 11-12-åringars förhållande till sin läsning kan 
se ut och följaktligen också deras läsutveckling. På så vis vill vi lyfta fram denna 
åldersgrupps användande av biblioteket, men också barn i allmänhet och deras 
läsutveckling, som en stor och viktig användargrupp. Användarperspektivet handlar 
bland annat om att användarna ska få sina behov tillfredsställda och att det är de som 
ska vara i fokus på biblioteket.  
 
Naturligtvis är således en av våra förhoppningar att barns läsning ska belysas och att 
utveckla en medvetenhet om att föra dem vidare som läsare. Detta så att de inte stannar 
upp i läsningen såsom Wåhlin och Asplund Carlsson menade att bibliotekarier och 
lärare erfarit (Wåhlin 1994, s.28-29).  
 
Det vore möjligen intressant för bibliotekarier att se om deras kunskaper om barn och 
läsutveckling stämmer överens med de resultat vi får fram. Vi hoppas också att den här 
uppsatsen skall kunna ge ett bidrag till läsfrämjande åtgärder.  
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1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn i åldern 11-12 år reflekterar kring sin 
läsning av skönlitteratur och hur dessa reflexioner förhåller sig till vuxnas, här 
bibliotekariers, uppfattning av barns läsning och läsutveckling för denna ålderskategori. 
Finns det överensstämmelser och/eller skiljaktigheter och vad kan dessa tänkas bero på? 
Kan bibliotekariers uppfattningar påverka, främja eller hämma, barns läsutveckling?  
 
Problemformulering: 
Hur reflekterar barn i åldern 11-12 år kring sin läsning av skönlitteratur och hur 
förhåller sig bibliotekarier till denna målgrupp, med utgångspunkt från 
intervjuer, tidigare forskning och teorier?  
 
Frågeställningar: 

• Hur upplever dessa barn sin läsning och sitt förhållande till litteratur? 
• Hur upplever barnen att deras läsning förändrats från lågstadiet och tidigare? 
• Vad läser barn i denna ålder? 
• Vilka synsätt förekommer om barns läsning och läsutveckling i denna 

ålderskategori bland bibliotekarier? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Barnen i vår undersökning är i 11-12-årsåldern. De går i en och samma klass i årskurs 
fem i grundskolans mellanstadium, och är vad man kallar femteklassare. Vi använder 
växelvis de olika uttrycken för samma kategori för att möjliggöra ett varierat språkbruk. 
Antalet intervjupersoner avgränsades till nio barn och två bibliotekarier eftersom 
tyngdpunkten var på barn. Vidare inriktade vi oss på den egen valda läsningen, det vill 
säga läsning av skönlitteratur barnen själva va lt. Vi har inte varit intresserade av yttre 
faktorer såsom var barnen får sina böcker ifrån, hur ofta de läser eller dylikt utan 
abstrakta teman som upplevelser.  

1.6 DEFINITIONER 

Nedan redovisas vår definition av de begrepp i uppsatsen som ansågs behöva ett 
förtydligande.   
 
Med termen läsare  avses den människa som i allmänhet utför handlingen att läsa. I 
uppsatsen betecknas läsaren med ”hon”. 
 
När det handlar om personer i böcker benämns de genomgående som karaktärer. Detta 
för att skilja mellan den som läser och karaktärerna i böckerna.  
 
I uppsatsen åsyftar vi med begreppet barn och skolbarn främst de som är yngre än 15 
år, det vill säga från spädbarn upp till senare delen av grundskoleåldern.   
 
Läsupplevelse är den upplevelse en läsare kan få vid läsning som kantas av olika 
sorters känslor. I uppsatsen används läsupplevelse som förknippat med positiva känslor 
där läsaren får ett utbyte av texten som ger mersmak för att läsa. I uppsatsen används 
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även god läsupplevelse som vi menar är en lite starkare läsupplevelse där 
helhetskänslorna av upplevelsen blir mycket positiva. 
 
Erfarenheter används på lite olika sätt i uppsatsen. Dels som livserfarenheter som 
människan samlat på sig genom det hon upplevt, dels som läserfarenhet vilket vi 
definierar som de upplevelser människan haft i sin läsning och som givit henne 
erfarenheter. På så vis står upplevelse och erfarenhet i nära relation till varandra genom 
hela uppsatsen.  
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2. METOD 

I detta kapitel redovisas metodförfarandet vad gäller behandling av material, intervjuer 
och analyser. 

2.1 BEHANDLING AV MATERIAL 

Litteratursökningarna inleddes i bibliotekskatalogen Libris för att få en överskådlig 
helhetsbild av litteratur inom ämnet. Söktermer som bland annat läsutveckling, 
läsupplevelser barn, läsvanor barn, utvecklingspsykologi och läsning användes. Libris 
var en bra sökväg att finna relevant material på ett självständigt sätt eftersom vi fick 
bedöma dess relevans på egen hand, till skillnad från snöbollsmetoden där materialet på 
förhand valts ut av författare. Tyngdpunkten i litteratursökningarna var via 
snöbollsmetoden, då information om ytterligare viktiga författare gavs via författares 
referenslistor. Det var den mest fruktbara litteratursökningsmetoden. Däremot skulle det 
ha kunnat vinkla vårt resultat om exempelvis författares referenser varit trogna dem 
själva. Eller att författaren har valt att referera till andra författare för att framhäva sina 
egna resultat på något vis. Om det varit fallet skulle vi inte ha fått så stor spridning i vårt 
material. 
 
I kapitlet tidigare forskning har förekomsten av författare kommit att domineras av 
nordiska. Orsaken till det är vårt intresse av att se hur ämnet studerats i Sverige och 
övriga Norden. Det ger en verkligare bild som vi tror är lättare att ta till sig eftersom vi 
tänker att studier av detta slag i mycket relaterar till landets kultur och samhälle. 
Samtidigt som det naturligtvis uppvisar en geografisk begränsning av studierna. 
Browsing i hyllor har också förekommit och visat sig vara fruktbart. 
  
Information har även sökts i databaser som LISA och ERIC. Dessa valdes för att de är 
bland de största databaserna inom biblioteks- och pedagogikområdet. Vidare sökningar 
gjordes i Nordiskt BDI- index eftersom det är en nordisk databas som endast berör 
biblioteksområdet. PSYCINFO sökte vi i eftersom databasen är stor inom det 
psykologiska området, och Library Literature and Information Fulltextdatabas (Wilson 
Web) på grund av dess tillhandahållande av fulltextmaterial. Annual Reviews of 
Psychology sökte vi i tron att den kunde ge oss intressanta artiklar inom psykologi. De 
olika databaserna redovisade ovan, ansåg vi dock inte vara framkomliga sökvägar och 
de har därför inte hjälpt oss.  
 
Litteraturen som vi använt består både av primär- och sekundärkällor. Sekundärkällorna 
har i huvudsak använts i de fall då fakta av mer generell karaktär presenterats. 
Primärkällorna har eftersträvats genomgående och i vissa fall har sekundärkällorna fått 
fungera som kompletterande beskrivningar av primärkällorna.  
 
De flesta av författarna som använts i uppsatsen är väletablerade inom deras respektive 
forskningsområden. Det kan utifrån ett källkritiskt synsätt ifrågasättas eftersom erkända 
forskare på grund av sin ställning kan bli betrodda på allt de skriver. Vi är jämväl 
medvetna om att de olika discipliner som forskare är verksamma inom påverkar och 
vinklar deras forskning. Denna begränsning kan vi också se i vår studie då valet av ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv påverkat vårt resultat på så vis att vi försökt studera 
det utifrån utvecklingsmässiga aspekter, istället för att relatera det till andra perspektiv.  
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Eftersträvan av validitet har i stor utsträckning behandlats vad gäller litteraturmaterialet 
i uppsatsen. Endast böcker har använts och inte exempelvis artiklar eftersom böckerna 
har gett tillfredsställande material och information. Vi är dock medvetna om att högst 
intressanta artiklar kunde eftersökts i exempelvis amerikanska databaser och använts, 
men vi valde att avgränsa oss från dessa för att undvika ett alltför stort material. 

2.2 VAL AV METOD 

Eftersom tyngdpunkten och problemställningen i studien är på barn i årskurs fem, och 
deras reflexioner kring sin läsning ansågs det vara naturligt, även i avseende på 
validiteten att göra intervjuer med barn i den aktuella åldersgruppen. Andra alternativa 
metoder hade också varit högst välkomna eftersom bland annat reflexioner och 
läsupplevelser tillhör abstrakta göromål och därför går att kommunicera på olika vis. 
Barnen skulle till exempel kunnat få måla, dramatisera, och musicera. De hade också 
kunnat få läsa en viss bok för att sedan diskutera den tillsammans i grupp. Med sådana 
metoder hade säkert andra synsätt och resultat uppkommit på barns läsutveckling. Men 
vi tror inte att det endast genom estetiskt skapande verksamheter eller observationer 
hade gett god validitet eftersom vi menar att barnens utsagor inte hade kunnat undgås i 
vår studie. Vi anser att intervjumetoden undersöker det som är relevant i sammanhanget, 
speciellt eftersom det är barnen själva som uttalar sig om det som angår dem. Vad gäller 
bibliotekarierna finns det liknande resonemanget att exempelvis observationer eller 
dagboksanteckningar hade kunnat användas som metoder men vi anser det ge mer värde 
att direkt fråga dem om deras förhållningssätt.  
Däremot kan forskningsetiska problem tas upp i sammanhanget såsom att barnen och 
bibliotekarierna påverkats psykiskt av oss under intervjuerna på något sätt, och att 
intervjuutsagorna därav också har påverkats vilket medfört att vi inte fått fram 
sanningen. Bibliotekarierna kan ha påverkats på så sätt att de vill framställa deras 
verksamhet som föredömlig för att göra gott intryck på oss som blivande bibliotekarier. 
 
Vi antar att det kan vara svårt att helt förlita sig på utsagorna från barnen eftersom de 
kanske inte förstått våra frågor tillräckligt. Vad händer då om utsagorna inte är pålitliga 
och vilka beslut kan fattas om studien bland annat baseras på en sådan opålitlig empiri? 
För att få en riktig försäkran hade vi kunnat få bekräftelse från barnen genom att 
återkomma till dem och försäkra oss om att det de sagt, såsom vi tolkat det stämmer. 
Eftersom vi inte har gjort det får vi lita på att barnen uttalat sanningen men kanske 
framförallt att vi tolkat dem rätt. Som vi tidigare nämnt uppvisar denna uppsats ett fall 
med tillhörande resultat och ska också behandlas som ett sådant. 
 
Ytterligare en mening med att välja intervjuformen var att barnen i den åldern ansågs 
vara så pass gamla att de var kapabla till att uttrycka sig om sina läsupplevelser och sin 
läsning verbalt. Vad som senare framkom när intervjuerna utfördes var att många av 
barnen hade svårt att uttrycka sig i vissa frågor. Därför upptäckte vi att intervjumetoden 
dock medförde svårigheter eftersom upplevelser trots allt är något abstrakt. Därför hade 
också de skapande alternativen som nämndes ovan varit högst användbara som 
komplement. 
 
Vi tror att vårt resultat är begränsat i sitt användningsområde eftersom vi menar att barn 
är individuella personer, och utifrån de personer vi valt för våra intervjuer fick vi fram 
resultat som var utmärkande för dem. I en större eller mindre stad och framförallt ett 
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annat land hade resultaten troligen sett annorlunda ut. Likaså i avseende på biblioteket 
som var tämligen litet och delvis anpassat efter lokala behov. Därför tror vi inte att vi 
med vårt resultat kan göra några som helst generaliseringar. Dessutom är uppsatsens 
studieobjekt beroende av många faktorer från olika håll vilket torde försvåra 
generaliseringar.    

2.3 VAL AV INTERVJUPERSONER 

Det finns mycket tidigare forskning kring barn, läsning och utveckling som liknar vår 
egen. Vad som skiljer vår uppsats från dessa är perspektivet utvecklingspsykologi, och 
inriktningen på en speciell åldersgrupp. Likaså att förhållandet mellan barns och 
bibliotekariers uppfattningar undersöks. Trots att vi har ett utvecklingsperspektiv valdes 
att enbart intervjua barn i årskurs fem, istället för att även studera barn i andra årskurser 
och jämföra deras reflexioner och utveckling gentemot varandra. En provintervju med 
en pojke gjordes, en gruppintervju med två bibliotekarier, och fyra gruppintervjuer med 
sex flickor och två pojkar.   
 
En skola valdes som en slags plattform och anledningen till att det blev just den skolan 
var på grund av dess läge, och att vi kände till att den skulle ha ett bra bibliotek och 
bibliotekarier. Det är en medelstor kommunal skola med låg- och mellanstadium. Från 
skolan valdes intervjupersonerna, barn och bibliotekarier. På så sätt kunde kontakt 
knytas med barn i årskurs fem och med bibliotekarier på det integrerade folk- och 
skolbiblioteket. Anledningen till valet av en femteklass var att vi ville inrikta oss på 
barn i det som vi ansåg vara mellanperioden, det vill säga varken för unga eller för 
gamla barn. Förutsättningen var att de skulle ha nått en viss grad av mognad för att 
delvis vara kapabla till att uttala sig om sina reflexioner. De befinner sig också i slutet 
av den så kallade slukaråldern, 9-12 år, då barnet läser i stora mängder men påstås i 
periodens slut nå en form av kulmen där läsningen tappas av. Tanken var att det kunde 
vara en fördel och ge extra fyllighet i barnens intervjuutsagor om de befann sig i en 
period av mycket läsning.  
 
Ett brev skickades till klassföreståndaren med presentation av uppsatsen. Likaså ett brev 
som klassföreståndaren delade ut till barnens målsmän. Kontakten med bibliotekarierna 
togs via telefon och därefter mejlades en utförligare beskrivning av uppsatsen med 
tillhörande frågor för att förbereda dem.   
 
Urvalet av barn gjordes med hjälp av barnens lärare som ombads att utse barn som ville 
delta. Avsikten har inte varit att föredra något etiskt, socialt, eller annat hos barnen utan 
enbart att de skulle ha intresse av litteratur och läsning, och framförallt vilja bli 
intervjuade. Problemet i ett sådant förfarande är att barnens bakgrunder skulle påverka 
resultatet på ett sätt som vi inte tar ställning till. Att de skulle ha intresse av litteratur 
och läsning kan givetvis diskuteras. Tanken var att det kunde ge rikare intervjuer men 
det kanske hade varit mer givande att intervjua barn med olika intressen av litteratur för 
att få fram mer vittgående uppfattningar. På samma gång kunde det också vara 
intressant att se huruvida barns uppfattningar av litteratur skiljer sig åt, även inom en 
mer likasinnad grupp läsintresserade. Samtidigt som det blir mer riskabelt eftersom våra 
informanters utsagor kommer att bli extra belysande då de är så få. Vi är tacksamma att 
båda bibliotekarierna kunde ställa upp för intervju eftersom det kunde ge oss rikare 
intervjumaterial. 
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Metoden att låta klassföreståndaren utse var något tveksam eftersom den är förbunden 
med olika risker. Dels för att det kan vara ojust mot barnen i klassen att bara vissa väljs 
ut, dels att klassföreståndaren kan vinkla urvalet till egen fördel eller efter ett visst syfte. 
Repstad skrev att vid ett sådant urvalsförfarande kan den som väljer ut styra både 
omedvetet och medvetet (Repstad 1999, s.67). Vi valde att ändå gå tillväga på detta vis 
eftersom vi själva inte känner nio barn i den aktuella åldern, och därför var det ett 
praktiskt tillvägagångssätt. Repstad menade också att det skeva urvalet kan undvikas 
genom att be den som väljer att ta personer utifrån speciella riktlinjer (ibid. s.67). Våra 
riktlinjer var de som nämndes ovan, läsintresse och viljan att bli intervjuade. 

2.4 UTFORMNING AV INTERVJUFRÅGOR 

I utformningen av intervjufrågorna eftersträvades att inte göra för många och 
specificerade frågor, varken till barnen eller till bibliotekarierna. Intervjun med 
bibliotekarierna strävade efter ett mer diskussionsbetonat samtal. Vissa teman och 
frågor utformades ändå på förhand. Meningen var att intervjupersonerna själva kunde ha 
möjligheter att utveckla frågorna och svaren. Därför var det bättre att tillämpa den 
kvalitativa formen av intervju, istället för den kvantitativa som ofta är så preciserad och 
begränsad att den inte riktigt lyckas uppfånga intervjupersonernas egna upplevelser och 
erfarenheter (Repstad 1999, s.64). I den kvalitativa intervjun kan forskaren ha klart för 
sig i en mall vilka teman som ska beröras, men den ska helst bara fungera som en slags 
minneslista. Intervjufrågorna utgick från uppsatsens frågeställningar, tidigare forskning 
och teorier. Intervjumallen följdes relativt strukturerat i själva intervjun, men tilläts vara 
flexibel för omjusteringar både under och efter intervjuerna. Ibland kom till exempel 
intervjupersonerna in på en fråga som egentligen skulle ha kommit senare och då fick 
mallen anpassas.  
 
En svårighet med intervjufrågorna i förhållande till barnen var osäkerheten huruvida de 
var för svåra att förstå eller ej. Det fanns en klar begränsning i att inte kunna formulera 
sig och sina frågor såsom vi ville, utan istället försöka placera språket på en enklare 
nivå. Det svåra var att veta hur pass enkelt språket skulle vara för 11-12-åringar. Därför 
valde vi att utföra en provintervju. Denna intervju fick vi målsmans medgivande att 
använda, därav antalet nio intervjupersoner. Provintervjun utföll väl och vi behövde inte 
förändra något i vår intervjumall. 
 
Forskaren måste vara uppmärksam på huruvida intervjufrågorna är anpassade efter 
barnens nivå av förståelse. Det kan också vara farligt att formulera intervjufrågorna för 
abstrakt eller generellt eftersom barn kan ha svårt att svara på sådana frågor. Det var 
ytterligare ett problem eftersom ämnet är tämligen abstrakt och att formulera abstrakta 
teman på ett lättförståeligt vis var verkligen en utmaning (Kampmann 1998, s.22).  
 
För att kunna utföra bra intervjuer med barn behöver intervjuaren vara medveten om 
svårigheten i att avgöra hur långt barnet kommit i sin kognitiva förmåga, för att förstå 
hur pass detaljerat barnet kan berätta. Barn minns även mindre än vad vuxna gör då de 
kodar och lagrar i mer begränsad utsträckning än vuxna. Att försöka minnas vad de 
tidigare upplevt kan vara svårt om barnet inte får ledtrådar av en vuxen, eller hur de 
språkligt kan tala om sina upplevelser (Cederborg 2000, s.50-51). Detta var något som 
märktes väl i intervjuerna. Barnen bads exempelvis att beskriva boken de läste just nu 
då vissa inte kunde minnas den.  
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En annan viktig lärdom som gjordes i barnintervjuerna var att lyssna extra uppmärksamt 
till vad barnet sade. Det upptäcktes nämligen vid genomlyssningar av intervjuerna att 
barnet kunde säga emot sig själv flera gånger. Det gjorde tolkningarna extra krävande 
och även extra aktuellt att ifrågasätta reliabiliteten i barnens intervjuutsagor. Antagligen 
är detta ett av problemen med barnintervjuer men antagligen också med 
intervjupersoner i alla åldrar. Det gäller att förhålla sig kritiskt till tolkningarna av 
intervjuutsagorna. Avsikten är naturligtvis att barnets åsikt ska få komma fram såsom 
barnet uttalade den. Däremot ser vi det inte som att det enbart behöver vara ett misstag 
om intervjupersonen missförstått en fråga, för ett avvikande svar skulle kunna ge en 
annan intressant infallsvinkel. Angående reliabiliteten vet vi inte om barnen i vår 
undersökning kunnat svara på ett annat sätt vid ett annat tillfälle. Vi kan ha påverkat 
dem på något sätt så att det skulle ha influerat barnens svar. Speciellt eftersom det var 
allra första gången vi träffade barnen. Om vi mött dem tidigare och i viss mån bekantat 
oss med dem hade de kanske pratat och vågat mer än vad de gjorde. Vissa av barnen 
verkade nämligen blyga vilket begränsade dem i berättandet. Med bibliotekarierna var 
detta inget problem utan de var tillmötesgående och lättsamma från första stund. 
 
Den ickeverbala kommunikationen upplevdes också vara informativ under 
barnintervjuerna. Om barnet uppskattade något förstärktes det med glittrande ögon eller 
annat förtydligande kroppsuttryck. Kroppsspråket kunde ge hjälp i att bedöma huruvida 
barnet förstått frågan eller ej. 

2.5 INSPELNING 

Intervjuerna gjordes främst med hjälp av bandspelare och endast ett fåtal anteckningar 
eftersom ögonkontakt eftersträvades så mycket som möjligt, speciellt med barnen. 
Inspelning gjordes i samråd med intervjupersonerna. Det är viktigt med ett aktivt 
lyssnande från intervjuarens sida och att barnet ska kunna känna att intervjuaren är 
verkligt intresserad (Cederborg 2000, s.59). Vi var båda med under intervjuerna för att 
få lika mycket information och intryck för att sedan tillsammans diskutera och 
analysera. Det var naturligtvis även fruktbart för tolkningarna av intervjusvaren. På så 
vis fungerade vi som komplement till varandra. Problemet med att vara två intervjuare 
är att informanten kan känna sig i underläge (Repstad 1999, s.85). Det var ett av skälen 
till att barnen intervjuades par om par. Det hade varit intressant att se skillnaden i att 
vara ensam intervjuare med två barn, om de hade vågat säga mer då. En rädsla fanns att 
bandspelaren skulle vålla besvär, men det visade sig inte bli några problem.  

2.6 GRUPPINTERVJU 

Antalet intervjupersoner av barn och bibliotekarier diskuterades vad som vore lämpligt. 
Vad gäller biblio tekarierna hade vi dock inget val eftersom det bara fanns två 
bibliotekarier på den skola vi använde oss av. Repstad skrev att analysen kan bli ytlig 
om intervjupersonerna är för många. Med tanke på tidsaspekter valdes att begränsa till 
nio barn för att kunna koncentrera sig på intervjuutsagorna. Några direkta riktlinjer för 
antalet intervjupersoner finns inte, fortsätter Repstad, utan forskaren får själv avgöra 
vad som är rimligt (Repstad 1999, s.70). Kampmann resonerade vidare om antalet barn 
som intervjupersoner. Han ansåg att gruppintervjuer med barn kan vara att föredra 
eftersom det känns tryggt för dem. Det ger också större möjlighet att öka barnens egen 
insikt i sina tankar (Kampmann 1998, s.22-23).  
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Tanken var att gruppintervjuer kunde vara fruktbara i undersökningen eftersom en 
interaktion mellan de som blir intervjuade kan vara mycket givande; inte minst med 
bibliotekarierna. Önskemål framfördes till klassföreståndaren om att barnen skulle 
fungera bra tillsammans. Uppsatsen handlar inte om åsikter utan om vad barnen har för 
upplevelser och därför kunde ett samspel mellan barnen ge givande resultat. Vi tänkte 
att barnen skulle bli trygga av varandras sällskap och därför inte bli så blyga. I överlag 
upplevde vi dock att majoriteten barn var blyga. Det kändes likväl en aning svårt i 
intervjuerna med barn och bibliotekarier att koncentrera sig på två intervjupersoner 
samtidigt. En annan svårighet i att intervjua två stycken var att den ena intervjupersonen 
stundom kunde skjuta över ansvaret på den andra att svara, varpå den ena nöjde sig med 
att bara inflika ibland.  
 
Emellanåt märktes att barnen påverkades av varandra vilket vi antar att även 
bibliotekarierna gjorde då den ena pratade mer än den andra. Barnen kan också ha 
påverkats av varandra på så sätt att någon energiskt inledde något denne tänkt säga för 
att plötsligt hejda sig. I andra fall kunde det också vara tvärtom och de kunde föra 
varandra vidare. En tanke är ändå att det var mer uppbromsande än vidareförande med 
två intervjupersoner vad gäller både barn och bibliotekarier.  

2.7 PLATS 

Vid intervjun med barnen var det klassföreståndaren som fick avgöra var det var 
lämpligast att sitta. Intervjun med bibliotekarierna gjordes i biblioteket efter stängning. 
Sådant som inte varit i åtanke var telefonsamtal som bibliotekarierna fick under 
intervjun och andra störande element. Detta gjorde att det kanske hade varit bättre att 
inte utföra intervjun på deras arbetsplats. Antagligen är det en avvägning, och när det 
gäller barn, extra viktigt med ett lugnt rum. Intervjuerna med barnen utfördes i ett 
arbetsrum där det var lugnt och tyst och i avsaknad av föremål. Det kändes visserligen 
sterilt, samtidigt som det inte kunde distrahera dem. Vi vill dock betona betydelsen av 
att intervjua barn på en plats där ingen risk till distraktion kan uppstå. Där det alltså är 
så lugnt och tyst som möjligt för att barnen ska kunna koncentrera sig på intervjun och 
förstå att deras röst är viktig.    
 
Vad avser tidsaspekten för barnintervjuerna var detta inget problem. Endast i ett fall 
började ett barn skruva på sig och gäspa efter cirka 30-40 minuter, en tid som vi fick en 
uppfattning av att vara tillräcklig för barnens koncentrationsförmåga. Intervjun med 
bibliotekarierna var ungefär lika lång, det vill säga 30-40 minuter.       

2.8 METOD FÖR ANALYS 

Det var underlättande att intervjuerna utarbetats efter uppsatsens frågeställningar, 
tidigare forskning och teorier vid sammanställningen. I inledningen av intervjuanalysen 
skrevs intervjuerna först ut på papper med hjälp av bandinspelningarna. Sedan lästes de 
igenom flera gånger för identifiering av samband och olikheter. I denna process ingick 
också vikten av att läsa med litteraturen från tidigare forskning och teorier i 
medvetandet. Efter att ha gjort detta upprepade gånger identifierades teman som fick 
fungera som strukturering av intervjuer och resultatredovisning. På så vis blev det 
tydligare vad som framkommit i undersökningen.  
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Uppsatsens övriga analysdel, kapitel 6, består av en sammanvävning av uppsatsens tre 
delar intervjuer, tidigare forskning och teorier som behandlats parallellt. Med 
utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar analyserades element i de tre delarna för att 
finna överensstämmelser och skiljaktigheter av relevans att belysa. Detta var något som 
förutsatte ett välbekant förhållande till uppsatsens material. Vi upplevde dock en 
svårighet i vår analys eftersom många av resonemangen går att härleda till varandra. 
Därför kan analysen upplevas som en slags cirkelresonemang med upprepningar av 
relaterande drag.  
 
Analysen blev ett bra utgångsmaterial för den senare slutdiskussionen eftersom den 
tydliggjorde uppsatsens slutsatser och mest framträdande resultat.  
 
I analysen upplevdes att förhållningssättet att tolka information utifrån uppsatsens 
frågeställningar, tidigare forskning och teorier varit synnerligen viktigt för uppsatsens 
stringens. Vi ser det också som en styrka att vi var två författare i uppsatsen. Speciellt 
vid analysarbete eftersom det handlade mycket om att lära känna sitt material utifrån 
olika synvinklar, vilka vi har kunnat visa varandra. Samtidigt existerar ingen enda riktig 
tolkning av ett materia l och inte heller en slutgiltig utan flera olika tolkningar gör 
materialet levande och vidareutvecklar det. 
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3. TIDIGARE FORSKNING  

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som rör barns läsning och läsutveckling 
kring de olika faktorerna: läsupplevelser, erfarenheter, påverkan, litteraturvärderingar 
och val av läsning. Efter varje författare och bok tilläggs en egen reflexion.  

3.1 LITERATURE AND THE READER 

I forskarna Purves och Beachs omfattande forskningsöversikt Literature and the reader 
redovisas forskning kring hur läsaren uppfattar en text, intresset av litteratur, och 
undervisning av litteratur. Purves och Beach ifrågasatte varifrån intresset till vissa 
speciella böcker kommer. Varför är vissa böcker favoritböcker? De menade att få 
studier hade försökt förklara det utifrån ett psykologiskt perspektiv. En studie som 
undersökte barn på tio och tolv år fann att erfarenheter påverkade barnens värderingar 
av litteratur och bokval (Weekes enl. Purves 1974, s.10-11). Genom forskningen trodde 
Purves och Beach att det i allmänhet beror på att bokens ämne är extra intressant för 
läsaren om det relaterar till dennes personliga erfarenheter och om de kan identifiera sig 
med boken och dess karaktärer (forskare enl. ibid s.18). Det verkar också som om detta 
gäller alla åldrar (ibid. s.20).  
 
Grundskoleelevers val av litteratur har undersökts och det har visat sig att snabba 
förändringar sker mellan låg - och mellanstadium. Barnen i första och andra klass tyckte 
att bokens ämne var viktigast som exempelvis djur, natur, fantasi, sagor, och 
barnkaraktärer (forskare enl. Purves 1974, s.69-70). I tredje och fjärde klass var barnen 
mer intresserade av äventyr, vardagligt liv och familjeerfarenheter. Intresset för fantasi 
hade minskat. Ju mer barnen läste på egen hand och började upptäcka läsandet som 
informerande om världen kom de också att värdera den verklighetsnära litteraturen 
högre. I femte och sjätte klass var äventyrsberättelser fortfarande populära, speciellt 
med hjältekaraktärer som barnen kunde dyrka. För pojkarna ökade därutöver intresset 
för krig, resor, mysterier och det okända. Hos flickorna minskade intresset för 
djurberättelser och sagor medan kärleksberättelser blev mer intressanta. Barn i alla 
åldrar intresserade sig för berättelser om barn i deras egen ålder (forskare enl. ibid. s.92-
93).  
 
Purves och Beach konstaterade att de litteraturval barn gjort sedan år 1900 i sin helhet 
varit identiska. Likaså i förhållande till barnens psykiska behov att fantisera, upptäcka, 
och att identifiera sig med djur och hjältar (Purves 1974, s.71). Författarna ville inte 
generalisera när barn börjar föredra mer realistiska berättelser framför fantasi eftersom 
det är så individuellt. De antar i alla fall att valet av den verklighetsnära litteraturen 
kommer av barnets ökade vilja att få veta mer om världen (ibid. s.77).  
 
En av de största faktorerna till vad det är som bestämmer läsarens intresse för läsning är 
tillfredsställelse av psykiska behov, enligt Purves och Beach. Behov att få utveckla sin 
självuppfattning, intellektuella behov, att få relatera erfarenheter till begrepp, och behov 
av information. Känslomässiga behov, att uppnå självständ ighet och verklighetsflykt. 
Sociala behov, att relatera sig själv till sociala grupper (forskare enl. Purves 1974, 
s.100). Individuella behov i läsningen varierar så mycket att en enda generalisering om 
behov och intressen blir mycket riskabel. Huruvida behoven tillfredsställs genom 
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läsningen bestäms av den ansträngning som krävs för att läsa, hur pass duktig läsaren är, 
och tidsaspekter (Schramm enl. ibid. s.102).  
 
Hinder eller skillnader mellan sätten att uppleva sin läsning beror på läsarens egna 
erfarenheter, kognitiva utvecklingsnivå, och ordförråd. Därför avgörs läsupplevelsen 
lika mycket av det läsaren för med sig till texten som själva texten i sig (Purves 1974, 
s.177-178).   
 
Purves och Beachs forskningsöversikt är något ålderdomlig och så även 
undersökningarna då många är från 1930-60talet. Ändå är många av dem mycket 
intressanta eftersom författarna redovisade forskning kring vad det är i böckerna som 
lockar barnen, och varför det lockar dem. Utifrån deras översikt informeras vi om hur 
viktigt det är att läsningen tillfredsställer psykiska, kognitiva behov. Likaså att läsarens 
erfarenheter både av livet och av läsning, är viktiga formare av hur läsaren tar emot en 
text. Konstaterandet var fascinerande att ju mer barnet läser och lär sig blir den 
realistiskt skildrande litteraturen viktigare. Intressant är också att det till följd av det 
kommer ett stort behov av att identifiera sig med böckerna.  

3.2 BØKER FOR BARN 

Magnhild Gravier, fil. kand. och fil. mag. Olav Imenes skrev läroboken Bøker for barn, 
som berör litteraturens påverkan på barn och barns upplevelser av litteratur. Författarna  
menade att varje läsupplevelse är unik och viktig att förstå för att klargöra hur 
litteraturen påverkar barnen. För att förstå läsupplevelsen föreslog författarna olika 
metoder, exempelvis att barnen skulle kunna nedteckna sina egna tolkningar av 
berättelser. Barnens kroppsuttryck kan också studeras medan de får höra eller prata om 
berättelser. Det är individuellt hur pass lättpåverkade barnen är, men de flesta lever sig 
starkt in i litteraturen. Barnen har egna associationer till litteraturen, och kopplar sin 
egen tillvaro till det de läst. Vad är det då som griper tag i barnen? Är det först och 
främst handlingen, och det som sker på yttre plan? Hur karaktärerna i berättelsen 
skildras, eller budskapet som kommer fram genom karaktärerna och handlingen? Att 
säga något generellt som kan gälla alla barn är svårt menade Gravier och Imenes. Det 
går ändå att se att många barn blir fångade av det som sker i berättelsen, speciellt om det 
är något spännande. Hur barnen upplever en berättelse beror på hur långt de har hunnit i 
sin kognitiva utveckling, enligt författarna. Yngre barn har svårt att skilja mellan fantasi 
och verklighet. Därför kan vissa berättelser upplevas som skrämmande, medan äldre 
barn bara uppfattar dem som äventyr (Gravier & Imenes 1979, s.33-36).      
 
Gravier och Imenes bok är intressant eftersom de beskrev hur förståelse kan fås för 
barns läsupplevelser och barns förståelse av litteratur. Det är också intressant att de 
visade andra möjligheter att studera läsupplevelser genom att till exempel låta barnen 
teckna. Boken var dessutom intressant  eftersom författarna menade att de flesta barn 
lever sig in starkt, och förmågan att skilja fantasi från verklighet; och även att de 
betonade svårigheten i att generalisera läsupplevelser, och istället se till individen.    

3.3 NÄR BARN LÄSER 

Författarna Bo Møhl och May Schack har inte utfört en empirisk studie med 
utgångspunkt från intervjuer med barn, utan de anlade ett teoretiskt arbetssätt för att 
undersöka barns läsupplevelser och reaktioner på litteratur. Boken är en introduktion till 
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detta och författarna menade att barnlitteraturforskningen till stor del endast handlar om 
litteraturen och inte om barnen som läser. Därför ville de lägga tyngdpunkten på barnet 
och hur det upplever litteratur. Upplevelsen är den faktor som har störst betydelse i 
förhållandet mellan barn och litteratur. Får inte barnet positiva upplevelser när det läser, 
det vill säga engageras, fascineras, och medrycks förlorar det intresset för läsning. 
Upplevelsen är därför avgörande för hur barnet påverkas (Møhl & Schack 1981, s.9). 
Barns läsupplevelser är föga utforskade, skrev författarna 1980. Ny forskning har gjorts 
sedan dess, men det intressanta är att de förklarade varför det är så få studier om barn 
och läsupplevelser. Det hänger samman med de metodproblem som uppstår vid en 
sådan undersökning. Forskaren har inte tillgång till det som sker inuti huvudet hos dem 
som undersöks. Oberoende av vilken metod som används uppstår svårigheter i samband 
med verbaliseringen av upplevelser. Författarna konstaterade att det därför aldrig är 
själva upplevelsen som undersöks utan egentligen den verbaliserade reaktionen på 
upplevelsen. Reaktionen är dessutom provocerad eftersom forskaren uppmanar sin 
undersökningsperson att formulera sina litteraturupplevelser (ibid. s.21).  
 
Författarna menade vidare att när barnen läser måste de först och främst uppfatta texten 
i boken, på ett förståelseplan. Förståelsen resulterar i en upplevelse på ett känslomässigt 
plan. Om upplevelsen är stark kommer den att prägla det som sägs i boken, och 
litteraturupplevelsen kommer i slutändan att påverka barnets medvetande. Det är stor 
skillnad mellan vuxnas och barns sätt att förhålla sig till en text, menade Møhl och 
Schack. Vuxna kan på ett annat sätt än barnen distansera sig till texten. För barn är det 
näst intill omöjligt att ha ett sådant förhållningssätt eftersom de ännu saknar de 
kunskaper och erfarenheter som används för att ge perspektiv på det som står i texten. 
De skrev vidare att det är fruktlöst att studera barnlitteraturen utifrån en vuxens 
perspektiv eftersom det är barnens reaktioner och upplevelser som är intressanta i 
sammanhanget (Møhl & Schack 1981, s.19-20).  
 
Författarna tog upp intressanta aspekter då de bland annat lyfte fram den stora betydelse 
läsupplevelsen har i barnets läsning. Denna aspekt belägger en av våra utgångspunkter 
att intervjua barnen om deras läsupplevelser. Det var även intressant med de 
metodproblem som förklaras och som gör det svårt att studera läsupplevelser. Det pekar 
mot en fruktbarhet i att låta barnen få måla sina läsupplevelser istället för att, i en 
intervju formulera dem i ord. Vidare behållning fanns i deras åtskillnad av 
distansförhållandet vuxna kan ha till sin läsning men som är svårare för barn på grund 
av avsaknad av kunskaper och erfarenheter.  

3.4 LÄSNING I BARNPERSPEKTIV 

Psykologerna Gösta Dahlgren och Lars-Erik Olsson undersökte i sin avhandling 
Läsning i barnperspektiv hur barn uppfattade motiven för läsning, och hur läsprocessen 
tedde sig i barnens ögon. Den stora huvudfrågan var: Vad är läsning sett ur barnets 
perspektiv (Dahlgren & Olsson 1985, s.16)? Syftet var att med hjälp av ett 
fenomenografiskt perspektiv försöka beskriva barns uppfa ttningar av läsningens 
funktion och form utifrån barnens perspektiv; och att även beskriva hur dessa 
uppfattningar förändrats efter ett år då barnen börjat skolan (ibid. s.59). Författarna 
ansåg att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv på barnens läsutveckling kan begreppet 
utvidgas till att även innefatta mycket små barns föreställningar om läsningens nytta och 
funktion. Läsutvecklingen skulle kunna beskrivas redan i 2-3-årsåldern (ibid. s.214-
215). 



  

21 

 
Resultaten visade att barns läsutveckling vad gäller både läskunniga och icke läskunniga 
går att studera i barnens uppfattningar av läsning. Dahlgren och Olsson menade att 
såsom barnet beskriver läsning idag kan också visa på hur deras tidigare uppfattningar 
om läsning sett ut. Ett hänsynstagande till barnens läsuppfattningar kan ge en pedagog 
underlag för beslut om undervisningens innehåll. Det leder till en följsamhet och 
nivåanpassning som för barnet ger trygghet, självtillit och en lugn inlärningsmiljö 
(Dahlgren & Olsson 1985, s.221).   
 
Eftersom studien är inriktad på pedagogik och skolans kontext med yngre barn än de i 
vår undersökning är den något perifer i våra ögon. Samtidigt är studien lik vår egen 
undersökning eftersom Dahlgren och Olsson studerade barn och läsning genom bland 
annat intervjuer och teorier om utveckling. Studien skulle kunna relateras även till en 
bibliotekaries arbete med tanke på det hänsynstagande och den nivåanpassning som de 
skrev att en pedagog borde ha i sin undervisning. Deras resultat är fascinerande 
eftersom det visade möjligheten i att studera en läsutveckling i barnets aktuella 
uppfattning om sin läsning. Något som också kan vara kontroversiellt eftersom 
forskaren får tolka sig fram till hur läsutvecklingen sett ut.  

3.5 CHILDREN TALK ABOUT BOOKS 

Donald Fry som utfört kvalitativa receptionsstudier av barns läsning har skrivit boken 
Children talk about books. Fry intervjuade sex barn om deras läserfarenheter, och hur 
de upplevde sin läsning. Han upplyste om att det vid sidan av en läsutveckling uppdelad 
i stadier måste finnas en medvetenhet om att varje persons läsning har en förfluten och 
en kommande utveckling, vilket är en del av läsutvecklingen (Fry 1985, s.1). 
 
I Frys intervjuer framkom hur viktigt det var för barnen att relatera sig själva till det de 
läste eftersom de annars inte kunde ta till sig texten (Fry 1985, s.35).  
 
Fry menade att läsning är att se in i sig själv. Läsaren kan finna rådgivning och tröst i 
böcker genom att känna igen sig i dem. Vissa barn får aldrig ett sådant förhållande till 
berättelser och har inte lärt sig att förvänta sig något speciellt när de läser. Fry trodde att 
det kunde bero på skolans sätt att förhålla sig till läsning som inte i första hand ser 
barnets möte med berättelsen som unikt och viktigt. Ty läsaren utvecklas när hon får 
ompröva och formulera sina antaganden om hur en berättelse skall bli läst och vilka 
berättelser hon finner sig själv i.  
 
Fry skrev att läsutvecklingen och utvecklingen av litterär kunskap går att minnas genom 
nyckeltexter som fört utvecklingen vidare. Han menade att utvecklingen inte är en 
skräddarsydd eller välplanerad process för någon. Inte ens för barnen, eftersom de själva 
bäst bestämmer vad och när de ska läsa. Vuxna rekommenderar barnen eller frågar ofta 
efter dess senast lästa bok vilket ofta är en behjälplig metod men i slutändan kommer 
barnen själva att bestämma vilka böcker de vill läsa. Samtidigt är det viktigt för barnen 
att veta att vuxna intresserar sig för vad de läser och det är viktigt att vuxna visar barnen 
den varierande repertoar som finns (Fry  1985, s.101-104).  
 
Det finns två sätt att kunna följa med i en text. Det ena är föreställningsförmågan och 
det andra är minnet. Olika läsares varierade sätt att föreställa sig något i en berättelse är 
en viktig komponent i läsutvecklingen. Mindre erfarna läsare har svårt att föreställa sig 
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bilder i texten vilket kan försvåra fantasin. De flesta av barnen i Frys undersökning hade 
behov av att få hjälp med föreställningsförmågan av främmande inslag i böckerna 
genom att titta på bilder i bilderböcker. Att kunna tala om sina föreställningar är en 
viktig del i läsutvecklingen, enligt Fry. Det andra sättet att kunna följa en text är minnet. 
För barn kan det vara svårt att hålla en lång berättelse i huvudet eftersom de inte läser så 
fort. Därför är det viktigt för barn att återberätta för att få grepp om helheten i texten 
(Fry 1985, s.104-105). 
 
Läsning är inte en aktivitet med förutbestämda regler av hur läsaren kommer att läsa och 
relatera till olika faktorer. Läsupplevelsen är något som skapas, och läsning är i grunden 
en tolkande aktivitet där tolkning inte är av textens mening utan av det läsaren får texten 
att betyda. På det sättet tilldelas läsaren kunskap utifrån texten, och lär sig att läsa varje 
text på ett unikt vis. Det är ett sådant läsande som ger den mesta läsupplevelsen, enligt 
Fry. Läsarens uppfattningar om sig själv som läsare belyser samtidigt henne själv som 
lärande människa som tolkar och lever genom sina erfarenheter. Detta, menade Fry, är 
ett sätt som kan hjälpa barn att se dem själva som läsare. Om vuxna kan uppmuntra barn 
att tala om vad som händer när de läser kommer barnen att utveckla en medvetenhet om 
dem själva som läsare. Det ger dem i sin tur djupare förståelse för sig själva i allmänhet 
(Fry 1985, s.106-107).     
 
Vår uppsats och Frys bok har den gemensamma beröringspunkten av hur barn uppfattar 
sin läsning genom intervjuer med barn. Genom hans undersökning framkom hur 
individuell och personlig läsningen är. Han pekade också på vuxnas förhållande och 
möjliga metoder i avseende på barn och litteratur; vilket är viktigt för 
bibliotekarierollen. Han belyste intressanta infallsvinklar till huruvida vuxna ska 
påskjuta läsutvecklingen, och förmedla böcker som ger utmaningar. Intressant var också 
de två sätten att följa med i en text, och att förmågan att skapa bilder är så pass viktig i 
en läsutveckling.   

3.6 DEN KONSTIGA KONSTEN 

Litteraturvetaren Lars-Göran Malmgren reflekterade över en ideal läsning med en 
kombination av egna erfarenheter, igenkänning, och med textens eget budskap i boken 
Den konstiga konsten. Malmgren menade att detta öppnar upp för läsaren att ta till sig 
nya perspektiv (Malmgren 1986, s.164-165). Boken tar sin grund i litteraturpedagogik 
och läsning i relation till inlärning i skolan. 
   
Personlig läsning och textanalys är två former av läsning som Malmgren beskrev. Den 
personliga läsningen innebär att det är subjektet som styr tolkningen och skapar 
betydelse för texten. Malmgren menade att texten i vissa fall kan sägas försvinna 
eftersom det enbart är läsarens personliga associationer som ger texten mening. Därför 
beskriver egentligen läsarens tolkning mer om vem läsaren är snarare än vad texten 
handlar om (Malmgren 1986, s.178-179). Den textanalytiska läsningen står i 
motsatsförhållande till den personliga. Där är det istället texten och dess betydelse som 
står i centrum för tolkning och bearbetning. 
 
Dessa två strategier är båda lika ensidiga, menade Malmgren. Utvecklar läsaren till 
exempel en personlig läsning kan risken bli stor att läsaren får svårt att tolka texten ur 
ett textanalytiskt perspektiv (Malmgren 1986, s.191).   
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Trots att Malmgrens bok är skriven inom en skolkontext visar den intressanta 
resonemang. Vi intresserade oss för insikten av de två olika fo rmerna av läsning han 
beskrev. Det är intressant att se att barn kan läsa och pendla mellan både den personliga 
och textanalytiska formen av läsning. Vidare finner vi balansförhållandet intressant i 
behovet av att känna igen sig och samtidigt få möta utmaningar. Det pekar mot en del i 
läsutvecklingen och att det skulle kunna vara en av dess drivkrafter.  

3.7 ATT GE MENING ÅT SKÖNLITTERATUR 

I boken Att ge mening åt skönlitteratur från 1988 gav Cai Svensson, då docent vid Tema 
Kommunikation Linköpings universitet, en sammanfattning av forskningen kring barns 
och ungdomars läsutveckling. Han visade på forskning som slår fast lässtadier efter 
bestämda åldrar. Svensson refererade till exempelvis Schliebe-Lippert & Beinleichs fem 
faser i barnets läsutveckling som indelas efter bestämda ålderskategorier. 
Läsutvecklingen inleds med barnramsor och bilderböcker och utvecklas vidare mot mer 
och mer realistiska berättelser för varje utvecklingsfas. Läsarens intresse förflyttas från 
den yttre till den inre världen vilket avspeglas i läsningen med ökat intresse för 
nyanserade karaktärsbeskrivningar och känsloliv. Läsaren kan slutligen börja analysera 
berättelser objektivt och läsningen ska gärna ha ett intellektuellt innehåll (Schliebe-
Lippert & Beinleich enl. Svensson 1988, s.73-74). Svensson kommenterade att ett 
sådant stadieindelande av läsutveckling tar sin grund i en klassisk utvecklingspsykologi, 
främst Piagets kognitiva inriktning. En utveckling som generaliserar barn i olika 
kulturer, och som menar att stadierna utvecklas automatiskt, i ungefär samma hastighet; 
och att utvecklingsstadierna är uppbyggda hierarkiskt (ibid. s.74).  
 
En sådan syn på utvecklingen ifrågasatte Svensson eftersom han ansåg att även 
sociokulturella och kulturella faktorer i hög grad påverkar utvecklingen. Han var även 
skeptisk till om det går att dela in motivation och läsintresse bland barn i specifika 
ålderskategorier; och om åldersgruppernas läsintressen kommer naturligt efter dessa 
indelningar, oberoende av miljöinflytelser. Svensson ansåg att en sådan indelning kan 
begränsa en djupare förståelse för vad som kan hindra eller underlätta en läsutveckling; 
och följaktligen hindra frambringandet av nya pedagogiska metoder. Han trodde att 
utvecklingsrelaterade läsfaser visar på samhällets sätt att organisera barndomen efter 
exempelvis barnuppfostran, barnomsorg och skolutbildning. Däremot kan indelningar 
av läsutveckling ge en bra generell riktlinje för pedagogiken och speciellt om de bygger 
på empiriskt prövade studier (Svensson 1988, s.74-75).  
 
Svensson resonerade omkring relevanta frågor om att dela in läsutvecklingen i olika 
stadier i både för- och nackdelar. Det intressanta är den kritik han tog upp mot att 
överhuvudtaget dela in läsutveckling, och speciellt efter ålderskategorier. Likaså att 
indelning av läsutveckling skulle ha att göra med ett slags samhälleligt kontrollbehov. 
Det är också relevant då Svensson betonade vikten av att studera läsutvecklingen utifrån 
alla olika faktorer som kan spela in och att det ska prövas empiriskt.  

3.8 BARNS OCH UNGDOMARS LÄSNING 

Cai Svensson sammanställde ytterligare en forskningsöversikt och förslag till vidare 
forskning i boken Barns och ungdomars läsning. Ett av ämnena Svensson berörde var 
litterär medvetenhet, det vill säga litterära normer, tolkningsstrategier, och motiv 
etcetera. Svensson redovisade förmågan att utveckla och motivera ett val av bok vilket 
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förutsätter en färdighet i att kunna se på läsning och litteratur utifrån ett annat 
perspektiv. Det är detta fenomen som Svensson kallade en litterär medvetenhet. Barnens 
förståelse av litteratur görs oreflekterat, och det är inte möjligt att värdera litteraturen 
förrän den formulerats i ord. Först när upplevelsen eller tanken om litteraturen blivit 
formulerad är det möjligt att objektivt kritisera den och ta lärdom av den (Popper & 
Eccles enl. Svensson 1989, s.106).  
 
Svensson belyste värderingar av litteratur och läsning ur ett socialt perspektiv. Han 
menade att en text får mening och kunskap genom de intressen, och normer som finns 
hos olika grupper i samhället (Svensson 1989, s.113). Inom utvecklingsstud ier visade 
det sig att äldre barn anpassar sig till vuxnas värderingar av litteratur (Purves & Beach 
enl. Svensson 1989, s.117).  
 
Det vi främst har tagit fasta på i boken är litterär medvetenhet och värderingar kring 
litteratur eftersom dessa har varit intressanta för vår uppsats. I översikten redovisas 
nämligen problemet av att barn påverkas av andras värderingar när de ska värdera 
litteratur. Det är intressant att studera i relation till läsutveckling. Översikten har varit 
viktig för att identifiera viktiga forskare inom området; och att identifiera troliga brister 
i forskningen kring barns och ungdomars läsning. Det var intressant att upplevelsen av 
läsning måste reflekteras kring och formuleras för att läsaren ska kunna lära sig något 
utifrån sin läsning.  På så vis tydliggörs vikten av att tala om sin läsning. Det var också 
intressant att Svensson belyste läsning och tolkning utifrån ett större, socialt perspektiv.     

3.9 BARNENS TRE BIBLIOTEK 

Barnens tre bibliotek handlar om en omfattande undersökning utförd av forskarna 
Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson. De intresserade sig bland annat för varför 
vissa böcker var populära bland barn i slukaråldern, det vill säga 9-12-årsåldern (Wåhlin 
1994, s.9-10). Författarna intervjuade barn i slukaråldern om deras läsvanor, val av 
läsning och var de får tag på böckerna. Det visade sig att barnen använde sig av tre olika 
slags bibliotek för att få tag på böcker: familjebiblioteket, kompisbiblioteket och 
skolbiblioteket (ibid. s.244-245).  
 
Författarna konstaterade att nästan alla barn alltid hade en aktuell bok som de läste, 
oftast skönlitterär. Barnen läste endast när de inte hade något annat för sig. De 
fastställde vidare att barn läste i princip samma sorts böcker som för femtio år sedan, 
bortsett från att nya hjältar tillkommit och ersatt gamla. I Barnens tre bibliotek 
redovisas också olika uppfattningar kring slukaråldern. Slukaråldern uppträder i 
mellanstadiet, en period då barnen är mer mogna i sitt läsande. Läsningen flyter 
vanligtvis lättare och barnen möter en stor oupptäckt bokskatt. Slukaråldern är en tid då 
barnen läser flera böcker i veckan och de utvecklar så småningom en uppfattning om 
vad litteratur betyder för dem (ibid. s.28-29).  
 
En uppfattning om slukaråldern är att barnen läser på ett ensidigt sätt och allt i en viss 
genre eller serie. Det är en smalhet i val av böcker som är naturlig och avgörande för 
hela den fortsatta läsutvecklingen, enligt Wåhlin och Asplund. En motsägande 
uppfattning är att blandningen av många olika genrer är utmärkande hos dem i 
slukaråldern (ibid. s.25-26). Fenomenet slukaråldern kan ses som en myt och att barnen 
inte alls håller sig till enbart en genre. (Johansson enl. ibid. s. 27-28). Wåhlin och 
Asplund själva avsåg med beteckningen slukaråldern att det är den period då barn läser 
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mest. Erfarenheter från lärare och bibliotekarier visade att 11-åringar når en kulmen i 
sin läsning, och att det sker en övergång mellan fjärde och femte klass. Femmorna 
utökade sitt läsande både vad gällde böcker och nya genrer (ibid. s.28-29).  
 
Barnens tre bibliotek ger en bakgrund till vår jämnåriga undersökningsgrupp, vad gäller 
slukaråldern och resonemanget kring barns enfaldiga eller breddade läsning. Det är ett 
intressant resonemang i rela tion till läsutvecklingen.  
Trots att undersökningen var omfattande och grundläggande då författarna använde sig 
av både kvantitativ och kvalitativ metod var den inte användbar för oss eftersom det 
mest är de yttre omständigheterna kring barns förhållande till läsning som är i 
blickfånget.   

3.10 VARFÖR LÄSER DU? 

Sten Furhammar, tidigare prefekt vid Bibliotekshögskolan i Borås, skrev inom det så 
kallade SKRIN projektet (Projektet för skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer) 
boken Varför läser du? I denna behandlade Furhammar frågor kring bib liotek och 
läsare: Vad betyder läsandet för olika åldersgrupper? På vilket sätt förs litteraturintresset 
vidare? En av de mer centrala frågeställningarna handlade om individens förhållande till 
texter i ett livslångt perspektiv.  
 
Furhammar gjorde en undersökning utifrån danske docenten Steen Folke Larsens 
modell (en av de teoretiker vi kommer att använda oss av i uppsatsens teorikapitel) över 
de fyra läskategorierna: personlig och opersonlig upplevelseläsning, personlig och 
opersonlig instrumentell läsning. Furhammars avsikt var att se om personer som 
tillhörde samma läskategori hade ytterligare gemensamma drag, i exempelvis medieval, 
läserfarenheter och huruvida det gick att dra några demografiska slutsatser.  
 
Läsare från alla åldersgrupper intervjuades och resultaten analyserades utifrån Larsens 
modell. Furhammar kom fram till att den opersonliga upplevelseläsningen dominerade 
bland barnen vilket inte förvånade honom. 50 procent av alla intervjuade 11-åringar 
tillhörde den kategorin, medan de övriga åldersgrupperna inte var lika dominanta i den 
opersonliga upplevelseläsningen. Läsintensiteten skiftade också hos 11-åringarna. Fem 
av de intervjuade läste mycket eller tämligen mycket vilket berodde på hur lätt de hade 
att läsa. Ett av de intervjuade barnen tyckte att läsningen blivit roligare eftersom han 
hade lärt sig att läsa allt snabbare. Ett annat barn läste föga eftersom han tyckte det var 
jobbigt att läsa.  
 
De adjektiv barnen använde för att beskriva en bra bok var spännande och rolig. 
Furhammar skrev att både de roliga och spännande böckerna medförde ett 
osäkerhetsmoment till tillvaron. Hur förhåller det sig med verkligheten? Är allt som det 
tycks vara? Vem är svag och vem är stark? Kvaliteten i de roliga och spännande 
böckerna fanns i den osäkerhet och i de oväntade effekter de gav. Fler uttryck som 
barnen använde i sin beskrivning av bra böcker var äventyr, mysterier och rysare. Ur ett 
psykoanalytiskt perspektiv menade Furhammar att barnens preferenser talar om att det 
undermedvetna söker sig till fantasidomäner, där den egna verkligheten kan bearbetas 
på bästa sätt (Furhammar 1996, s.182-184).  
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I och med Larsens fyra läskategorier fann Furhammar att vissa människor inte enbart 
tillhör en av dessa, utan samma människa kan tillhöra olika kategorier (Furhammar 
1996, s.365-366).   
 
Vi anser att en viktig aspekt i Furhammars undersökning var att människor kan tillhöra 
två olika läskategorier i en modell samtidigt. Vi menar att det visar på en realistisk syn 
på läsning där gränserna mellan olika kategorier kan vara flytande och inte statiska. Det 
konkretiserar också hur individuell läsningen är. 
Det var intressant att se att just 11-åringarna dominerade i kategorin opersonlig 
upplevelseläsning. Även att svårigheten i läsningen påverkar hur pass underhållande 
barnet finner sin läsning. Det är en viktig del i läsutvecklingen och viktig kunskap att ha 
som bibliotekarie, att avgöra barnets läsförmåga. Det var också intressant att se 
Furhammars resultat kring vad det är barnen vill att berättelser ska innehålla, och hur 
detta kan skilja sig mellan barnen.  

3.11 ÅTTA LÄSARE PÅ MELLANSTADIET 

Åtta läsare på mellanstadiet, ytterligare en bok av Lars-Göran Malmgren i vilken han 
gjorde en fördjupad studie över åtta mellanstadieelevers litteraturläsning ur ett 
utvecklingsperspektiv. Undersökningen var ingående med hjälp av olika metoder och 
sträckte sig över två år. Utgångspunkt togs i bland annat lektor Jack Thomsons modell 
(en av de teoretiker vi kommer att använda oss av i uppsatsens teorikapitel) över sex 
olika lässtadier där läsningen utvecklas från det handlingsmässiga till det mer 
analytiska. Denna modell jämförde Malmgren med sitt empirimaterial (Malmgren 1997, 
s.27-29). Det visade sig att barnen kunde läsa utifrån flera av Thomsons lässtadier 
samtidigt. Malmgren upptäckte att det handlade om att kunna känna igen sig och 
identifiera sig med delar i boken som avgjorde hur barnet läste. Detta visar att 
läsutvecklingen inte är ett så stadieindelat förlopp som Thomsons modell uppmålar, utan 
förändring och utveckling i läsningen är mer invecklat än så (ibid. s.50-54).  
 
I och med att Malmgren utförde sin undersökning under en längre period märkte han 
hur barnens inställning till böcker förändrades i övergången mellan årskurs fem och sex.  
De övergick från barnböcker som exempelvis Fem-böcker till vuxenböcker, i detta fall 
Stephen Kingromaner. Barnen uttryckte att Femböckerna var tråkiga barnböcker och att 
de istället ville läsa vuxenböcker. Malmgren frågade sig varför läsningen förändrades 
från snäll läsning i femman till mer elakartad skräckfascination i sexan. Barnens 
latensperiod domineras av det övernaturliga, menade Malmgren. Deras övergång från 
barnböcker till vuxenböcker visar på en nyvunnen fascination för det skrämmande. Den 
fascinationen förändrar den tidigare tryggheten som varit viktig att få uppleva om och 
om igen. De vill frigöra sig från föräldrar, familj, bli vuxna, och slippa det barnsliga och 
trygga. Utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv menade Malmgren att 
skräckgenren kan fungera som en övergång mellan psykosociala kriser. Det som barnet 
tidigare försökt tränga bort och bortse ifrån tillåts komma fram i ljuset, vilket förklarar 
en hastig övergång från det snälla till det farliga (Malmgren 1997, s.65-69). Vidare 
framkom i Malmgrens undersökning att vissa barn hade utvecklat ett nytt 
förhållningssätt till de spännande böckerna då de inte fick vara för enkla. Barnens 
förhållande till läsningen präglades istället mer av eftertänksamhet och intellektuell 
hållning (ibid. s.105).  
 



  

27 

Malmgrens undersökning visade hur individuell läsningen är samtidigt som han menade 
att det finns generaliserbara drag. Han framförde kontroverser i läsutvecklingsteorier. 
Bland annat den modell litteraturteoretikern och läraren Joseph A. Appleyard (en av de 
teoretiker vi kommer att använda oss av i uppsatsens teorikapitel) gjorde över en 
generell läsutveckling. Appleyard menade att läsaren utvecklade en mer reflekterande 
hållning till sin läsning som till följd av det blev mer realistisk, medan Thomson i en 
undersökning såg att många läsare inte utvecklades på så vis. De höll sig kvar vid 
samma typ av genre och utvecklade således inte den reflekterande läsningen (Malmgren 
1997, s.114).   
 
Malmgren poängterade att elevernas utveckling är långt ifrån spikrak. Den är inte heller 
stillastående utan istället varierande. Eleverna kunde till exempel förvåna genom att läsa 
en bok som inte alls passade in i det lässtadium de befann sig i (Malmgren 1997, s.185).     
          
Malmgrens undersökning är intressant eftersom den behandlade elever i årskurs fem 
och deras läsning utifrån ett utvecklingsperspektiv. Det är spännande att han märkte en 
övergång mellan femte och sjätte klass, och att barnen började läsa vuxenlitteratur. 
Eftersom Malmgren utfört sin studie med olika metoder och över en längre tidsperiod 
kan han uttala sig på ett mer ingående sätt än vi eftersom vi inte har haft samma tid i 
förfogande. Han belyste också viktiga aspekter kring läsutvecklingen och att det varierar 
i så hög grad. Intressant att han fann kontroverser mellan Appleyards och Thomsons 
modell, och att det handlar om att få känna igen sig i läsningen. Därför visade han det 
svåra i att uppställa en modell över en läsutveckling, och som vi tolkar det, borde 
läsutvecklingen endast studeras i förhållande till det enskilda barnet. Samtidigt är det 
också intressant med de olika faktorer som han menade verkar i ett växelspel. Därför är 
en läsutveckling inte spikrak och statisk. Det är viktigt att ha en god förståelse för.   
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4. TEORI 

I teorikapitlet presenteras teorier som belyser aspekter kring barns förhållande till sin 
läsning, läsupplevelser, läsutveckling, men också värderingar och förhållningar till 
barnens litteratur. Kapitlet avslutas med en teoretisk uppsamling. 

4.1 LÄSUTVECKLING 

Nedan presenteras teorier om läsutveckling indelad i olika stadier. Litteraturteoretikern 
och läraren Joseph A. Appleyards fem olika läsarroller åtföljs av lektorn Jack Thomsons 
utvecklingsmodell i sex stadier.   

4.1.1 BECOMING A READER 

Vad händer i mötet mellan läsaren och texten och på vilket sätt förändrar läsaren sin 
läsning i och med hennes mognadsutveckling? Den frågan fokuserade Joseph A. 
Appleyard på i boken Becoming a Reader. Han beskrev den läsutveckling som 
människan går igenom i sitt liv parallellt med hennes kognitiva utveckling. Liksom 
människan utvecklas och mognar gör så även hennes sätt att läsa och uppleva sin 
läsning.  Som universitetslärare i engelska upptäckte han att eleverna tolkade texter helt 
annorlunda än han tänkt att de skulle. Istället för att objektivt analysera texterna 
identifierade de sig själva och sina liv med karaktärer i böckerna (Appleyard 1990, s.1).  
 
Appleyard redovisade ett återkommande mönster hos alla människor som påverkar 
deras sätt att läsa och som är relativt förutsägbart. Han relaterade då till den kognitiva 
utvecklingen som avgörande och förklarande varför läsaren upplever texter på olika sätt 
vid olika tillfällen i livet (Appleyard 1990, s.8-9). Samtidigt var han väl medveten om 
de omkringliggande faktorer, främst sociala, som påverkar läsutvecklingen och 
människans sätt att tolka texter. Influenser kommer från människor, medier, samhälle 
etcetera men också från kultur och historia. Ett sådant socialt perspektiv utgör ett 
komplement till den genetiska utvecklingsprocessen och på så vis påverkas 
utvecklingen av två olika kontexter, den genetiska och den som omger socialt och 
historiskt. Dessa strävar efter att tillsammans uppnå jämvikt och balans  i utvecklingen 
(ibid. s.14).  
 
Appleyards teori som han kallade ”fem roller läsare genomgår” (five roles readers take), 
uttrycker något om läsarens uppfattningar, användning och det syfte läsaren vill att 
läsningen ska ha. Appleyard menade att alla rollerna styrs av den kognitiva 
utvecklingen.  
 

• Den lekfulle läsaren (reader as player). Det lilla barnet och förskolebarnet som 
ännu inte lärt sig att läsa själv får höra berättelser läsas. På så vis träder barnet in 
i en större fantasivärld som litteraturen inspirerar till. Böckerna avbildar för dem 
verkligheter, rädslor och drömmar som barnet mycket sakta lär sig att förstå och 
kontrollera. 

• Läsaren som hjälte och hjältinna (reader as hero or heroine). När barnet börjar 
skolan träder det också in i en slags romantisk värld som förändras i takt med att 
barnets bild av världen och människorna förändras. Eftersom den riktiga världen 
ter sig så invecklad blir berättelserna mer organiserade och lätta att förstå.  
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• Den tankfulle läsaren (reader as thinker). Ungdomen läser för att söka förståelse 
och mening med livet. Ett liv som nu präglas av olika värderingar och 
uppfattningar, ideal och roller som identifieras med karaktärer i böckerna. Det 
viktigaste för den unge läsaren är att karaktärerna och berättelserna ska vara så 
realistiska och trovärdiga som möjligt.  

• Den tolkande läsaren (reader as interpreter). Här studerar läsaren texterna 
systematiskt och lär sig att analysera dem med hjälp av teorier och att sätta in 
dem i större historiska sammanhang. Läsaren är nu universitetsstuderande, eller 
lärare.  

• Den pragmatiske läsaren (the pragmatic reader). Den vuxne läsaren kan läsa på 
flera olika sätt som kan efterlikna vart och ett av alla de roller som passerats i 
denna modell. Läsaren kan då göra det som är utmärkande för varje roll såsom 
att försvinna in i läsningens värld som skolbarnet gjorde, bedöma berättelsens 
realism som ungdomen, att utmana sig själv med nya erfarenheter, och att finna 
visdomsord. Det som dock anses vara utmärkande för den vuxne läsaren är att 
hon nu medvetet väljer själv vilket syfte hon vill att läsningen ska ha i hennes 
liv, alltså en mer pragmatisk hållning (Appleyard 1990, s.14-15).  

 
Varje roll infogar, korrigerar och utvecklar de tidigare rollerna kvalitativt men den 
högre rollen behöver inte vara bättre än den lägre. Ty läsaren måste hitta sin egen takt 
och utvecklas till fullo innan hon kan gå vidare till nästa roll (Appleyard 1990, s.16-17). 
Läsutvecklingen behöver stimulans för att komma vidare men får inte påskjutas för 
snabbt. Den är beroende av och bestäms av den kognitiva utvecklingen och att utmanas 
utan att vara beredd kan vara destruktivt. Appleyard förespråkade ett kvantitativt 
läsande av många och olika sorters böcker och ansåg då inte kvalitetsmässiga aspekter 
vara väsentliga (s.87-88).   
 
Barnet etablerar i tidig ålder en bra relation till litteratur genom bland annat högläsning. 
Den relationen är en förutsättning för att barnet ska bli en bra läsare (Appleyard 1990, 
s.4). Skolan förändrar barnets läsning och uppfattning av den. Femåringens relation till 
litteratur som ger upphov till fantasi och lekar finns fortfarande kvar hos skolbarnet men 
tillsammans med den nyvunna nyttoaspekten att tillägna sig kunskaper (ibid. s.78). 
Appleyard ansåg det vara en färdighet och del i läsutvecklingen som barn mellan 7-12 år 
utvecklar, att kunna läsa utifrån både en fantasi- och informationsanskaffningssynpunkt. 
Han refererade till Piagets termer av egocentrism hos barnet i det konkret-operationella 
stadiet som gör att det både kan leva i en fantasivärld och i den verkliga (ibid. s.80-81). 
Skolbarnet präglas av kunskapsstörst och stor nyfikenhet och samlar på sig och 
organiserar information om både den yttre och den inre världen genom att läsa (ibid. 
s.58-59). 
 
Appleyard urskilde två typer av berättelser som 7-12-åringar gärna läser: berättelser om 
den verkliga världen och äventyrsberättelser. De sis tnämnda innefattar många olika 
slags äventyr, alltifrån folksagor och djurfabler till mysterier och historiska skildringar. 
Trots bredden menade Appleyard att det finns stora likheter hos äventyrsberättelserna. 
De innehåller mer text och mindre bilder vilket ställer större krav på läsaren att kunna 
skapa egna bilder utifrån läsningen. Äventyrsberättelsernas struktur och teman går ofta 
igen med mycket dialoger, kort handling och få beskrivningar av karaktärerna. Något 
som visar hur barn i dessa åldrar läser berättelser (Appleyard 1990, s.61-63). Konflikten 
mellan det goda och det onda är också centralt och karaktärerna är antingen helt igenom 
goda eller onda, vilket återspeglas i barnets konkreta dualistiska sätt att tänka. Eftersom 
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barnet inte upptäckt hur dess inre liv fungerar kan det inte heller ta till sig nyanserade 
beskrivningar av andra personer, och förstå att samma människa kan vara både god och 
ond (Kegan enl. ibid. s.74). När barnet sedan upptäcker det orealistiska hos sådana 
karaktärer och deras enkla skildringar beror det på ökade kunskaper och erfarenheter. 
Dessa förändrar barnets tidigare så romantiska syn på världen som också skildrades i 
böckerna med en förståelse av att världen och människor är mer komplicerade än så. 
Det handlar om mer än att lösa mysterier och slåss med drakar för att bli äldre. På så vis 
blir karaktärerna och nyanserade skildringar av dem viktigare och mer intressanta än 
själva handlingen för 10-13-åringen än 7-10-åringen (ibid. s.87).         
 
Vuxna kan finna böcker med enkelt skildrade karaktärer tråkiga och ofullständiga men 
Appleyard menade att vid sidan av barnets nyfikna samlande av information om världen 
behöver det också få känna igen beståndsdelar vilket böcker av detta slag möjliggör. Det 
igenkännbara blir en bekräftelse för barnet att det finns sådant som trots allt är bekant 
bland all ny information om världen (Appleyard 1990, s.61-63).  
 
Att barn läser vissa böcker om och om igen kan bero på den upplevelse och stämning 
boken ger, lika mycket som att viktiga detaljer missats. Långserieböcker kan behöva 
läsas om för att förstås bättre, eftersom dess karaktärer ofta är lite äldre än barnen 
(Appleyard 1990, s.85-87). Berättelserna fokuserar ofta på identitet, gärna i form av en 
hjälte som enligt Appleyard är 7-12-åringens ideal. Barnet skulle vilja ha en sådan 
central modig roll som klarar av svåra uppgifter (ibid. s.59). Appleyard beskrev hur 
berättelsernas karaktärer och handling kan representera både det som barnet skulle vilja 
vara och ha. Exempelvis säkerheten på sig själv, styrka och mod men även det som 
barnet en gång varit och lämnat bakom sig (ibid. s.77-78).   
 
Det viktigaste är att de vuxna fungerar som bra förebilder vad gäller läsning och lär 
barnen hur de kan förhålla sig till sin läsning; och även introducera nya böcker 
(Appleyard 1990, s.89). Utmaningen för utomstående att föra läsutvecklingen vidare är 
att hitta böcker som både får barnet att återuppleva det igenkända och det som visar nya 
sätt att se världen. Appleyard refererade till en studie som undersökte varför vissa 
böcker ständigt var i utlån på biblioteket medan andra inte var det. Det visade sig helt 
enkelt bero på att den bild av världen som de populära böckerna skildrade 
överensstämde med barnens (7-12 år) på det stadium i utvecklingen de befann sig 
(Schlager enl. ibid. s.88).  

4.1.2 UNDERSTANDING TEENAGERS READING 

Jack Thomson, lektor i engelska intresserade sig för läsutvecklingen bland eleverna. 
Han ansåg att kunskapen om elevernas olika långt komna läsutveckling var ovärderlig 
för lärare. Boken Understanding teenagers reading handlar om läsningens och 
litteraturundervisningens teori och praktik.  Författaren beskrev också resultaten av ett 
omfattande forskningsprojekt om elevers läsning i mellanstadiet, högstadiet och 
gymnasiet. Varför de läser eller inte, och hur de gör när de läser. Utifrån resultatet 
identifierades olika utvecklingsstadier som eleverna genomgick i sin läsning. Syftet med 
undersökningen var att utforma en utvecklingsmodell för läsupplevelser och en modell 
för läsprocessen för att förena dessa till en bättre förståelse för elevernas läsning 
(Thomson 1987, s.14). 
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De olika stadierna i modellen representerar läsarens förhållande till läsningen och en 
form av läsupplevelse som blir mer och mer detaljerad för varje stadium. Stadierna är 
beroende av varandra eftersom de byggs på varandra. I första stadiet uppskattar läsaren 
enkelt uppbyggda berättelser där handlingen är det viktigaste. Karaktärerna är enkelt 
skildrade, antingen goda eller onda; och anpassade efter läsaren. Det är ett oreflekterat 
läsande och intresset för karaktärerna rör sig bara kring huruvida de klarar av 
utmaningar eller inte (Thomson 1987, s.177-178). Thomson menade att den läsningen 
beror på få läserfarenheter. Eleverna kan då inte relatera till och se möjligheter i 
läsningen eftersom de inte känner till hur berättelser brukar vara uppbyggda (ibid. 
s.188). I andra stadiet har intresset för karaktärerna ökat och läsaren känner empati med 
dem, vilket implicerar inlevelse i boken. Läsarens känslor är aktiva och viktiga för 
skapandet av mentala bilder. I tredje stadiet liknar läsaren medvetet sig själv och sina 
egna erfarenheter vid karaktärerna i boken (ibid. s.179). På så vis får läsarens eget liv 
betydelse genom att relateras till boken, och när de känslomässigt dras till karaktärer 
vars upplevelser liknas vid läsarens egna (ibid. s.198).  I fjärde stadiet sker en 
förflyttning från en enbart personlig tolkning av boken till att också kunna studera den 
utifrån. Det förutsätter kunskap om vanliga litterära teman och strukturer som den ovane 
läsaren hade uppfattat som slumpartade och osammanhängande händelser (ibid. s.207). 
Detta förhållningssätt leder till en ökad förståelse för andra människor (ibid. s.179). I 
femte stadiet uppfattas boken som en författares konstruktion och läsaren anpassar sin 
syn på världen efter författarens. Läsaren förstår också varför denne tröttnade på och 
växte ifrån vissa typer av böcker (ibid. s.210). Om läsaren förstår att ett litterärt verk är 
en författares konstruktion undersöks de sätt på vilka boken är konstruerad, i det sjätte 
stadiet (ibid. s.223). Läsaren kan sålunda analysera utifrån ideologiska innebörder och 
sin egen identitet och läsprocess (ibid. s.179).  
 
Utveckling i läsning och läsupplevelse innebär att bli bättre på att kunna finna mening 
ur en text; och att bli mer intellektuellt och känslomässigt engagerad i sin läsning 
(Thomson 1987, s.87). Den bästa litteraturen enligt Thomson är den som sätter igång 
läsarens fantasi och inbjuder till reflexion. Till skillnad från teve och film lämnar 
litteraturen friare ytor för läsaren att göra sina egna skapelser genom att relatera egna 
erfarenheter och kunskaper till texten. På så vis kan läsaren vinna bättre självinsikt och 
förstå hur texter influerar (ibid. s.74).  
 
Varje läsare bygger upp en sammanhängande tolkning av en text för sig själv. Det sker 
individuellt eftersom de val som görs i tolkningen beror på läsarens personlighet och 
erfarenheter av världen och av litteratur. Därför läser inte någon på precis samma sätt 
som en annan och samma person läser inte heller på precis samma sätt som första 
gången vid omläsningen av en bok (ibid. s.118). Att finna mening ur en bok handlar 
också om att omskapa orden till inre mentala bilder. Bilderna färgas av läsarens egna 
erfarenheter, och i bildskapandet införlivas sinnesintryck och känslor i en rörelse som 
för läsaren djupare in i läsningen (ibid. s.120-121).         

4.2 LÄSUPPLEVELSER OCH ERFARENHETER 

Nedan presenteras teorier som fokuserar kring läsarens upplevelser och erfarenheter och 
dess betydelse i läsningen. Psykoanalytikern Norman Hollands transformationsmodell 
och psykologiforskaren Victor Nells teori om den lekfulle läsaren presenteras härnäst. 
Åtföljda av docent Steen Folke Larsens modell över upplevelseläsning, och professor 
Louise Rosenblatts fokusering av läsupplevelser.   
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4.2.1 5 READERS READING 

Litteraturforskaren Norman Holland tillhör reader-response-skolan som menar att 
texten inte har ett budskap i sig utan det är läsaren som ger den en mening.  Den är 
förankrad inom psykoanalysen och inte i första hand sammanbunden med barn- och 
ungdomspsykologin och utvecklingsperspektiv. I boken 5 readers reading belyste 
Holland läsarens aktiva roll med utgångspunkt i det psykoanalytiska perspektivet vilket 
läsupplevelser analyseras utifrån. Norman Hollands transformationsmodell förklarar 
människans reaktion till läsningen i en transformering av försvar, drifter, impulser och 
fantasier som rör sig fram och tillbaka i en dynamisk process i det psykiska livet. 
Modellen visar att psykiska fenomen som fantasier och försvar inte finns nedskrivna i 
böckerna utan skapas av den läsande människan (passim). Den går att applicera på alla 
människor, oavsett åldrar (Holland 1975, s.40).  
 
Läsningen sätter sålunda psykiska processer i spel och läsaren kan med hjälp av sina 
egna erfarenheter föreställa sig hur karaktärer i böckerna känner sig och upplever. 
Holland beskrev vidare människans behov av att skapa enhet, det vill säga mening och 
balans i det hon läser. Det gör hon som ett försvar mot sådant i texten som upplevs vara 
alltför främmande, en form av oro. Sättet att söka enhet är högst individuellt efter 
individens egna behov och därför blir all läsning högst subjektiv (ibid. s.14-15).  
 
Läsarens livsstil och personlighet bestämmer hur denne ska uppleva sin läsning. Det 
psykoanalytiska perspektivet förklarar att det beror på människans sätt att hantera krav 
från den yttre och inre verkligheten. Det är en livslång process som utvecklas genom 
varje ny erfarenhet; och såsom människan upplever något beror på vad hon tidigare 
utvecklat (Holland 1975, s.8). Detta förklarar det nästintill omöjliga i att förutsäga hur 
någon kommer att uppleva en bok eftersom alla människor är olika, vilket Holland 
genomgående betonade. Två läsare upplever och läser inte en bok på samma sätt, och 
samma människa upplever och läser inte en bok identiskt vid olika tillfällen i livet. Det 
finns alltså ingen definitiv tolkning av texter vilket Holland menade att litteraturkritiker 
verkar mena (ibid. s.12-13).  
 
Holland talade om ett identitetstema som har att göra med grundläggande behov av 
bekräftelse, trygghet och känsla av självständighet. Identitetstemat styr och bestämmer 
hur människor ska tolka och uppfatta allt det de möter omkring sig för att det ska passa 
in i personligheten (Holland enl. Smidt 1989, s.24-25). När läsaren identifierar sig med 
sådant hon möter i böckerna som miljöer och karaktärer är det enligt Holland egentligen 
henne själv hon möter. Han beskriver läsarens möte med sig själv och hennes inre 
dynamik i läsupplevelsen genom fyra principer. I dessa för läsaren med sig olika 
känslotillstånd och erfarenheter som hon söker överensstämma och uppnå balans med 
bokens karaktärer och handling. Läsaren använder sig av fantasi som hon skapar, och 
försvar och drifter i en inre dynamik. Dessa utfaller väl om läsaren slutligen lyckas få ut 
en mening ur texten. Hon har då lyckats få boken att utspela det som karakteriserar 
hennes egen personlighet. Så förklarar Holland läsarens sätt att arbeta fram sin egen 
personliga stil i läsningen (Holland 1975, s.113-123). Läsupplevelsen blir karakteristisk 
för läsaren och en variation av dennes identitetstema (ibid. s.286). De fyra principerna 
förmedlar det omöjliga i att fastställa en definitiv läsning som avskiljs från den 
skapande personligheten hos varje läsare (ibid. s.122-123).  
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4.2.2 THE PSYCHOLOGY OF READING FOR PLEASURE 

Forskaren i psykologi Victor Nell behandlade begreppet den lekfulle läsaren (ludic 
reader) i boken The psychology of reading for pleasure. Den lekfulle läsaren kan totalt 
fängslas och uppslukas av sin läsning; och inta en roll av både betraktare och 
medspelare i boken. Den lekfulle läsaren läser i stora mängder vilket kan röra sig om 
minst tio böcker i veckan (Nell 1988, s.1-2).  
  
Nell fokuserade kring läsförmåga, läsinlevelse och läsupplevelser (Nell 1988, s.10) och 
inriktade sig mot vuxna, vana läsares läsning av skönlitteratur. I sin helhet är Nell 
intressant eftersom hans teorier även kan appliceras på barn såsom vi tolkar det.  
 
Nell redovisade fem grupper som beskriver vad det är som påverkar den lekfulla 
läsningen, hur den fångar medvetandet och uppmärksamheten. Ett viktigt inslag är 
motivationen för huruvida läsningen kommer att föredras framför andra aktiviteter. I 
grupp A är läsförmågan en förutsättning hos den lekfulle läsaren och som hos vuxna är 
fullt utvecklad. Det gör att läsningen kan ske obehindrat utan ansträngning att avkoda 
texten. Boken är olik andra medier genom att den kräver färdighet i att dels kunna läsa 
och att dels kunna skapa mentala bilder utifrån läsningen. När det gäller barn är de olika 
mottagliga för fantasier. Ett barn som är öppet för fantasier kommer antagligen senare 
att se den lekfulla läsningen som givande och i allmänhet få en positiv inställning till 
litteratur (Hilgard enl. Nell 1988, s.258-260). Ett tillfredsställande bokval är också en 
förutsättning för den lekfulle läsaren. Vad läsaren får ut av boken är avgörande för 
motivationen till att fortsätta vilja läsa.  
 
I grupp B avgör motivationen om läsaren kommer att börja läsa. Medvetandets roll är 
viktigt då det handlar om en vilja att öka eller komma bort från sitt medvetande genom 
läsningen. Hur pass ansträngande boken är och tidigare läserfarenheter inverkar också 
på motivationen (ibid. s.258-261). Om läsaren i grupp C tycker att boken är svår att 
förstå försvårar det uppmärksamheten på läsningen. Nell skilde mellan att uppslukas 
och att försättas i trans. I uppslukningen förflyttas läsarens uppmärksamhet från läsaren 
själv till boken (ibid. s.77-78). Distinktionen mellan subjektet och objektet, det vill säga 
läsaren och texten försvinner och det blir en total försjunkenhet som förflyttar läsaren 
till en annan värld (ibid. s.211). Om uppmärksamheten är större än så kan läsaren 
försättas i transtillstånd och då kan ingenting störa. Läsaren tycker sig känna 
karaktärerna i boken och vara medspelande i den (ibid. s.77-78). Uppslukning och trans 
avgörs båda av hur pass intensiv uppmärksamheten är (ibid. s.262).  
Läsaren kan också välja mellan att leva sig in i sin fantasi eller att inta distans till 
läsningen. Det förutsätter en medvetenhet om vad som är verklighet eller inte, och 
följaktligen en läsare som hunnit relativt långt i sin läsutveckling (ibid. s.211-213).  
 
I grupp D möter läsaren olika känslor när hon läser och genomgår psykiska processer. 
Drömmeri och läsning har den likheten att de båda kan förflytta människan till andra 
världar. Skillnaden är dock att läsaren har kontroll över boken och kan sluta läsa när så 
önskas; och på så vis även kontrollera upplevelser som är känslomässigt 
överväldigande. I grupp E spelar två faktorer in i huruvida människan väljer att läsa 
framför andra aktiviteter: läsarens kognitiva upplevelser av boken, om den är intressant, 
rolig, spännande etcetera; och om dessa upplevelser är mer attraktiva än de som andra 
aktiviteter erbjuder (ibid. s.264-265).   
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Medvetandets roll i läsningen, och hur det påverkar läsupplevelsen beskrev Nell i de två 
kategorierna A- och B-läsare. A-läsarna läser för att försvinna från sitt medvetande och 
den verkliga världens oro och ångest. Sådana negativa känslor kan dock uppta en så stor 
plats i medvetandet att det påverkar förmågan av inlevelse i läsningen (Nell 1988, 
s.228). A-läsarna läser också som ett tidsfördriv.  
 
B-läsarna däremot läser med positiva förväntningar och för att få komma in i andra 
världar. Genom dessa kan de få ökad förståelse för sig själva genom att upptäcka och 
återuppleva sidor. Läsningen är för dem ett sätt att lösa problem (Nell 1988, s.228-229), 
och ska vara engagerande. B- läsare läser mindre böcker än A-läsarna men upplever att 
de får ut mer och kan leva sig in mer utav nästan alla böcker de läser än A-läsarna, som 
slukar böcker men bara kan leva sig in i ett fåtal (ibid. s.232). Den skillnaden kan bero 
på det som har med medvetandet att göra. Samma människa kan vara både A- eller B-
läsare (ibid. s.254).   

4.2.3 LÆSNINGENS FORMER 

Boken Læsningens former ingick i det så kallade SKRIN-projektet och utarbetades av 
psykologilektorn Dorthe Berntsen och docent Steen Folke Larsen vid Århus universitet. 
Författarna skrev om människors hållning till litteratur och läsning och menade att det 
är nödvändigt att se ämnet utifrån en psykologisk synvinkel. Faktorer som spelar in 
inom den psykologiska synvinkeln är människors erfarenheter, upplevelser, tankar och 
motiv samt deras utveckling genom livet. Läsaren och texten påverkar hur läsningen 
avlöper (Berntsen 1993, s.8-9). Författarna menade att psykologiskt sett förändras 
textens innehåll från läsare till läsare. Innehållet utformas beroende på vilka 
förväntningar och föreställningar som läsaren möter texten med (ibid. s.15).  
 
I Læsningens former presenteras Larsens modell över fyra hållningar läsaren kan ha i 
sitt förhållande till texten. Den första är opersonlig upplevelseläsning och karaktäriseras 
av ett opersonligt förhållande till texten. Läsarens identitet tar alltså inte del i 
läsprocessen. Läsupplevelsen betraktas som något som finns i texten, och betraktas inte 
som något som skapas i samspelet mellan läsare och text. Läsaren uppfattar sig som 
betraktare till det som skildras (Berntsen 1993, s.22). Begreppet upplevelse är inte 
entydigt skrev Berntsen och Larsen. Det har två väsentliga skillnader, dels upplevelse i 
form av erfarenheter, dels upplevelsen som en verklighetsflykt. I opersonlig 
upplevelseläsning avses den sistnämnda betydelsen av begreppet upplevelse. 
Underhållning, avkoppling, eller tidsfördriv är typiskt för denna hållning (ibid. s.24). 
Den personliga upplevelseläsningen präglas av att utbytet av upplevelsen är det 
väsentliga. Läsarens identitet intar en aktiv hållning i textens innehåll när den, som en 
yttre berättelse, förstås genom läsarens personliga erfarenheter och föreställningar (ibid. 
s.26). Läsupplevelsen kan vara av lika stor betydelse som bokens handling. Den präglas 
av erfarenhet och inte av verklighetsflykt som den opersonliga upplevelseläsningen. 
Opersonlig instrumentell läsning handlar om att läsningen har en redskapsfunktion för 
läsaren, vilken inte är knuten till läsarens identitet. Redskapsfunktionen innebär att 
läsaren erhåller en insikt i och med läsningen, insamlar kunskap, information och 
orientering i ett ämne. En sådan läsning kopplas oftast ihop med läsning av 
facklitteratur. Personlig instrumentell läsning präglas av en redskapsfunktion kopplad 
till läsarens identitet. I likhet med den tidigare kategorin handlar också den personliga 
instrumentella läsningen om att tillgodogöra sig kunskap genom läsningen, men här 
kopplas kunskapen till personliga relationer som läsaren själv ingår i. Larsen 
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sammanfattade denna läsning som att den har en terapeutisk effekt som självreflexion 
och tröst, där läsaren har en reflexiv hållning till texten (ibid. s.28-32).           
 

4.2.4 LITTERATURLÄSNING SOM UTFORSKNING OCH UPPTÄCKTSRESA 

Professor Louise Rosenblatt inriktade sig främst på skolans kontext i boken 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa eftersom den utgår från 
litteraturundervisning och skolelevers läsning. Läsupplevelser löper som en röd tråd 
genom boken, vilka Rosenblatt utforskade närmre. Hon menade att den goda 
läsupplevelsen är det viktigaste en litteraturlärare bör sträva efter att ge varje elev. Det 
är den som utvecklar den kritiska förmågan som Rosenblatt betonade vikten av. 
Läsupplevelsen hjälper även läsaren att utveckla sin självinsikt. Förståelsen av sådana 
möjligheter i läsupplevelsen är viktig att ha som lärare. Läraren bör också sträva efter 
att erbjuda en så stor bredd av läsupplevelser som möjligt (Rosenblatt 2002, s.210). 
Rosenblatt gav även exempel på hur förutfattade meningar och normer kan förstöra en 
läsupplevelse och läsarens sätt att ta till sig en text. Det kan bero på att läsaren tagit till 
sig normer som egentligen inte stämmer överens med dennes sätt att uppleva och 
läsaren kan avvisa sin naturliga, spontana tolkning. Strävan borde istället vara att 
läsaren utvecklar och använder mångsidigheten i sitt sinne när denne tar till sig texten, 
istället för att tillämpa andras. Det är då läsaren kan uppleva en god läsupplevelse och 
till fullo njuta av den (ibid. s.89-91). När läsupplevelserna berikas på ett sådant sätt och 
även formuleras kommer läsaren att utveckla sin kritiska förmåga, och följaktligen mer 
förståelse för sig själv och världen runtomkring (ibid. s.104).        
 
Rosenblatt ägnade delar i sin bok åt den sociala betydelsen av läsare och text. Hon 
menade att båda dessa – läsaren och texten – är sociala konstruktioner vilket inte går att 
förbise. Läsarens personlighet och intressen formas socialt. Texten och språket har 
sociala ursprung som får betydelse först när den enskilde läsaren med sina sinnen och 
känslor reagerar på texten. Läsupplevelsen har studerats utifrån dels sådana sociala 
faktorer, dels psykiska, att läsningen ska tillfredsställa mänskliga behov (Rosenblatt 
2002, s.37-38).  
 
Vad gäller utveckling av individen anlägger psykologen gärna ett kritiskt perspektiv 
med en normal utveckling som följer traditionella mönster. Det som avviker uppfattas 
som onormalt och oacceptabelt. Utvecklingen utfaller oftast traditionellt såsom 
psykologen menade, eftersom individen omedvetet följer de så djupt inrotade 
livsformerna i sin kultur, och har svårt att föreställa sig andra alternativ. Faran är att 
individen kan komma i ett robotlikt tillstånd i vilket hon inte blir medveten om andra 
alternativ och livsformer; och inte heller kan påverka sina egna val och framtid. De 
traditionella mönstren och formerna skiljer sig mellan olika samhällen och kulturer och 
det är av stor nytta att respektera andras alternativ och att jämföra sina egna med dem 
(ibid. s.128-129).  
 
Vad som händer när läsaren läser är att hon använder sin personlighet, sina erfarenheter 
av liv, språk, behov, intressen, och aktuella humör för att kombinera dessa med textens 
ord och begrepp; likaså med föreställningar om ting och människor. Den betydelse som 
kommer ut av detta handlingssätt blir det som texten förmedlar till läsaren, och varje 
läsupplevelse blir unik (Rosenblatt 2002, s.39-40). Läsaren bör ha upplevt olika behov, 
känslor och föreställningar, relationer och situationer för att kunna omskapa dessa med 
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textens inslag. Om läsaren inte har de tillräckliga erfarenheterna att koppla till ett verk 
kommer denne inte att ”vara beredd att väcka det till liv” (ibid. s.75). Allt det som har 
bidragit till individens utveckling är också viktigt för hennes utveckling som läsare 
(ibid. s.85).  
För barnet som läsare är erfarenheter av ting viktiga för att det ska kunna koppla ett ord 
till en föreställning om vad det är (ibid. s.35). Läsupplevelsen hos yngre läsare utmärker 
sig eftersom de inte funnit en bestämd livsuppfattning, och rätt identitet (ibid. s.39-40). 
Därför blir det ett större personligt engagemang i läsningen i jakt efter förståelse för sig 
själv och andra människor. Det skapar i sin tur en större känslighet för textens 
bildspråk, stil och struktur, vilket ökar läsarens mänskliga förståelse. På så vis sker en 
ömsesidig process av utveckling av mänsklig förståelse tillsammans med kunskaper om 
litteratur. Båda dessa inslag i utvecklingen är viktiga för att läsaren ska kunna utveckla 
sin litterära förmåga och känslighet (ibid. s.55).  
 
Att delta aktivt i sin läsning innebär att genomleva, reflektera, och kritiskt 
uppmärksamma sina egna reaktioner inför läsningen. Det är en del av utvecklingen till 
läsare att på ett sådant sätt kunna använda litteraturen. En annan del av utvecklingen är 
fantasins föreställningsförmåga, att kunna fly från verkligheten och föreställa sig andra 
alternativa livsformer och världar (ibid. s.222-223).     
 
Rosenblatt beskrev hur några skolelever uppfattade sin läsning. De ansåg att den 
utvecklade deras kunskaper om människor och om samhället. Det tillfredsställde därför 
deras nyfikenhet på livet. Rosenblatt menade att läsaren på så sätt kan få erfarenheter 
genom sin läsning (Rosenblatt 2002, s.44-45). Läsaren kan också känna igen sig i en 
karaktär genom att låta den representera henne själv och på så sätt komma underfund 
med sina egna känslor (ibid. s.159). 
 
När litteraturläraren väljer ut böcker till sina elever måste denne ta hänsyn, inte till vad 
eleven borde läsa, utan vad denne troligen kommer att känna när hon sammanför sina 
erfarenheter och känslomässiga mognad med boken. Vad eleven kommer att uppleva av 
en bok bestäms av det som redan finns i dennes personlighet och sinne. Speciellt för den 
unge läsaren är läsningen ännu viktigare eftersom den organiserar ny information om 
världen på ett begripligt sätt. Eleven kan uppleva nya sidor hos sig själv och i 
litteraturen möta kulturmönster av känslor, beteenden och människor (Rosenblatt 2002, 
s.48).  
 
I skolan får barn ofta läsa texter de hela tiden förväntas förstå, men ordförrådet och 
strukturen i texterna är inte anpassade efter barnens utvecklingsstadium. Det gör att de 
inte riktigt kan utveckla sin litterära förmåga fullständigt utan hoppar till ett annat 
stadium innan de utvecklats helt i det tidigare (Rosenblatt 2002, s.169).    
 
Böcker som läses för nöjes skull kommer antagligen att påverka och ge läsaren större 
upplevelse än läsning som sker inom skolans kontext (Rosenblatt 2002, s.147-148). Att 
elever frossar i ”usel lektyr” som Rosenblatt ironiskt uttryckte det, kan bero på att de 
vill läsa något som är fjärran skolans ansträngande litteratur. Ofta speglar en sådan 
lektyr en vilja att fly verkligheten och Rosenblatt menade att eleven inte borde avrådas 
sådan läsning. Den kan nämligen tillfredsställa behov och intressen, vara nöjaktig och 
ge tillfällig befrielse från press (ibid. s.165-166). Utgångspunkten bör tas i elevens nivå 
av förståelse och preferenser för det finns ingen mening i att kritisera den litteratur som 
trots allt uppskattas. Då kommer eleven bara att känna skam och läsa den litteraturen i 
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smyg. ”Att enbart fördöma eller förbjuda kan bara få skadliga effekter”, enligt 
Rosenblatt (ibid. s.168).  
     
 

4.3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT  

Nedan presenteras teorier om värderingar och vuxnas förhållningssätt till barns läsning.  
Psykologiprofessorn Carl Rogers teorier om värderingsprocesser följs av vuxnas 
värderingar och förhållningssätt i förhållande till barns läsning utifrån språkprofessorn 
Jill P. May.  

4.3.1 FRIHET ATT LÄRA 

Den amerikanske psykoterapeuten och psykologiprofessorn Carl Rogers intresserade 
sig för funktionen av människans upplevelsevärld, hennes inre värld av omedvetna och 
medvetna delar. Information värderas med hjälp av behov, förväntningar, erfarenheter 
och kunskaper. Individen strävar alltid efter att utvecklas mot ett självförverkligande. I 
boken Frihet att lära behandlade Rogers värderingar och värderingsprocesser. Värde i 
Rogers mening är dels objektiva värden, varje persons böjelse att välja ett föremål 
framför ett annat. Dels föreställda värden då personen föredrar ett objekt som ska 
symbolisera något, som att ärlighet varar längst (Rogers 1976, s.215).  
 
Rogers menade att det är en naturlig instinkt hos människan att värdera upplevelser och 
erfarenheter. Spädbarnet värderar trygghet och nya erfarenheter för den spänning som 
finns i dem. Barnet deltar på så vis i en ständig värderingsprocess då det dagligen gör 
nya upptäckter och erfarenheter som testas, bedöms och värderas (Rogers 1976, s.216). 
Kärnan i en sådan värderingsprocess finns inom barnet för i spädbarnsstadiet påverkas 
barnets egna värderingar ännu inte av föräldrars och samhälles. När barnet blir äldre 
kommer däremot dess egna värderingar att raderas eller anpassas efter andra människors 
och samhällets. Det beror på individens strävan efter att bli uppskattad och accepterad i 
sociala sammanhang, men det ger otrygghet och osäkerhet. Ofta är andras värderingar 
mer stränga än de egna, något som också upplevs vara stressande och otryggt. På detta 
vis går människor in i samhällets och kulturens värdemönster för att leva efter dem 
istället för efter sina egna, menade Rogers.  
 
Följden av att ta efter andras värderingar blir att människan tappar kontakten och 
förtroendet till sig själv. Individen kan uppleva det som ett främlingsskap mellan sina 
egna värderingar och den värderingsprocess hon har inom sig och som påverkats utifrån 
(Rogers 1976, s.221). Vad kan vi göra åt det då? Rogers menade att om individen får 
växa upp i en tillåtande omgivning som ser till att utveckla hennes psykiska mognad blir 
möjligheten större att hon får behålla sin egen kärna i värderingsprocessen. En 
värderingsprocess där individen själv väljer de erfarenheter som i längden leder till 
självförverkligande (ibid. s.229). En värderingsprocess hos en människa som uppnått en 
sådan psykisk mognad är mer komplicerad än vad den är för spädbarnet. Den mogna har 
ett så brokigt mönster av minnen och upplevelser hon dittills samlat på sig som gör 
processen mer omfattande. Upplevelsen och intrycket av en tavla innehåller alla tidigare 
möten individen gjort med andra tavlor och som den jämförs med. På det viset finns 
både det förgångna och framtiden med sida vid sida i värderingsprocessen. Den person 
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som samlar på sig mer och mer av sådan feedback att jämföra och värdera med kommer 
att kunna nå målet mot ett självförverkligande (ibid. s.224).  

4.3.2 CHILDRENS LITERATURE AND CHRITICAL THEORY 

Språkprofessorn Jill P. May behandlade ämnet litteraturkritik i förhållande till barnens 
litteratur. Hon undersökte bland annat hur professorer inom litteratur, lärarkolleger, och 
bibliotekarier uttalade sig om litteraturkritik. May ansåg detta vara värdefullt att studera 
för att bland annat undersöka hur kritiken omkring barnlitteraturen passar barnens 
böcker och barnens egna läsupplevelser. Hon ville genom sin bok uppmuntra vuxna att 
upptäcka kritiken och ge dem förståelse för hur de kan betrakta barnlitteratur utifrån 
barnets värld. Vuxna har speciella uppfattningar om hur en bok ska läsas och 
uppskattas. Uppfattningar som kommer från deras egna läserfarenheter och kunskaper 
om litterära former som de överför på barnlitteratur (May 1995, s.14). Många vuxna vet 
egentligen ingenting om litterära strukturer och tolkningar, enligt May. De dömer en 
bok utifrån sina egna personliga preferenser och väljer böcker till barnen som de tror 
kommer att socialisera dem in i vuxenvärlden (ibid. s.56).  
 
Innan barn börjar skolan hör de spännande berättelser med intressanta karaktärer och 
blir självständiga användare av böcker. När barnet sedan börjar skolan lär det sig att läsa 
på olika sätt. Läsandet sker för att utvinna kunskap och inte för nöjes skull. De blir 
beroende av någon annans tolkning av vad som är viktigt i texterna. I skolan förväntar 
sig också lärarna att barnen ska tolka litteraturen på bestämda sätt eftersom textböckerna 
åsyftar det. Oftast har de förutbestämda tolkningarna inget att göra med barnens egna 
läserfarenheter eftersom textböckerna bygger på vuxnas tolkningar av barns utveckling. 
Detta förklarar att barn uppfattar annat i böckerna än vad den vuxne hade väntat sig, 
varpå barnet kan få höra att det inte har förstått texten. Läsningen blir som ett 
mysterium som bara kan upptäckas korrekt genom att bli äldre och få mer erfarenheter. 
Istället för att lita på sina egna tolkningar försöker barnen lista ut lärarens sätt att tolka 
böcker och på det sättet kommer de inte att lära sig att uppskatta läsningen (May 1995, 
s.14-15).  
 
Lekar är för barnen ett slags arbete i att relatera sin fantasivärld till de vuxnas värld av 
regler och ordning. I leken kan barnet lösa sociala problem och finna svar till sina 
funderingar om världen genom att leka dem. Detta återspeglas i hjältarna i 
förskolebarnens böcker. Hjältarna deltar ofta i stora äventyr trots att förskolebarnet 
identifierar sig bäst med en jämnårig karaktär som beter sig ungefär som barnet själv 
skulle bete sig. Barnet letar nämligen efter de egna erfarenheterna i berättelserna och 
karaktärerna. Vuxna som läser förskolebarnens litteratur glömmer att barn är 
egocentriska skapare av en egen värld och därför dömer de böckerna på ett sätt som inte 
stämmer överens med barnets sätt att tolka och uppskatta (May 1995, s.40). 
 
Många hjältar i barnens böcker reser ut på resor, lämnar sina familjer och hem och 
återvänder med nya erfarenheter. Karaktärer i böcker för barn är ofta ensamma hjältar 
som litar på magiker och vänner de möter under sina resor. Ofta försöker hjältarna reda 
ut hur de ska passa in i världen de lever och ifrågasätter sina liv. När barnet blir lite 
äldre möter de ungdomliga hjälteliknande karaktärer som inte agerar på lika 
hjältemodiga vis som tidigare utan här är uppdragen mer känslomässigt förbundna. 
Karaktärerna uppfattas som trovärdiga om de möter en ovan situation och funderar ut en 
förståelse till varför saker sker som de gör. Unga läsare känner stark känslomässig 
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relation till karaktärer som hanterar svåra situationer och agerar på beundransvärda sätt. 
Om handlingen är förutsägbar för läsaren beror det på tidigare läserfarenheter. När barn 
väl förstår hur berättelser fungerar med ordning och struktur börjar de uppskatta nya 
former av berättelser (May 1995, s.45-47).   
 
May arbetade en tid som barnbibliotekarie och reflekterade då inte över barnens 
upplevelser av litteratur. Senare när hennes första dotter föddes började hon tänka om, 
eftersom dottern uppskattade andra böcker än vad May gjorde. Dottern strävade efter att 
utveckla sina egna litterära mönster som passade till de upplevelser och erfarenheter 
som hon mötte i sin vardag. Hon hade alltså bestämda preferenser i sina bokval och hon 
tyckte om böcker som direkt inbjöd läsaren att relatera sig själv till berättelsen. När May 
fick sin andra dotter upptäckte hon hur preferenser mellan barn kan skilja sig och att 
barn har mycket bestämda åsikter om vad de gillar och inte. Barn vet också orsaken till 
att de vuxna vill att de ska läsa, nämligen för att forma deras attityder. May lärde sig att 
litteraturen kan öppna upp för nya världar för läsare men den kan inte användas som ett 
verktyg för att förändra attityder (May 1995, s.157-160). May menade att vuxna måste 
lyssna till barnens åsikter om barnlitteraturen och att barnen är de bästa litteraturkritiska 
tolkarna av sin egen litteratur (ibid. s.190).  

4.4 TEORETISK UPPSAMLING 

Appleyards teori är intresseväckande eftersom han studerade en läsutveckling utifrån ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv. Intressant är det generella mönster som han 
identifierade i läsutvecklingen eftersom det enligt tidigare författare i uppsatsen ansetts 
vara kontroversiellt att generalisera en utveckling. Teorin var inte avsedd att gälla en 
speciell miljö utan följer i allmänhet människan genom hennes liv, vilket gjorde den 
enklare att relatera. Appleyards bok präglas av en stor förståelse för barn och deras 
läsning. Han hade en sund syn på läsutvecklingen eftersom han inte tog parti för vilka 
böcker barnen ska läsa eller inte, utan utgick istället helt från det individuella barnets 
kognitiva utveckling och behov för att avgöra valet av bok. Detta resonemang ger en 
mycket intressant synpunkt.  
 
Thomsons teori är intressant och liknande Appleyards teori om läsutveckling. Det som 
skiljer den förres teori är att läsutvecklingen inte följer specifika ålderskategorier såsom 
Appleyards. Modellen visar istället tydligt hur mycket erfarenheter betyder i 
läsutvecklingen. Därför blir den intressant eftersom den tar fasta på erfarenheterna 
istället för vad läsaren borde kunna och utvecklas i speciella åldrar. Därmed stöter den 
emot klassiska utvecklingsteorier som är stadieindelade, där varje människa ska följa en 
viss ordning. Modellen visar också att två läsare i samma ålder kan befinna sig på olika 
stadier, men att de ändå ska behandlas som bra läsare eftersom läsningen ska värderas 
utifrån den individuelle läsarens förmåga. Det är ytterligare en viktig insikt i en 
läsutveckling. Utifrån Thomson förstår vi hur pass aktiv process läsningen är och att det 
handlar om en individuell läsare. En förståelse för det kan vara betydelsefull i en 
undersökning av läsutveckling.  
 
Hollands teori ger ett intressant och något mer djupgående komplement till Appleyard 
då han fokuserade på läsupplevelsen utifrån ett psykoanalytiskt och reader-response-
perspektiv. Det är intresserant hur han förklarade läsupplevelser och att han betonade 
läsarens aktiva roll i läsningen. Att fantasier inte finns nedskrivna i boken utan att det är 
läsaren själv som tillför dessa, något som ger en bakgrundsförklaring till Appleyards 
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teori. Det är också intressant att han betonade erfarenheternas betydelse för läsningen. 
Det kompletterar både Rogers teori och Appleyards betoning av att läsa och uppleva 
mycket för att få läserfarenheter. Erfarenheterna i Hollands fall hjälper läsaren att leva 
sig in och identifiera sig i böckerna.  
 
Holland belyste vidare den individuelle läsaren och dess personliga skapande utifrån sin 
läsning och visade därmed det komplexa förhållandet i vad som händer i mötet mellan 
människan och boken. Utifrån det perspektivet blir tanken på att som Appleyard 
generalisera en läsutveckling och människors sätt att uppfatta läsning oerhört 
främmande. Det ger oss två intressanta infallsvinklar och synsätt.   
    
Nells bok relaterar till Appleyards femte och sista läsarroll på grund av betoningen av 
den egen valda läsningen, och läsarens självständiga förmåga att styra sin läsning, för 
vilket syfte. Vi tror ändå att barn kan leva sig in i sin läsning lika mycket som vuxna 
och därför blir Nells bok tänkvärd. Nells A-och B-läsare är intressanta och även hans 
förklaring av medvetandets inverkan i läsupplevelsen. B- läsaren uppvisar vidare en 
sådan öppenhet inför läsupplevelserna som liknar de Rogers förespråkade. Nell belyste 
som sagt inlevelse i läsningen vilket vi ser som en viktig del av läsupplevelsen.  
 
Larsens modell illustrerade på ett intressant och tydligt sätt hur läsarens inställning till 
läsningen, om den är för nytta eller nöje, påverkar läsupplevelsen. Larsen och 
Appleyard kompletterar varandra då båda beskrev hur läsningen förändras i och med 
inträde i skolan och att barnen där får lära sig den andra formen av läsning – 
nyttoläsningen – för att utvinna kunskaper. Båda betonade den kognitiva utvecklingen 
bakom läsningen och i Larsens fall belyses förmågan att reflektera som avgörande hur 
läsaren kan leva sig in läsningen. Det är intressant att utifrån Larsen se att den förmågan 
inte utvecklas förrän i 11-12-årsåldern. Det förklarar en hel del om hur barn läser. 
Vidare intresserar det oss att ju vanare läsaren är vid att läsa desto lättare till inlevelse. 
Utifrån Larsen, Rogers, och Rosenblatt tolkar vi att läsaren får en god läsupplevelse om 
hon är öppen för sina egna upplevelser och känslor såsom Nells B- läsare. Barnets 
förmåga att reflektera försämras enligt Larsen på grund av beroendet av föräldrarna. Det 
kompletterar Rogers resonemang om att anpassningen till andra människor och 
samhälle får konsekvenser för förmågan till självreflexion.    
 
Rogers utgör ett intressant komplement till de övriga teoretikerna eftersom han belyste 
människans upplevelsevärld och fallenhet att värdera. Han relaterade i viss mån den 
instinkten till den kognitiva utvecklingen vilket även går att relatera till en 
läsutveckling. För det är inte så stor skillnad mellan Rogers sätt att beskriva 
utvecklingen av värderingar och Appleyards utveckling av läsningen. Båda betonade 
erfarenheternas och upplevelsernas betydelse för utvecklingen. Att de nya upplevelserna 
jämförs med de erfarenheter människan redan har. Appleyards teori bygger på att 
läsaren ska samla på sig läserfarenheter genom att läsa mycket av olika sorters litteratur 
för att utvecklas vidare. Rogers gav ett bra belysande exempel med tavlan, av hur det 
fungerar.  
 
Det är även intressant att läsa om spädbarnets stora öppenhet inför upplevelser och 
erfarenheter som sedan utraderas i möten med andra människor och omgivning. Det 
kompletterar både Appleyard och May. Framförallt May menade att barnet har en 
mycket stor öppenhet inför böcker och slukar dem, men med inträdet i skolan och i 
kontakt med andras värderingar sluts den öppenheten. Som led i detta hör också 
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anpassningen efter andras värderingar som May skrev och som får barnets förhållande 
till läsning att upplevas som otryggt och konstla t. Rogers ger oss därför en intressant 
synpunkt i att lära sig lyssna till sina egna upplevelser och värderingar av dem och att 
samtidigt vara medveten om andras men bara ta dessa för vad de är.  
 
Det mest intressanta i Mays bok är att hon belyste klyftan mellan vuxnas värderingar 
och barns upplevelser av sin läsning, och det svåra att överbrygga denna. Det ger oss ett 
intressant komplement till barnets läsutveckling eftersom de vuxnas värderingar trots 
allt är en så viktig del i denna. May skrev inte direkt om de psykologiska aspekterna 
som ligger bakom barnens behov och val av litteratur men konstaterade att de inte alltid 
tycker om samma böcker som vuxna. Hon gav bra ingångar till tänkandet kring och 
kritik av barnlitteratur för alla vuxna som har intresset av det. Den är nästan som en 
handbok för vuxna, kanske framförallt litteraturkritiker, barnbibliotekarier, och lärare. 
May visade också att barnen har en stark vilja och uppfattning vad gäller litteratur, ett 
förhållande som är mycket intressant. I samklang med Holland visade hon att barnet 
letar efter egna erfarenheter och upplevelser i berättelserna, ett förhållande som 
försvårar de vuxnas förståelse av hur barn uppfattar och upplever berättelser. Liksom 
Appleyard beskrev hon hjältarnas betydelse men främst i anslutning till förskolebarn. 
Tanken är att hjältarna fascinerar både förskole- och skolbarn men att deras karaktär 
förändras. I och med det visade May på en läsutveckling som kompletterar Appleyards 
första och andra läsarroll som bland annat gick mot mer realistiska karaktärer i 
berättelserna.  
 
Rosenblatt relaterade läsning och litteratur till skolans kontext, och trots det är hennes 
bok i sin helhet mycket intressant. Hon ger oss tänkvärda och tydliga uppslag kring 
ungas förhållande till läsning. Hennes utredande fokus av läsupplevelser gav oss ökade 
insikter av innebörden och effekten hos dessa. I allmänhet belyste hon läsningen utifrån 
andra synsätt som skiljer sig något från andra författares i uppsatsen. Likheter är att hon 
tillskrev läsaren den aktiva medskapande rollen av en text, och att de tidigare 
erfarenheterna är så viktiga i skapandet av läsupplevelser. Olikheten är att Rosenblatt 
framhävde just läsupplevelsens betydelse och dess egen utveckling mot kritisk förmåga. 
Som i sin tur leder till ökad självinsikt och förståelse av omvärlden. På så sätt beskrev 
hon en annan form av läsutveckling som inte tar fasta på åldersindelningar utan hellre 
en intellektuell, känslomässig och estetisk utveckling. Hon gav insikt i faran av att utse 
en utveckling i läsning eftersom det, som hon visade med människans utveckling, kan 
inskränka människans möjligheter att utvecklas såsom hon vill, och att avvikelser kan 
ses som abnorma. Även att utvecklingen följer traditionella väletablerade mönster som 
människor omedvetet följer. Den tanken är intressant att ha med sig i en undersökning 
av läsutveckling. Det är också intressant att Rosenblatt i detta lyfte fram betydelsen av 
läsarens alldeles egen förmåga att värdera och uppleva litteratur; och att det också skulle 
vara en del av utvecklingen till läsare. Lärarens förmåga att ge sina elever goda 
läsupplevelser ser vi också vara överförbar till en bibliotekaries.  
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5. RESULTATREDOVISNING  

I detta kapitel lyfts resultatet från intervjuerna med barn och bibliotekarier fram genom 
en analys i vilken olika teman har identifierats. I resultatredovisningen har vi valt att 
redovisa våra intervjuer övergripande och sammanfattande och därmed utelämnat 
barnens och bibliotekariernas namn. Medan vi i analysen i kapitel 6 åter redovisar 
sådant som framkommit i detta kapitel då vi relaterar det till tidigare forskning och 
teorier. För att undvika för många upprepningar har vi valt att tillföra namn på 
intervjupersonerna i analyskapitlet. Vi har valt att skriva på detta sätt eftersom vi anser 
att vårt resultat framkommer tydligare då det först redovisas enskilt innan det integreras 
med uppsatsens övriga litteratur. Inledningsvis redovisas barnens utsagor och sedan 
bibliotekariernas.  

5.1 LÄSPREFERENSER OCH EGENSKAPER HOS EN BRA BOK 

Barnen i intervjuerna centrerade sina uttalanden om läsning kring olika slags 
litteraturgenrer. De läser mest kompisböcker (böcker där relationer mellan kompisar 
spelar en central roll), skräckböcker, Wahlströms-böcker och Bert-böcker. Valet av 
genre verkar vara som en del av deras identitet och en slags stolthet. Barnen håller sig 
helst till en viss genre, som verkade vara gemensam med deras kompisars. Barnen 
verkade veta bestämt vad för sorts böcker de tycker om och inte, vilket visar på 
läserfarenhet och medvetenhet om litteratur. Bokens utseende och texten på baksidan 
har betydelse när de väljer böcker. 
 
Centrala teman i böckerna är äventyr, mord, kärlek och hästar. Intriger och 
relationsproblem var ytterligare centrala teman där det antingen handlade om kompisar 
eller familjemedlemmar. 
 
Tråkiga böcker är de som är fattiga på handling. De kan också vara knepiga och 
invecklade om de innehåller exempelvis för många karaktärer. Böckerna ska helst vara 
så verkliga som möjligt eftersom flera av barnen upplevde det som roligare då.   

5.2 BÖCKERNAS HUVUDPERSONER 

Huvudpersonerna är antingen fega eller modiga i böckerna barnen beskriver, men det 
verkade inte som att de kunde vara både och. En flicka visste inte om den modiga 
huvudperson hon läste om också kunde vara rädd. Antagligen gav den boken inte några 
direkta karaktärsbeskrivningar. Barnen ombads beskriva huvudpersonernas dåliga och 
bra egenskaper men den frågan verkade genomgående vara svår. De beskrev hellre vad 
karaktärer i böckerna gjorde mot varandra och gav exempel på dåliga beteenden. En 
flicka berättade om en bok hon läst om en jättemodig flicka som till och med vågade 
göra sådant som hennes storebror inte gjorde. Hon reagerade på att flickan i boken inte 
gjorde någon direkt reaktion när hon utsattes för något otäckt. Flickan i intervjun ansåg 
att det blev overkligt och inte trovärdigt: ”Hon är nästan för modig ibland. Hon kanske 
plockar blommor och så hittar hon ett hundskelett, men hon fortsätter bara att plocka 
blommor som om ingenting hade hänt. Det blir nästan overkligt.” Vi förstod utifrån de 
böcker de läser, att barnen ännu inte kan förstå detaljerade karaktärsbeskrivningar men 
att de ändå är på god väg då de intresserade sig mycket för relationer mellan människor. 
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På vissa verkade det som att böckerna de läser kan ha varit något för enkla eftersom 
deras förståelse sträckte sig längre än skildringen i boken, såsom exemplet ovan. 
Läsningen uppfattades då inte som så rolig om det är för lätt att förstå. Det måste bli lite 
av en utmaning.    
 
De flesta barnen vill att huvudpersonerna ska vara så verkliga som möjligt för annars 
blir inte berättelsen trovärdig och därför inte rolig. Samtidigt vill vissa av barnen också 
att de ska vara overkliga. En flicka berättade: ”Ja fast ändå ska det vara en annan 
verklighet, en verklighet där det händer mycket mer än i vår. De träffar killar typ. Man 
skulle vilja vara där själv och göra som de.” 
 
Huvudpersonerna i de böcker barnen läser är ofta några år äldre än dem själva. I en 
intervju berättade en flicka att boken blir roligare om karaktärerna är lite äldre eftersom 
det händer mer i de äldres värld. Samma flicka läser böcker om två tvillingsystrar som 
hon gärna ville vara som eftersom deras liv verkade så spännande, och hon såg det som 
att tvillingarnas värld var som den verkliga. En annan flicka uttryckte önskemål om att 
böckerna helst ska skildra verkligheten men att det också ”skall vara en annan 
verklighet, en verklighet där det händer mycket mer än i vår, de träffar killar, man 
skulle vilja vara där själv och göra som de”. Hon menade att i böcker med jämgamla 
har de bara picknick och bygger kojor, medan de äldre har fester och träffar killar. Hon 
ansåg inte att det blir svårare att förstå och känna igen sig bara för att karaktärerna är 
äldre, utan hon är så van vid att läsa sådana böcker. Samtidigt kom det fram att denna 
flicka anser att det också finns bra böcker om jämgamla och att det är lättare att känna 
igen sig i dem. En av pojkarna läser mest Bert-böcker eftersom han uppskattar att läsa 
om huvudpersoner som beter sig klantigt. 
 
Även om huvudpersonerna i vissa böcker är modiga vill de flesta av barnen inte vara 
som dem. En flicka läste Kitty-böcker men vill inte vara som Kitty utan istället vara den 
hon var. Endast en pojke ville vara som huvudpersonen eftersom han vill vara lite 
modigare. 

5.3 HUR LÄSNINGEN FÖRÄNDRATS OCH VAD SOM ANSES VARA FÖR LÄTT 

Barnen fick frågan om de minns vad de läste och uppskattade på lågstadiet. Denna fråga 
ställde vi för att få reda på om, och hur deras läsning förändrats på några år. Ungefär 
hälften av barnen mindes vad de läste på lågstadiet, och även om de inte mindes 
konstaterade de att deras läsning och läsupplevelser förändrats sedan dess. Majoriteten 
av barnen sade att de nu förstår mer än vad de gjorde då och därför upplever sin läsning 
på ett annat sätt idag. De kan också läsa lite bättre och har större kännedom om ord 
vilket enligt dem skapar större och mer innerliga läsupplevelser. En flicka sade också att 
hon lever sig in lättare idag än vad hon gjorde på lågstadiet eftersom hon säger sig 
förstå mer.  
 
En flicka berättade att hon var förtjust i mysterieböcker för några år sedan men började 
sedan uppleva att de var tråkiga och därför slutade hon att läsa dem. Hos en annan flicka 
verkade det som att hon passerat hjältarna och romantiserade världar och istället 
övergått till mer realistiska skildringar. 
 
På så vis verkade det som att barnen börjat läsa utifrån andra perspektiv än tidigare, med 
en medvetenhet om när inslag i böckerna inte var realistiska och trovärdiga. De förstår 
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också att skildringarna av de karaktärer de läser om idag blivit mer detaljrika än 
tidigare. Barnen trodde också i överlag att de har utvecklats som läsare, främst för att de 
nu kan läsa snabbare. De upplever det också som att de lär sig och får ut olika ting av 
sin läsning. Det som de främst lär sig är nya ord, stavning och att läsa snabbare. Barnen 
sade också att de lär sig om hur människor fungerar och hur de ska bete sig mot andra. 
Dessa lärdomar verkade fungera som drivkrafter för att fortsätta läsa. Samtidigt som de 
kan ta till sig lärdomar kan de också känna igen sig själva i det de läser. En flicka läser 
till exempel hästböcker eftersom hon har häst och kan på så vis lära sig nytt, samtidigt 
som hon kan bekräfta kunskaper. En annan flicka menade att hon lär sig hur hon kan 
lösa mysterier genom att läsa Kitty-böcker.   
 
På så vis blev läsningen ett sätt att förvärva sig nya erfarenheter som kunde användas i 
det riktiga livet. En flicka menade: ”Man kanske tänker att när det var på ett visst sätt i 
boken så kommer man på att man gjorde fel och tänker att det får jag inte göra om 
igen.”  
Däremot framkom det inte i intervjuerna om barnen kan lära sig något om sig själva i 
sin läsning utan de fokuserade mer på hur karaktärerna handlade, än hur de kände och 
upplevde saker och ting. En flicka menade: ”Ja man kan väl lära sig något om sig själv 
men jag vet inte i alla fall.” Vi antar ändå att de lär sig om sig själva fast det sker 
omedvetet. Frågan om de tror att de använder sina egna erfarenheter då de läser verkade 
vara svår att besvara, och en pojke svarade: ”Nej jag bara läser”. Ett citat som visar på 
ett oreflekterat sätt att läsa där läsaren inte är uppmärksam på påverkan från den egna 
personligheten i läsningen. 
  
En av pojkarna upplevde det som att ju bättre boken är desto lättare är det att lära sig 
något av den.  I överlag upplevdes läsningen som en positiv och uppbygglig aktivitet 
som de kan ta lärdom av. Barnen ansåg att det är spännande att läsa eftersom det ger 
inblick i andra världar och andra människors liv. Barnen pratade och berättade mycket 
gärna om berättelser de läst. 
 
Böcker barnen läste som yngre läser de helst inte om eftersom de böckerna är för lätta 
och det skulle därför bli tråkigt. Lätta böcker är de som innehåller mycket bilder, lite 
och stor text. Lätta böcker är också lätta att förstå och karaktärerna beskrivs föga 
utförligt. Läsaren får inte reda på hur karaktärerna tänker utan ”de bara kör på”, som en 
av flickorna uttryckte det. 
 
Förståelsen var ett återkommande ord som verkar vara viktigt för dem att ha när de 
läser.  
 
De flesta av barnen läser på skoltid under en schemalagd speciellt avsedd tid för 
läsning. Trots det verkade de inte uppfa tta läsningen som ett sätt att fördriva tiden på 
utan de verkade snarare uppleva det enbart som positivt och roligt.  
 
I intervjuerna fick vi den uppfattningen att barnen kunde pendla mellan olika läsnivåer 
och i sin läsutveckling, då de kunde läsa på olika sätt. En flicka berättade till exempel 
om en bok som handlade om en död flicka, och som levde i ett jordiskt paradis: ”Jag 
skulle vilja att det var så sen när man dör. Det är precis som en sådan värld vi lever i 
nu fast mycket bättre.” Ett uttalande som pekar mot ett reflekterande sätt att läsa, men 
antagligen kan hon läsa på fler sätt än så. 
 



  

45 

5.4 ATT LÄSA OM BÖCKER IGEN 

De flesta av barnen läser inte om samma bok igen eftersom några av dem ansåg det vara 
tråkigt om de vet vad som ska hända, och om de känner igen allt. Även om boken är 
riktigt bra ville en flicka inte läsa om utan istället leta efter en ny bok och hoppas på att 
den ska vara lika bra. En pojke menade att det inte är roligt om en bok påminner om en 
annan eftersom han vet vad som kommer att hända. De barn som läser om en bok en 
gång till gör det för att boken varit så bra och för att de verkligen vill förstå den. Det 
kunde också vara om boken varit svår att förstå.  En flicka menade att det inte känns 
som samma bok andra gången eftersom hon upptäcker nya detaljer som ger mer 
förståelse.  
 
Två pojkar ansåg att det inte är tråkigt att läsa samma sorts böcker eftersom handlingen 
aldrig är densamma. 

5.5 ATT LEVA SIG IN OCH KONCENTRERA SIG  

Vi uppfattade det som att läsningen hade speciell betydelse för barnen vilket kunde ses i 
deras sätt att uttrycka sig om sin läsning och sina läsupplevelser. Sju av barnen uttryckte 
det som att de ser bilder framför sig när de läser. Några av dem kan höra orden inne i 
huvudet. En allmän uppfattning var att det är lättare att leva sig in i en bok om den är 
riktigt bra, och om karaktärerna är jämgamla. Likaså om det hänt dem själva det som 
händer i boken, eller om det är något de vill ska hända dem själva. Om boken däremot 
upplevs vara svår att förstå blir inlevelsen svårare och så även skapandet av mentala 
bilder. Barnen trodde att det kan finnas böcker som det är svårare att leva sig in i men 
de kunde inte svara på vilka, och vad det skulle kunna bero på. En ytterligare 
uppfattning hos en pojke var att det är lättare att få bilder i huvudet när läraren läser 
högt för klassen än när han läser själv. En flicka nämnde också att det är lättare när hon 
sett filmen först eftersom hon då vet hur allting ser ut när hon läser boken.  
 
Två av flickorna vill helst ha tyst omkring sig för koncentrationen och inlevelsen, 
medan en flicka och en pojke kan lyssna på musik och ändå leva sig in helt i en bok. Att 
leva sig in helt innebär för vissa att de upplever det som att de själva är med i boken 
som medspelare, att det händer dem det som utspelas i boken. Det är de som talar och 
som är huvudpersonen.  En av flickorna uttryckte sig som att hon kan leva sig in så att 
hon tror att saker och ting har hänt på riktigt. Det blir som ett slags dagdrömmeri. 
 
Huruvida barnen läser snabbare eller långsammare om boken tilltalar dem var det 
delade uppfattningar om. Om boken är bra och de får bilder i huvudet går det 
långsammare för vissa att läsa, och de läser medvetet långsamt för att boken inte ska ta 
slut. Samtidigt kan vissa av barnen inte sluta läsa om boken var riktigt bra och därför 
blir det som att de slukar den på måhända några timmar eller en dag.  

5.6 ATT TIPSA OM BÖCKER 

De flesta av barnen ansåg att det är roligt att prata om böcker vilket de oftast gör med 
sina kompisar. Barnen brukar även tipsa varandra om böcker, då ofta kompisar som 
läser liknande böcker. Det märktes också på barnen i intervjuerna hur roligt de ansåg det 
vara att få prata om det de läst. Biblioteket fick överlag ett gott betyg av barnen. De 
uttryckte fascination över att deras skolbibliotekarier enligt barnen hade läst allt i hela 
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biblioteket och visste därför allt om böcker. Biblioteket verkade de uppfatta som en 
positiv källa att hämta litteratur ifrån. Den enda invändningen var att två flickor ville ha 
mer Wahlströms-böcker, och att de böcker bibliotekarierna tipsar om inte alltid är så 
bra. 

5.7 INTERVJU MED BIBLIOTEKARIER 

Bibliotekarierna rekommenderar böcker till barnen genom att antingen gå till hyllan och 
visa, eller fråga efter vilken sorts böcker de vill ha, vad de tycker om att läsa. Främst 
rekommenderas böcker som bibliotekarierna själva anser är bra, eller som fått bra kritik. 
Vissa författare är garanterat alltid uppskattade men bibliotekarierna strävar efter att 
hinna läsa så många barnböcker som möjligt för att få kännedom om dem.  
 
En bra bok enligt bibliotekarierna är en som griper tag i och talar till läsaren på något 
vis. En bok som är sådan att det inte går att sluta läsa den och som ger bra bilder. Ofta 
innehåller sådana böcker bra språk, bra miljöbeskrivningar och en bra historia. En 
bibliotekarie tillade att barnen naturligtvis tycker olika om böckerna än vad hon och 
hennes kollega  gör, och att även de emellan uppskattar olika böcker. Det är bara en 
tillgång, som hon ser det. 
 
Barn vill oftast läsa om den verklighet de befinner sig i för att få känna igen sig. 
Igenkänningen är mycket viktig för barnen, ansåg bibliotekarierna, och tillade det oftast 
inte är med hjältar.      
 
Bibliotekarierna försöker se till den kognitiva utvecklingsnivå barnet befinner sig på 
men de menade att det sker automatiskt när de rekommenderar böcker. ”De ska ju inte 
bara vara böcker de gillar utan de ska ju klara av dem också”. De anpassar sig på så vis 
efter barnen och ser till varje läsare. Bibliotekarierna ansåg att en modell som ställer 
upp en läsutveckling i olika stadier är ett sätt att strukturera men att det mest är 
begränsande eftersom gränserna kan vara flytande. De tror också att barnen läser på 
olika sätt, och för olika funktioner. Att barnen till exempel kan läsa som en 2-åring fast 
de är elva år.  
 
Barnen är tämligen öppna när bibliotekarierna pratar med dem och säger klart vad de 
vill och inte vill ha, till exempel inte för liten text eller inga bilder. De barn som läser 
mycket försöker bibliotekarierna släppa iväg till en annan litteratur. Vissa barn fastnar i 
en viss genre och då säger bibliotekarierna till att de får sluta läsa den sortens böcker 
och istället övergå till något annat vilket barnen accepterar. Bibliotekarierna försöker 
också prata om böcker som barnen inte tror är bra, fast de är det. De säger att andra har 
läst dem och uppfattade dem vara bra. Barnen uppmuntras också att berätta vad de 
tyckte om boken när de läst ut den.   
 
Bibliotekarierna känner vissa barn och vet därför vilka det är som har svårigheter. 
Ibland vill barnen låna böcker som bibliotekarierna anser vara alldeles för svåra och då 
stoppar de barnen. ”Du får inte läsa den där, du får försöka ta något annat.” En av 
bibliotekarierna ansåg inte att barnen själva ska upptäcka att de inte klarar av att läsa 
boken eftersom de då kommer att springa och låna böcker hela tiden utan att läsa dem. 
”… de går här jättelänge och drar benen efter sig för att slippa läsa. Då kan man 
försöka hitta någonting som är sådär extra bra.”   
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De två bibliotekarierna stoppar även barnen då de vill låna böcker som de är lite för 
unga för. Det kan vara böcker om våldtäkter, misshandel, och alkohol. En av dem 
frågade sig varför barn ska läsa om sådant. ” Man kan vänta med det, de kan ändå inte 
ta till sig det. Läsa om ungdomar som är sexton, sjutton år och man själv är nio, tio, 
elva. Ibland kan omslaget signalera en liten gullig tjejig bok men det är inte riktigt så 
inuti.”  
 
Med glimten i ögat talade bibliotekarierna om sig själva som moraltanter när de stoppar 
och avråder barnen från vissa böcker. De menar att barnen hinner läsa de böckerna 
senare. På så vis vill bibliotekarierna skydda barnen och menar att det finns så mycket 
bra böcker för deras ålder och det är bättre att barnen läser dem. Barnen gnäller till en 
början men accepterar det sedan.  
 
Målet i bibliotekariernas arbete anser de vara att barnen ska få goda läsupplevelser och 
skapa mentala bilder. De kallade detta en glädjefylld läsning.  
 
En av bibliotekarierna sade att hon talar med barnen relativt ofta om det här med 
mentala bilder och vissa barn säger att de aldrig får det. De läser texten som den är men 
den talar inte till dem. Bibliotekarierna anser att detta är allvarligt och menar att det ofta 
beror på att barnet inte har läst tillräckligt mycket och att det inte läser sådant som 
intresserar. Barnet har kanhända inte fått höra så mycket högläsning heller för det är då 
barnet lär sig att skapa bilder, menade de. Det kan också bero på att läsningen är för 
svår, barnet har fullt upp med att läsa vilket försvårar bildskapandet. Lättare böcker 
borde i sådana fall läsas. En bibliotekarie menade att de lättlästa böckerna inte behöver 
vara tråkiga och fattiga på innehåll, ”… man måste ju hitta godbitarna bland de 
lättlästa och det finns ju”.     
 
Bibliotekarierna tror att de kan göra mycket för barnens utveckling som läsare. En av 
bibliotekarierna hade en grupp som hon kallade ”lyssnarverkstan”. I den samlades de 
barn som inte ansåg att läsning var något roligt för att lyssna till högläsning och 
diskutera och prata i samband med böcker. Det var ett sätt att få barnen att uppskatta 
läsning. Något annat är att ha läsgrupper med vuxna som är med och pratar, ritar och 
gör saker tillsammans, i anslutning till böckerna. Högläsningen betonar de vara viktig. 
Bokprat anser de också vara mycket angeläget, men inte för de barn som inte klarar av 
att läsa. Då fungerar grupper som exemplen ovan,  bättre som exemplen ovan eftersom 
barnen då kommer närmre och får en relation till bibliotekarien. Bokprat är bra eftersom 
det ger barnen mer lust att läsa. Barnen får veta lite mer om böckerna och därför blir det 
lättare för dem att komma in i dem.  
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6. ANALYS  

I detta kapitel förs en analyserande diskussion utifrån uppsatsens empiri och 
frågeställningar tillsammans med tidigare forskning och teorier. De tre delarna empiri, 
tidigare forskning och teorier behandlas alla parallellt i detta kapitel. Uppsatsens fyra 
frågeställningar fungerar som rubriker för kapitlets olika avsnitt. I kapitlet refereras till 
författare som nämnts tidigare i uppsatsen. Därför utelämnas referenserna till dessa då 
läsaren hänvisas till uppsatsens tidigare kapitel.  
Vi har valt att ge barnen och bibliotekarierna fiktiva namn som alla har sin hemvist i 
Evert Taubes visor på olika sätt. Barnen är sex flickor: Viola, Ellinor, Bibbi, Astri, 
Pepita och Rosa, och tre pojkar: Gustaf, Fritjof och Calle. De två bibliotekarierna har 
tilldelats namnen Kajsa och Albertina. 
 

6.1 HUR UPPLEVER DESSA BARN SIN LÄSNING OCH SITT FÖRHÅLLANDE 
TILL LITTERATUR? 

Överlag upplevde barnen att det är roligt att läsa. Genom läsningen lär de sig nya ord, 
att skriva, stava, och läsa snabbare. De lär sig också om andra människor bete sig, och 
hur andra lever. När de läste tog de till sig texten som en erfarenhet för att själva kunna 
hantera liknande situationer. Ellinor menade: ”Man kanske tänker att när det var på ett 
visst sätt i boken så kommer man på att man gjorde fel och tänker att det får jag inte 
göra om igen.” En form av läsning som överensstämmer med Larsens personlig 
instrumentella läsning, där läsaren tar till sig något, i en slags självreflexion. Det var 
alltså många aspekter som gjorde att barnen uppskattade att läsa och som främst 
kopplades till sådant de lärde sig. Rosenblatt menade att läsningen är speciellt viktig för 
den unge läsaren som söker, hur de kan förståelse för hur världen fungerar. Läsningen 
organiserar sådan kunskap på ett bra sätt och läsaren kan möta känslor och beteenden 
hos andra människor; och förstå hur kulturmönster fungerar. Appleyard menade att 
barnet präglas av en stor nyfikenhet på världen och samlar information om den genom 
sin läsning. På så sätt tror vi att barnen kan få nya erfarenheter genom det de möter i sin 
läsning. Likaledes fler insikter som kan föra både deras kognitiva utveckling och 
utveckling som läsare vidare.  
 
Det framkom inte i våra intervjuer huruvida barnen upptäckte nya sidor eller lärde sig 
om sig själva genom sin läsning. De fokuserade mest på yttre faktorer om världen och 
andra människors beteenden som de tog lärdom av. Måhända var det än så länge för 
svårt för dem att förstå. Att vara medveten om att man lär sig om sig själv genom 
läsningen kräver antagligen en större abstraktionsförmåga. Däremot var de medvetna 
om att de kunde lära sig om världen genom att läsa, något som Purves och Beach 
menade väcker en önskan att läsa mer verklighetsnära böcker.        
 
Inget av barnen nämnde att läsningen fungerade som sysselsättning för tidsfördriv utan 
de verkade enbart se nyttan i att läsa, kombinerat med nöje. Därav var det inte heller 
något barn som enbart relaterade läsning till skolan och som något tvång. Naturligtvis 
kan det ha berott på att vi från början hade önskemål om att barnen för intervjuerna helst 
skulle vara roade av att läsa. Vidare att det var den egen valda läsningen vi fokuserade 
på, det vill säga läsning av sådan skönlitteratur de själva valt. Däremot läste de flesta 
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barn endast i skolan på en schemalagd tid för läsning men trots det uppfattades inte 
läsningen som något krav eller måste.  
 
Vi ser det som positivt att barnen uttalade sig om sitt förhållande till läsning och att det 
präglades av nöje. Vi anser det också vara positivt att barnen fick delta i intervjuerna 
eftersom det är viktigt för dem att få prata om sin läsning. Detta för att de ska börja se 
sin läsning utifrån andra perspektiv och utveckla den litterära medvetenheten som 
Svensson skrev om. Han menade att barns förståelse av sin läsning sker oreflekterat och 
för att barn ska kunna lära sig och förstå mer av det de läser måste de formulera sina 
läsupplevelser i ord. Deras förmåga att uttrycka sig och reflektera över sin läsning 
bekräftar Piagets teori om de konkreta operationernas stadium, i vilket barnen börjar 
kunna formulera sina tankar i ord och reflektera kring dem. Något som också var en 
anledning till att vi valde 11-12-åringar, eftersom de börjat förfoga över denna förmåga. 
Det verkade som att läsningen uppfattades som något alldeles speciellt hos dem vilket vi 
tror beror på den spänning och de insikter de får genom att läsa. Det visar på att de fick 
mycket positiva läsupplevelser i vilka de engagerades och rycktes med. Såsom Møhl 
och Schack skrev var detta en förutsättning för att barnet inte ska förlora sitt intresse för 
läsningen och författarna belyste därmed upplevelsens stora betydelse. Det speciella 
intresset för läsning såg vi inte minst i barnens vilja att få berätta om böcker och 
läsupplevelser de haft då det lyste i deras ögon. Därför fascinerades vi av den betydelse 
läsningen hade hos barnen. Rosenblatt menade att läsupplevelsen hos unga läsare är 
alldeles speciell på grund av deras stora nyfikenhet och sökande efter svar på frågor om 
livet och sig själva. Unga läsares intensiva läsupplevelser gör att de utvecklar både 
människokännedom och litterär kunskap. Därför tror vi att det är extra positivt att 
barnen i intervjuerna uppskattade sin läsning så mycket eftersom de på så sätt lär sig 
och får läsupplevelser. Det torde vara en förutsättning för att de vill läsa mer och 
utvecklas som läsare.    
 
Något som också var fascinerande var att nästan alla de intervjuade barnen i vår 
undersökning levde sig mer eller mindre in i berättelserna och fick mentala bilder. 
Rosenblatt ansåg att det var en viktig del av läsutvecklingen att kunna föreställa sig 
fantasier och bilder. I detta fall tillhör barnen Larsens andra kategori av läsare, nämligen 
personlig upplevelseläsning, där läsaren är en aktiv deltagande part i läsningen. Det 
visar på att barnen i vår undersökning dominerar i de personliga kategorierna av läsare. 
Några barn kunde också höra orden de läste inne i huvudet. Den allmänna uppfattningen 
var att en sådan inlevelse underlättas ju bättre boken är och om karaktärerna är 
jämgamla. Rosa och Viola ville helst ha tyst omkring sig för att kunna leva sig in medan 
Astri och Calle kunde läsa omgivna av ljud och leva sig in. Det visar hur olika och 
individuellt det är att kunna koncentrera sig så på sin läsning. Men också att det beror på 
hur pass bra läsaren finner boken, och dess svårighetsgrad. Fry menade att läsning är att 
se in i sig själv och genom litteraturen kan läsaren få tröst och respons. Det finns de som 
inte har ett sådant förhållningssätt till sin läsning och förväntar sig därför inte att få ut 
något av den. Fry nämnde också två sätt att följa med i en text. Dels 
föreställningsförmågan där läsaren ser bilder framför sig, vilket underlättar fantasin. En 
förmåga som förbättras ju mer erfarenheter läsaren har. Dels minnet och att det är 
viktigt för barnen att få prata om det de läst för att få bättre förståelse. 
Föreställningsförmågan känner vi igen hos barnen i våra intervjuer. Några av dem 
kunde nämligen leva sig in så mycket att de upplevde sig själva som medspelare i 
boken, att de var en av karaktärerna, och att det var de som talade i böckerna. Pepita 
trodde att vissa saker hänt på riktigt av det hon läst. Vi tror att en sådan stark inlevelse 
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kan bero på att boken är starkt intresseväckande och att Pepita samtidigt kan relatera sig 
själv mycket till boken och lära sig saker och ting.   
 
Nell delade in förmågan till inlevelse i att uppslukas och att försättas i trans. En första 
förutsättning för dessa två är att boken tilltalar så pass mycket att uppmärksamheten på 
den blir stor vilket stämde överens med vad barnen i vår undersökning sade. Enligt Nell 
skulle de barn i vår undersökning som levde sig in så mycket försättas i trans. Läsaren 
tycker sig nämligen känna karaktärerna och vara medspelande i boken vid ett sådant 
tillstånd. Fallet med Pepita som trodde att vissa saker inträffat på riktigt kan med stöd 
av Nell visa på likheten mellan drömmeri och läsning. Det blir som ett slags 
dagdrömmeri med förflyttning till andra världar.  
 
Därför upplever vi det positivt att några av barnen kunde leva sig in i sådan mån. Vi 
antar nämligen att intensivare läsupplevelser leder till att föra läsutvecklingen vidare 
därför att läsningen då har berört läsaren och tillfört något. Vidare förmodar vi att det 
får barnen att vilja läsa mer, och uppleva samma utbyte igen. Därigenom antar vi att de 
också förvärvar sig erfarenheter som vi vill mena är viktiga drivkrafter i 
läsutvecklingen. Vi antar också att barnen till följd av det kan få god kännedom om vad 
de uppskattar i böcker liksom en medvetenhet om litteratur och om sin egen läsning.  
Något ytterligare vi sett vara angeläget är värdet av att prata med barnen om bilderna de 
får utifrån sin läsning. Det gjorde bibliotekarierna regelbundet eftersom de ansåg att just 
det bildskapande momentet är så viktigt i läsningen. Av de nio barn vi intervjuat var det 
bara två som sade att de inte kunde se bilder framför sig när de läste. Bibliotekarierna 
menade att vissa barn inte kan skapa bilder och inte heller få ut något av sin läsning. De 
menar att det är allvarligt och att det beror av olika orsaker. Barnet har inte fått så 
mycket högläsning, för det är genom högläsningen barnet lär sig att skapa bilder. Barnet 
har inte läst sådant som väckt intresse, som varit för svårt att läsa, och inte läst 
tillräckligt mycket. Det stämde inte överens med vår förförståelse att bildskapandet var 
ett eget viktigt inslag i läsutvecklingen. Vi antog också att alla mer eller mindre har 
förmågan att göra det. Vad vi nu har kommit till insikt om är att det ankommer på att 
anpassa böckerna efter dess svårighetsgrad och det intresse de väcker hos den som läser.         
  
Det intressanta är att Nell inriktade sig på vuxna och vana läsare men vår undersökning 
visar att barn likaväl som vuxna kan uppslukas och försättas i trans. Antagligen var de 
barn som kunde leva sig in vana läsare eftersom vi förstod på Fritjof i intervjun att han 
inte kunde leva sig in och få mentala bilder därför att han hade fullt upp med att läsa. 
Det visar att Fritjofs läsning var för svår för honom. När däremot hans lärare läste högt 
kunde Fritjof skapa bilder i huvudet. Nell menade att om boken är för svår försvårar det 
uppmärksamheten på den och därav också föreställningsförmågan. Därför skulle det 
stödja Larsens modell och Furhammars konstaterande att barn, speciellt 11-åringar 
dominerar i den opersonliga upplevelseläsningen. Något som enligt Furhammar delvis 
berodde på att läsningen var svår för barnen men att den blev roligare när de lärde sig 
läsa snabbare. Om vi bortser från Fritjof i vår undersökning som hade svårt att leva sig 
in är det intressant att vårt resultat skiljer sig från Furhammars eftersom han undersökte 
barn i samma ålder. Det skulle kunna bero på sociala förhållanden som spelar in, och 
urvalet av barn. Vi har dock den uppfattningen att det främst beror på att vissa av 
barnen i vår undersökning läste böcker som inte var för svåra och som tilltalade dem. Vi 
anser därför att Furhammars resultat är allvarligt om barnen läser sådana böcker som de 
inte kan hantera, som inte är anpassade efter deras läsförmåga. Barnen har då nämligen 
svårare att få goda läsupplevelser om läsningen enbart blir en möda. Därför borde de få 
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läsa lättare böcker även om barn i samma ålder läser lite svårare. Såsom Appleyard 
menade bör inte läsutvecklingen påskjutas för snabbt eftersom utmaningar utan 
beredskap är destruktiva. Destruktivt i detta fall är enligt oss att barnet bara ser läsning 
som något jobbigt och ansträngande och därför helt tappar intresset. Det hela handlar 
om att anpassa böckerna efter barnen. Bibliotekarierna menade att barnen inte bara ska 
tycka om böckerna utan det viktiga är att de ska klara av att läsa dem också. Vi ser att 
det är just det läsutvecklingen handlar om och såsom vetskap om den borde användas.   
 
Alla barn i intervjuerna ansåg det vara roligt att prata om böcker och gjorde det oftast 
med sina kompisar. De var medvetna om vilken sorts böcker deras kompisar 
uppskattade och tipsade därför varandra om böcker de trodde skulle intressera 
kompisarna. Vi antar att det visar på en klar förmåga hos barnen att värdera och bedöma 
litteratur på egen hand. Det är också positivt att de använder och utvecklar den 
förmågan eftersom även det är en del av att utvecklas som läsare. I samband med detta 
märkte vi också att den typ av böcker barnen föredrog blev som en del av deras 
identitet. Alla nämnde en speciell genre som de höll sig till och som kompisar också 
tillhörde. Andra genrer avfärdade de snabbt, och det verkade också som att det var en 
viss stolthet i att tillhöra en viss genre. Därför tror vi att barnens bokval kan berätta 
något om vilka barnen är, eller vill vara. Kanske skulle detta kunna ha att göra med den 
definition av slukaråldern som Wåhlin och Asplund gav, att barnen läser ensidigt efter 
en speciell genre. Författarna menade att ett sådant ensidigt läsande är naturligt och 
betydande för läsutvecklingen.     
 
 

6.2 HUR UPPLEVER BARNEN ATT DERAS LÄSNING FÖRÄNDRATS FRÅN 
LÅGSTADIET OCH TIDIGARE? 

 
Barnen var medvetna om att de utvecklats som läsare. Läsningen har förändrats sedan 
lågstadiet för att barnen nu har större kännedom om ord och för att det går snabbare att 
läsa. Därför trodde vissa att läsupplevelsen förändrats till att bli mer innerlig. Den 
främsta orsaken till att de utvecklats som läsare var enligt dem att de förstår mer idag 
och är äldre. Förståelse var enligt dem av hur saker och ting hänger ihop i böckerna och 
förståelse för människor. Till följd av detta ansåg de att även läsinlevelsen underlättas 
mer idag. Vi finner att detta är en mycket förnuftig iakttagelse de gjort. I detta ser vi 
också tecken på att läsutveckling och läsupplevelser hör ihop på så sätt att 
läsupplevelser intensifieras och berikas ju mer läsaren utvecklas som läsare. Det verkar 
ha ett samband med det Rosenblatt menade att ju mer erfarenheter, känslor, relationer 
och situationer läsaren upplevt desto lättare blir det att kunna ta till sig texten och 
således få en större läsupplevelse. Det kan härröra ur att även personligheten utvecklas 
genom upplevelser och erfarenheter såsom Erikson menade. Allt det som utvecklar 
människan är också viktigt för hennes läsutveckling och därför skulle läsupplevelsen bli 
mer detaljerad ju mer människan utvecklas och erfar. Vi tror ändå att ett yngre barn kan 
uppleva lika starka känslor i sin läsupplevelse som ett äldre men att deras läsupplevelser 
skiljer sig åt beroende på erfarenheter.   
 
En av Appleyards ståndpunkter var att läsningen utvecklas och förändras jämsides med 
människans utveckling och mognad. Till följd av det ansåg han att den kognitiva 
utvecklingen bestämmer och förklarar varför läsaren upplever texter på olika sätt i livet. 
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Det motsvarar Piagets begrepp assimilation och ackommodation som bland annat 
bestämmer vad barnet kan ta till sig i en viss utvecklingsnivå. Vi delar också dessa 
uppfattningar att det ankommer på den kognitiva förmågan hur pass mycket barnet kan 
förstå och ta till sig.  Det förstod vi i våra intervjuer att om boken är svårförståelig 
försvårar det förmågan att skapa mentala bilder och att leva sig in. Gravier och Imenes 
skrev att läsupplevelsen beror av den kognitiva utvecklingen genom exemplet om det 
mindre barnet som kan uppleva en saga som hotfull och skrämmande medan ett äldre 
barn upplever den som rolig och äventyrlig. Även Møhl och Schack skrev att vuxna kan 
inta en distans till sin läsning, något som är nästintill omöjligt för barn. Vår tolkning är 
att det äldre barnet i Graviers och Imenes exempel uppnått mer insikter och förståelse 
för hur saker och ting fungerar i verkligheten och därför kan ta till sig sagan på ett helt 
annat sätt än det yngre barnet. Ju äldre barnet blir och ju fler erfarenheter det samlar på 
sig desto mer förstår det av världen, såsom Piaget menade. I det ser vi hur pass stor 
betydelse den kognitiva utvecklingen har i läsutvecklingen och att den bestämmer när 
läsaren är beredd att utvecklas. Det äldre barnet i Graviers och Imenes exempel kunde 
också skilja mellan fantasi och verklighet i texten, vilket Appleyard ansåg vara en 
förmåga som utvecklas i 7-12-årsåldern. Vi förstod detta hos våra intervjupersoner att 
de börjat läsa utifrån andra perspektiv och utvecklat en klar medvetenhet om när saker 
och ting var overkliga eller trovärdiga. Något som också visar att barnen intagit nya 
förhållningssätt till sin läsning. 
 
För att undersöka om och hur barnens läsning förändrats frågade vi barnen vilka böcker 
de upplevde vara för lätta. Barnen svarade då att lätta böcker innehåller mycket bilder, 
lite och stor text. De böcker som av barnen ansågs vara för lätta och som de läste på 
lågstadiet ville de inte läsa om igen eftersom det skulle vara tråkigt. Lätta böcker 
beskriver inte karaktärer, hur de tänker, och barnen ansåg att de är alldeles för enkla att 
förstå. Barnen förstod att karaktärerna på så sätt förändrats i jämförelse med böcker de 
läser idag, eftersom skildringarna av dem blivit mer detaljerade. Detta stämmer överens 
med vissa teoretiker i uppsatsen som konstaterade att böckerna blir mer detaljerade i 
sina skildringar ju äldre barnen blir. Något som vi inte anser vara så underligt eftersom 
barnen mognar och förstår mer. Vi tror att speciellt barn och ungdomar vill möta 
utmaningar i sin läsning eftersom de är i färd med att tillägna sig kunskaper om hur 
världen och livet fungerar, kanhända i högre utsträckning än vuxna. Därför tror vi att de 
inte vill läsa för lättförståliga böcker eftersom böckerna helst skall ge dem ny kunskap. 
Som Piaget som sagt menade, växer sig världen allt större hos barne t ju mer det förstår 
av den, och därav gör också böckernas skildringar det. Vi ser återigen att det ankommer 
på den kognitiva utvecklingen hos barnet. Ju mer kunskap barnet får om sig själv desto 
mer kan det förstå hur andra upplever och fungerar. Därför anser vi att det var synd med 
det tidigare exemplet om Pepita som uppmärksammat att en karaktär i hennes bok inte 
reagerade såsom den borde ha gjort. Boken kan ha varit lite för enkel för henne eftersom 
Pepitas förståelse sträckte sig längre. Det kan också vara positivt om det ger henne 
bekräftelse på att hon har lätt att förstå och kommit längre i sin mognad.  
 
Bibbi beskrev att hon tröttnat på mysterieböcker och istället övergått till annan litteratur. 
Hur denna läsutveckling tedde sig hos Bibbi kan vi dock bara ana eftersom vår 
undersökning inte utfördes under en längre period. Vi anser inte att det är så 
egendomligt att hon övergav mysterieböckerna eftersom hon kan ha fått andra intressen 
och önskemål om vad böckerna ska handla om. Lutar vi oss emot Hollands teori har 
Bibbi fått nya erfarenheter som medfört en läsutveckling. Vi frågade inte barnen hur 
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länge de har läst en viss sorts böcker. Om vi gjort det hade vi måhända fått veta om det 
var nya böcker de övergått till, vilken sorts böcker de lämnat och varför.  
 
Appleyard visade i sin modell att barn mellan 7-12 år, som tillhör hans andra läsarroll 
läser på ett visst sätt. Fallet med våra intervjupersoner har varit att de befinner sig i 
slutet av denna andra läsarroll. Därför har vissa av dem visat drag som snarare passar in 
i den tredje läsarrollen, den tankefulle läsaren. Malmgren kunde i sin undersökning 
uttala sig om att hans intervjupersoner inte följt en spikrak utveckling eftersom hans 
undersökning sträckte sig över en längre tid. Han framhöll att samma barn kan befinna 
sig på olika nivåer i läsningen. Ett av barnen han intervjuat läste oftast på en 
handlingsnivå, där handlingen var det viktigaste. Medan samma barn i vissa fall kunde 
läsa analytiskt. Eftersom vi bara haft ett intervjutillfälle med varje barn kan vi 
naturligtvis inte göra samma uttalande men vi tyckte oss ändå ana att barnen pendlade 
mellan olika nivåer i läsutvecklingen. Ellinor berättade till exempel om en bok som 
handlade om en död flicka och som levde i ett jordiskt paradis: ”Jag skulle vilja att det 
var så sen när man dör. Det är precis som en sådan värld vi lever i nu fast mycket 
bättre.” Här anar vi en mer reflekterande läsning än den Appleyard menade 
karakteriserar 7-12-åringar. Flickan i vår undersökning tänkte till och visste att den 
världen hon lever i nu inte alltid kommer att bestå. Därför är vår spekulation att hon var 
en mer tänkande läsare, som passar in i Appleyards tredje stadium.  
     
En problematik hos Appleyard är därför hans ålderskategorier som sträcker sig över, 
vad vi tycker alltför långa åldersintervall. I åldern 7-12 år menar vi, är det mycket som 
händer i barnets utveckling som också påverkar dess utveckling som läsare. Trots att 
även Freud, Erikson och Piaget indelade barnets utveckling efter denna åldersindelning. 
Såsom det konstaterades i Purves och Beachs forskningsöversikt inträffade snabba 
förändringar från första grundskoleklass till sjätte. Läsningen gick från sago- och 
fantasibetonad till mer detaljerade skildringar av stormande äventyr och karaktärer. 
Därför tror vi att det blir svårt att uttala sig om en åldersgrupp och generalisera hur det 
åldersspannet ska läsa och uppleva sin läsning. Det var ett av de resultat vi fått fram i 
våra intervjuer hur läsnivåerna varierade i samma åldersgrupp och att gränserna mellan 
nivåerna är flytande. Bibliotekarierna menade att en indelning av läsutveckling är mer 
begränsande än underlättande eftersom barnen läser på olika sätt och för olika ändamål. 
Därför är gränserna mer flytande än vad de utges vara i en sådan modell. Vi anser att 
kunskaper om läsutveckling är lika viktiga för en bibliotekarie som för en lärare, 
eftersom det även torde vara ett av varje bibliotekaries mål att utveckla barnen som 
läsare. En synpunkt Dahlgren och Olsson hade i detta sammanhang var att lärarens 
hänsynstagande till barnens uppfattningar av sin läsning leder till en följsamhet och 
nivåanpassning som ger barnet trygghet. I detta ser vi de bibliotekspedagogiska 
aspekterna tydligt i vilka en av uppgifterna är att stimulera användaren och utveckla 
dess kunskaper om biblioteket och vad den kan tillägna sig därifrån. I det 
bibliotekspedagogiska arbetet torde därför en av bibliotekariens viktigaste uppgifter, 
vad gäller barn vara att utveckla dess läsning och låta det upptäcka läsningen och 
litteraturen, liknande ett sådant hänsynstagande som Dahlgren och Olsson menade att 
läraren bör ta. Nota bene, vad vi menar med läsutveckling i bibliotekets kontext är då 
inte att indela den i bestämda stadier efter specifika åldrar. Snarare att kunskaper om 
vad som ingår i utvecklingen och vad den behöver för att utvecklas vidare är mer 
relevanta.  
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Eftersom teorierna vi använt har varit tämligen olika varandra har de kunnat belysa vårt 
ämne utifrån olika intressanta synvinklar. Appleyard och Thomsons teorier var de enda i 
vår uppsats som redovisade en stadieindelad läsutveckling. Därför fungerade de som 
komplement till de övriga teoretikerna som inte enbart fokuserade på läsutvecklingen 
utan på inverkande faktorer runtomkring. Det möjliggjorde för oss att se 
läsutvecklingen utifrån vidare vinklar än Appleyards och Thomsons modeller.  
 
Rosenblatt ansåg att det finns faror i att ställa upp en generell modell över en 
utveckling. Hon menade att psykologer ofta när det gäller människans utveckling 
utformar sådana modeller över en normal utveckling som normaliserar den efter 
traditionella mönster. Det som avviker uppfattas som onormalt och oacceptabelt. 
Utifrån vår empiri ställer vi oss kritiskt till att studera läsutveckling utifrån generella 
modeller av det skälet att det är som om individerna glöms bort och den stora massan 
avgör vad som är normalt. Om vi studerar våra intervjupersoner utifrån Appleyards 
modell skulle vissa av barnen uppfattas som onormala. Viola som läste Kittyböcker 
ville inte vara som Kitty utan sade: ”jag vill vara jag”. För att dra det till sin spets skulle 
detta enligt Appleyards modell uppfattas som onormalt och oacceptabelt eftersom 
barnen i hans andra stadium vill identifiera sig och vara som hjältarna och hjältinnorna. 
Denna synpunkt stämmer överens med den kritik Svensson tog upp omkring 
stadieindelade modeller som han menade vara allt för ensidiga och begränsande. Då de 
inte direkt ger utrymme för avvikande inslag. 
 
Vi ser också att användningsområdet i Appleyards teori är begränsat både geografiskt 
och kulturellt. Det var precis detta som Svensson var kritisk till vad gäller stadieindelade 
modeller som tar sin grund i klassisk utvecklingspsykologi. Han menade nämligen att 
de generaliserar barn i olika kulturer och att det visar på samhällets sätt att organisera 
barndomen. Enligt oss förutsätter Appleyards modell ett välfungerande och längre 
utbildningssystem och i allmänhet ett samhälle med ett naturligt och självklart 
förhållande till litteratur och läsning. Om det lilla barnet till exempel inte får en god 
relation till litteratur försvåras dess förutsättningar att senare lära sig läsa. Om barnet 
inte går i skolan och inte lär sig den analytiska formen av läsning stannar det upp i sin 
läsutveckling och kan aldrig gå vidare. Dessa krav finner vi vara stora på en människas 
läsutveckling och vi tror inte att det är en förutsättning för att människan ska lära sig 
läsa att hon har fått en bra relation från början till litteratur, utan att hon kan ta upp den 
relationen närhelst i livet. Vi kan se viss kritik mot vårt urval av litteraturen eftersom 
det kanske inte uppvisat en tillräcklig vidd och till följd av det kan ha gett oss en 
felaktig uppfattning av läsutvecklingen. 
 
 

6.3 VAD LÄSER BARN I DENNA ÅLDER? 

Barnen i vår undersökning läste helst mysterieböcker och kompisböcker. Sett till vad de 
läste verkade det inte som att böckerna enbart relaterade till barnens erfarenheter. Det 
verkade snarare som att barnen läste för att tillägna sig nya kunskaper och möjligen 
erfarenheter. Två flickor nämnde att de vill leva som två tvillingsystrar i en bokserie 
eftersom det livet tvillingsystrarna levde var mer spännande än deras eget. Rosenblatt 
menade dock att läsaren behöver ha tillräckliga erfarenheter att koppla till ett verk för 
att kunna väcka det till liv. Detta stämde inte överens med de två flickorna i intervjun 
eftersom de kunde leva sig in i böcker om äldre karaktärer med andra erfarenheter. Vi 
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förmodar att det beror på att de ville vara som de äldre karaktärerna. Calle som läste 
Bert-böcker hade kanske börjat intressera sig för flickor och därför kunde Bert-böckerna 
tillfredsställa den nyfikenheten. Fritjof läste mysterieböcker om en jämgammal 
pojkkaraktär som han beundrade på grund av karaktärens mod. Vi antar att dessa böcker 
uppvisar olika slags hjältar så som vi tror att barnen upplevde dem. Bert är hjälten för 
att han alltid i slutändan får den flickvän han drömt om. Medan Ellinor har lämnat 
hjältarna och den romantiserade världen bakom sig och läser böcker som handlar om 
verklighetsnära relationer. Hon beskrev bland annat en bok som handlade om mobbing.  
 
De flesta av våra informanter passade dock in i Appleyards andra läsarroll eftersom de 
valde att läsa böcker om hjältar som löste gåtor, till exempel Kitty-böcker eller 
mysterieböcker; i allmänhet en slags romantiserad värld. Appleyard menade att 7-12-
åringar vill ha en lika central och modig roll som hjältarna de läser om vilket inte 
stämmer överens med alla barnen i vår intervju. Fritjof som läste böcker om en modig 
jämnårig huvudperson som han såg upp till ville ändå inte vara som honom. Några 
andra barn berättade att de inte vill vara som de modiga huvudpersonerna. Vi tror därför 
att dessa intervjuer visade att barnen såg mer realistiskt på hjälteberättelserna genom att 
de lämnat något av hjältevärlden bakom sig. De läste fortfarande hjälteböckerna men de 
identifierade sig inte längre med dem. Vi antar därför att de var på väg mot en mer 
realistisk läsning. Som exemplet med Pepita som reagerade på att huvudpersonen hon 
läste om var för modig och reagerade därför inte på ett trovärdigt sätt.  
 
Appleyard skrev att när barnet upptäcker det orealistiska hos sådana karaktärer och 
deras enkla skildringar beror det på ökade kunskaper och erfarenheter. Dessa förändrar 
barnets tidigare så romantiska syn på världen som också skildrades i böckerna med en 
förståelse av att världen är mer komplicerad än så, och att människorna är mer 
invecklade än hjältarna och hjältinnorna i böckerna. 
 
Vi tror att barnen också, i allmänhet läste böcker som de kan ta lärdom från, och 
samtidigt känna igen sig själva i. Astri läste till exempel hästböcker eftersom hon själv 
har häst och kan både lära sig och bekräfta sina kunskaper om hästar på så sätt. Viola 
menade också att hon kan lära sig hur mysterier kan lösas genom att läsa exempelvis 
Kittyböcker. Vi förmodar att anledningen till att barnen ville läsa kompisböcker var att 
de kommit in i kompiskulturer, etablerat kompisgäng och därför ville studera hur andra 
kompisgäng beter sig mot varandra. På så sätt föredrog de att läsa om sådant som 
handlade om dem själva. Som Purves och Beach menade blir också böckerna extra 
intressanta om de relaterar till personliga erfarenheter och om läsaren kan identifiera 
sig. 
 
I våra intervjuer frågade vi barnen om de använder sina erfarenheter och kunskaper då 
de läser men den frågan verkade vara för svår att besvara. Antagligen gjorde de det, 
men i en omedvetenhet. Vi tror att medvetenheten om att de egna erfarenheterna 
används i läsningen förutsätter att läsaren kan inta den distansen till sig själv och förstå 
hur faktorer från den inre världen påverkar läsupplevelsen. Vi antar att barnen ännu var 
för unga för att kunna det.  
 
Rosenblatt menade att det är en viktig del i läsutvecklingen att kunna begrunda och vara 
känslig för sina upplevelser och reaktioner i läsningen. Faran är om läsaren påverkas av 
andras litterära värderingar på ett sådant sätt att hon inte lystrar till sina egna 
läsupplevelser. För då vet läsaren inte vad hon själv värderar och anser om 
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upplevelserna. May visade på att barnens läsning förändras i och med skolan och att de 
där får lära sig att tolka på sätt som inte stämmer överens med deras egna. Det antar vi 
kan vara förödande och destruktivt för barnets läsutveckling om barnet upptäcker att det 
inte förstår litteratur på rätt sätt utan måste lista ut hur den ska förstås. Ty då får barnet 
inget naturligt förhållande till sin läsning. Vi förmodar att följden kan bli så som Rogers 
beskrev att människan tappar kontakten med sig själv då hon anpassar sig efter andra. 
I detta resonemang uppfattar vi endast de negativa synvinklarna i samspelet mellan barn 
och vuxna. Men utifrån Vygotskijs synpunkt kan detta samspel också utgöra något 
kreativt där barnen uppfattar och gör tolkningar av världen med hjälp av vuxna. Alltså 
ett samspel som inte verkar begränsande på barnens sätt att tolka. Det är precis ett 
sådant förhållande vi efterlyser mellan barn och bibliotekarier. Ett kreativt samspel där 
båda tar lärdom av varandra. På biblioteket i synnerhet är denna  Vygotskijs teori på så 
sätt oerhört viktig. 
 
Enligt barnen i intervjuerna var det viktigt att det skulle hända mycket i böckerna, 
annars blev det tråkigt. Böcker med för många karaktärer kunde upplevas som alltför 
invecklade och konstiga. Astri uttryckte svårigheter när karaktärer byttes i böcker för då 
hon lärt sig förstå en karaktär tillkom nya vilket blev alltför invecklat. Ord som ofta 
användes av barnen i att bedöma böcker var roliga och spännande. Furhammar 
konstaterade också detta utifrån sin undersökning. Han menade att det fanns en kvalitet 
hos de spännande och roliga böckerna som hade att göra med en osäkerhet och oväntade 
överraskningar som kunde dyka upp. Naturligtvis har de spännande böckerna med 
oväntade överraskningar att göra, såsom vi ser det. Vi förmodar att barnen uppskattade 
de böckerna för att de ger både det spännande fantasifulla och något sagobetonade. 
Samtidigt med nya insikter om hur världen och människor fungerar. Att det ska vara 
spännande kan också visa på en nyvunnen fascination för det läskiga och skrämmande. 
Några av barnen i intervjuerna uttryckte att det gärna fick inträffa något mord i 
böckerna, något allvarligt som sedan skulle lösas. Malmgren konstaterade i sin 
undersökning, Åtta läsare på mellanstadiet, att barnens förhållande till litteratur i årskurs 
fem och sex förändrades från barnslig och snäll, till vuxen och skräck. Visserligen läste 
inte något av barnen i vår undersökning Stephen King, som barnen i Malmgrens 
undersökning men att det skulle vara läskigt var en viktig aspekt i en bra bok.  
   
Så som Malmgren menade tror vi att barnen, genom sin skräckfascination ville frigöra 
sig från tidigare trygga mönster, bli äldre och undslippa barnslighet. I intervjuerna med 
barnen framkom att böckerna de läste introducerade dem in i ungdoms- och 
vuxenvärlden, på grund av deras fokusering kring relationer mellan människor.  
 
Eftersom det är så viktigt med igenkänning varför läste då vissa av barnen helst böcker 
om äldre karaktärer? Elkind förklarade att barnet kan uppleva stolthet och mognad i att 
tillägna sig inträde i de äldres värld, likaså i att tillägna sig nya synsätt. Det kan de göra 
genom att identifiera sig med äldre karaktärer och efterapa dem. Detta är en intressant 
och tänkvärd förklaring, vilken vi även ser överensstämma med teve och film. 
Därigenom får barnen också tillträde till äldres värld lite tidigare och kan identifiera sig 
med dem.  
 
Vi ser att barnens önskemål om vad de ville läsa går emot bibliotekarierna som sade att 
barnen helst vill läsa om deras egen verklighet. Ty många av de barn vi intervjuat läste 
om en annan verklighet. De flesta barnen läste om huvudpersoner som är äldre, och en 
flicka sade att det är svårare att känna igen sig i dessa böcker även om hon kunde leva 
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sig in i dem. Ellinor uppfattade det som tråkigt att läsa om huvudpersoner i hennes egen 
ålder. Det händer för lite i de böckerna eftersom de barnen bara gör barnsliga saker. Det 
är egentligen bara två av våra informanter som verkligen läste om den realistiska 
verklighet som bibliotekarierna menade att barnen vill läsa om. Den ena är Ellinor som 
hunnit längre än de andra barnen i sin utveckling och läser om relationer. Den andra är 
Astri som läser hästböcker. Det är givetvis svårt för oss att säga vad som är realistiskt 
och orealistiskt när vi inte har läst dessa böcker. Vårt empirimaterial kan givetvis inte 
heller ge någon generell bild av vad alla barn vill läsa, men det är ändå intressant att de 
flesta barnen inte läste om den verklighet som var deras, utan försvann in i Kittys eller 
Tvillingarnas världar. Bibbi beskrev att hon ville att det skulle vara verkligt samtidigt 
som det ”skall vara en annan verklighet, en verklighet där det händer mycket mer än i 
vår, de träffar killar, man skulle vilja vara där själv och göra som de”. De två flickorna 
som nästan bara läste Wahlströms-böcker passade i hög grad in i Appleyards modell 
över 7-12-åringar. De läste ofta samma böcker som utspelade sig i en romantiserad 
värld så som vi tolkade det, samtidigt som det var en värld med verkliga händelser och 
ting. En förklaring Appleyard gav till varför 7-12-åringar väljer att läsa om en sådan 
romantiserad värld är att den riktiga världen ter sig så invecklad, de söker efter en stabil 
trygghet.  
 
Utifrån detta gör vi antagandet att det kan handla om två olika slags verkligheter. Vi tror 
att barnen vill läsa om människor som skulle kunna leva i den verkliga världen 
samtidigt som karaktärerna och handlingen skall skilja sig från barnens egen vardag för 
att det ska bli mer spännande. Detta kunde vi se i intervjun med de två flickorna som 
läste långserieböcker om två 16-åriga tvillingar. Flickorna verkade uppleva det som att 
tvillingarna levde i en verklig värld men utifrån vår synvinkel gjorde de inte det. Vi har 
intryck av att det visar på hur uppfattningarna skiljer sig, att vi vuxna ser det orealistiska 
i böckerna medan barnen uppfattar det som realistiskt. Vi ser att det stämmer överens 
med Appleyards förklaring om varför barn uppskattar sådana böcker men att vuxna 
anser dem vara tråkiga och ofullständiga. Vi tror att förklaringen helt enkelt är att vuxna 
har tillägnat sig mer erfarenheter och kunskaper om livet som gör att de uppfattar 
böckerna på ett annat sätt än barnen, och kan anta perspektiv på det hela.  

6.4 VILKA SYNSÄTT FÖREKOMMER OM BARNS LÄSNING OCH 
LÄSUTVECKLING I DENNA ÅLDERSKATEGORI BLAND BIBLIOTEKARIER? 

Bibliotekariernas mål var att barnen ska få goda läsupplevelser och skapa mentala bilder 
utifrån sin läsning. De kallade detta en glädjefylld läsning. Kajsa och Albertina  
betonade just det mentala bildskapandets betydelse för barnens läsning och 
läsutveckling. Bra böcker är de som ger bra bilder och som griper tag i läsaren på ett 
sådant sätt att det inte går att sluta läsa. Bibliotekarierna menade att de böckerna 
innehåller ofta bra språk, bra miljöbeskrivningar och historia. När de rekommenderade 
barnen böcker försökte de att se till var barnet befinner sig i sin utveckling och det sker 
automatiskt. I detta talade bibliotekarierna ingenting om en utveckling efter speciella 
ålderskategorier såsom utvecklingspsykologerna i avsnitt 1.3 gjorde. Bibliotekarierna 
såg snarare till individens utveckling än vad barn normalt läser i en viss ålder. Det 
viktiga är att barnen ska klara av att läsa böckerna och inte enbart att de ska tycka om 
böckerna. Vi förstår att bibliotekarierna på detta sätt styrde barnens läsutveckling. Deras 
förståelse av barnet präglade vilka böcker de rekommenderar. Det anser vi vara en 
arbetsmetod som borde vara naturlig hos bibliotekarier. Förmodligen att det skulle 
underlätta att anpassa böckerna efter vad barnet är kapabelt att ta till sig. Till följd av 
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det tror vi att det underlättar att kunna tillgodose barnens behov och även att uppnå mål 
som att ge barnen goda läsupplevelser och utveckla dem som läsare.  
 
May skrev att vuxna dömer en bok utifrån sin egen personliga smak och väljer böcker 
till barnen som de tror kommer att socialisera dem in i vuxenvärlden. Vi upplevde inte 
de bibliotekarier vi intervjuat på det sättet. Kajsa och Albertina såg först och främst till 
läsaren. Det rörde sig inte om att socialisera barnen, utan snarare att få dem att leva som 
barn och läsa den barnlitteratur som är skriven för dem. Att deras personliga smak på ett 
eller annat sätt spelade in går inte att komma ifrån. Däremot spelade kanske 
bibliotekariernas läserfarenhet och kunskap om litterära former in när de 
rekommenderade böcker. Detta menade May också hör till den vuxnes sätt att 
rekommendera böcker, men vi frågar oss hur en bibliotekarie annars skall kunna uttala 
sig och rekommendera böcker om denne inte kan luta sig på sin läserfarenhet och 
litterära kunskaper. Det är naturligtvis detta som gör dem till bibliotekarier. Här kan det 
ju även vara erfarenheter som de kommer ihåg sedan de var barn och som kan få bli till 
stor användning i att försöka sätta sig in i vad barnen vill läsa.  
 
Kajsa och Albertina försökte alltså styra barnen i deras läsutveckling vilket inte 
stämmer överens med vår förförståelse. Om ett barn uppehöll sig länge vid en viss genre 
och fastnade i den, sade de till barnet att sluta läsa de böckerna och istället gå vidare till 
något annat. Barn som läser mycket försökte de släppa iväg till annan sorts litteratur. På 
så vis gav bibliotekarierna oss en bra bild av hur de underlättar läsutvecklingen för 
ointresserade och intresserade läsare. Vi tänker att detta visar att bibliotekarierna såg 
varje enskild individ och inte en hel skolklass. Kajsa och Albertina hade också bokprat 
och uppmuntrade barnen att berätta om böcker de läst. De styrde också om barnen vill 
låna böcker som är för svåra för dem. Barnen ska nämligen inte själva upptäcka att 
boken är för svår för då kommer de aldrig att klara av att läsa böckerna de lånar. De 
styrde också om barnen anses vara för unga för vissa böcker som innehåller 
barnförbjudna inslag. Då stoppas barnen eftersom bibliotekarierna vill skydda dem. Vi 
trodde inte att bibliotekarier fick ha ett så pass stort inflytande i barnens läsning och val 
av böcker. Att de intar ett moraliskt ansvar i så stor utsträckning. Vi anser visserligen att 
det är bra att de gör det eftersom barn behöver vägledning men att det inte får gå till 
överdrift såtillvida att de påverkar barnens egna sätt att värdera och tycka. Den andra 
risken skulle vara att bibliotekarierna enbart för barnen till de böcker som 
bibliotekarierna själva anser vara bra. Då handlar det mer om bibliotekariens, det vill 
säga den vuxnes val av läsning och inte barnets.  
 
Vi förstod i Kajsas och Albertinas utsagor att de skyddade barnen genom att inte låta 
dem läsa för svåra böcker och ta ställning till moralen i böckerna. Vi menar det vara än 
viktigare att inte låta barnen läsa för svåra böcker eftersom vi har förstått att det kan 
fördärva barnens förhållande till läsning och även stoppa upp läsutvecklingen. Därför 
blir bibliotekariernas kunskaper om böcker och vägledande roll så viktig för barnens 
läsutveckling. En roll där de kan leda barn i slukaråldern till oupptäckta bokskatter som 
Wåhlin och Asplund skrev. Barnens läsning i denna ålder flyter nämligen på bättre och 
därigenom möter de en stor oupptäckt bokskatt. Vi ser hur pass stor inverkan 
bibliotekarier kan ha på barnets läsutveckling vilket inte stämde överens med vår 
förförståelse, och vi anser att det är viktigt att de har det. Något som vi tror och som har 
varit genomgående i uppsatsen är att läsutvecklingen liksom den övriga utvecklingen 
behöver stimulans, uppmuntran och stöttning för att utvecklas vidare.  
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Vi anser att de olika verksamheter som bibliotekarierna beskrev var bra exempel på hur 
bibliotek kan arbeta med att utveckla barn som läsare. Vi finner det intressanta i att 
Kajsa och Albertina betonade högläsningens betydelse och att de menade att det är 
genom den som barnen lär sig att leva sig in och skapa bilder i huvudet. Därför ser vi att 
det är ett viktigt steg i början av läsutvecklingen för att sedan lära sig läsa och utveckla 
förmågan att leva sig in. ”Lyssnarverkstan” var en verksamhet som Kajsa haft där barn 
som inte tyckte om att läsa samlades. I gruppen lyssnade de till högläsning och 
diskuterade böcker. Kajsa menade att det var ett sätt att väcka intresse för läsning hos 
barnen. Ett annat förslag var att ha läsgrupper tillsammans med andra vuxna som deltar 
i att prata, rita och göra aktiviteter i anslutning till böckerna. En förförståelse vi hade 
bekräftades till viss del genom att bokpratet är viktigt för att de ska få bättre förståelse 
för det de läser, att kunna verbalisera sin läsupplevelse, och bli medveten om sig själv 
som läsare. Det är också viktigt att bibliotekarien tillägnar sig kännedom om barnböcker 
vilket vi menar vara en förutsättning för att kunna rekommendera och anpassa böckerna 
efter barnen. Kajsa och Albertina menade att bokprat är viktigt men enbart för de barn 
som tycker om att läsa. De kan på så vis få mer kännedom om böckerna vilket gör att de 
kan komma in i dem lättare. För de barn som inte uppskattar läsning är det bättre med 
sådana grupper som tidigare nämndes. En fördel som vi uppfattade men som inte 
bibliotekarierna lyfte fram i denna fråga var att de arbetade på ett mindre bibliotek. Vi 
tror att det kan underlätta ett upprättande av goda relationer mellan bibliotekarier och 
barn. Det är något som även skulle kunna utveckla läsningen hos barnen eftersom 
bibliotekarien känner barnet och vet vad det kan och tycker om att läsa. 
 
Därigenom kan det vara svårare att som bibliotekarie på ett större bibliotek kunna 
tillfredsställa barnens läsning tillräckligt. Naturligtvis anspelar mycket på 
referenssamtal men vi tror att en god grund är att bibliotekarie och barn känner varandra 
i någon mån. 
 

6.5 RESONEMANG KRING FÖRFÖRSTÅELSE 

Vi hade den förförståelsen att det hjälper bibliotekarier om de har kännedom om vad 
barn tidigare läst och uppskattar att läsa. Vi anser att denna förförståelse stämmer 
överens med vårt resultat då bibliotekarierna menade att de frågar barnen vad de läst 
tidigare och tycker om att läsa. Detta som en vägledning för att rekommendera böcker. 
Bibliotekarierna menade också att den nivå- och utvecklingsmässiga aspekten 
impliceras automatiskt då de rekommenderar, eftersom de menade att barnen måste 
klara av att läsa.  
 
Förförståelsen att barnen skulle uppfatta läsningen som krav från skolan stämde inte alls 
då alla barn såg nöjet i att läsa även om de läste mycket på skoltid. Barnen förknippade 
inte heller läsning med skolan. 
 
Att bibliotekarier inte skulle påverka barns läsning och läsutveckling stämde inte heller 
enligt bibliotekariernas utsagor. Däremot anser vi oss inte vara kapabla till att uttala oss 
huruvida påverkan verkligen påverkat barnen. Men vi förstod ändå det stora potential 
bibliotekarien kan ha i att påverka. Samtidigt märkte vi också att mycken påverkan och 
infiltration kom ifrån kompisar och familjemedlemmar.  
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Det verkade som alla barn hade förmågan att fantisera och skapa bilder utifrån sin 
läsning men som ett barn menade beror denna förmåga på hur pass väl boken kan fånga 
intresset och huruvida den är lätt att förstå. Vi antar att själva förmågan finns där ändå 
som något naturligt men att det gäller för bibliotekarier att hitta rätt bok som är 
nivåanpassad och som intresserar för att denna förmåga ska praktiseras och utvecklas. 
 
Utifrån både litteratur och intervjuer med barnen och bibliotekarierna märkte vi att 
läsningen till stor del är individuell eftersom de är enskilda individer.  
 
Barnen var högst medvetna om bibliotekariens roll och kunskaper då till exempel något 
barn uttryckte i stora ord att en av bibliotekarierna läste allt på hela biblioteket. Vi fick i 
alla fall den uppfattningen att de kände till vilken roll bibliotekarien spelar på 
biblioteket och i förhållande till deras läsning.  
 
En intressant vinkling av bokpratets betydelse fick vi med hjälp av bibliotekarierna som 
menade att denna metod endast passar dem som tycker om att läsa. Men för de 
ointresserade behöver andra metoder tillämpas såsom grupper där man utför något 
tillsammans. 
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7. SLUTDISKUSSION 

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka 11-12-åringars reflexioner kring sin 
läsning av skönlitteratur och hur dessa reflexioner förhåller sig till vuxnas, här 
bibliotekariers, uppfattning av barns läsning och läsutveckling. Genom intervjuer med 
barn och bibliotekarier, tidigare forskning och teorier har vi försökt att få en bild av 
detta och kommer under slutdiskussionen att diskutera och redovisa de slutsatser vi i 
uppsatsen kommit fram till. 
 
Under arbetet med vår uppsats har vi märkt att relationen mellan barn och läsning oftast 
behandlas inom en pedagogisk kontext med förhållandet mellan lärare och barn. Därför 
har vi sett att kombinationen av litteratur- och empiristudie varit fruktbar eftersom vi i 
litteraturen har saknat forskning kring barn och läsning där bibliotekariers uppfattningar 
är inblandade. På så sätt kan vi se att vår uppsats är ett bidrag till forskning. Däremot 
kan vår empiridel uppfattas vara något tunn. Vi skulle ha kunnat redovisa den direkt 
integrerad i ett sammanslaget analyskapitel för att möjligen undvika detta, men för att 
göra resultatet tydligare valde vi att redovisa det enskilt. En av anledningarna till att 
empirin inte är så omfattande är de svårigheter vi fann i att intervjua barn i ett abstrakt 
ämne som läsupplevelser. Svårigheter som finner sin like i de metodproblem som Møhl 
och Schack tog upp i kapitlet tidigare forskning. De nämnde att forskaren inte kan 
studera de abstrakta företeelser som sker i huvudet på sin intervjuperson, såsom 
upplevelser och tankar.  
Vi anser oss också ha varit nöjda med det intervjumaterial vi fått fram och därför inte 
sett oss behövda av mer material. Vad gäller intervjuerna har vi också varit noga med att 
få fram ett koncentrerat material för att verkligen kunna fokusera på och använda det 
mot tidigare forskning och teorier. Därför har vi sett det som en fördel att ha en mindre 
empiridel i uppsatsen och därav har vi inte uppfattat vårt lilla empirimaterial som en 
begränsning.    
 
Vi kunde se att det fanns både skiljaktigheter och överensstämmelser mellan barnens 
förhållande till sin läsning och bibliotekariernas förhållningssätt till denna grupp. 
Barnen ville att böckerna skulle vara spännande, roliga och fulla av ständiga inslag. 
Samtidigt kunde flertalet av barnen leva sig in i böckerna och till och med känna sig 
som medspelare i dem. På så vis talade böckerna till barnen i ett som vi ser det rikt 
utbyte. Bibliotekariernas kriterier för bra barnböcker var att de ska innehålla en bra 
historia som griper tag i läsaren. De skulle också innehålla bra språk och 
miljöbeskrivningar. Bibliotekarierna menade också att barn oftast vill läsa om den 
verklighet de befinner sig i och att de på så vis ska kunna känna igen sig i det de läser. I 
detta ser vi en skiljaktighet eftersom den verklighet bibliotekarierna åsyftar inte 
egentligen stämmer överens med den som skildras i de böcker barnen läser. Vi tror att 
den verklighet barnen vill möta i böcker helst ska skilja sig från deras egen eftersom de 
vill uppleva något mer spänningsfyllt där sådant händer som de själva skulle vilja vara 
med om. Det verkar vara en slags romantiserad värld som barn anser vara verklig men 
som inte är det enligt oss. 
 
Vi ser det nämligen som att de skiljaktigheter vi identifierat mellan barns och 
bibliotekariers förhållningssätt varit tämligen skäliga eftersom de bland annat beror på 
den utvecklingsmässiga aspekten. Vuxna kan till exempel distansera sig till böcker på 
ett annat sätt än vad barn kan. Att kunna inta ett sådant perspektiv som vuxna kan till 
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böcker är mycket svårare för barn eftersom de inte besitter lika mycket kunskaper och 
erfarenheter såsom vuxna. Detta visade sig i de olika sätt att beskriva och uppleva 
böcker som barnen och bibliotekarierna gjorde. Det är därför det blir så svårt att 
överbrygga skillnader i barns och bibliotekariers uppfattningar och ståndpunkter till 
läsning, hur böcker ska vara eller dylikt. Vi anser inte heller att skillnaderna behöver 
överbryggas utan snarare ses som viktiga källor att ösa kunskap ur för att, för 
bibliotekarier, kunna utveckla nya insikter och metoder i det läsfrämjande arbetet. 
Likaså anser vi det vara viktigt att både barn och bibliotekarier är lyhörda inför 
varandras skiljaktigheter för att utbyta kunskaper.     
 
Bibliotekarierna menade också att barnen bör läsa böcker som är skrivna för deras ålder 
och som handlar om jämnåriga karaktärer. Det visade sig dock att några av barnen fann 
större nöje i att läsa om äldre karaktärer eftersom de ansåg att böcker om jämnåriga var 
tråkiga. I detta ser vi en problematik i förhållandet mellan barn och bibliotekarier.  
Ty vi ser både nackdelar och fördelar med att barn läser om äldre karaktärer. Nackdelen 
är att barnen kanske tar efter de äldre i böckerna och får ta del av sådant som de är för 
unga för. Vi anser nämligen att barn ska vara barn medan de är det och inte växa upp för 
tidigt. Fördelen är att de kan få bättre självförtroende genom att identifiera sig med de 
äldre karaktärerna. Något som, till skillnad från nackdelen ovan skulle kunna bidra till 
positiv utveckling. Detta är också något vi vill härleda till samhällets allmänna påverkan 
av individen idag. Vi menar att barn som får ta del av olika former av medier påverkas 
av en ungdoms- och vuxenkultur som de ännu inte tillhör och är mogna för. En kultur 
med influenser från teve, film etcetera som vi tror att även böckerna har kommit att ta 
en liknande del i.  
 
Bibliotekarierna berättade om barn som ville läsa samma böcker som deras föräldrar. 
Det kan också bidra till en negativ utveckling om barnet för tidigt vaggas in i den vuxna 
kulturen. Vi tror att det viktigaste är att det finns en medvetenhet hos vuxna om 
influenserna från olika mediala håll och att de talar med barnen om detta. På så vis kan 
förhoppningsvis även barnen bli medvetna om det. I detta resonemang ser vi en 
koalition mellan bibliotekarier och barn. Det som vi tidigare nämnde att bibliotekarierna 
fungerade likt moraliska skyddsherrar av barnen och deras läsning, medan barnen bara 
tyckte det var roligt att läsa; men även att barnen såg upp till bibliotekarierna och deras 
kunskaper. På så vis tror vi att barnen påverkas positivt av bibliotekarierna. Vi menar att 
det är bättre om barnen påverkas av bibliotekarier som har kunskaper om böcker än att 
de gör det från annat håll. Samtidigt är bibliotekarien också en människa med egna 
värderingar men vi anser att det hör till professionen att bortse från alltför personliga 
förhållningssätt till böckerna. En negativ infallsvinkel i resonemanget är att 
bibliotekariernas starka åsikter kan hämma barnens egna värderingar. Vi anser att det 
viktiga är att barnens värderingar skall få lika stort spelrum som bibliotekariernas. I 
bibliotekariernas förmedlingsarbete utgick de nämligen från barnet, både vad gäller dess 
utveckling och tidigare läserfarenheter. De såg också till varje enskild individ och dess 
behov när de rekommenderade böcker. Efter detta resonemang framstår 
bibliotekariernas tillvägagångssätt mycket sunt och vi tror inte att de hämmar barnens 
läsutveckling, snarare tvärtom. I intervjuerna framkom att bibliotekarierna främjade 
barnens läsutveckling genom de olika aktiviteter de nämnde. De uppvisar goda exempel 
på vad bibliotekarier kan göra för ett sådant ändamål. I grund och botten anser vi att det 
viktigaste är att samarbetet mellan bibliotekarier och barn fungerar på biblioteket. Att de 
båda är lyhörda inför varandra och att bibliotekarien ser till varje enskilt barn.  
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Vi ser i efterhand att intervjun med bibliotekarierna i mycket präglades av moraliska 
ställningstaganden. Bibliotekarierna verkade nämligen placera sina bibliotekarieroller 
och barns läsning inom ett moraliskt skyddsnät. Vi uppfattar detta förhållningssätt vara 
naturligt eftersom vi menar att bibliotekarierna annars förlorat ett syfte med sin 
verksamhet. Vi tänker nämligen att arbetet i mycket går ut på att förse barn med 
litteratur och läsglädje och att det automatiskt ingår ett ansvar i de uppgifterna om vad 
som är passande utifrån moraliska synvinklar. Vi anser däremot inte att det moraliska 
ansvaret ska gå överstyr utan vi tror att det är bra om barnen får prova på så många olika 
böcker som möjligt och att urvalet därför inte ska begränsas. Däremot anser vi 
fortfarande att bibliotekarierna ska implicera det moraliska ansvaret som en av 
grunderna i arbetet.  
 
Vi förstod på barnen i vår undersökning att läsning för dem var något alldeles speciellt. 
Förmodligen eftersom det gav dem möjligheten att träda in i en annan värld där de både 
kunde känna igen sig själva och få respons på sitt beteende genom identifikation. Men 
också ta till sig nya insikter och erfarenheter om både livet och människor. Vi uppfattar 
det som ett växelspel mellan att dels komma in i den nya spännande världen av 
bildskapande. Dels att få placera in sig själv i en annan värld, där för att uttrycka sig i 
Freuds termer, detets drifter och behov kan få tillfredsställelse. Vi tänker att barnen kan 
få leva ut sådant som de inte kan i den verkliga världen och på så vis även upptäcka mer 
hos den egna personligheten. 
 
Det verkade som att barnen är medvetna om att något händer inom dem psykiskt när de 
läser på grund av deras inlevelse. Vi förstod också att vissa av barnen upplevde en 
fascination över sina inlevelseförmågor. Likaså föreföll det som att de tappade 
kontrollen över sig själva då de lät fantasin skena iväg och föra dem till andra miljöer 
där de återfann sig själva som andra människor. Vi förstod på så sätt att barnen får rika 
utbyten utifrån sin läsning eftersom de genom den förvärvar sig nya insikter och 
erfarenheter, och att läsningen kan tala till dem på så vis.  
 
Erfarenheternas betydelse är något som varit genomgående i uppsatsen. Det är bland 
annat genom dem som barnet kan leva sig in och få nya kunskaper, vilket också 
fungerar som drivkrafter för läsutvecklingen. Barnen hade också utvecklat en 
medvetenhet om att de utvecklats som läsare och till följd av det även deras 
läsupplevelser. Vi tror nämligen att erfarenheter av läsupplevelser för läsutvecklingen 
vidare och att upplevelserna berikas ju mer läsaren läser och utvecklas. Som 
bibliotekarierna betonade tror vi att det är viktigt om barnen får tala om 
läsupplevelserna för att utveckla förmågan att uppleva vidare, och få bättre förståelse 
för hur det sker. De talade också om att det är viktigt att uppmuntra barnen att tala om 
de bilder de ser framför sig när de läser. Bildskapandet är nämligen en annan viktig del i 
läsutvecklingen eftersom det bidrar till att läsaren får ett utbyte. Att inte kunna skapa 
bilder kan bero på att boken är för svår eller för ointressant, vilket medför att texten inte 
har talat till läsaren. Detta är något som vi tror kan vara hämmande för läsutvecklingen.    
 
Barnen har starka uppfattningar om vad de vill läsa och det är deras vilja och motivation 
som avgör vad de läser. Bibliotekarierna kan däremot påverka valet av bok och få 
barnen att acceptera andra val. Därför hade både barnen och bibliotekarierna starka 
uppfattningar om dels vad barnen ville läsa, dels vad bibliotekarierna ansåg att de skulle 
läsa. Skiljaktigheten i detta verkade dock inte utgöra någon tendens till konflikt 
eftersom barnen oftast accepterade att de inte skulle läsa en viss bok. Dessutom verkade 
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barnen imponeras av bibliotekariernas kunskaper om böcker och därför tror vi att de blir 
extra lyhörda inför bibliotekariernas rekommendationer, och även extra påverkbara. Vi 
anser dock att det är viktigt att bibliotekarierna tar hänsyn till och är medvetna om 
barnens reflexioner av sin läsning för att få underlag till utvidgade kunskaper om hur 
barn kan utvecklas vidare i sin läsning. Det leder också till en följsamhet och 
nivåanpassning som skänker barnen trygghet eftersom utgångspunkten tas i barnet och 
inte enbart från andra riktlinjer eller bibliotekariernas egna ståndpunkter. Detta var 
något bibliotekarierna i vår undersökning gjorde i sin verksamhet eftersom de 
uppmuntrade barnen att berätta om en bok när de läst ut den och att även tala om bilder 
de skapat inom sig. Sådana reflexioner tror vi är viktiga för det vi tidigare nämnt. Dels 
för barnen att bli medvetna om sig själva som läsare och att förstå vad som sker inom 
dem när de läser. Dels för bibliotekarierna att bidra till att skänka barnen den 
glädjefyllda läsningen och att utveckla dem.  
 
Det viktigaste var att läsningen skulle vara rolig och intressera barnen eftersom de i 
annat fall tappade koncentrationen och intresset till boken. Bibliotekarierna å andra 
sidan prioriterade inte det att boken ska intressera utan att barnen ska klara av att läsa i 
första hand. Barnen ska enligt bibliotekarierna inte upptäcka på egen hand vad de klarar 
att läsa eftersom det, såsom vi tolkar det, skulle bli destruktivt för deras läsning och 
uppfattningar om den. Om barn väljer böcker som verkar intressanta men som visar sig 
vara alltför svåra kan de inte ta till sig dem och få något i utbyte. Därför är det viktigt 
att, såsom bibliotekarierna gjorde, styra genom att nivåanpassa böckerna och att visa att 
det finns lika intressanta böcker bland de enklare.  I detta förhållande finner vi det vara 
viktigt att barnen vägleds av kunniga vuxna som förstår vad barnen klarar av att läsa 
och som samtidigt kan finna en passande bok som intresserar.  
 
Den utvecklingsmässiga aspekten i bibliotekariernas arbete impliceras därför 
automatiskt eftersom det är den som avgör vad barnet klarar av att läsa och kan ta till 
sig. Däremot ansåg sig bibliotekarierna inte vara hjälpta av någon stegvis modell över 
en läsutveckling utan det verkade snarare handla om ett sunt förnuft varvat med en tyst 
kunskap som vi tror utvecklas genom yrkeserfarenhet. Det är bland annat något som 
löpt som en röd tråd genom uppsatsen att stadieindelade modeller över läsutveckling 
inte är vidare tillämpbara, i alla fall inte i ett biblioteksarbete. Vi menar att det är 
viktigare om utgångspunkten tas i individens utvecklingspsykologiska nivå för att förstå 
vad hon klarar av att läsa och kan ta till sig. Enligt vår förståelse är det just det 
läsutvecklingen handlar om och såsom vetskap om den borde användas. Bibliotekariens 
förståelse av barnet påverkar vilka böcker de rekommenderar istället för vad som är 
normalt att de ska läsa. Därför blir bibliotekariens vägledande roll och kunskaper 
viktiga för barnets läsutveckling. 
 
En ytterligare del i resonemanget är det genomgående resultat vi fick fram i våra 
intervjuer att läsnivåerna varierade i samma åldersgrupp och att gränserna mellan 
nivåerna är flytande. Detta för att barnen läser på olika sätt och för olika ändamål. 
 
 
 

*** 
 

Genom hela uppsatsarbetet har vi reflekterat över vad det egentligen innebär att 
utvecklas som läsare. Utvecklas bara den som förändrar sina val av genrer och hela 
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tiden söker nya typer av böcker? Eller kan även den som hela livet uppehåller sig vid en 
och samma genre utvecklas? Vi tror inte att det beror på vad läsaren läser utan snarare 
att sättet att läsa förändras på olika vis. Vilket vi tror innebär en mer reflekterande 
läsning där läsaren lär sig att söka förståelse. Genom att testa på många olika böcker och 
att föredra kvantitativt läsande framför kvalitativt tror vi att läsaren per automatik 
kommer att utvecklas i sin läsning. Det behöver inte betyda att känslorna i 
läsupplevelsen blir starkare eller att den välutvecklade läsaren får ut mer av sin läsning, 
eller att läsningen fyller fler funktioner. Snarare en utvecklad medvetenhet och ett 
reflekterande förhållningssätt där den välutvecklade läsaren lärt sig vilka de funktioner 
är som läsningen kan ha, och även kunna välja vid vilka tillfällen de funktionerna 
behövs i livet. 
 
Som uppsatsens titel uppmanar till vill vi framhålla att en utveckling behöver stöd och 
uppmuntran för att gynnas vilket vi redan i uppsatsens inledning kunde konstatera. Vi 
har under arbetet med vår uppsats förstått den viktiga roll biblioteket kan spela i barns 
läsutveckling. 
        

7.1 VIDARE FORSKNING 

Det hade varit mycket intressant att inrikta sig på invandrarbarns upplevelser av läsning 
och deras läsutveckling för att se om de skiljer sig från svenska barns.  
 
Det hade vidare varit intressant att studera barn som inte läser, och som är ointresserade 
av att läsa. Deras reflexioner kring läsning och om deras läsutveckling skiljer sig från 
barns som tycker om att läsa. 
 
Något ytterligare intressant hade varit att följa upp samma barn efter en längre tid för att 
se huruvida deras läsning och uppfattningar av den förändrats. 
 
Det hade också varit intressant att studera barns reflexioner kring läsning utifrån ett 
annat perspektiv, exempelvis ett sociologiskt där bland annat barnens hemförhållanden 
och läsning i hemmet kunde ingå i studien. 
 
Det hade också varit intressant att studera det utifrån språkliga aspekter såsom 
läsutvecklingens betydelse fö r utveckling av språket. 
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8. SAMMANFATTNING 

För att barnet skall uppleva sin läsning på ett positivt sätt och utvecklas som läsare 
behöver det omges av en stimulerande och uppmuntrande omgivning. Bibliotekarier bör 
sträva efter att vara en del i en sådan omgivning och bidra till att ge barnen goda 
läsupplevelser för att de skall uppskatta att läsa och vilja fortsätta. Likaledes att de ska 
få ut något av det de läser och således goda läsupplevelser. För att uppnå detta som 
bibliotekarie kan det, som vi ser det, vara viktigt att ha kännedom om hur barnen 
utvecklas som läsare och vad som kan göras för att utveckla dem vidare.  
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka hur barn i åldern 11-12 år reflekterar 
kring sin läsning av skönlitteratur och hur dessa reflexioner förhåller sig till vuxnas, här 
bibliotekariers, uppfattning av barns läsning och läsutveckling för denna ålderskategori. 
Vi var intresserade av att undersöka eventuella överensstämmelser och/eller 
skiljaktigheter och vad de kan tänkas beror på. En ytterligare del har varit att undersöka 
om bibliotekarier kan påverka genom att främja eller hämma barns läsutveckling. 
Problemformuleringen har varit som följande: Hur reflekterar barn i åldern 11-12 år 
kring sin läsning av skönlitteratur och hur fö rhåller sig bibliotekarier till denna 
målgrupp, med utgångspunkt från intervjuer, tidigare forskning och teorier?  
 
Frågeställningar: 

• Hur upplever dessa barn sin läsning och sitt förhållande till litteratur? 
• Hur upplever barnen att deras läsning förändrats från lågstadiet och tidigare? 
• Vad läser barn i denna ålder? 
• Vilka synsätt förekommer om barns läsning och läsutveckling i denna 

ålderskategori bland bibliotekarier? 
  
Uppsatsen inleddes av en synops med Sigmund Freuds, Erik H. Eriksons, Jean Piagets, 
och Lev Vygotskijs utvecklingspsykologiska teorier. Dessa utgör en form av 
bakgrundsmaterial till uppsatsens senare delar. Utvecklingspsykologin utgör också 
uppsatsens perspektiv. I de resterande delarna av inledningskapitlet redovisas en 
problembeskrivning och ämnets relevans inom biblioteks- och informationsvetenskap 
(B&I). Motiveringen är att det är viktigt för bibliotekarier att känna till barns reflexioner 
av sin läsning och dessutom ha kunskaper om barns läsutveckling för att föra dem 
vidare i läsningen och för att kunna tillgodose barnens behov som användare. Det 
viktigaste torde dock vara att skapa en medvetenhet hos bibliotekarier om hur barns 
förhållande till läsning kan se ut och omsider också deras läsutveckling.  
 
I uppsatsens metodkapitel redovisas behandlingen av litteraturen som valts genom olika 
informationssökningsvägar, vad som varit framkomligt och inte. Sedan beskrivs 
metoder vad gäller intervjuerna med barn och bibliotekarier, relaterat till problem och 
tankar som uppkommit i genomförandet. Kapitlet avslutas med ett kort resonemang 
kring metod för analys.  
 
Kapitlet tidigare forskning följer en kronologisk ordning. Forskning om barns läsning 
och läsutveckling presenteras kring de olika faktorerna läsupplevelser, erfarenheter, 
påverkan och litteraturvärderingar. Frågor som berörs är varför vissa böcker är 
favoritböcker, om läsutveckling överhuvudtaget går att indela efter specifika 
ålderskategorier, vad det är som griper tag i läsaren, och vad är läsning sett ur barnets 
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perspektiv. Efter varje presentation följer en egen kort reflexion i förhållande till vår 
studie. Tyngdpunkten i tidigare forskningskapitlet ligger på svenska och nordiska 
studier eftersom vårt intresse för dessa har varit störst. 
 
Uppsatsens teorikapitel presenterar läs- och litteraturforskares teorier om dels 
läsutveckling och läsupplevelser i samklang med reader-responseskolan, värderingar 
och vuxnas förhållningssätt till barns läsning. Teorierna har varit tämligen olika 
varandra, representerande olika aspekter på läsning. Därför har de kunnat belysa 
uppsatsens ämne utifrån intressanta synvinklar. Appleyards och Thomsons teorier 
indelade människans läsutveckling i olika stadier som de menade att läsaren avancerar i. 
Psykoanalytikern Holland och psykologiforskaren Nell behandlade läsningen ingående 
genom djupdykningar i människans inre psykiska värld då hon läser. Den danske 
docenten Larsen belyste i sin modell upplevelseläsningen och läsarens förhållande till 
texten och att förmågan till reflexion är viktig och avgörande för inlevelse i läsningen. 
Rogers och May behandlade värderingar, som Rogers menade är en mänsklig instinkt. I 
relation till May ställs de vuxnas värderingar av barnlitteratur på sin spets då hon 
belyser felet med att vuxna utgår från sina egna premisser. Rosenblatt fokuserade på 
läsupplevelser och i samklang med vissa andra teoretiker betonade hon hur individuell 
läsningen är.  
 
I uppsatsens resultatredovisning analyseras intervjuerna av barn och bibliotekarier. 
Redovisningen av intervjuer med barnen är strukturerad efter olika teman som 
framkommit i analyserna, bland annat: läspreferenser, hur läsningen förändrats och att 
leva sig in i böcker. Intervjun med bibliotekarierna följer därefter, i vilken deras 
förhållningssätt till barn och deras läsning framkommer.  
 
I analysen förs en analyserande diskussion utifrån uppsatsens frågeställningar i vilken 
de tre delarna intervjuer, tidigare forskning och teorier behandlas parallellt. I detta 
kapitel försöker vi sålunda svara på våra frågeställningar med hjälp av de ovan nämnda 
delarna. Resultaten visar att barn föredrar mysterieböcker och kompisböcker och att 
böcker ska vara rika på handling. Huvudpersonerna i böckerna ska helst vara så verkliga 
som möjligt för att berättelsen ska uppfattas som trovärdig och underhållande att läsa. 
Huvudpersonerna är också ofta äldre än barnen själva eftersom det blir mer spännande 
då. Barn är också medvetna om att deras läsning förändrats på grund av att de kan förstå 
mer idag än tidigare, därav tror de också att deras läsupplevelser förändrats. Barn 
upplever att de lär sig utifrån sin läsning om dels det språkliga, dels andra människor 
och världar. Resultatet visar också att barnen lever sig in i läsningen och vissa kan gå 
från betraktarrollen till att uppleva sig som medpelare i boken. Överlag upplever barnen 
ett stort nöje i att läsa.  
 
I undersökningsresultaten med bibliotekarier framkom att de försökte påverka barnets 
läsning i stor utsträckning genom olika metoder, och läsfrämjande åtgärder. Resultatet 
visar också att bibliotekarierna  styrde barnens utveckling genom att påskjuta och i andra 
fall förbjuda barnen att läsa vissa böcker om böckerna ansågs vara för svåra eller om de 
var avsedda för en äldre åldersgrupp.   
 
I uppsatsens slutdiskussion behandlas uppsatsens huvudfråga utifrån olika resultat som 
ansetts vara viktigast i vår undersökning. Huvudresultaten visar att läsnivåerna kan vara 
varierande i samma åldersgrupp. Likaså att gränserna mellan nivåerna kan vara flytande 
eftersom barn läser på olika sätt och för olika ändamål. Det visar också att 
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bibliotekarierna inte är hjälpta av någon stadieindelad modell över en läsutveckling 
eftersom en sådan inte ser till den enskilde individen. Bättre är att ta utgångspunkt i 
individen och dess utvecklingspsykologiska utvecklingsnivå och tidigare läserfarenheter 
för att bestämma, rekommendera och anpassa böcker. Det finns också skiljaktigheter 
mellan barns och bibliotekariers förhållningssätt som ska ses som berikande och att de 
ska mötas och lära av varandra. Det leder till en följsamhet och nivåanpassning då barn 
och bibliotekarier är lyhörda inför varandra.   
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BILAGOR 

BILAGA 1 
 
Brev till klassföreståndaren 
 
Hej 
 
Vi är två studenter som studerar vid institutionen för Biblioteks- och 
Informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Denna termin skriver vi en 
magisteruppsats som kommer att behandla barns läsning. Vi undrar därför om det finns 
möjlighet att vi intervjuar 6 barn från din klass om hans/hennes läsning. Det vi är 
intresserade av att undersöka är vad barnen tycker, tänker och känner när det gäller 
läsning. Vi gör därför ingen skillnad när det gäller vad barnen läser (det kan vara såväl 
skönlitterära böcker, som faktaböcker och serietidningar). Vi skulle vilja att du valde ut 
6 barn som gillar att läsa och som frivilligt vill ställa upp på intervju. 
 
Eftersom tiden är knapp för vårt uppsatsarbete undrar vi om det finns möjlighet att 
redan vecka 8 genomföra intervjuerna. Vi skulle verkligen uppskatta och vara 
tacksamma över möjligheten att få intervjua barnen och tror att det kan tillföra arbetet 
mycket. Vi bifogar i detta mail en förfrågan och information om intervjun till barnens 
målsmän. Endast de barn vars målsman har givit oss tillstånd kommer att intervjuas.  
 
Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga uppgifter 
som kan göra att barnen identifieras kommer utlämnas. Endast vi och vår handledare 
kommer att ha tillgång till materialet.  
 
Hör av dig så fort du kan e-mail på dagtid och hemtelefon på kvällstid.  
 
Med vänliga hälsningar 
Emma Warén 
S031971@utb.hb.se 
033-120736 
 
Sofia Johansson 
Annasofia.johansson@home.se 
031-33 88 602 
Till vårdnadshavare för…………………………………………… 
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BILAGA 2 
 
Brev till målsman 
 
Hej 
 
Vi är två studenter som studerar vid institutionen för Biblioteks- och 
Informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Denna termin skriver vi en 
magisteruppsats som kommer att behandla barns läsning. Vi undrar därför om det går 
bra att vi intervjuar ditt barn om hans/hennes läsning. Det vi är intresserade av att 
undersöka är vad barnen tycker, tänker och känner när det gäller läsning. Vi gör därför 
ingen skillnad när det gäller vad barnen läser (det kan vara såväl skönlitterära böcker, 
som faktaböcker och serietidningar). 
 
Intervjuerna kommer att genomföras på skolan under skoltid vecka 8. Vi skulle 
verkligen uppskatta och vara tacksamma över möjligheten att få intervjua ditt barn och 
tror att det kan tillföra arbetet mycket. Endast de barn vars målsman har givit oss 
tillstånd kommer att intervjuas. Självklart kommer barnen att tillfrågas om de vill vara 
med. 
 
Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga uppgifter 
som kan göra att barnen identifieras kommer utlämnas. Endast vi och vår handledare 
kommer att ha tillgång till materialet.  
 
För att kunna planera vårt arbete och intervjuerna är vi tacksamma om ni lämnar 
svarstalongen till ert barns klassföreståndare så fort som möjligt.  
 
Du får gärna kontakta oss om det är något du undrar över via e-post eller hemtelefonen 
under kvällstid. 
 
Med vänliga hälsningar 
Emma Warén 
S031971@utb.hb.se 
033-120736 
 
Sofia Johansson 
Annasofia.johansson@home.se 
031-33 88 602 
 
Svarstalong-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
JA Jag ger tillstånd att mitt barn blir intervjuat 
 
NEJ Jag ger INTE mitt tillstånd att mitt barn blir intervjuat 
 
Målsman för:……………………………………………………….. 
 
Datum:……………………………………………………………… 
 
Underskrift:……………… 
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BILAGA 3 
 
Intervjufrågor till barnen 
 
Vilka böcker har du läst den senaste tiden? 
 
Har du någon/några favoritbok? 
 
Berätta för mig första gången du såg boken du läser nu. 

- kan du berätta vad du trodde? 
- När du läser den – tycker du att den var som du trodde den skulle vara? 

 
Vill du beskriva en berättelse du nyligen läst. 
 
Har du slutat att läsa någon bok innan den var slut för att den var tråkig? Berätta vad du 
inte tycker om i boken/eller i boken du läser? Berätta om något som är tråkigt? 

 
Finns det något du tycker är konstigt? 
Finns det något som överraskar dig? 
Finns det någon bok som du har avslutat innan den var slut för att den var tråkig? 
När du läser vissa böcker kan du då känna att du börjar tänka på annat och det är svårt 
att koncentrera sig? 
Vad är det för typ av böcker som gör att det blir så? 
  
Har du läst någon bok som du tycker var för lätt? 
Hur är en bok om den är för lätt? 
 
Tror du det är lättare att tycka om en bok om du har varit med om det som händer i den? 
Eller om handlingen är så verklig så den skulle kunna ha hänt här på skolan? 
 
Brukar du läsa likadana böcker, bara hästböcker, bara mysterier etc? 
Tycker du inte det blir tråkigt att bara läsa samma? 
Brukar du kunna lista ut hur boken skall sluta? 
  
Om en bok är bra läser du fortare då? 

- hör du orden inne i huvudet? 
- vems röst? Tänker du på författaren som han/hon som berättar boken, eller är det 

någon person i boken som berättar? 
- Brukar du läsa om böcker igen? Om ja: varför gör du det?  
(Brukar du bli överraskad? Läser du fort eller långsamt? Tycker du den blir roligare 
eller mindre rolig?) 

 
Vilka personer i berättelsen blev du mest intresserad av? 

- Hur brukar huvudpersonerna vara i böckerna? 
- är det berättelsens viktigaste person? 
- Vilka personer tycker du inte om? 
- Påminde någon av personerna om någon du känner? 
- Vill du vara som huvudpersonen? 
- Vad är det som gör att du vill vara som huvudpersonen? 
- Vad är det för egenskaper som du tycker är bra/dåliga med huvudpersonen? 
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Brukar du leva dig in i det du läser? 

- brukar du tycka att allt händer dig som om du var med i berättelsen? 
- eller tycker du att du står utanför utan att själv vara med och bara ser på? 
- Om du tyckte du stod utanför, upplevde du att du stod bredvid personerna, 

ibland kanske du var ovanför som i en helikopter. 
- När du läser en berättelse ser du då det framför dig som en film? 
- Brukar du känna dig som personer i berättelsen? 

 
Vad tycker du en bra bok ska handla om? 
 
Tänk tillbaka på någon eller några böcker som du läst och som du tyckte extra mycket 
om. Kan du beskriva vad det var som gjorde att du tyckte så mycket om den/dem?  
Var det någon speciell känsla som kände i och med detta?  

 
Tycker du det är kul att prata om böcker efter att du har läst?  

- Pratar ni i klassen? Bland kompisar? Hemma? 
- Tror du att du har en egen syn på en bok du läser som inte är samma som din 

kompis? 
- När du har läst en bok känner du då kanske att den skulle passa för någon du 

känner? 
- Varför tror du att en viss bok skulle passa din kompis till exempel? 

 
Kommer du ihåg vad du hade för favoritböcker på lågstadiet eller tidigare? 

- vad tyckte du var roligt i böckerna då? 
- Tror du att du upplever böcker på ett annat sätt idag än när du var mindre? Hur? 
- Lever du dig in i böckerna lättare nu än när du var yngre? 
- Varför tror du det? 
- Läser du om böcker igen som du läste när du var liten? 
- Upplever du den på samma sätt idag som då? 

 
Vad brukar du vilja göra när du läst ut en bok? 

- kan böcker ge dig lust att rita, spela teater, skriva själv? 
- Vilka i så fall? 

 
Varför läser du? 

- Tror du att läsningen kan lära dig något? 
- Nya erfarenheter? 
- Lära sig något om människor, och om världen? 

 
Kan det vara så att det finns böcker som du helst vill behålla för dig själv? 
 
Vart får du tag på böcker (tipsar bibliotekarien, kompisar, hemma)? 
Om läraren, förälder eller bibliotekarie tipsar dig om en bok brukar den vara bra?   
Tycker du biblioteket har bra böcker? 
 
Tror du att du har utvecklats som läsare? På vilket sätt? 
Varför tror du att vuxna vill att du ska läsa? 
Använder du egna erfarenheter och kunskaper på något sätt när du läser? Tror du att de 
hjälper dig att förstå berättelser? 
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Brukar du få ut något när du har läst ut en bok, ex. nya åsikter, tankar, nöje, 
erfarenheter? 
 
Tycker du att karaktärerna ska vara realistiska, att de ska vara verklighetsnära? Hur 
avgör du om de är det eller inte, om de alltså är som om de kunde levat i verkligheten, 
eller om de faktiskt inte skulle kunna finnas på riktigt, hur märker du det? 
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BILAGA 4 
 
Intervju med bibliotekarier 

 
• Hur går ni praktiskt tillväga då ni skall rekommendera böcker till barn? Ser ni 

till vart de befinner sig i utvecklingen? Mognad? 
 
 
• Kan ni se en läsutveckling hos barnen? På vilket sätt? 

 
 
• Är det oväsentligt/löjligt att tänka på barnets utvecklingspsykologiska nivå då ni 

skall rekommendera böcker 
 
 
• Kan det vara bra att som bibliotekarie känna till exempelvis Piagets teorier om 

utveckling?  
 

 
• Har ni förvärvat er sådana teorier? I så fall var?  
 
 
• Puffar ni på barnen och försöker ni bredda deras läsning?  

 
 
• Är det bra att puffa eller skall barnen själva få utveckla sig i sin takt? Kan det 

vara bra att puffa någon gång och i så fall varför? 
 
 
• Vad tycker ni är viktigt att barnen upplever eller får ut av sin läsning? 

 
 
• Pratar ni med barnen om deras läsupplevelser i biblioteket? Brukar barnen vilja 

det? 
 
 
• Underlättar det att dela in läsutvecklingen i olika stadier eller kan det snarare 

begränsa?  
 

 
• Vad kan bibliotekarier göra för att utveckla läsningen hos barnen? 
 
 
• Skulle vår uppsats vara viktig för er? 

 
 
 


