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Ett barn ensamt med sin bok skapar någonstans inne i själens 
hemliga rum egna bilder, som överträffar allt annat. Sådana 
bilder är nödvändiga för människan. Den dagen barnens 
fantasi inte längre orkar skapa dem, den dagen blir 
mänskligheten fattig. Allt stort som skedde i världen, skedde 
först i någon människas fantasi, och hur morgondagens värld 
ska se ut beror till stor del på det mått av inbillningskraft som 
finns hos de där som just nu håller på att lära sig läsa. Därför 
behöver barnen böcker. 

Astrid Lindgren 
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Abstract:  The aim of this master thesis is to investigate and illustrate the  

measures that parents, teachers and school librarians can take  
in order to influence children’s reading, and, more importantly, how  
these attempts performed by the adults in the child’s environment affect 
the reading habits of the child. 
 
The methods used include qualitative interviews, undertaken with  
eight students/children, their teacher and a school librarian, and an  
observation of a book talk in the studied class. Considering that no  
interviews have been executed with the parents, the results presented  
regarding the parents’ prospects of encouraging children’s reading,  
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and analysed as such. 

 
Three different theories have been employed in order to elucidate  
the results of the study; Bourdieu’s theory about the cultural capital  
transmitted from parent to child; Aidan Chamber’s theory on the  
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The results of the study concur with Bourdieu’s theory, in that the  
children’s reading habits in most cases seem to have been affected  
by the amount of involvement that the parents have given to promote  
their reading. Similarly, Chambers theory about the book talk has  
proved to be applicable on the examined group. Concerning the  
Limberg theory, the study shows that the library in question at present 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 
Idag när boken fått stark konkurrens av andra medier har andelen barn som läser sjunkit 
stadigt. I Kulturstatistik 2002 går att utläsa att mellan 1984 och 2000 minskade det antal 
småbarn (det vill säga 3-8-åringar) som läste i en bok varje dag, eller snarare fick en 
bok läst för sig, med nästan 20 procent – från knappt 90 till 70 procent. En 
genomsnittlig dag år 2000, läste nästan lika många en bok som tittade på tv, nämligen 
ca 70 procent. Dock skilde sig tiden hur länge de två aktiviteterna utövades avsevärt: 
man läste böcker i ca 15 minuter och tittade på tv i nästan en och en halv timme.1 Trots 
ökad konkurrens från andra medier har emellertid bokläsningen räknat i tid (alltså den 
tid man läser böcker på fritiden) ökat en aning under perioden 1989-1998. Detta kan 
delvis förklaras av skolans och bibliotekens insatser riktade mot barn och ungdomar för 
att öka intresset för skönlitteratur; på sina håll har till exempel skönlitteratur fått ersätta 
traditionella läromedel. Den marginella ökningen av bokläsningen gäller emellertid 
endast de barn och ungdomar som uppgivit att de faktiskt läser på fritiden. Under 
samma period har nämligen andelen som inte alls ägnar sig åt detta fördubblats, något 
som indikerar ökade klyftor vad gäller bokläsningen: Den andel barn och ungdomar 
som läser, läser mer, men samtidigt ägnar sig allt färre åt läsning som 
fritidssysselsättning. 2 
 
Det krävs sålunda mer än bara god tillgång till litteratur – man måste medvetet arbeta 
för att förändra attityder och göra allt kring böcker och läsning till något positivt. Därför 
har många läsprojekt satts igång, varav många med statligt understöd. Både skola och 
bibliotek har en cent ral roll när det gäller att förmedla litteratur för barn och det är 
barnen som är de största kunderna på biblioteken. 3 
 
Att läsa innebär bland mycket annat en möjlighet att få en inblick i hur en annan 
människa tänker. Man kan gå utanför sina egna referens ramar och få uppleva saker som 
man annars inte skulle ha fått vara med om. Läsning utgör en god grund för 
utvecklingen av såväl barnets språk och allmänbildning som den empatiska förmågan, 
och kan ge insikter i andra människors levnadsförhållanden. Läsningen är ett utmärkt 
verktyg för att tillgodogöra sig nya kunskaper. Från facklitteraturen kan vi lära oss om i 
princip vad som helst; i detta hänseende är dock inte heller skönlitteraturen att förakta. 
Från skildringar om andra människors liv finns mycket att lära både om oss själva och 
om andra. Skönlitteraturen ger också en mer dynamisk kunskap, till skillnad från 
faktaböckernas statiska och fragmentariska uppräknande av information. 4 
 
                                                 
1 Kulturstatistik 2002, s. 211. 
2 Johnsson-Smaragdi, Ulla, Jönsson, Annelis 2002. TV och bokläsning – samspel eller konkurrens?: 
Bokens ställning i mediekonkurrensen över tre decennier, s. 10ff. 
3 Kåreland, Lena cop. 2001. Möte med barnboken: Linjer och utveckling i svensk barn - och 
ungdomslitteratur, s. 18ff. 
4 Amborn, Helen & Hansson, Jan 1998. Läsglädje i skolan: En bok om litteraturundervisning tillsammans 
med slukarålderns barn , s. 24. 
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Läsandet kan också utgöra en viktig del i samvaron mellan vuxna och barn. Att läsa en 
bok tillsammans och sedan få höra hur barnet har uppfattat den och hur den relateras till 
barnets egen verklighet, är ett sätt att lära känna sitt barn och få en inblick i hur det 
tänker. Genom att läsa tillägnar sig barnen också kulturarvet. Barnen lär sig att känna 
igen det som förknippas med deras kultur genom att läsa böcker med bilder och text, 
vilka både visar och handlar om saker som finns i deras vardag, sådant som barnen kan 
känna igen från sin egen omgivning.5 
 
Om barns läsvanor befästs tidigt är chansen större att de håller fast vid dem när de är 
äldre. I arbetslivet blir det allt viktigare att kunna uttrycka sig skriftligt i princip oavsett 
vilken bransch man befinner sig i. Att läsa utvecklar den språkliga färdigheten – man får 
en vana att uttrycka sig och kan utveckla sitt språk. I dagens samhälle blir det allt 
ovanligare med okvalificerade arbetsuppgifter, vilket kan innebära att den som inte 
klarar skolans och det övriga samhällets krav kan hamna på efterkälken.  
Författaren Torgny Karnstedt formulerar sig så här: 

 
Läskunnigheten har ett samhälleligt perspektiv, demokratin 
förutsätter läskunniga, reflekterande, kritiskt tänkande 
medborgare. Men det finns också ett individuellt perspektiv. 
För den språkfattige är det en personlig katastrof att inte 
kunna förmedla sina tankar och känslor.6  

 
För att kunna förmedla sin verklighet till andra gäller det att kunna göra sig förstådd, 
något som möjliggörs av ett väl utvecklat språk. Ett sådant kan få en människa att känna 
sig delaktig i saker som sker omkring henne, därför att hon genom sin förmåga att 
uttrycka sig också kan påverka.7 Det är alltså viktigt för individen att få tillgång till de 
redskap som behövs för att hävda sig i samhället, och läsförmågan är ett av dessa. I sin 
utredning Läsarna och demokratin talar Anders Johnson om hur läsförmåga kan 
definieras på olika sätt. Att vara ”mekaniskt” läskunnig, alltså att kunna ta sig igenom 
en text är inte alltid tillräckligt: Johnson hävdar att för att bli framgångsrik i samhället 
krävs det att man är litterat. 

 
Att vara litterat innebär att man har tillägnat sig det sätt att 
tänka (och därmed tala) som följer av verklig läskunnighet och 
som bl. a. innebär en förmåga att föra abstrakta resonemang. 
Att vara litterat innebär att man har grundlagt goda läsvanor 
och ser det som ett livslångt projekt att upprätthålla och 
utveckla sin läsförmåga. 8 

 
Vi ser alltså att läsning ur många synvinklar är något som kan ha en avgörande 
betydelse för individen. Förutom att språket utvecklas, är läsning ett utmärkt sätt att 
inhämta information och kunskap och den kan utgöra en länk mellan barn och vuxna i 
deras kommunikation med varandra. Till följd av detta ökar möjligheterna för ett barn 
att få framgång i livet och fungera väl i samhället. Vi anser därför att det är mycket 
viktigt att vuxna uppmuntrar barn till att läsa böcker av alla de slag och visar barnen att 

                                                 
5 Rimsten-Nilsson, Kerstin 1990. Barnböcker och läslust, s. 18ff. 
6 Karnstedt, Torgny 2000. Inledning. Ge ett språk till alla barn. Som fisken i vattnet: Barnens väg till 
språk och läsande: En idébok , s. 21. 
7 Rimsten-Nilsson 1990, s. 23. 
8 Johnson, Anders 1998. Läsarna och demokratin: Ett brev till det läsande Sverige , s. 38. 
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böcker kan tjäna som informationskällor samtidigt som de kan skänka njutning. Både 
föräldrar och skola har en stor roll i detta; föräldrarna främs t i det initiala skedet av 
barnets liv och därefter agerar skolan och föräldrarna tillsammans. 
 

1.2 Bakgrund till ämnesval 
 
Vårt intresse för just barns läsvanor väcktes under en kurs i biblioteks- och 
informationsvetenskap då vi skrev en mindre uppsats om indexering av skönlitteratur. 
Under en intervju med en bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet (SBI) fick vi, lite 
en passant, upp ögonen för ämnesområdet barn och läsning och bestämde oss för att 
utforska det närmare. Vi anser att läsandet har stor betydelse i en människas liv. Det är 
därför mycket viktigt att uppmuntra barn till att läsa böcker av alla de slag och att visa 
dem att böcker kan tjäna som informationskällor samtidigt som de kan skänka njutning. 
Vi kommer båda från hem där vi blivit uppmuntrade att läsa och vårt intresse för läsning 
har i högsta grad präglat våra liv, inte minst med tanke på att vi valt att utbilda oss till 
bibliotekarier. Att studera hur ett läsintresse uppstår och vilka faktorer som påverkar, 
anser vi har relevans för ämnesområdet Biblioteks- och informationsvetenskap. 
Bibliotekarier behöver få kunskap om olika användargrupper för att kunna förstå deras 
bakomliggande behov. 
 

1.3 Problem 
 
Den statistik som vi presenterat pekar på att läsningen minskat hos små barn. Detta ser 
vi som ett problem, eftersom dessa barn går miste om de positiva effekter av läsning 
som vi tagit upp i inledningen. Som vi ser det är det flera olika faktorer som spelar en 
roll i utvecklingen av barns läsning. Föräldrarna har den första och förmodligen den 
största betydelsen. När barnet sedan börjar skolan, blir även lärare och skolbibliotekarie 
betydelsefulla som inspirationskällor. Hur förvaltar de vuxna i barnets omgivning denna 
roll? 
 
Vår övergripande problemformulering gäller om och på vilka sätt hemmet, det vill säga 
föräldrarna kan stimulera barns läsintresse, samt om och i så fall hur skolan respektive 
skolbiblioteket arbetar läsfrämjande. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att söka belysa på vilka sätt de vuxna i hemmet respektive 
skolan och skolbiblioteket påverkat och fortfarande påverkar dessa barns läsvanor. 
Detta gör vi dels genom kvalitativa intervjuer med åtta barn, en klasslärare och en 
lärarbibliotekarie, dels genom en observation av ett boksamtal  

 
• Hur ser barnens läsvanor ut? 
• Har föräldrarna enligt vad som framkommer i intervjuer med barnen stimulerat 

barnens läsning och i så fall på vilka sätt?  
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• Är de barn som fått kulturell stimulans i hemmet mer benägna att bli 
intresserade av läsning och har familjens kommunikationsklimat enligt vad som 
framkommer i intervjuer med barnen någon betydelse i detta avseende? 

• Hur arbetar läraren respektive skolbibliotekarien enligt vad som framkommer i 
intervjuer med barnen för att främja barns läsintresse? 

• Kan de elever som inte fått ett läsintresse med sig hemifrån kompenseras genom 
skolans och skolbibliotekets läsfrämjande åtgärder, och hur arbetar man för att 
upprätthålla det befintliga intresset för läsning? 

 

1.5 Avgränsningar 
 
När man talar om hemmet som en inverkande kraft på barns läsning, kommer man osökt 
in på föräldrarnas socioekonomiska status. Mycket forskning pekar på att denna spelar 
en roll, dels för hur mycket barnen läser, dels för vad de läser.9 Eftersom det är barn 
som ska intervjuas är emellertid den socioekonomiska aspekten känslig att behandla. Av 
etiska skäl har vi därför valt att inte fokusera på denna. 
 
Vi har valt att intervjua en specifik åldersgrupp, 11-åringar (femteklassare), som i de 
flesta fall har kommit igång med sin läsning, och också förmodligen hunnit utveckla en 
läsprofil.  
 

1.6 Definitioner 
 
När man talar om läsning, kan detta förstås gälla all sorts läsning: böcker, tidningar, 
tidskrifter etc. De läsvanor som vi är intresserade av gäller alla böcker som barnet läser 
på sin fritid och har någon form av utbyte av, såväl skönlitteratur som faktaböcker. 
Viktigt att tillägga är att vi inte lägger någon värdering vid annan sorts läsning. 
 
Vidare avser vi med bibliotek: skolbibliotek. När vi talar om skolbibliotekets resurser, 
avses resurser såväl i form av personal som rent ekonomiska tillgångar. Det vill säga: 
anslag. 
 
Läsfrämjande åtgärder får sägas vara de åtgärder som föräldrar, lärare och 
skolbibliotekarie vidtar för att öka barnens intresse för att läsa. 
 

1.7 Disposition 
 
Efter det inledande kapitlet, följer ett kapitel där vi behandlar de teoretiska 
utgångspunkter vi valt: Pierre Bourdieus teori om det kulturella kapitalet, Aidan 
Chambers tankar om boksamtalets läsfrämjande verkan och Louise Limbergs teori kring 
hur skola och skolbibliotek kan samverka i läsfrämjande riktning. 

                                                 
9 Se: Nilsson, Per cop. 1994. Den allvarsamma fritiden: En litteraturstudie av undersökningar om barns 
och ungdomars fritids- och kulturvanor, s. 66. 
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Kapitel 3 innehåller en genomgång av litteratur inom ämnesområdet barn och läsning.  
 
I kapitel 4 presenterar vi två magisteruppsatser där näraliggande undersökningar gjorts. 
 
I kapitel 5 redogör vi för vårt metodval, våra tankar kring urval och genomförande samt 
en presentation av hur vi analyserat vårt empiriska material. 
 
Kapitel 6 behandlar själva undersökningen, barnintervjuer, observation samt intervjuer 
med klasslärare och skolbibliotekarie. 
 
I kapitel 7 analyserar vi de resultat vi fått ut av de olika intervjuerna och observationen 
samt knyter an till de teoretiska utgångspunkterna 
 
I kapitel 8 diskuterar vi våra resultat, samt presenterar vilka slutsatser vi dragit av vårt 
arbete. 
 
Kapitel 9 består av en sammanfattning. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenterar vi de teoretiska utgångspunkter vi har för det vi vill 
undersöka: den kulturella uppväxtmiljöns (hemmets) påverkan på läsintresset, skolans 
möjligheter att stimulera läsintresset via boksamtal och betydelsen av skolbibliotekets 
integrering i skolarbetet. 
 

2.1 Hemmet: Kulturellt kapital som lässtimulerande faktor 
 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu använder sig av termen “kapital” för att 
beskriva de tillgångar av symbolisk eller ekonomisk karaktär som människor besitter. 
Den som av andra människor är aktad och ansedd och som av olika anledningar ses som 
hedervärd och överlägsen, innehar symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet ”är det 
som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde”. Det 
kulturella kapitalet är det som Bourdieu laborerar mest med. Med detta avses 
exempelvis högre utbildning, kunskap om litteratur och att kunna tala och skriva på ett 
kultiverat sätt.10  
 
Det kulturella kapitalet är dock inte något som nödvändigtvis behöver knytas till 
föräldrars utbildning eller ekonomiska tillgångar, utan ett barn som kommer från en 
familj som kort och gott är välinformerad och benägen ”att investera i 
utbildningssystemet”, kan med hjälp av detta förvärva kulturellt kapital. Bourdieu anser 
att barnets resultat i skolan i hög grad är avhängigt det nedärvda kulturella kapitalet.11 
Termen kulturellt kapital kan jämföras med det ”sociala arvet” som innebär att barnen 
ärver makt eller vanmakt, pengar eller fattigdom. Denna term användes på 1960-talet 
som ett försök att förklara exempelvis varför vissa utbildade sig och andra inte. Det 
kulturella kapitalet står öppet för alla att förvärva, men Bourdieu anser att ”en elev som 
ärvt en myckenhet kulturellt kapital har statistiskt sett goda chanser att förvärva ett 
värdefullt utbildningskapital och att erhålla ett välavlönat arbete”. 12 
 
Bourdieu hävdar även att skolan har en avgörande betydelse vad gäller att identifiera 
skillnader i barns kulturella bakgrund. Han menar att dessa skillnader av skolan inte får 
behandlas som medfödda egenskaper eller begåvning istället för det som de verkligen 
är, nämligen sociala skillnader. En sådan inställning från skolans sida skulle lämna de 
barn som har fått en dålig start chanslösa. Istället bör skolan utgå ifrån att alla barn har 
potential men att de startar från olika utgångspunkter – alltså måste en del barn få extra 
hjälp med att lära sig att läsa. Man hamnar annars i en cirkel där kulturellt kapital drar 
till sig kulturellt kapital, och de som redan från början stått utanför har ingen möjlighet 
att ta sig in. 13 Enligt Bourdieu är detta också vad som ofta inträffar: de barn som under 

                                                 
10 Broady, Donald 1991. Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin, s 169. 
11 Bourdieu, Pierre 1989. Distinction: A social critique of the judgement of taste, s. 280. 
12 Broady 1991, s. 175. 
13 Bourdieu, Pierre 1968. Outline of a sociological theory of art perception. International social science 
journal. Vol. XX, No. 4, s. 607. 
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sin uppväxt skaffat sig kunskaper får ett försprång i skolan tack vare sitt nedärvda 
kapital, ett kapital de har nytta av i inlärningsprocessen. Detta leder i sin tur till 
förvärvandet av ekonomiskt kapital i form av en bra utbildning som ger ett bra arbete, 
något som i sin tur leder till förvärvandet av mer kulturellt kapital. 14 
 
Bourdieu talar i termer av intellektuella och icke-intellektuella, snarare än om 
socioekonomiska skillnader. De intellektuella är inte nödvändigtvis välbeställda – oftast 
anses de vara motsatsen – men de är människor som arbetar med konst, litteratur, 
vetenskap etc.15 Enligt Bourdieu är det familjer som redan är rika på kulturellt kapital, 
som lägger ned störst möda på att upprätthålla detta förhållande även i familjens nästa 
generation, medan familjer som har ett stort ekonomiskt kapital tycker det är viktigare 
att detta förs vidare till barnen. 16 Bourdieu anser att de som vuxit upp i en miljö där de 
omedvetet fått sig serverat kulturella kunskaper, ofta ser dessa kunskaper som resultatet 
av en särskild begåvning. I själva verket är det ett arv det är frågan om, ett arv som 
förmedlats från föräldrar till barn under deras uppväxt: kulturarvet.17 
 

2.1.1 Hur vi applicerar Bourdieus teori på vårt problem 
 
Vi frågar oss om de barn som har ett nedärvt kulturellt kapital är mer benägna att bli 
intresserade av läsning. En stor del av förvärvandet av det kulturella kapitalet är just att 
läsa böcker. I Bourdieus tabell över indikatorer på människors kulturella praktik, står 
läsning av böcker överst på listan. 
 
Hemmet har en avgörande betydelse för barns förvärvande av kulturellt kapital. 
Föräldrarna kan förse barnen med kulturellt kapital genom sitt engagemang och sin 
inspiration. Som vi redan konstaterat anser Bourdieu att de föräldrar som själva besitter 
ett högt kulturellt kapital är mest benägna att försöka föra detta vidare till sina barn. Vi 
vill i vår undersökning, utifrån det underlag vi har, söka svar på om de barn vars 
föräldrar läser för dem, tar dem till biblioteket, köper böcker till dem och allmänt aktivt 
försöker utrusta dem med kulturellt kapital, blir läsande individer. Vi hoppas på att våra 
intervjuer kommer att ge oss svar på hur det sett ut för de barn som vi intervjuar och om 
detta kan relateras till hur deras läsintresse ser ut i dagsläget. 
 
Vi fokuserar alltså på de faktorer som samverkar för att skapa en uppväxtmiljö som 
bidrar till att ge ett kulturellt kapital vilket i sin tur bidrar till att barnet blir läsare. 
Utifrån Bourdieus teori kan man anta att ett barn som kommer från en läsande miljö har 
gynnsamma förutsättningar för att fortsätta att läsa. 
 

                                                 
14 Broady 1991, s. 213f. 
15 Broady, Donald 1992. Förord. Ingår i Bourdieu, Pierre, Texter om de intellektuella: En antologi, s. 10f. 
16 Bourdieu 1989, s. 279. 
17 Bourdieu 1968, s. 608. 
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2.2 Chambers teori om boksamtalet som läsfrämjande åtgärd 
 
Boksamtalet är en metod som man i skolan kan använda sig av för att främja barns 
läsning. Den engelske barn- och ungdomsbokförfattaren och litteraturpedagogen Aidan 
Chambers anser att man genom att samtala om en bok får ökad förståelse för den, något 
som i hög grad bidrar till att läsandet blir till en lustfylld upplevelse.18 Boksamtal lär 
barn att förutom att samtala om de böcker de har läst, bli goda lyssnare. Chambers 
betonar den viktiga roll samtalet spelar i våra liv. Det är först när man hör sig själv 
uttala saker högt, som man kan få grepp om de tankar man bär på. Samtalet spelar en 
grundläggande roll i det läsfrämjande arbetet och det är viktigt att man som lärare/vuxen 
ser till att barnet omges av en inspirerande miljö som inbjuder till samtal. Har man 
böcker lätt åtkomliga och om man får böcker lästa högt för sig, kan man bättre 
tillgodogöra sig ett boksamtal.19 
 
Människor försöker både i sina liv och då de läser skapa ordning i kaos – man vill se 
sammanhang och letar efter mönster. Dessa mönster kan även finnas utanför texten, i 
läsarens verklighet, i olika minnesbilder. Att kunna relatera till sitt eget liv är enligt 
Chambers en viktig del av den läsupplevelse och det nöje man får av en bok. 
Boksamtalen, ”jag undrar”-samtalen, liknar vardagssamtal i och med att frågorna inte är 
systematiska och egentligen inte leder till några fastställda svar.20 När man diskuterar en 
text tillsammans med andra kan man nå en djupare förståelse beträffande textens 
innebörd än vad man fått på egen hand. Genom att samtala med andra kan man få 
insikter som annars inte varit möjliga.21 
 
Under boksamtal är det mycket viktigt att läraren visar att han/hon verkligen vill ta del 
av olika läsupplevelser, och att barnen verkligen känner att det är deras ärliga 
upplevelse som ska fram, även om de skulle ha negativa åsikter om det lästa. 
Grundtanken är att allt är värt att berätta.22 Chambers poängterar att man ska undvika att 
fråga ”varför?” under ett boksamtal – det kan upplevas som hotfullt och förhörsliknande 
och i stället låsa barnen. Om man istället frågar ”jag undrar…” inbjuder man till 
samtal.23 Resultatet av ett samtal ska vara att man kommer längre än att konstatera det 
som ligger i öppen dager. För att komma på djupet måste man gå vidare och fundera 
över varför man kommit fram till det man vet. I det här sammanhanget kan det, enligt 
Chambers vara fruktbart att fråga ”Hur vet du det?”. 24 Under boksamtalet ska läraren 
inta en avvaktande roll och vara noga med att inte låta de egna åsikterna påverka de 
övriga samtalsmedlemmarna. Barnen måste känna sig trygga i situationen och verkligen 
bli övertygade om att allt är värt att berättas.25 Läraren bör dessutom vara så säker i sin 
lärarroll att han/hon kan acceptera att inte behöva sitta inne med svaren till de frågor 

                                                 
18 Chambers, Aidan 1998. Böcker inom oss: Om boksamtal, s. 69. 
19 Chambers 1998, s. 9ff. 
20 Chambers 1998, s. 21ff. 
21 Chambers 1998, s. 29f. 
22 Chambers 1998, s. 56f. 
23 Chambers 1998, s. 60f. 
24 Chambers 1998, s. 73f. 
25 Chambers 1998, s. 65f. 
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som kommer upp under samtalets gång. I stället kan man betona att man tillsammans 
ska försöka se vart frågorna leder.26 
 
Förutom att det är av betydelse hur man talar om böcker är det enligt Chambers centralt 
att man väljer en samtalsbok med omsorg. Allt man läser har något slags påverkan på en 
– läsandet vore inte särskilt meningsfullt annars. Detta innebär att den som väljer böcker 
till boksamtalen de facto befinner sig i en maktposition. 27 
Chambers räknar upp tre olika sätt att välja samtalsböcker: 

1. Valet kan göras helt och hållet av läraren (utan samråd med eleverna) 
2. Eleverna kan stå för valet efter att ha fått lärarens godkännande 
3. Valet kan ske på en högre nivå där man styrs av auktoriteter av olika slag, till 

exempel läroplaner och skolledning. 
Till det sistnämnda sättet hör också de val som styrs av vilka böcker som över huvud 
taget finns i klassuppsättning. Generellt för alla sätten att välja gäller, för det första att 
boksamtalen är tidskrävande, vilket bidrar till att de inte kan ingå i det dagliga 
skolarbetet. Ett givande och lyckat samtal bland nioåringar kan grovt räknat ta mellan 
40 och 60 minuter. Man hinner inte med mer än ett par böcker per termin, vilket gör det 
extra viktigt att boksamtalen verkligen tillför undervisningen något. För det andra är det 
vardagliga, mer informella samtalet om böcker viktigt som ett komplement till de mer 
schemalagda ”jag undrar”-samtalen. Dessa vardagliga samtal sker såväl mellan lärare 
och elever som eleverna sinsemellan. För det tredje bör några av de böcker man talar 
om under boksamtalen väljas ut av barnen själva, något som har stor betydelse för 
vilken attityd eleverna kommer att ha till boksamtalen. Det visar att man som lärare har 
respekt för deras smak och om eleverna uppfattar att den tas på allvar blir de också mer 
positiva till att delta i samtalet.28 Boksamtalen har även den positiva effekten att många 
barn vill läsa om en bok efter det att de tagit del av andras åsikter om den. 29 
 

2.2.1 Hur vi applicerar Chambers teori på vårt problem 
 
Vi vill i vår undersökning söka svar på vad skolan kan göra för att främja barns 
läsintresse. Chambers anser att samtal om böcker spelar en grundläggande roll i det 
läsfrämjande arbetet. Vi vill därför ta reda på om de boksamtal som bedrivs i den klass 
vi undersöker fungerar läsfrämjande; alltså om de bidrar till ett ökat läsintresse. 
 

2.3 Skolbiblioteket: Limberg och skolbibliotekets olika nivåer 
 
Enligt forskaren Louise Limberg kan bibliotekets roll i skolan delas in i fyra olika 
nivåer, nivåer som bygger på den amerikanska biblioteksforskaren David H. Loertschers 
taxonomi  för skolbibliotek. 30 Loertscher väljer att med hjälp av en värdeskala beskriva 
skolbibliotekets roll utifrån olika aktörers perspektiv: skolledarens, lärarens, 
                                                 
26 Chambers 1998, s. 67. 
27 Chambers 1998, s. 78f. 
28 Chambers 1998, s. 79ff. 
29 Chambers 1998, s. 96. 
30 Taxonomi är en noggrann (vetenskaplig) systematik, vanligen enligt principen över- och underordning. 
Källa: Nationalencyklopedin, Ne.se. [2006-04-02] 
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skolbibliotekariens och slutligen, elevens.31 Limbergs indelning är alltså en modifierad 
version med färre steg, något vi funnit vara tillräckligt för vår begränsade undersökning. 
 
1. På denna nivå använder man biblioteket som en förvaringslokal för böcker och 

andra medier. Här arbetar den som är anställd på biblioteket med de mest basala 
arbetsuppgifter som utförs på ett bibliotek, exempelvis inköp och katalogisering. 

2. Här används biblioteket sporadiskt av elever och lärare. Den mesta kontakt en 
eventuell bibliotekarie har med elever, är vid lektioner i bibliotekskunskap. 
Bibliotekarien är dock sällan förberedd på att klasser ska dyka upp. När biblioteket 
befinner sig på denna nivå, lär sig inte eleverna att söka efter information på ett bra 
sätt.  

3. På denna nivå arbetar eleverna problemorienterat och använder biblioteket som ett 
verktyg i detta arbete. Här arbetar och planerar bibliotekarien tillsammans med 
lärare för att fastställa mål om kunskapsinnehåll och vilken förmåga till självständig 
informationssökning (i detta ingår exempelvis problemformulering och värdering av 
källor) man anser att eleverna ska ha. Det är inte själva kunskapen i att använda 
biblioteket som här är huvudmålet, utan man vill uppmuntra eleverna till att tänka i 
analytiska och utforskande banor. Samarbetet mellan bibliotekarie och lärare måste 
vara nära och stöd bör finnas från skolledningen. 

4. På denna nivå är bibliotekarien delaktig i skolans utvecklingsarbete. Bibliotekarien 
utgör i denna process en viktig länk för lärarna i förståelsen om hur biblioteket på 
bästa sätt kan utnyttjas för elevernas lärande. För att detta ska fungera krävs ett 
okuvligt stöd från skolans ledning. 

 
Alla dessa nivåer fyller sin funktion och alla är nödvändiga, men det är bara på de högre 
nivåerna som biblioteket utgör ett verkligt redskap i det pedagogiska arbetet. Ur 
elevperspektiv är det bara på de högsta nivåerna som eleven får en konkret förståelse för 
hur information kan användas.32 
 

2.3.1 Hur vi applicerar Limbergs teori på vårt problem 
 
Den ”nivå” skolbiblioteket befinner sig på, eller i själva verket den utsträckning i vilken 
biblioteket kan utnyttjas som en pedagogisk resurs, har betydelse för i hur stor mån 
bibliotekets insatser kan ses som läsfrämjande. Det är på de högre nivåerna som det 
finns utrymme att bedriva någon form av läsfrämjande arbete. Ju närmare samarbetet är 
mellan bibliotekarie och lärare, desto större möjligheter finns för bibliotekarien att anta 
en pedagogisk roll och arbeta läsfrämjande. Enligt Limberg påverkar nivån som 
biblioteket befinner sig på indirekt elevernas möjligheter till lärande, genom att om 
biblioteket är på en låg nivå, minskar detta bibliotekariens möjligheter till att arbeta 
läsfrämjande. Vi vill undersöka om och i så fall hur skolbibliotekarien arbetar 
läsfrämjande och vilka förutsättningar hon har att samarbeta med lärarna utifrån den 
nivå som biblioteket befinner sig på. 
 
                                                 
31 Se: Loertscher, David H. (1988). Taxonomies of the school library media program. Englewood, Colo.: 
Libraries Unlimited. 
32 Limberg, Louise 1990. Skolbibliotek för kunskap och skapande: Ett idé- och servicematerial för lärare 
och bibliotekarier om biblioteket i undervisningen, s. 83ff. 
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2.4 Summering 
 
I det föregående har vi lagt fram de tre olika teoretiska utgångspunkter vi har för vår 
studie: 
 

• Med utgångspunkt i Bourdieus teori om det kulturella kapitalet kan vi studera 
den kulturella uppväxtmiljöns (läs hemmets) påverkan på barns läsintresse. 

• Med Chambers boksamtal som specifik utgångspunkt kan vi söka få en 
uppfattning om skolans möjligheter att genom användandet av denna metod 
stimulera elevers läsintresse. 

• Genom Limbergs indelning av skolbibliotek i olika nivåer kan vi få en 
uppfattning av betydelsen av skolbibliotekets integrering i skolarbetet – en 
integrering som befrämjar det lässtimulerande arbetet i skolmiljön i sin helhet. 

 
Vi anser att vi genom de tre olika utgångspunkterna täcker in det vi avser att undersöka 
och att de således kompletterar varandra. 
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3 Genomgång av litteratur inom ämnesområdet 
 
Syftet med detta kapitel är att ge en generell överblick över barns språk- och 
läsutveckling och hur hemmet, skolan och skolbiblioteket kan påverka dessa. En del 
avsnitt kan relateras direkt till vår studie, medan andra är mer att betrakta som allmän 
bakgrund – dessa är dock icke desto mindre betydelsefulla för att ge en ingång till 
ämnet. Vi har valt att inte presentera de källor vi bestämt att använda oss av en och en, 
utan vill istället ge en mer översiktlig bild över de situationer i hem, skola och bibliotek 
som kan verka läsfrämjande på barn. Kapitlet är indelat i avsnitt i vilka vi med hjälp av 
våra källor vill söka illustrera för läsaren dessa tre faktorers betydelse för barns läsning. 
Vårt främsta syfte är inte att värdera positioner och tillstånd, utan att referera dem. 
 
För att ge en förståelse för ämnesområdet börjar vi med en genomgång av barns 
läsutveckling och diverse statistik beträffande barns läsning. Därefter går vi in på det 
som är mer uttryckligen relevant för vår undersökning, nämligen hemmets, skolans och 
skolbibliotekets betydelse för, och möjligheter att påverka, barns läsning. Vi presenterar 
några av de olika sätt på vilka barn får tag i böcker och hur dessa olika ”källor” 
påverkar barnens läsning.  
 

3.1 Sökprocessen 
 
Den funktion som själva sökningen haft för oss har varit tvådelad: dels har vi funnit 
”inläsningslitteratur” vilken tjänat till att ge oss en kunskap om och förståelse för 
ämnesområdet, dels har vi funnit relevant material att koppla till vår empiriska 
undersökning.  
 
När vi bestämde oss för ämnesområdet barn och läsning och att mer konkret undersöka 
hemmets, skolans och skolbibliotekets betydelse vad gäller att påverka barns läsvanor, 
började vi med att gå igenom abstracts på BHS-uppsatser tillgängliga på webben. På de 
uppsatser som var ”besläktade” med vad vi hade för avsikt att undersöka, kollade vi upp 
litteraturlistorna och valde ut det som verkade vara relevant. Ett annat mycket givande 
sätt var att ta del av den kommenterade litteraturlista som finns publicerad på Svenska 
barnboksinstitutets (SBI) webbplats.33 Vi fann sedan ytterligare material i 
litteraturlistorna till de böcker vi läste. Även sökningar i Google genererade en del 
intressant material – detta efter angivande av sökord såsom barn, läsning, läsprojekt 
och läsfrämjande. 
 
Med hjälp av databasen Svenska ämnesord fann vi vidare via sökorden barn OCH 
läsvanor respektive barn OCH läsning, ytterligare relevant material vilket vi kunde 
använda för att söka i LIBRIS. Dessa sökord var också till hjälp vid sökning i HIB:s 
uppsatsdatabas. För att få mer bredd rent internationellt samt för att kunna få ta del av 
aktuella artiklar, gjorde vi sökningar i databaserna LISA och Inspec via HIB:s bibliotek. 
Där fick vi genom sökorden read* AND child*, ”reading habit” AND child* och 
”reading promotion” tag i intressanta artiklar som behandlar ämnesområdet på olika 
                                                 
33 Se: http://www.sbi.kb.se/littps.html [2004-11-05] 



13 

sätt. Vid sökning i de olika databaserna valde vi att söka efter material från och med 
1990 och framåt; detta eftersom vi uppfattat att läsning och läsvanor varit i fokus under 
denna period – inte minst i och med att 1990 av FN utlystes som ”Läsningens år”. 34 I 
vissa fall valde vi att även inkludera relevant äldre material, eftersom referenser av 
yngre datum hänvisat till detta.  
 
En metod som inte är att förakta är att helt enkelt ”browsa” hyllorna på biblioteket. 
Såväl på Svenska barnboksinstitutet, SBI, som på Lärarhögskolans bibliotek fann vi 
mycket litteratur på så sätt. En sökning i den elektroniska katalogen kunde härigenom 
generera mer än en träff, eftersom vi när vi gick till hyllan även tittade på böckerna som 
stod i anslutning till den bok vi ursprungligen fick som träff. Slutligen kan vi nämna att 
en annan källa till relevant material har varit de etapp- respektive slutseminarier vi 
bevistat under arbetets gång. 
 
Ur ett källkritiskt perspektiv ska man vara vaksam när det gäller den information man 
får tillgång via webben. Eftersom de sidor vi har använt oss av kan sägas ha varit 
”officiella” – i många fall statligt initierade – har vi bedömt dem som trovärdiga. 
 

3.2 Barn och läsning  
 
Ämnesområdet barn och läsning fördelar sig på ett flertal discipliner, däribland 
Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I), psykologi, lingvistik (och 
psykolingvistik), sociologi, litteraturvetenskap (samt underdisciplinen 
litteratursociologi) och pedagogik (med underdisciplinen litteraturpedagogik) – var och 
en med sin speciella infallsvinkel. Det psykolingvistiska perspektivet fokuserar på 
läsutvecklingens samband med språkets framväxt medan det sociologiska kopplar ihop 
läsning med utbildningsnivå och social tillhörighet. Den litteraturvetenskapliga aspekten 
innebär bland annat studier av vad barn läser medan den pedagogiska bland annat 
arbetar med olika pedagogiska modeller som kan stimulera till läsning. Vårt fokus 
ligger på den pedagogiska aspekten, eftersom vi vill ta reda på hur hemmet, skolan och 
skolbiblioteket kan arbeta för att främja barns läsning. 
 

3.2.1 Barns språk- och läsutveckling 
 
Vi vill undersöka hur några av de vuxna som omger ett barn under dess uppväxt – 
föräldrar, lärare och skolbibliotekarie – kan hjälpa till och stimulera barnets läsintresse. 
I följande avsnitt redogör vi för några olika beskrivningar av barns språk- och 
läsutveckling. Detta för att ge en förståelse för var någonstans i denna utveckling som 
barnet befinner sig under olika stadier av sin uppväxt – en tid när det också påverkas av 
ovan nämnda vuxna. 
 

                                                 
34 Se: Abrahamsson, Kenneth 1990. Sekelskiftet som brytpunkt: Allas rätt till kunskap eller växande 
globala klyftor. Att läsa: En nyckel till många världar: En idéskrift om läsandets lust och nödvändighet, 
s. 6. 
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Enligt internationell språkforskning bildas halva människans vokabulär före sju års 
ålder, varför det är av avgörande vikt att under barnets första år läsa böcker för det. Från 
sjuårsåldern och fram till elva-/tolvårsåldern använder sig barnen av de ord de lärt sig, 
för att sedan ytterligare expandera sin vokabulär. För att barnet ska ha lust att läsa, krävs 
att det känner sig tryggt i sitt språk och i sin kapacitet att förstå texten. Läsningen är 
viktig också för att vidga barnets förståelse för olika begrepp.35 
 
Barn börjar läsa genom att använda sig av det första skrivna ord som de kan känna igen. 
Psykolingvisten Frank Smith hävdar i sin analys av läsning och läsinlärning att icke-
visuell information (förförståelse) så pass viktig att barnets läspotential höjs vartefter 
dess kännedom om världen och av det talade språket ökar. Barn är redo att lära sig läsa 
så snart som lämpligt tillfälle uppstår och de upptäcker syftet med att läsa. Detta görs 
inte på ett koncentrerat och systematiskt sätt, utan mer i ett slags upptäckariver, vilken 
kan inbegripa allt ifrån skyltar och etiketter till telefonkataloger.36 Frank Smith menar 
att ju mer ett barn läser, desto mer vill det lära sig läsa. Ju fler ord barnet kan känna 
igen, desto mer kommer det att förstå att det finns en relation mellan text och ljud. 
Genom analogi kan sedan barnet lära sig känna igen nya ord – det enklaste sättet är att 
det får läsa sammanhängande text. Smith förordar den här metoden framför att låta 
barnet lära sig enstaka ord, ryckta ur sitt sammanhang. 37 Han hävdar att allt lärande sker 
genom experimentering och att barn experimenterar och lär sig hela tiden. 38 Det är just 
genom att läsa som vi lär oss att läsa, och härigenom lär vi oss hela tiden nya ord. När vi 
stöter på ord som vi inte vet betydelsen av, ställer vi upp hypoteser om ordets betydelse, 
vilka sedan testas. En effektiv läsare hoppar antingen över ordet eller försöker utröna 
dess betydelse genom kontexten. 39 
 
Som vi tolkar Smith är det alltså bättre ju mer barnet läser, eftersom det är själva 
läsningen som gör barnet bättre på att läsa. Det är också viktigt att utnyttja barnets 
naturliga vetgirighet, så länge den finns där. Smiths resonemang kan anses som 
självklart och är säkerligen allmänt vedertaget inom forskningsområdet, men är inte 
desto mindre viktigt för att få en förståelse för barns läsutveckling. Det tycks om om 
både föräldrar och barnets första lärare kan vara till hjälp för barnet i denna första fas av 
dess läsutvecking. 
 
Joseph A. Appleyard, lärare vid Boston College, presenterar med stöd av egen forskning 
vad gäller läsutveckling och hur läsare uppfattar litteratur, liknande åldersbaserade 
utvecklingsfaser. Varje läsare verkar under sin läsutveckling inta olika roller i en 
någorlunda förutsägbar följd. Ett barn kan vid tre års ålder knappt skilja fantasivärlden 
från den riktiga världen. Barnet blir en läsare som är mer av en åhörare: läsaren som 
lekande. Vid tio års ålder kan identifikation med böckernas hjältar och hjältinnor tjäna 
som ett tillfredsställande alternativ till yttervärldens krav. Barnet blir till den centrala 
figuren i berättelserna: läsaren som hjälte och hjältinna. Vid 17 års ålder är det troligt 
att samma läsare i de berättelser som han/hon läser utvecklats till en kritisk utforskare 

                                                 
35 Amborn & Hansson 1998, s. 18ff. 
36 Smith, Frank 1994. Understanding Reading: A Psycholinguistic Analysis of Reading and Learning to 
Read, s. 213f. 
37 Smith 1994, s. 147f. 
38 Smith, Frank 1997. Läsning, s. 115ff. 
39 Smith 1997, s. 121ff. 
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av sanningen om världen: nu framträder läsaren som tänkare. När så läsaren uppnått 
vuxen ålder intar han/hon rollen som läsaren som tolkare, för att i mogen ålder 
utvecklas till den pragmatiska läsaren. Dennas läsning inbegriper element från de 
tidigare läsutvecklingsfaserna; bland annat tjänar den som ett sätt att få nya erfarenheter 
och som ett sätt att fly.40 Enligt Appleyard kan man skönja ett mönster vad gäller 
människors läsutveckling. Han finner att det råder ett samband mellan hur läsare 
reagerar på litteratur, deras psykologiska utveckling samt hur den kultur de befinner sig 
i lär dem att läsa; detta oberoende av de individuella särdragen och den skiftande 
bakgrunden hos varje läsare.41 Appleyard medger dock att läsningsutvecklingsschemat 
inte kan sägas äga universell giltighet; därtill lutar det sig alltför mycket på såväl 
läsarens utbildning, som på specifika faktorer för en särskild litterär kultur.42 Appleyard 
framhåller alltså en pågående utveckling även efter det att barnet blir vuxet. Här får man 
en uppfattning om hur läsningen rent konkret påverkar oss i en obruten linje från 
barndomen, över tonåren fram till det att man uppnått gott och väl vuxen ålder. 
 

3.2.2 Barns tillgång till böcker 
 
Denna statistiska översikt över barns tillgång till böcker i form av utgivning av 
barnböcker och bibliotekens möjligheter till uppsökande verksamhet, samt över barns 
läsning i relation till användandet av andra medier, är tänkt att tjäna som en information 
till läsaren om den situation som råder i dagsläget. 
 
1984, då Statens kulturråd, KUR, presenterade sin rapport Barns tillgång till böcker 
lades stora resurser på att stimulera barn till läsning och i många kommuner 
prioriterades bibliotekens barnverksamhet. Man satsade på uppsökande verksamhet 
riktad till förskolor och fritidshem och i 1980 års läroplan betonades skolans ansvar vad 
gäller att lära barn och ungdomar läsa såväl skön- som facklitteratur. De goda 
konjunkturerna som rått sedan 1960-talet gjorde att man under 1970-talet kunde 
prioritera satsningar för att locka flera barn att läsa. Biblioteken fick utökade 
personalresurser och man kunde därför bedriva en mer utåtriktad barnverksamhet.43  
 
Det sämre konjunkturläget under 1990-talet medförde emellertid att folkbibliotekens 
uppsökande verksamhet till förskolor och fritidshem minskade; detta trots att det totala 
antalet barn i barngrupperna ökade under samma tid. De allt större barngrupperna 
gjorde att barnstugornas besök på biblioteken minskade. På grund av dessa försämringar 
lade KUR fram förslag som syftade till att förbättra barns tillgång till böcker. Med sin 
rapport Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen ville 
man belysa hur viktiga böcker är såväl för barns utveckling som för deras 
välbefinnande.44 Under budgetåret 1997 infördes ett nytt statligt stöd avsett för folk- och 
skolbibliotek, ett stöd öronmärkt för inköp av böcker åt barn- och unga. Under samma 
år kom olika aktörer in med ett stort antal ansökningar till KUR beträffande 

                                                 
40 Appleyard, Joseph A. 1994. Becoming a reader: The experience of fiction from childhood to adulthood , 
s. 14f. 
41 Appleyard 1994, s. 2. 
42 Appleyard 1994, s. 14f. 
43 Barns tillgång till böcker 1984, s. 1ff. 
44 Barnbokens ställning - inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen 1996, s. 11ff. 
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läsfrämjande insatser för barn och unga. Mot bakgrund av detta föreslog regeringen i sin 
proposition Litteraturen och läsandet samma år, att man borde införa ett permanent stöd 
för läsfrämjande verksamhet för dessa grupper.45 
 
I den kulturstatistik från 2002 som KUR sammanställt, står att läsa att barnboken 
åtnjuter en ”stark ställning” i Sverige. Av bokförlagens utgivning stod barn- och 
ungdomsböcker år 2000 för 28 procent. Av utlån från kommunala bibliotek stod 
barnböcker för 30 av årets totala 70 miljoner boklån. 70 procent av småbarnen 
(förskolebarn) tittar eller läser varje dag i en bok, vilket placerar bokläsning på plats 
nummer två, efter tv-tittande46. Av gruppen 3-8-åringar tittade 66 procent en 
genomsnittlig dag på tv, medan 65 procent läste en bok. Samma aktiviteter för 9-14-
åringar fick siffrorna 67 respektive 63 procent. Bokläsning och tv-tittande är alltså 
vanligt förekommande aktiviteter hos barn; emellertid skiljer sig den tid i minuter som 
barnet ägnar åt respektive aktivitet. I åldersgruppen 9-14 år användes 45 minuter till 
bokläsning och nästan 100 minuter till tv-tittande.47 Den här statistiken från det tidiga 
2000-talet, där barnboken, biblioteksbesök och läsningen i allmänhet verkar befästa sin 
ställning, skulle kunna vara ett tecken på att de statliga läsfrämjande insatserna burit 
frukt. 
 

3.2.3 Läsvaneundersökningar 
 
Vi har genomfört en typ av läsvaneundersökning, och i detta avsnitt presenteras en 
omfattande sådan som genomförts av Anette Øster över danska, norska och svenska 
ungdomars läsvanor. Vi knyter även an till denna i vår resultat- och diskussionsdel. 
Vidare behandlas i avsnittet svårigheterna med läsvaneundersökningar, både när det 
gäller dessas genomförande och tolkning av deras resultat. 
 
Under 1900-talet genomfördes en rad undersökningar om barns läsvanor. Såväl 
rikstäckande undersökningar som undersökningar i geografiskt avgränsade områden 
utfördes och man studerade barn i olika åldersgrupper. Vidare gjordes undersökningar 
med större och mindre åldersintervall, samt årskursvisa studier av barns läsvanor. Enligt 
den danske forskaren Torben Weinreich är det emellertid svårt att få ett samlat grepp 
om undersökningarna då dessa genomförts på olika sätt. Där en del utfördes av 
studenter under pågående utbildningar, genomfördes andra av sociologer; dessutom 
använde man sig av olika metoder och ställde olika sorts (eller enbart likartade) frågor.48 
När det gäller läsundersökningar med fokus på vilka slags böcker barn läser, är 
resultatet i hög grad beroende av vilka böcker som står barnen till buds vid 
undersökningstillfället. Detta beror på att utbudet i hög grad styrs av vad vuxna anser 
vara lämpligt för barn att läsa.49  Det torde vara ett viktigt faktum, inte bara historiskt 
sett, utan det äger sin giltighet än idag, även om man kanske inte riktigt vill inse det.  
 

                                                 
45 Litteraturen och läsandet 1997. Prop. 1997/98:86, avsn. 7. 
46 Kulturstatistik 2002, s. 203. 
47 Kulturstatistik  2002, s. 211ff. 
48 Weinreich, Torben 1994. Børns bøger: Bogen – barnet – skolen – samfundet, s. 42f. 
49 Møhl, Bo & Schack, May 1981, När barn läser: Litteraturupplevelse och fantasi, s. 54. 
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Torben Weinreich finner alltså att det är svårt att dra några generella slutsatser när det 
gäller vad som bidrar till barns läsning, eftersom olika undersökningar visar på olika 
faktorer. Till exempel kan den ena undersökningen visa att kamraterna spelar en 
avgörande roll, medan biblioteket knappt omnämns som faktor, medan en annan 
tvärtom visar, att framförallt lärarna, men även biblioteket spelar en stor eller till och 
med avgörande roll; kamraternas inflytande är här mindre markant och då endast vad 
gäller vissa böcker.50  
 
I en undersökning genomförd under åren 2000-2003 av danska 9-12-åringar respektive 
14-15-åringar och norska och svenska 9-15-åringar, jämför Anette Øster, 
forskningsassistent vid danska Center for Børnelitteratur, läsvanor hos barn i de 
nordiska länderna. Undersökningen bygger på fr ågeformulär som skickades till ett 
representativt urval av respektive lands skolor.51 Förutom att undersöka likheter och 
skillnader mellan länderna, ville Øster även se vilka läsfrämjande insatser som gjorts i 
respektive land.52 Den danska delen tog sin utgångspunkt i två tidigare undersökningar 
genomförda i Danmark 1977-1978 respektive 1993-1995. Øster ville bland annat 
försöka få en uppfattning om läsningens omfång, barnens värdering av den egna 
läsförmågan och omfattningen av högläsning i hemmet då barnet var i förskoleåldern. 
Dessutom studerades korrelationen mellan hur mycket barnen läste, deras läsfärdighet 
samt hur ofta de blev lästa för då de befann sig i förskoleåldern. 53 För att se om de 
läsfrämjande insatserna haft effekten att flera barn och ungdomar faktiskt läser, tillkom 
för den norska och svenska delen av undersökningen frågan huruvida barnen deltagit i 
någon läskampanj. I stort sett alla norska barn och drygt hälften av de svenska i 
undersökningen hade deltagit i någon form av läskampanj, även om det främst gällde i 
de lägre årskurserna.54 
 
En intressant skillnad mellan Østers läsvaneundersökning och de som Weinreich tar upp 
är att de eventuellt läsfrämjande insatserna kommer med som en aspekt av barnens 
läsvanor i Østers studie. Visserligen finns inget svenskt jämförelsematerial bakåt i tiden, 
men i ljuset av de senare årens officiella svenska insatser på området, är det intressant 
att studera respektive lands åtgärder och den eventuella effekt dessa kan ha haft. Østers 
insamlingsmetod är kvantitativ, något som är motiverat, dels med tanke på det stora 
antal informanter som ingår i undersökningen, dels för att hennes mål är att överblicka 
och göra jämförelser av större datamängder. Som vi uppfattar det är det tendenser och 
nationella mönster som är av intresse. 
 
Øster finner det anmärkningsvärt att så många barn väljer bort läsning som 
fritidssysselsättning, trots att de själva anser sig vara goda läsare, något som gäller för 
såväl danska som norska barn. 55 Förutom det att de svenska barnen läser mera än de 
danska och norska barnen, framkommer att det är en större andel danska än både norska 
och svenska barn som faller bort som läsare under sin uppväxt. För 9-12-åringarna i de 
tre länderna gäller att danska barn läser 2,8 böcker/barn och månad, de norska 3,5 och 

                                                 
50 Weinreich 1994, s. 51f. 
51 Øster, Anette 2004. Laes !les läs: Laesevaner og børnebogskampagner i Norden, s. 13 och 18. 
52 Øster 2004, s. 9. 
53 Øster 2004, s. 20. 
54 Øster 2004, s. 73 resp. .s. 103. 
55 Øster 2004, s. 30 resp. s. 72. 
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de svenska 3,8.56 I alla tre länder läser flickor mer än pojkar. Även om 
läsningsfrekvensen avtar med barnens ålder, konstaterar Øster att de svenska barnen är 
förhållandevis flitiga läsare även då de kommit upp en bit i åldrarna. Hon antar att detta 
beror på att man i Sverige dels är bra på att stimulera barns och ungdomars läslust, dels 
förmår kvarhålla dem som läsare.57 En av anledningarna till att barnen läser mindre har 
med skolan att göra, eftersom det i de högre årskurserna varken finns inp lanerade 
biblioteksbesök eller schemalagd lästid. Många barn, såväl norska som svenska, anser 
också att skolan tar död på läslusten på grund av alltför stor läsbörda.58 Ju äldre barnen 
blir desto svårare blir det att dra en gräns mellan fritidsläsning och mer skolrelaterad 
läsning. 59 En läsvaneundersökning av det här slaget kan, förutom att den pekar på hur 
det förhöll sig vid undersökningstillfället, även tjäna som ett incitament till att sätta in 
nödvändiga åtgärder, samt som ett slags utvärdering av redan utförda satsningar. 
 
Under ett seminarium på SBI 2002 diskuterades vilka slutsatser man egentligen kan dra 
av läsvaneundersökningar. Man konstaterade visserligen att det inte går att säga något 
generellt, utan att undersökningarna endast speglar den specifika grupp man för 
ögonblicket studerar, men att studier av det här slaget ändå har ett stort värde eftersom 
de till exempel ger en fingervisning om hur det står till med läsvanorna. Övergripande 
(och nationella) respektive specifika undersökningar kompletterar varandra: där de stora 
undersökningarna indikerar olika tendenser, kan de mindre tränga mer på djupet.60 
 

3.2.4 Läsprojekt och läsfrämjande verksamhet 
 
Som en effekt av läsvaneundersökningarna, där man undersöker sakernas tillstånd, 
följer i många fall kampanjer och projekt med målsättningen att man ska söka komma 
till rätta med det som uppfattats som problem.  Åtskilliga sådana projekt har genomförts 
där man medvetet försökt öka skolbarnens intresse för läsning. Eftersom vi vill 
undersöka på vilka sätt skolan och biblioteken kan främja barns läsning, ämnar vi med 
detta avsnitt ge läsaren en mindre orientering i hur ett läsprojekt kan utformas genom att 
ge några exempel på några sådana projekt. 
 
Redan på 1970-talet publicerades rapporten Läs- och skrivförmågans utveckling genom 
skolåren, av vilken kunde utläsas att ungdomars läs- och skrivkunnighet i många fall 
var dålig, för att inte säga undermålig. Till stor del berodde det på brister i skolans 
lästräning. 61 
 
Ett exempel på ett lyckosamt läsprojekt är det som startades i Kvarnbyskolan i Rinkeby 
i mitten på 90-talet, i vilket en skolklass redan i sexårsgruppen fick extra språklig 
stimulans i form av sagoskrivande och tillverkande av egna böcker. Inget av dessa barn 

                                                 
56 Øster 2004, s. 123ff. 
57 Øster 2004, s. 100f. 
58 Øster 2004, s. 82 resp. , s. 111. 
59 Øster 2004, s. 59. 
60 ”Att mäta barns läsning”: Seminarium om läsvane- och läsarundersökningar 25 november 2002: En 
dokumentation  [2003]. 
61 Grundin, Hans U. 1975. Läs- och skrivförmågans utveckling genom skolåren. SÖ rapport FOU 
1975:20. 
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kom från ett svensktalande hem. När de så började första klass drog man igång ett 
projekt som kallades Listiga Räven, där man använde sig av metoden whole language. 
Denna baseras på en metod utarbetad i Nya Zeeland och innebär att barnen lär sig att 
läsa just genom att läsa. Runt läsningen byggde man sedan upp olika teman som man 
dramatiserade, ritade och berättade om etc. Hela undervisningen baserades på, och 
kretsade kring den skönlitteratur som barnen fick läsa. Projektet visade sig ge goda 
resultat: när alla treor i Stockholm 1998 testades i ord- och läsförståelse låg klassens 
medelvärde över genomsnittet.62 Här kan man se ett exempel på hur Frank Smiths 
teorier om att det är just själva läsandet som förbättrar läsningen, omsatts i praktiken. 63 
 
Läsfrämjande verksamhet kan motiveras utifrån olika syften, något Anette Øster betonar 
i sin studie. Den generella skillnaden vad beträffar de nordiska ländernas läsfrämjande 
insatser är att man i såväl Norge som Sverige främst haft själva läsfärdigheten och 
läslusten för ögonen, medan man i Danmark i högre grad fokuserat på själva boken. 64 I 
Danmark hölls den första Børnebogsuge (barnboksveckan) 1956 som ett sätt att bemöta 
hotet från de tecknade seriernas ökade popularitet. Man inriktade sig på vad som lästes 
– att det skulle vara god litteratur – och inte så mycket att man läste. Den här kampanjen 
följdes av flera, där man fortfarande, enligt Øster, kunde se spår av ett slags 
försvarsställning för den goda litteraturen. 65 På senare år har dock fokus för de olika 
danska kampanjerna flyttats: istället för innehållet betonas nu även i Danmark, 
läsprocessen och läslusten. Inte minst avspeglar sig detta i det danska kulturministeriets 
initiativ till laeselyst kampagne med den avsikten att främja 0-16-åringars läslust.66 I 
ljuset av den nyligen timade danska debatten om vikten av en dansk litterär kanon, 
verkar emellertid det initiala danska synsättet – att det är vad som läses som är det 
viktiga – att hålla ställningarna. Vi har själva följt debatten i svenska medier och kunnat 
konstatera att läsning av klassiker diskuteras nu även i Sverige, med olika reaktioner 
som följd. Av en del lärare avfärdas det som ett toppstyrt sätt att föra fram läsning och 
man pekar på risken att det får motsatt effekt. 
 
Østers slutsats efter hennes jämförelse mellan de nordiska länderna är att man borde få 
till stånd ett nordiskt samarbete där man skulle kunna dra nytta av varandras 
erfarenheter, lära av varandra och göra förbättrade insatser.67 I ljuset av att vart och ett 
av de nordiska länderna har relativt liten folkmängd och att projekt och satsningar av det 
slag som presenteras ovan säkerligen kräver stora resurser, såväl mänskliga som 
ekonomiska, skulle ett samarbete av detta slag kunna leda till att eventuella framtida 
läsfrämjande åtgärder kan bli mer kraftfulla – man behöver så att säga inte uppfinna 
hjulet på nytt för varje projekt. 
 

                                                 
62 Som fisken i vattnet , s. 69ff. 
63 Se: Smith 1997, s.121ff. 
64 Øster 2004, s. 152f. 
65 Øster 2004, s. 133ff. 
66 Øster 2004,  s. 138ff. 
67 Øster 2004, s. 152f. 
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3.3 Barnens ”bibliotek” 
 
Vi ska i vår undersökning studera på vilka sätt föräldrarna, lärare och skolbibliotekarie 
stimulerar barnen till läsning. Av denna anledning tycker vi det är viktigt att försöka ge 
en bild av vilka möjligheter som står dessa vuxna till buds för att påverka barns läsning. 
I detta avsnitt vill vi med hjälp av litteraturforskarna Kristian Wåhlin och Maj Asplund 
Carlsson, som under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet genomförde en 
undersökning bland barn i 9-12-årsåldern, med avseende av deras läsning av 
fiktionsböcker, redogöra för de vägar på vilka barn kommer i kontakt med böcker. 
 
Wåhlin och Asplund Carlsson delar in dessa vägar i tre delar, i tre ”bibliotek”. 

• Familjebiblioteket som omfattar allt som har med böcker i hemmet att göra: 
högläsning, presentböcker (av föräldrar och släktingar) och andra böcker som 
köps hem, till exempel genom bokklubbar. 

• Kompisbiblioteket, vilket dels omfattar böcker som man lånar av kamrater, dels 
böcker som man kommer i kontakt med via kamraterna. 

• Samhällsbiblioteket som omfattar böcker som lånas [och läses, vår anm.] i 
skolan eller på folkbiblioteket. Här påverkar lärare och bibliotekarier både 
bokurval och de bokval som det enskilda barnet kan träffa. 

Hemmet, främst modern, intar emellertid en särställning. Det nämns som grundläggande 
för utvecklandet av barns läsvanor och fortsätter att ha stor betydelse under hela barnets 
uppväxt.68 
 
Familjen, kamratkretsen och skolan/biblioteket präglar alltså barns läsning. Det rör sig 
om tre kulturer som samverkar, i och med att man kan gå till folkbiblioteket 
tillsammans med kamrater och där får tips av dem på böcker att låna. Man kan också få 
låna böcker av vänner och i sin tur låna ut böcker från det egna hemmet till dem. De tre 
biblioteken kan emellertid även sägas stå i ett slags motsatsförhållande till varandra. I 
vissa fall sammanfaller hemmets och kamratkretsens litterära preferenser med varandra, 
medan de står mot skolans och bibliotekets (till exempel när det gäller Kittyböckerna 
och andra så kallad långserieböcker). Tjusningen hos den sortens böcker kan delvis 
förklaras av att de inte är så populära hos lärare och bibliotekarier.69 Därmed skulle de 
kunna sägas utgöra ett slags motkultur mot rådande föreställningar om den goda 
smaken. I andra fall kan skolan och biblioteket erbjuda läsning som barnen inte kommer 
i kontakt med i hemmet.70 Själva förekomsten och samverkan av de tre ”biblioteken” 
borde kunna borga för ett brett utbud av böcker för barn att botanisera bland. 
 
Wåhlin och Asplund Carlsson skisserar ett idealbibliotek där de tre ”biblioteken” ska 
kunna samverka; ett slags idealtillstånd där en kulturpolitisk satsning på bokläsning, 
förutom på det samhälleliga biblioteket, även hittar sätt att nå fram till familje- och 
kompisbiblioteket.71  

                                                 
68 Wåhlin, Kristian & Asplund Carlsson, Maj 1994. Barnens tre bibliotek: Läsning av fiktionsböcker i 
slukaråldern , s. 81f. 
69 Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s.121ff. 
70 Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 151. 
71 W Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 152. 
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I det som följer kommer vi att med hjälp av den litteratur vi läst, beskriva två av de så 
kallade biblioteken: familje- respektive samhällsbiblioteket. Syftet med vår 
undersökning är att studera hur de vuxna i hemmet respektive skolan och 
skolbiblioteket påverkat och fortfarande påverkar de intervjuade barnens läsvanor. 
Följande tre avsnitt (3.3, 3.4 samt 3.5) är tänkta att fungera främst som en orientering av 
ämnet för läsaren, men mycket av nedanstående litteratur kommer dock även att knytas 
till resultaten av vår studie i kapitel 7 och även 8. 
 

3.4 Familjebiblioteket: Hemmet 
 
I följande avsnitt behandlar vi de olika sätt på vilka hemmet kan påverka barns läsning. 
Vi börjar med att presentera hur bland andra psykolingvisten Frank Smith resonerar om 
hur barn överhuvudtaget börjar läsa. Vidare behandlar vi några olika uppfattningar som 
råder om hur man som förälder kan skapa och upprätthålla ett läsintresse hos sina barn, 
samt hur högläsningen kan fungera läsfrämjande. Vi upplever att denna information 
utgör en bra grund för vår vidare undersökning av hemmets påverkan på barns läsning. 
 
Hemmet är den första plats där barnet kan komma i kontakt med böcker. De flesta barn 
är hemma med någon av sina föräldrar under hela sitt första levnadsår. Redan under 
detta år kan man introducera det lilla barnet till bokens värld, låta det hålla i boken, titta 
på bilderna och läsa för det. Pekböcker är en utmärkt början, där barnet får se bilder på 
föremål som det känner igen och kan peka på, men också få en känsla för hur en bok ser 
ut, åt vilket håll man bläddrar i den och så vidare. Bra barnböcker är ofta skrivna på ett 
sådant sätt att barnen ska kunna förstå; de håller sig inom barnets egna erfarenhetsramar 
och medverkar på så sätt till att barnet lär sig att sätta ord på sina erfarenheter. 
Läsningen förser barnet med en anledning att prata om vad det har läst, och på så sätt 
kan det använda sig av sitt språk. Den hjälper också till att bredda barnets vokabulär och 
bidrar till såväl att utveckla dess förmåga att sätta ord på abstrakta företeelser, som att 
uttrycka sig grammatiskt korrekt.72 
 
Enligt Frank Smith måste barn uppnå två insikter för att överhuvudtaget komma i 
närheten av att börja läsa. Den första är att inse att den text som står på en sida i en bok 
faktiskt har en mening och användning. En förälder som tar den vetskapen för given 
kanske förbiser att förklara det för barnet, men barnets nyfikenhet kommer så 
småningom att leda till att det ändå skaffar sig den förståelsen. Smith menar att innan 
barnet kommer till den insikten kan det inte börja lära sig att läsa. ”Varje läsare behöver 
insikten om att de tryckta orden i en bok är språk, att de kan tolkas som en berättelse 
eller som användbar information.” Smith anser att det är lätt att ta för givet det som för 
oss vuxna är en självklarhet men som för barnet ett komplett mysterium.73 Föräldrarna 
spelar här alltså en roll i att hjälpa barnet framåt i dess utveckling mot att bli en läsande 
individ. Föräldern kan hjälpa barnet att göra den här upptäckten genom att vid 
upprepade tillfällen fästa barnets uppmärksamhet vid texten. Det är förmodligen 
tillräckligt att barnet bekantas med böcker och text, för att det av egen kraft ska komma 
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underfund med textens betydelse. Med barnets naturliga vetgirighet kommer det så 
småningom att börja fråga vad texten är för något. 
 
En andra insikt är förståelsen att språk – det talade och det skrivna – kan indelas i 
register, eller fack, inom vilka språket är av en speciell karaktär. Registret förstås oftast 
lättast av dem som befinner sig i facket. Ett exempel är ”det akademiska registret”. 
Bristande kunskaper om detta register kan leda till problem för den som läser på 
högskola. Även skriftspråket kan delas in i en rad register; exempelvis skiljer sig 
språket i barn- och vuxenböcker och i dags- och veckotidningar. Det skulle vara mycket 
förvirrande för läsaren om språket i en barnbok byttes ut mot det i en dagstidning. 
Genom att någon läser för barn (”oerfarna läsare”) tills de själva kan läsa, lär man dem 
skriftspråkets olika register.74 Det verkar alltså som om föräldrarna kan spela en mycket 
stor roll vad gäller att i introducera barnet för skriftspråket; detta dels genom att lära 
barnet förstå att själva texten – bokstäverna – faktiskt har en funktion, dels genom att 
uppmuntra det till att ta del av olika sorters texter när det väl lärt sig läsa. 
 
Allmänbildning och läsförmåga är tätt sammanlänkade. För att kunna ta del av olika 
sorters texter i livet, har man ett försprång om man har erfarenhet av vad som händer 
och sker i omvärlden. Den erfarenheten kan vuxna till stor del bidra till att barnen får 
genom att läsa mycket för dem. Ju större kännedom barnen har om världen, desto lättare 
kommer det sedan att bli för dem att läsa. Författaren och läraren Mem Fox kallar den 
här bakgrundskunskapen för ”schema”, något som kan liknas vid Smiths ”register”. 
Begreppet innebär ”en schematisering av kunskaper inom ett visst område” vilket gör 
att man lättare kan tolka en text som behandlar just detta område. 75 Samtidigt som 
själva läsningen alltså bidrar till att barnet, om än på ett abstrakt plan, får uppleva saker 
vilka det annars kanske inte skulle få vara med om, ger läsningen också barnet en ökad 
förståelse för olika sammanhang. Därmed blir det lättare för barnet att i framtiden tolka 
de texter som det läser. Detta innebär i realiteten att ju mer man läser, desto mer förstår 
man och desto mer vill man läsa: en snöbollseffekt. 
 
Man behöver alltså ha vissa förkunskaper för att kunna förstå innebörden av en text, 
oavsett om man kan läsa texten eller inte. Sådant som för vuxna kan förefalla självklart, 
som hur det går till när man handlar mat, är för ett barn som inte vet att man behöver 
pengar att betala med, en gåta. Alla sådana kunskaper gör alltså läsningen lättare. 
Följaktligen förenklas barnens läsning av en text om de på förhand får viss information 
om texten. 76 Detta borde innebära att det har betydelse för barnets läsupplevelse om 
föräldrarna ofta talar med det och berättar och förklarar saker, men även att själva 
läsandet förbereder barnet för händelser och företeelser som senare kommer att dyka 
upp i dess liv. Docent Inga Sonesson har för Forskningsrådsnämndens räkning gjort en 
sammanställning av den forskning som bedrivits om barn och deras mediekonsumtion 
under de senaste 15 åren. I den presenteras studier där man undersökt familjens 
kommunikationsklimat som en avgörande variabel för barnens mediebeteende. Det 
kommunikationsklimat som finns i familjen påverkar i hög grad hur barnens 
mediekonsumtion ser ut. Man skiljer på personinriktat och begreppsinriktat klimat. I det 
personinriktade kommunikationsklimatet betonar man förmågan att lyda och undvika 
                                                 
74 Smith 1997, s. 161ff. 
75 Fox, Mem 2003. Läsa högt: En bok om högläsningens förtrollande verkan , s. 86ff. 
76 Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar 1990. Läsning och lässvårigheter, s. 42ff. 
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bråk; detta är vanligast bland familjer där föräldrarna har lägre utbildning och/eller 
invandrarbakgrund. Det begreppsinriktade klimatet värdesätter förmågan att diskutera 
och ifrågasätta högst; den här typen av kommunikationsklimat är, enligt Sonesson, 
vanligast förekommande i familjer med svensk bakgrund där föräldrarna är 
högutbildade.77 Det begreppsinriktade klimatet torde vara det som i högre grad kan 
förse barn med kunskaper vilka kan hjälpa dem i deras förståelse av en text. Den här 
sortens kommunikationsklimat kan knytas till det kulturella kapitalet, som Bourdieu 
menar också utgörs av hur välinformerad man är (se 2.1.). Om det i hemmet 
förekommer öppna diskussioner där föräldrarna respekterar sina barn och lyssnar på 
deras åsikt, och där barnen får ta del av föräldrarnas kunskap om saker, borde detta 
underlätta för barnens läsning, eftersom de får en förförståelse som hjälper dem. 
 

3.4.1 Hemmets läsfostrande roll 
 
Vid födseln är endast 25 procent av barnets hjärna utvecklad. Från och med detta är det 
föräldrarnas och omgivningens sak att hjälpa till att utveckla de återstående 75 
procenten. Det sker genom all kontakt vi har med barnet; när vi pratar med det, sjunger 
för det, leker med det, ger det mat, och när vi läser för det. Mem Fox hävdar att all 
stimulans är viktig; detta gäller från det att barnet är helt nyfött, eftersom 
”förutsättningarna redan [är] skapade när barnet fyller ett år för hur intelligent, kreativt 
och fantasifullt det kommer att bli”.78 En snäv tolkning av Fox skulle i så fall vara att 
det inte går att kompensera barn som inte redan i späd ålder genom föräldrarnas insatser 
fått de bästa förutsättningarna när det gäller kreativ stimulans. Detta är ett skrämmande 
och, som vi ser det, tveksamt påstående vilket egentligen borde undanhållas alla 
föräldrar som upplever att de inte tillräckligt stimulerat sitt barn under dess första 
levnadsår. Hur mycket som är att anse som tillräckligt är ju också en bedömningsfråga. 
Alla föräldrar stimulerar förmodligen mer eller mindre medvetet sina barn på något sätt, 
men det är nog inte alla som läser för sina barn innan de fyllt ett år.  
 
I boken Barn, föräldrar, böcker vänder sig författaren och mellanstadieläraren Jan 
Nilsson i första hand till föräldrar med tips om hur man kan skapa ett läsintresse hos 
sina barn. Han menar att ett intresse först och främst måste finnas hos föräldrarna, och 
att det sedan ska förmedlas till barnen. Ett sätt att göra det på är helt enkelt att själv läsa: 
det är svårt att motivera för ett barn varför det ska läsa om man inte själv läser.79 Samma 
sak gäller  alltså för läsning som för allt annat som rör samspelet mellan föräldrar och 
barn. Ett läsintresse kan grundläggas hos unga genom att man i hemmet diskuterar 
böcker och det man läst: att läsningen helt enkelt utgör en viktig del av vardagen. En 
ständig tillgång till böcker och tidskrifter kan bidra till att uppmuntra till läsning. Det är 
också viktigt att se till barnets intressen vid valet av böcker. Lyckas man hitta böcker 
som verkligen engagerar barnen är chansen större att deras intresse för läsning väcks.80  
 
Lars Brink, högskolelektor i litteraturdidaktik, framhåller i en rapport som behandlar 
läslust, läsvanor och lärpreferenser hos barn i årskurs 3-6, även han vikten av att barnen 
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ser sina förebilder, föräldrarna, läsa och att föräldrarna visar att läsningen är viktig för 
dem.81 Man skulle kunna uttrycka det så att barnet socialiseras in i ett beteende; de barn 
som växer upp i ett hem där det finns tillgång till böcker och där föräldrarna läser, 
börjar troligen själva intressera sig för böcker. Det är alltså till stor del beroende på 
föräldrarnas engagemang om barnens intresse för läsning lockas fram redan i hemmet. 
Den högläsning som de riktigt små barnen får sig tillgodo i hemmet och på förskolan är 
av stor vikt för hur barnens läsintresse sedan kommer att utvecklas. I den undersökning 
om barns läsning som Brink utförde år 2000, framkom att även om barnen ofta inte kan 
ge precisa exempel på vad det är för böcker som inspirerat dem som små, är det ändå 
hemmiljön som beskrivs som den plats där läsintresset tog form. Böckers titlar kan 
snarare dyka upp i samband med beskrivandet av en situation i hemmet, exempelvis 
högläsning. 82 
 
Ett läsintresse kan grundläggas hos unga genom att man i hemmet diskuterar böcker och 
det man läst: att läsningen helt enkel utgör en viktig del av vardagen. En ständig tillgång 
till böcker och tidskrifter kan bidra till att uppmuntra till läsning. Det är emellertid 
viktigt att läsning aldrig utgör något straff, eftersom detta tvärtom skulle kunna leda till 
att man avskräcker ifrån läsning. 83 
 
Chambers betonar vikten av att få äga böcker. Barn som kommer från hem med få 
skönlitterära böcker och där det inte faller sig naturligt att köpa böcker, inlemmar 
troligen heller inte läsning som en självklar del i sin tillvaro. Böcker reduceras till att 
vara något man antingen kan låna på bibliotek eller läser i skolan. Det innebär att andra 
medier mycket lättare förmår tränga ut böckerna, eftersom de aldrig varit en viktig 
beståndsdel i barnens uppväxtmiljö.84 
 

3.4.2 Högläsning i hemmet 
 
Att läsa högt för sina barn är det mest självklara sättet att för föräldrarna att introducera 
barnen till läsning och väcka ett läsintresse hos dem. Mem Fox är en ivrig förespråkare 
av högläsning. Hon menar att genom att tidigt börja läsa högt för barnen gör man också 
läsning till en del av vardagen; barnet lär sig och vill sitta still och lyssna tills boken är 
färdigläst. Ju tidigare barnet lär sig att behålla koncentrationen under en hel berättelse, 
desto större är förutsättningarna för att det kommer att kunna fortsätta med det när det 
blir äldre.85 Liksom konstaterats tidigare, får barn ett språkligt försprång om de läser 
och blir lästa för. Har man ofta läst för ett barn, får det dessutom en god inblick i hur 
berättelser för det mesta är hopsatta. Det får en känsla för rytm, mönster och vilken 
sorts intriger som kan förekomma. Allt det här bidrar till att förenkla såväl själva 
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läsningen som lärandet att läsa.86 Igenkänningsfaktorn kan i sig bidra till att 
läsinlärningsförmågan påverkas i positiv riktning. 
 
Enligt lärarna Anne-Marie Körling, Inger Norberg och Lars Burstedt fyller högläsning 
också en viktig funktion, så till vida att den vuxne kan läsa en bok som är ett snäpp 
svårare än vad barnet själv kan läsa, och också lite svårare än vad barnet i själva verket 
kan förstå. Det behöver inte ligga något negativt i att barnet inte förstår varje ord, utan 
kan snarare ses som en utmaning för barnet att lära sig fler ord. Därför ska man fortsätta 
att läsa högt för barn som lärt sig läsa – rentav läsa mer än tidigare.87 
 
Genom högläsning uppstår ett slags socialiserande kommunikation mellan den som 
läser och barnet. Centralt för upplevelsen är själva uppläsandet, där den som läser 
genom röst och kroppsspråk hjälper till att förmedla textens innebörd. Eftersom 
bilderboksmediet gör barnet mer delaktigt i läsprocessen fungerar den typen av 
högläsning, enligt Wåhlin och Asplund Carlsson, de facto som ett förstadium till barnets 
egen läsning. Det sätt på vilket text och bild samverkar gör det möjligt för barnet att när 
som helst göra uppehåll i läsandet för att bläddra tillbaka i boken, snabbt rekapitulera 
handlingen och ställa frågor – allt detta utan att läsningen förlorar sitt sammanhang. 
Denna situation liknar det som barnet senare kan erfara då det lär sig läsa på egen 
hand.88  
 
Något Anette Øster sett av resultaten i sin läsundersökning är att majoriteten av de 
nordiska barnen har blivit lästa för i hemmet i förskoleåldern. 89 De barn som läser mest 
på sin fritid även är också de som i högre grad blivit lästa för; att jämföra med de barn 
som läser minst; skillnaden är emellertid inte så tydlig. Att man läser högt för barn när 
de är små är visserligen ingen garanti för att de ska läsa böcker när de blir äldre, men 
Øster anser sig kunna skönja ett samband mellan hur mycket barnen läser i nio- till 
tolvårsåldern och högläsningsfrekvensen i förskoleåldern. Det motsatta kan dock sägas 
gälla: de barn som inte blivit lästa för blir heller inga läsare.90 
 

3.4.3 Summering 
 
Med ledning av de källor som vi presenterat i detta avsnitt kan man förmoda att 
föräldrarna spelar en mycket stor roll för barnets utveckling till en läsande individ. 
Frank Smith anser emellertid att även om föräldrarna är viktiga i sammanhanget, räcker 
det med barnets naturliga vetgirighet när det gäller att komma underfund med att text 
faktiskt är till för att läsas. 
 
Våra källor är också överens om att viss bakgrundskunskap gör läsningen enklare. Här 
kan det kommunikationsklimat som råder i hemmet vara avgörande. Högläsningen 
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verkar annars vara den i särklass populäraste läsfrämjande åtgärden, både ur social och  
pedagogisk synvinkel. 
 

3.5 Samhällsbiblioteket: Skolan 
 
I detta avsnitt tar vi upp skolans påverkan på barns läsning. Vi presenterar olika metoder 
tillgängliga för lärare att främja barns läsning, samt lägger fram bland annat Aidan 
Chambers tes om högläsning som en läsfrämjande metod. Nedanstående är relevant för 
vår studie så till vida att vi vill belysa hur bland annat skolan påverkat och fortfarande 
påverkar de intervjuade barnen. 
 
Läsning i skolan har inte alltid varit en självklarhet. I den första läroplanen, som kom 
1878, stod att i undervisningen skulle ingå högläsning och utantilläsning. Någon 
särskild markering att barnen skulle läsa av någon annan anledning än att just lära sig 
läsa bra gjordes inte. 1919 års undervisningsplan visade på en liten utveckling inom 
området litteratur. Här angavs att eleverna skulle ”bekantas med svensk litteratur 
avpassad till elevernas ålder och utveckling”. Det främsta skälet till att barnen skulle 
läsa var att de skulle bli förtrogna med den svenska kulturen. Den undervisningsplan 
som upprättades 1955 öppnade för att skönlitteraturen faktiskt skulle kunna vara av 
värde. I samband med detta började man ägna sig åt läsning i skolan, men fortfarande 
gällde att barnen genom läsningen skulle tillägna sig vissa normer och värderingar. 
1969 blev svenskämnet något där man placerade allt som inte passade in någon 
annanstans. Undersökningar som gjordes visade att det var mycket dåligt ställt med 
läsningen i skolan. 1980 kom Lgr-80 som placerade skönlitteraturen på en central plats 
och sedan dess har man uppmärksammat vikten av läsning i skolan. I läroplanen från 
1994, LpO 94, konstaterar man att ”läskunnighet är en förutsättning för ett aktivt 
deltagande i samhället”. 91 Ett ganska självklart konstaterande i ett samhälle som i så 
avgörande grad bygger på att befolkningen är litterat. 
 
Emellertid hävdar läraren och bibliotekarien Helen Amborn och litteraturpedagogen och 
skolledaren Jan Hansson i sin bok om undervisningens innehåll, att LpO 94 har medfört 
en inskränkning i friheten vid utformandet av skolornas kursplaner; och det i högre grad 
än Lgr-80. Ett av de mål som anges i LpO 94 för vad barnen ska kunna mot slutet av 
grundskolan, är att de ska ”känna till några av de stora skönlitterära verken och 
författarskapen som ingår i vårt kulturarv”. De ser ett problem med detta genom att 
Sverige blivit ett alltmer mångkulturellt land – frågan är vad ”vårt” kulturarv egentligen 
innefattar. Dessutom kan formuleringen ”känna till” ifrågasättas. Vad är det egentliga 
målet: att eleverna ska ha hört talas om verken, eller att de förstår att verken innehåller 
något som kan vara av värde för dem som individer?92 Här framträder än en gång 
fenomenet med en ovanifrån påbjuden litterär kanon. Problemet med oklara 
formuleringar av typen ”känna till”, är att de kan bidra till visst godtycke vad beträffar 
vad det är som egentligen ska kännas till. I förlängningen skulle osäkerheten kunna gå 
ut över eleverna. 
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3.5.1 Läsning i skolan 
 
Kan man använda skönlitteraturen i undervisningen? Körling menar att man inte ska 
vara rädd för att integrera skönlitterära böcker i undervisningen. Man kanske rent av i 
första hand ska använda skönlitteratur som undervisningsmaterial (jfr Listiga Räven). 
Körling tror att den gamla rangordningen ”skolbok, bänkbok och skönlitterär bok” lever 
kvar i skolorna, men att det inte nödvändigtvis är skolboken som är den mest lärorika.93 
Mem Fox anser att man i undervisningen, särskilt när barnen är i färd med att lära sig 
läsa, inte bör använda sig av de för ändamålet särskilt författade ”läseböcker” som finns. 
De är i hennes mening ”trista” och ”andefattiga” och deras språk påminner föga om det 
som förekommer i vanliga barnböcker eller andra ”riktiga” böcker.94 Även Jan Nilsson 
menar att läroboken ibland är överskattad som instrument för läsinlärning. Enligt 
Nilsson finns det vissa kriterier som en bok bör uppfylla om den ska kunna gripa ett 
barns – eller för den delen en vuxens – intresse. Dels måste den ha ett sådant innehåll 
som barnet kan relatera till egna upplevelser (samt handla om något som barne t är 
intresserat av), dels måste det av läsningen ges utrymme för reaktioner. Boken ska alltså 
på något sätt väcka en känsla eller något slags reaktion hos barnet. Nilsson hävdar att 
läroböcker endast i undantagsfall uppfyller dessa kriterier.95 Det borde emellertid 
variera från ämne till ämne hur användbar en lärobok kan vara. Som vi ser det kan 
skönlitteraturen förmodligen utgöra ett bra komplement till de flesta ämnens läroböcker. 
Läsning av en bok som behandlar ett särskilt ämne kan väcka ett intresse fö r ämnet 
ifråga och leda till att eleverna vill veta mer. Sannolikt skulle också läsningen av en 
skönlitterär bok om till exempel en historisk händelse, kunna ge en bild av hur denna 
händelse tett sig ur en enskild människas – kanske till och med ett barns – perspektiv. 
Däremot torde det vara svårare att illustrera olika aspekter av ämnet kemi med hjälp av 
skönlitteratur. 
 
När det gäller tolkningen av en skönlitterär text, menar Jan Nilsson att det är viktigt att 
läraren introducerar de textanalytiska begrepp och den terminologi som man kan 
använda sig av för att tyda en text. Kunskaper av det här slaget är emellertid inte särskilt 
användbara om man inte placerar dem i ett ”funktionellt sammanhang”, ett sammanhang 
där de växer fram i en ”klart uttalad och sammanhållen kunskapskontext”. 96 Avgörande 
för om eleverna ska plocka upp fungerande metoder för tolkning av en text, är att de 
texter de analyserar verkligen kan relateras till något de kan och vet något om. Med 
någon form av bakgrundskunskap är det lättare att komma in i ett mer reflekterande och 
tolkande sätt att bearbeta texten. Det finns olika sätt att låta eleverna förhålla sig till en 
text, men enligt Nilsson får man ut mest av texten om man kan lyckas belysa tre 
infallsvinklar: det tematiska innehållet, elevernas erfarenheter och textinnehållet. 
Läsning av skönlitteratur ska stå som ett komplement till den övriga undervisningen och 
förse eleverna med en ”mera generell insikt och förståelse” av ämnet.97 Det är alltså 
lärarens sak (här kan förstås även skolbibliotekarien spela en viktig roll), att hitta den 
skönlitteratur som kan belysa och för eleverna bättre klargöra det ämne man för tillfället 

                                                 
93 Körling, Anne-Marie 2003. Läsning från början. Läslust och lättläst: Att förebygga och reparera 
lässvårigheter och bevara läslusten, s. 21ff. 
94 Fox 2003, 83ff. 
95 Nilsson, Jan 1997. Tematisk undervisning, s. 37. 
96 Nilsson 1997, 100ff. 
97 Nilsson 1997, s. 146. 
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arbetar med. Exempelvis kan man låta elever som arbetar med judeförföljelsen under 
andra världskriget läsa Anne Franks dagbok. 
 
Jan Nilsson förespråkar också användandet av läsdagbok. När barnen får föra en sådan 
övar de samtidigt upp förmågan till ett kritiskt och tolkande tänkande. Läraren får dock 
aldrig ifrågasätta det som skrivs i de här böckerna, eftersom de är just dagböcker – alltså 
personliga.98 Just att komma ifrån risken att eleven censurerar sina inlägg i dagboken 
förutsätter sannolikt ett förtroendefullt förhållande dem emellan. Det ställer höga krav 
på lärarens förmåga att få eleverna att känna sig trygga. 
 

3.5.2 Metoder för skolan att främja elevers läsning 
 
Ett sätt att som lärare gå tillväga för att få läsovana barn intresserade av att läsa en bok 
är att man när man presenterar boken, berätta om särskilt spännande aspekter för att på 
så sätt väcka ett intresse hos eleverna. Ytterligare ett sätt är att be eleverna komma med 
förslag på vad de tror ska hända i boken. Om man sedan läser de första kapitlen högt i 
klassen har man kommit en bra bit på väg. 99 En utvärdering av läsförmågan och 
läsförståelsen är också viktig. Läraren Lars Norström menar i sin bok om svenskämnet 
och skönlitteraturen, att man genom att lyssna på en elev som läser högt, kan få en 
ganska god inblick vad gäller elevens förståelse av det han/hon läser. Om det finns tid 
till det, kan man ha enskilda samtal med barnen om det som de läst och på så sätt kan 
man få en bild av hur god deras förståelse av texten är.100 
 
Bänkbokssystemet är en metod att uppmuntra till läsning, i enlighet med vilken varje 
elev har en skönlitterär bok som han/hon kan ta fram när en arbetsuppgift är slutförd. 
Dels ger detta lästräning, dels fungerar det som ett sätt att bibehålla lugnet och 
tystnaden i klassen så att inte de som fortfarande arbetar blir störda. Bänkboksläsningen 
behöver inte kontrolleras i så måtto att eleverna är tvungna redovisa vad de läst. På så 
sätt kan de få ett mer avslappnat förhållande till böcker och läsning.101 Här kan man 
emellertid fundera över om det blir så mycket tid över till bänkboksläsning för lässvaga 
elever. Ofta är det väl snarare så att det är de elever som fått läsningen med sig hemifrån 
som snabbare klarar av sina skoluppgifter för att sedan kunna ägna sig åt att läsa i sin 
bänkbok. Det skulle dessutom kunna vara så att den elev som sällan eller aldrig får tid 
över att läsa i bänkboken, hinner tröttna på den och känner en leda över att den aldrig tar 
slut. Dock är systemet med bänkboksläsning förmodligen något som fungerar bra för 
normalkunniga läsare. 
 
Det finns metoder som går ut på att se till att eleverna läser så mycket som möjligt och 
där man rent faktiskt håller reda på hur många sidor man läser. Metoden har drag av 
tävling över sig och man kan mycket enkelt avgöra vem som är bäst eller vem som är 
sämst. Nilsson anser att man med det här tillvägagångssättet lätt glömmer att det 

                                                 
98 Nilsson 1997, s. 153. 
99 Norberg, Inger 2003. Läsning av skönlitteratur. Läslust och lättläst: Att förebygga och reparera 
lässvårigheter och bevara läslusten, s. 103ff. 
100 Norström, Lars 1995. Svenskämnets röda tråd: Med skönlitteraturen och engagemanget i samtal och 
skrivundervisning, s. 24ff. 
101 Nilsson 1997, s.38. 
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viktigaste faktiskt är vad man får ut av bokens handling, vad den kan tillföra eleven för 
erfarenheter. De elever som har svårt med läsning kommer med den här typen av 
pedagogik förmodligen aldrig att lära sig uppskatta vad själva handlingen av en bok kan 
ge. En modell som i princip står i rakt motsatt förhållande till den föregående, är den där 
man tar fasta på läsningen som upplevelse. Här är den ”personliga läsupplevelsen och 
personlighetsutvecklingen” de aspekter som betonas. I den formen av undervisning är 
man emellertid mycket försiktig med att arbeta för mycket med att analysera texten. 
Istället vill man att den upplevelse varje enskild elev får av en viss text ska få förbli 
ofärgad av yttre påverkan: eleven ”ska få vara ifred med sin läsupplevelse”. 102 Ett 
tävlingsbetonat läsande där kvantitet går före kvalitet skulle kunna appelera på vissa 
elever. Möjligen skulle metoden kunna kompletteras med att man i ett senare skede går 
tillbaka för att koncentrera sig på själva handlingen. 
 
Också svenskläraren och lärarutbildaren Maria Ulfgard betonar vikten av en tolkande 
och reflekterande inställning till innehållet i en bok; detta i motsats till att räkna antalet 
böcker man läst. Hon förespråkar dock en mer avspänd hållning till hur mycket barn 
läser och menar att man inte ska förvänta sig att alla elever ska vara intresserade av att 
läsa i lika stor utsträckning. Man måste utgå ifrån att alla har sin egen läsaridentitet och 
i viss mån respektera den. 103 Detta kan återknytas till Anne-Marie Körlings uppfattning 
om att det är viktigt att se till vilken nivå varje barn befinner sig på och hur intresserat 
det egentligen är.104 Man kanske inte ska göra det till ett självändamål att tvinga barn till 
att bli läsande individer, men det är viktigt att i alla fall försöka påvisa läsningens 
fördelar. 
 
Liksom Chambers anser Høien och Lundberg att samtal om böcker i skolan har en 
väsentlig del i hur bra och engagerat barnen kommer att läsa. När barnen får tala om 
boken de läst ”tvingas” de, eller faller automatiskt in i, ett tolkande förhållningssätt till 
texten. Att samtala om texten kan få eleverna att knyta an den till händelser i sitt eget 
liv, något som i sin tur kan göra den mer begriplig och också mer berikande för barnet. I 
det sammanhanget är det viktigt att läraren ställer rätt typ av frågor till klassen. 
Undersökningar har visat att de frågor som inbjuder till eftertanke, där barnen själva får 
dra slutledningar av texten – så kallade inferenser – ger gynsammare läsutveckling än 
den typ av frågor där barnen direkt ur textraderna kan utläsa svaren.105 Det är alltså till 
gagn både för läsutveckling och för utbyte av det lästa, att ställa frågor till barnen där de 
själva får fundera ut innebörden av en text: att de får läsa mellan raderna hellre än att 
redovisa vad som står i raderna. Man skiljer alltså mellan bokstavlig och tolkande 
förståelse. Den bokstavliga tolkningen blir densamma för alla, eftersom texten är och 
förblir densamma i sin fysiska utformning. Den tolkande förståelsen skiljer sig dock 
från barn till barn, eftersom alla tolkar texten utifrån sin egen kontext och sin egen 
förförståelse.106 
 

                                                 
102 Nilsson 1997, s. 39ff. 
103 Ulfgard, Maria 2004. Fritidsläsning – en privatsak?. Texter och så vidare: Det vidgade textbegreppet i 
svensk skola och förskola, s. 105ff. 
104 Körling, 2003, s. 14. 
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3.5.3 Högläsning i skolan 
 
I skolan har högläsning en viktig funktion att fylla, i synnerhet för barn som inte får ta 
del av sådan i hemmet. För vissa barn är högläsningen av stor betydelse rent socialt, 
eftersom det viktiga inte bara är att få höra en historia berättas, utan att den även kan 
skänka dem en känsla av trygghet. Barnet kan få en positiv upplevelse såväl av miljön i 
vilken högläsningen äger rum, som av den stämning som den ger upphov till. Själva 
läsningen blir i skolan till en skoluppgift bland andra och sker under ordnade former 
genom att barnen själva får välja bänk- respektive hembok. I sina intervjuer har Wåhlin 
och Asplund Carlsson märkt att lästvånget inte uppfattas som något negativt, utan att 
det ses som något naturligt. En fördel som skolan har jämfört med biblioteket, är att där 
ges fler tillfällen att diskutera böcker och att utbyta boktips. Eftersom detta kan ske både 
under lektioner och på raster, kan skolmiljön sägas vara mer läsfrämjande än 
biblioteket.107 Frågan är emellertid om eleverna i gemen samtalar om böcker på 
rasterna, det torde väl i så fall gälla för de redan läsmotiverade barnen. 
 
Enligt Aidan Chambers har högläsningen en mängd positiva effekter: 

• Man får en upplevelse av själva berättelsen och textens uppbyggnad och lär sig 
vad man har att vänta sig när man själv blir redo att läsa. 

• Genom att lyssna när någon läser ombildas texten till dramatik och man blir 
varse att texten kan tolkas olika beroende på vem som läser. 

• Texter som är för svåra för barn att läsa själva kan bli begripliga genom att de 
istället får lyssna på dem. Barnen får en önskan att gå vidare, något som kan 
hjälpa till i läsutvecklingen. För den som har lässvårigheter blir högläsningen ett 
sätt att komma i kontakt med texter som annars skulle vara utom räckhåll. 

• Man utvidgar sitt urval av läsbara böcker genom att man får ta del av texter som 
man annars inte närmat sig. 

• Att sitta i en grupp och läsa tillsammans gör att högläsningen uppfyller en viktig 
social funktion; detta att dela en upplevelse med de andra i gruppen kan ge 
upphov till en känsla av gemenskap.108 

Just den sistnämnda effekten – den sociala – borde kunna utnyttjas för att i synnerhet de 
elever som inte är vana vid högläsning hemifrån, ska få en positiv känsla av vad 
läsningen kan betyda för dem. 
 
Lars Norström anser att både högläsningen och den tysta läsningen är viktig för barnens 
lästräning. Med högläsningen får eleverna en känsla för hur det kan låta när en text läses 
med inlevelse. De får träna på detta när de väl lärt sig att läsa på ett flytande sätt och 
lära sig att våga göra texten levande med sin läsning.109 Barn som har svårigheter med 
läsning ska inte behöva fastna i dess teknikaliteter, utan bör uppmuntras genom att de 
får läsa enkla texter som de kan klara av. Nästa steg kan vara att dela in eleverna i par, 
där två som ligger på ungefär samma nivå får läsa för varandra. Det som övergripande 
är viktigt är att eleverna hela tiden känner sig väl till mods; läsningen får inte förknippas 
med olustkänslor. Det är också viktigt att de känner att deras arbete ger resultat.110 
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Likväl ter det sig som svårt att förhindra att elever med lässvårigheter känner obehag 
inför läsningen i största allmänhet, inte bara högläsning inför klassen. Det förefaller 
ändock som viktigt att läraren i så stor utsträckning som möjligt försöker förebygga att 
denna olust uppstår. 
 

3.5.4 Summering 
 
I detta avsnitt har vi behandlat lärarens roll som inspirationskälla till barns läsning. 
Flera av de källor vi presenterat är överens om att skönlitteraturen kan utgöra ett mycket 
viktigt komplement till de ordinarie läromedlen, om inte helt ersätta dem. Vidare talar 
man om att det ur ett läsfrämjande perspektiv är viktigt att barnen får lära sig att läsa 
litteraturen på ett tolkande sätt och att samtala om texten; detta eftersom det leder till att 
de får ut mer av läsningen, något som i sin tur förhoppningsvis fungerar läsfrämjande. 
Slutligen konstateras också att högläsningen i skolan – liksom i hemmet – fyller en 
viktig funktion. 
 

3.6 Samhällsbiblioteket: Skolbiblioteket 
 
I detta avsnitt tar vi upp skolbibliotekets teoretiska funktion utifrån resonemang i en 
rapport från KUR, samt dess funktion i praktiken utifrån exempelvis Aidan Chambers 
och Louise Limbergs tankegångar. Vidare behandlas läsfrämjande metoder, såsom 
bokprat och författarbesök. Eftersom vi vill studera skolbibliotekets möjliga påverkan 
på barnens läsning anser vi detta vara relevant för vår studie. 
 
En central fråga när det gäller bibliotekets och skolans betydelse vad gäller hur barns 
läsvanor påverkas, är förekomsten av skolbibliotek. Hur viktigt är det egentligen att det 
finns ett fungerande bibliotek på skolan? Att det ska finnas regleras i Bibliotekslagen, 
men hur det sedan sköts är mer eller mindre varje skolas angelägenhet. I KUR:s rapport 
Skolbiblioteken i Sverige görs en genomgång av läget. I mindre kommuner samordnas 
ofta kultur- och utbildningsnämnd under ett namn, något som anses vara positivt både 
ur ekonomisk och praktisk synvinkel. Det kan dock leda till att skolbiblioteken, vars roll 
är att utgöra ett ”redskap för undervisningen”, i praktiken istället fungerar som 
folkbibliotek.111 Härigenom torde det föreligga en risk att skolbibliotekets pedagogiska 
roll för skoleleverna försämras. 
 
Mål för hur skolan ska fungera anges i läroplanen, som är centralt utarbetad och gäller i 
hela landet. Varje kommun upprättar sedan en skolplan, i vilken man beskriver hur man 
avser att nå upp till de mål som regering och riksdag har satt upp i läroplanen. Vidare 
har varje skola en arbetsplan där man beskriver hur de mål som fastställts i läroplan och 
skolplan ska förverkligas. Det är alltså kommunerna själva som avgör vilka områden – 
om några –man vill satsa extra på. För att förenkla sitt arbete är det inte ovanligt att 
kommunerna arbetar för att få en konkret och officiell plan för hur 
biblioteksverksamheten ska utvecklas.112 
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I KUR-rapporten hävdas vidare att grundskolornas bibliotek behöver utöka sina innehav 
av facklitteratur, eftersom biblioteket ska vara en integrerad del av undervisningen. Man 
har även i viss mån förändrat sitt arbetssätt i grundskolan så att eleverna uppmuntras att 
själva söka information och fakta. Många skolbibliotek har något som kallas 
lärarbibliotekarier. Dessa undervisar också, vilket kan ses som positivt då de oftast 
deltar i arbetet med skolans planering och utveckling. En negativ följd av det kan 
emellertid bli att inte så mycket tid ägnas åt biblioteksarbete; dessutom saknar 
lärarbibliotekarien oftast relevant utbildning. Huruvida ett skolbibliotek har en utbildad 
bibliotekarie eller inte, kan ha betydelse för elevernas arbete och lärande. Om 
biblioteket är tillräckligt integrerat i undervisningen och bibliotekarien är involverad i 
den pedagogiska processen, ökar chanserna för att kvaliteten på elevernas arbete höjs.113 
 
Aidan Chambers hänvisar till egen erfarenhet som lärarbibliotekarie när han hävdar att 
barns intresse för böcker och läsning samverkar med i hur hög grad de är delaktiga i 
utvecklingen av skol- och klassrumsbibliotek. Han anser att det till exempel är viktigt 
att även barnen kan få vara med och bestämma vilka böcker som ska köpas in. En 
pedagogisk poäng med detta är att de då får tillfälle att diskutera varför man ska köpa in 
en viss bok och att det kan föranleda diskussioner med litteraturkritisk utgångspunkt.114 
Diskussioner av den typen kan hjälpa till att ytterligare utveckla ett läsintresse. För att 
även läsovana elever ska stimuleras vore det säkerligen en fördel att även de 
engagerades vid utväljandet av böcker. 
 
Johanna Hansson, konsulent på KUR, anser att det i lärarutbildningen bör ingå 
utbildning dels om hur skolbiblioteket kan utgöra en resurs i pedagogiska sammanhang, 
dels hur man kan arbeta för att få skolbiblioteket att utgöra en integrerad del av 
undervisningen. Hon menar att det som skolbibliotekarie ibland kan vara svårt att få 
möjlighet att bidra till den pedagogiska processen. Detta beror på att trots att lärarna ser 
biblioteket som en viktig resurs, är detta ändå något som står vid sidan om den egna 
undervisningen. Om lärare under sin utbildning fick kunskaper om vilken pedagogisk 
resurs som biblioteket kan utgöra om det utnyttjas på rätt sätt, skulle skolbiblioteket 
kunna ”ta steget in i skolans innersta rum och verkligen bli en faktor att räkna med i all 
utveckling och planering på skolans område”. 115 
 
Vem är då ansvarig för att detta fungerar? Enligt Louise Limberg ligger ansvaret 
fördelat mellan skolbibliotekarien, lärarna och rektor. Bibliotekarien sköter i samråd 
med lärare uppgraderingen av bibliotekets bestånd, och de ska tillsammans komma fram 
till formerna för elevernas biblioteksanvändning. Rektors mest uppenbara funktion är 
förstås biblioteksanslaget, vilket måste vara i paritet med vad man på skolan förväntar 
sig att få ut av biblioteket som en resurs i det pedagogiska arbetet. Anslaget måste alltså 
överensstämma med de förväntningar som skolledningen har på den roll biblioteket ska 
ha. Rektor spelar också en roll i lärarnas – och i förlängningen också elevernas – 
inställning till biblioteket. Är rektor positivt inställd till biblioteket som en viktig 
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funktion i det pedagogiska arbetet och lyckas förmedla sin inställning till lärarna, bidrar 
det till att skapa möjligheter för skolbiblioteket att blomstra.116 
 

3.6.1 Metoder för skolbiblioteket att främja elevers läsning 
 
Ett sätt att stimulera eleverna till läsning är att arrangera författarbesök; såväl inom 
ramen för undervisningen, som på skolbibliotekets initiativ. Chambers tar upp 
författarbesök som ett ypperligt sätt att främja läsning. Att få träffa personen bakom 
boken bidrar dels till att intresset för den aktuella författarens böcker ökar (med ökad 
utlåning som följd), dels kan besöket stimulera till eget skrivande. För att få ut det mesta 
möjliga av besöket krävs en hel del förarbete, där både läsning av den aktuella 
författarens böcker och förberedandet av frågor till författaren ingår som viktiga 
element. Efter det att besöket ägt rum ska det diskuteras och man bör från skolans sida 
noga och på olika sätt, ta tillvara det man fått ut av besöket. Eleverna kan till exempel 
sammanställa kollage och göra egna böcker med detta som utgångspunkt. Chambers 
hänvisar till egna erfarenheter av besök på skolor, samt uppgifter från lärare då han 
understryker hur nödvändig själva planeringen är. Rätt tillvarataget kan ett 
författarbesök ge långvariga positiva effekter på barns läsande.117 
 
Den amerikanska forskaren Gretchen Lee Staas företog under 1984 en undersökning i 
fyra grundskolor i Texas, vilken fokuserade på att beskriva effekterna av författarbesök 
ur tre olika gruppers perspektiv: elever, lärare och bibliotekarier. Det hon ville ta reda 
på var bland annat vilket värde man tillmätte besöken, om besöken påverkat 
utnyttjandet av biblioteket och dess utlåningssiffror samt vilka effekter besöken hade på 
efterföljande aktiviteter i klassrummen.  118 
 
Eleverna tillfrågades om de hade prövat att kolla upp någon av den besökande 
författarens böcker eller någon bok i samma stil på skolbiblioteket. De allra flesta hade 
försökt få tag i den aktuella förfa ttarens böcker medan de allra flesta inte försökt hitta 
böcker i samma genre. Något som hämmade dem i deras jakt på författarens böcker var 
att det endast fanns ett fåtal böcker av honom i skolbiblioteken. Vad gäller lärarna 
trodde de inte att författarens besök hade påverkat deras elevers attityd gentemot läsning 
i allmänhet, medan de däremot kunde skönja ett ökat intresse för just den aktuella 
författarens böcker. Bibliotekarierna kunde se en ökad efterfrågan på den besökande 
författarens böcker, något som höll i sig flera månader efter besöket – ibland till och 
med i ett par år efteråt.119 Eleverna uppfattade författarens besök som en positiv 
erfarenhet av ett antal olika skäl, inte minst för att de uppskattade det avbrott i de 
dagliga skolrutinerna som författarbesöket innebar.120 
 
Vad biblioteksanvändningen i allmänhet, och effekten på utlåningen i synnerhet 
anbelangar, påverkades dessa faktorer endast marginellt, även om de aktuella 

                                                 
116 Limberg 1990, s. 87. 
117 Chambers 1995, s. 87ff. 
118 Staas, Gretchen Lee 1990. The effects of visits by authors of children’s books in selected elementary 
schools, s. 4f. 
119 Staas 1990, s. 172f. 
120 Staas 1990, s. 177. 
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författarnas böcker var väldigt eftertraktade såväl före som efter besöket.121 Den mest 
uppenbara effekten på de tre grupperna, var den positiva attityd som författarbesöket 
bidrog till. Emellertid verkade det vara ett intresse som gällde specifikt för den aktuella 
författaren och dennas böcker och verkar inte avspegla sig i ett generellt ökat läsintresse 
eller till böcker i samma genre som den besökande författarens. Något som gällde för 
alla de undersökta grupperna var att besöket inspirerade till egna skrivförsök. En tydlig 
effekt var att lärarna inspirerades till mer högläsning i sina klasser.122 Det förefaller som 
om denna undersökning ändå kunnat peka på flera positiva effekter av författarbesöket. 
Även om man inte kunde se någon större ökning av vare sig biblioteksanvändning eller 
utlåning, kan ändå alla former av positiv respons, såsom ett ökat intresse för den 
aktuella författaren, uppvaknande skrivarambitioner och ett förhöjt intresse från lärarna 
att läsa högt för eleverna, anses som ett gott resultat. Om så bara ett intresse för just den 
aktuella författarens böcker väcks, är det bättre än att inget intresse väcks alls. 
 
När det slutligen gäller den läsfrämjande metoden bokprat poängterar bibliotekarien 
Malin Ögland (delaktig i en tvåårig satsning vad gäller utarbetandet av former för 
samarbete mellan lärararbetslag och skolbibliotek på Gransätersskolan i Håbo), att dessa 
visserligen är uppskattade men att de tar mycket tid i anspråk för bibliotekarien. En av 
svårigheterna är att kunna utnyttja resurserna på ett rationellt sätt. En väg att gå vore att 
skolbibliotekarien bokpratade tillsammans med läraren, som i sin undervisning sedan 
skulle kunna knyta an till böckerna i de boklådor (med ett flertal exemplar av ett antal 
boktitlar) som skolbibliotekarien sammanställt. Öglands erfarenhet är att det bästa sättet 
att stimulera till läsning helt enkelt är att ofta samtala om dessa böcker. På så sätt skulle 
man kunna få med sig de elever vilka annars tycker att det bara finns tråkiga böcker att 
läsa. Det krävs alltså att läraren fortlöpande har bokprat för ett mer grundläggande 
lässtimulerande arbete.123 
 
Ögland funderar över om bokprat egentligen alls är det bästa sättet att utnyttja 
skolbibliotekariens kompetens, eftersom det först är när lärarna läser själva som det 
lässtimulerande arbetet har effekt bland eleverna.124 Läraren är den som förmodligen 
bäst kan bedöma vilken typ av böcker som skulle kunna intressera eleverna. Att helt 
lägga över ansvaret för bokprat på läraren skulle emellertid kunna innebära att 
bokpratandet ofta fick stå tillbaka på grund av tidsbrist. 
 

3.6.2 Summering 
 
Chambers menar att det kan påverka barns läsning i positiv riktning om de får vara med 
och aktivt bestämma hur skolbiblioteket ska se ut och vilka böcker som ska finnas där. 
Andra läsfrämjande metoder som biblioteket kan företa sig, är bokprat och 
författarbesök. När det gäller bokprat finns det olika meningar om hur väl detta 
fungerar, oftast i förhållande till den tid de tar i anspråk. Malin Ögland anser att lärarna 
också bör vara aktiva i detta sammanhang. Författarbesök kan enligt undersökningar ge 

                                                 
121 Staas 1990, s. 157. 
122 Staas 1990, s. 168f. 
123 Ögland, Malin 2002. Skolans bibliotek: Om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och 
arbetslag , s. 30ff. 
124 Ögland 2002, s. 42. 
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resultat så till vida att man i alla fall kan skönja viss ökad aktivitet i biblioteket; 
exempelvis ökad efterfrågan på den aktuelle författarens böcker. Bibliotekariens 
möjligheter att arbeta läsfrämjande är emellertid beroende av samarbetet med den 
övriga skolan; med lärare och rektor. Johanna Hansson på KUR föreslår att man borde 
behandla detta under ett kursmoment på lärarhögskolan. 
 

3.7 Kapitelsummering 
 
Vi har i detta kapitel knutit samman olika arbeten av personer – forskare, författare och 
lärare – som på olika sätt behandlat det ämnesområde som vi riktar in oss på. Denna 
översikt hoppas vi ska ha utrustat läsaren med en förståelse för ämnet, vilken vi tror är 
betydelsefull vid den fortsatta läsningen. 
 
När det gäller barns språk- och läsutveckling, verkar det som om föräldrarna spelar en 
stor roll, i det att de är de första som kommunicerar med, och läser för barnet. Frank 
Smith hävdar att nyckeln till läskunnighet är just att barnet läser och att ju mer ett barn 
läser, desto mer vill det läsa. 
 
I en statistisk översikt har vi kunnat skönja att även om barn läser mindre till fördel för 
tv-tittande, så tittar ändå 70 % av förskolebarnen varje dag i en bok och 9-14-åringarna 
läser i genomsnitt 45 minuter. Anette Øster konstaterar i sin studie att svenska barn läser 
mest av barnen i de nordiska länderna och hon kopplar samman detta med att man i 
Sverige är bra på att arbeta läsfrämjande. 
 
Vi har använt oss av Wåhlins och Asplund Carlssons indelning av de olika ”bibliotek”, 
genom vilka barn blir introducerade till böcker. Vi har behandlat ”familjebiblioteket” 
och ”samhällsbiblioteket”, som inkluderar skolan och skolbiblioteket. Inom ramen för 
dessa två ”bibliotek” har vi diskuterat deras funktion, samt hur de vuxna – föräldrar, 
lärare och skolbibliotekarie – har möjlighet att påverka barns läsintresse. 
 
En del av de källor som vi i detta avsnitt presenterat kommer vi även att referera till i 
kapitel 7 och 8, där vi ställer dem i relation till de resultat vi fått från vår undersökning, 
samt till de slutsatser vi kan dra från dessa resultat. 
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4 Läsvaneundersökningar ur ett B & I-perspektiv 
 
Ämnesområdet barn och läsning har under årens lopp behandlats i ett antal 
magisteruppsatser. I följande avsnitt presenteras två av dessa, vilka är besläktade med 
vår studie. Vi anknyter i vår analys och diskussion till båda dessa undersökningar. 
 

4.1 Fritidsläsningen hos 9-12-åriga flickor 
 
Med sin uppsats ”Det skall vara roligt och spännande!": En studie av 9-12-åriga 
flickors fritidsläsning125 vill Veronica Skjöld och Åsa Strandberg undersöka såväl ett 
antal flickors läsvanor som deras tankar kring sin fritidsläsning samt ta reda på varifrån 
de får sina böcker. Deras tillvägagångssätt har dels varit litteraturstudier, dels kvalitativa 
intervjuer med nio flickor i 10-12-årsåldern. 
 
Vid sina analyser av intervjuerna använder man sig av två teoretiska utgångspunkter där 
den ena är Sten Furhammars126 fyra olika kategorier för att uppskatta det utbyte en 
läsare har av sin läsning; detta med utgångspunkt i individens förhållande till text och 
läsning i ett livsperspektiv.127 Fyra grundläggande behov kan tillgodoses genom 
fritidsläsningen: att utveckla språkförmågan, att underhålla, att ge kunskap om världen 
och att få hjälp att lösa personliga problem.128 Den andra utgångspunkten är Wåhlins & 
Asplund Carlssons undersökning, där uppsatsförfattarna i sin analys använder sig av 
dessas indelning i olika bibliotek, vad gäller de sätt varpå flickorna kan få tag på 
böcker.129 
 
Merparten av flickorna har ett framträdande läsintresse och är framför allt intresserade 
av att läsa skönlitteratur. De flesta av dem läser de böcker som finns i hemmet och då 
rör det sig ofta om moderns gamla böcker. Det hör till ovanligheterna att flickorna 
själva köper böcker – endast en av dem uppger att så är fallet – utan istället får många 
av dem böcker som present. I övrigt håller de till godo med biblioteksböcker eller också 
lånar de böcker av sina kamrater.130 
 
För de flesta av flickorna gäller att deras föräldrar läste högt för dem när de var yngre, 
men att de inte gör det längre. Vidare är det endast två av flickorna som talar om läsning 
med sina föräldrar, varav den ena gör det på eget initiativ. När det gäller hur de får tips 
på böcker, får en del av flickorna tips via tidningar, tv och syskon, medan endast en av 
dem nämner en av föräldrarna – sin mor – i detta sammanhang. Istället spelar 
kamraterna en viktig roll: de både lånar böcker och utbyter boktips med dem. Vad 

                                                 
125 Skjöld, Veronica & Strandberg, Åsa 2001. ”Det skall vara roligt och spännande!": En studie av 9-12-
åriga flickors fritidsläsning. 
126 Sten Furhammars bok är en del av det samnordiska SKRIN-projektet, projektet Skriftkultur och 
mediebruk i nordiska familjer. Projektet har som syfte att studera sociala och psykologiska aspekter på 
skriftliga mediers – särskilt bokens – villkor i Skandinavien under andra delen av 1900-talet. 
127 Furhammar, Sten 1996, s. 137-144. Se: Skjöld & Strandberg 2001, s. 16.ff. 
128 Skjöld & Strandberg 2001, s. 2. 
129 Furhammar, Sten 1996, s. 137-144. Se: Skjöld & Strandberg 2001, s. 16.ff. 
130 Skjöld & Strandberg 2001, s. 49. 
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biblioteksbesök anbelangar, lånar alla informanter böcker på skolans bibliotek, såväl för 
skolbruk som för att läsa på fritiden. Folkbiblioteket besöker flickorna ca en gång i 
månaden och de flesta oftast i sällskap med modern. 131 
 
Utöver föräldrarna har lärare och bibliotekarier betydelse för flickornas fritidsläsning. 
Läraren tar med skolbiblioteksböcker till klassrummet bland vilka flickorna sedan kan 
välja. Även om det vanligaste sättet att få tag på böcker är att låna på folk- och 
skolbiblioteket, använder sig flickorna inte av folkbibliotekets personal i någon högre 
grad. Knappt hälften av flickorna uppger att de gör det och då endast när de behöver 
hjälp att hitta någon bok som de letar efter. Bibliotekariernas direkta inflytande över 
informanternas läsvanor är därigenom begränsat. Indirekt kan de emellertid sägas ha ett 
stort inflytande, eftersom de ansvarar för bokbeståndet på biblioteket, där ju flickorna är 
flitiga användare. Dessutom sammanställer bibliotekarierna en boktipshylla, vilket två 
av informanterna nämner att de brukar använda sig av. 132 
 
Intervjuerna visar att flickorna främst läser för nöjes skull och först i andra hand 
kommer de kunskaper och insikter vilka läsningen kan ge upphov till. Analysen pekar 
på att de flesta flickorna har samma sorts läserfarenheter.133 I och med att nöjesaspekten 
endast berörs i förbigående när det gäller läsarundersökningar i allmänhet, anser Skjöld 
och Strandberg att dessa undersökningar inte visar en sann bild av hur det förhåller sig i 
verkligheten och de upplever detta som en brist; en brist de vill medverka till att 
avhjälpa genom sin studie.134 
 

4.2. Läsintressera de pojkars läs- och biblioteksvanor 
 
I sin magisteruppsats Pojkarna mot strömmen: En studie kring några läsintresserade 
pojkars läs- och biblioteksvanor135 har Jenny Hultqvist och Helen Isaksson velat 
undersöka några 15-åriga pojkars läsvanor såväl som deras attityd till den egna 
kommunens huvudbibliotek. Man har valt att närmare undersöka läsintressets 
bakomliggande faktorer.  
 
Författarna har i sin undersökning använt sig av såväl kvantitativ som kvalitativ metod. 
Det kvantitativa kommer till uttryck i den enkät som delades ut till de intervjuade 
pojkarnas skolkamrater; vilket gjordes för att för att få en allmän bild av ungdomarnas 
läs- och biblioteksvanor. Tonvikten är dock lagd på de kvalitativa intervjuer som gjorts 
med sex pojkar i 15-årsåldern. Utöver dessa intervjuer har även en barn- och 
ungdomsbibliotekarie på kommunens huvudbibliotek samt skolbibliotekarien på 
pojkarnas skola intervjuats.136 
 

                                                 
131 Skjöld & Strandberg 2001, s. 50. 
132 Skjöld & Strandberg 2001, s. 51ff. 
133 Skjöld & Strandberg 2001, s. 2. 
134 Skjöld & Strandberg 2001, s. 53. 
135 Hultqvist, Jenny & Isaksson, Helen 2000. Pojkarna mot strömmen: En studie kring några 
läsintresserade pojkars läs- och biblioteksvanor. 
136 Hultqvist & Isaksson 2000, s. 4ff. 
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Alla pojkarna i undersökningen uppger att de läser regelbundet – böcker läser de oftast 
flera gånger/vecka medan de läser tidskrifter varje dag. Den främsta bokkanalen är de 
böcker som finns i hemmet. När de någon gång besöker folkbiblioteket (sporadiskt, 
eftersom detta sker endast någon eller några gånger/år) uppger alla att de också lånar 
böcker där. När pojkarna var yngre var det mödrarna som tog med dem till biblioteket. 
På kommunbiblioteket brukar de i olika hög grad be personalen om hjälp. Istället för att 
låna på biblioteket säger många av pojkarna att de föredrar att äga böcker och de köper 
dem gärna själv. Vidare får hälften av respondenterna böcker i present.137  
 
Något som gäller för alla pojkarna i undersökningen är att man läser mycket i deras 
hemmiljö, något som främst gäller för mödrarna. Alla pojkarnas föräldrar läste högt för 
dem när de var små och för alla utom en har föräldrarna fortsatt med det även efter det 
att de lärt sig läsa. Alla verkar ägna sig åt läsning för sitt nöjes skull samtidigt som de 
finner nytta i att läsa.138 
 
Till skillnad från kommunbiblioteket, besöker pojkarna ofta skolbiblioteket. Emellertid 
visar det sig att det främsta skälet inte är att söka efter eller låna böcker, utan att lokalen 
i praktiken fungerar som ett slags uppehållsrum under rasterna. Samtidigt används 
skolbiblioteket i mycket som arbetsplats av många skolelever på grund av att deras 
undervisning bygger på att de själva ska söka efter information. Av intervjun med 
skolbibliotekarien framkommer att en stor del av hennes tid ägnas åt 
användarundervisning, där hon till exempel lär eleverna hur de ska söka på Internet.139 
 
Hultqvist och Isaksson ställer sig frågan varför kommunbiblioteket minskat så kraftigt i 
betydelse för de flitigt läsande pojkarna. Som möjlig orsak nämner de att pojkarna 
upplever det som om de här har hamnat utanför: de har vuxit ifrån barn- och 
ungdomsavdelningen (med sitt fokus på de yngre barnen), men känner sig ännu inte 
mogna för vuxenavdelningen. Ett sätt att komma tillrätta med det här skulle kunna vara 
att man från bibliotekets sida i högre grad lät ungdomarna själva utforma sin avdelning. 
En anledning till att eleverna lånar böcker på den aktuella skolans bibliotek är enligt 
författarna, dels att det är lättillgängligt, dels att det har en tydlig och lättdefinierad 
målgrupp: skolungdomarna. Även skolbibliotekariens engagemang kan vara en del av 
förklaringen. 140 
 
Av sin undersökning har Hultqvist och Isaksson kunnat konstatera att familjen har stor 
betydelse för de intervjuade pojkarnas läsning och alla verkar ha läsning och litteratur 
som en naturlig del av vardagen. Det vuxenstöd som pojkarna får till exempel vad gäller 
läsning, biblioteksbesök och boktips, kommer främst från deras mödrar och har varit 
avgörande för barnens läsintresse.141 Författarna drar den slutsatsen att anledningen till 
att pojkarna läser dels är att de finner nöje i läsningen och att den är avkopplande (den 
tillåter dessutom att man släpper fantasin lös), dels har pojkarna insett att läsningen 
befrämjar bland annat stavning och allmänbildning. När det gälller bakomliggande 

                                                 
137 Hultqvist & Isaksson 2000, s. 41ff. 
138 Hultqvist & Isaksson 2000, s. 43f. 
139 Hultqvist & Isaksson 2000, s. 46ff. 
140 Hultqvist & Isaksson 2000, s. 63. 
141 Hultqvist & Isaksson 2000, s. 55f. 
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faktorer till pojkarnas läsintresse har deras uppväxtmiljö haft störst betydelse, eftersom 
alla kommer från hem där läsningen utgör en naturlig del av tillvaron. 142 
 

4.3. Jämförelser 
 
De två uppsatserna behandlar, till skillnad från vår studie, läsvanorna ur ett 
genusperspektiv. Vi har emellertid inte haft som specifikt syfte att studera eventuella 
skillnader mellan könen, utan vill istället belysa hur olika faktorer kan påverka våra 
informanter i deras egenskap av barn. När det gäller urvalet har man i fallet 
läsintresserade pojkar en annan infallsvinkel än vi. Här vill man specifikt studera pojkar 
intresserade av läsning, alltmedan vi i vår studie velat få ett varierat urval som speglar 
olika sorters läsvanor. Att flickor läser mer än pojkar på fritiden visar många 
undersökningar, där man fokuserat på jämförelser könen emellan. Den huvudsakliga 
inriktningen i Skjölds och Strandbergs studie, att undersöka specifikt flickornas tankar 
kring sin fritidsläsning känns i det sammanhanget rimlig. Härigenom kan man få ny 
kunskap om flickors upplevelser av läsningen. 
 
Något man kan se vad gäller informanterna i de båda undersökningarna, är att det 
förefaller som om en i övrigt aktiv fritid inte inverkar negativt på läsningen. Snarare 
verkar de barn och ungdomar som ägnar sig åt många fritidsaktiviteter även hinna med 
att vara flitiga läsare. 
 

4.4. Summering 
 
Vi har i detta kapitel tagit upp två magisteruppsatser, där man utfört empiriska 
läsvaneundersökningar, något som har kopplingar till vår studie. Genom kvalitativa 
intervjuer har flickors respektive pojkars läsvanor undersökts och i båda studierna har 
man velat ta reda på de bakomliggande orsakerna till barnens läsvanor. 
 
Hemmet kan sägas vara den viktigaste faktorn för både flickornas och pojkarnas 
läsintresse och det framkommer att mödrarna haft den huvudsakliga rollen som 
inspiratörer, i det att de läst högt för barnen, att de besökt biblioteket tillsammans och 
att de även i övrigt försett barnen med böcker. När det gäller bibliotekariers roll som 
läsfrämjare är denna av indirekt art, genom att de bestämmer över bokbeståndet. För 
flickorna gäller att de inte ofta ber om hjälp och tips på läsning, men när de är på 
biblioteket ofta lånar böcker. Vad pojkarna anbelangar, har folkbiblioteket begränsad 
betydelse, medan skolbiblioteket ofta besöks, om än oftast i egenskap av arbetsplats 
eller uppehållsrum. 
 
För flickorna verkar kamraterna numera ha störst betydelse när det gäller hur de får tag 
på böcker. I kamratkretsen både lånar och byter man böcker med varandra. Pojkarna 
verkar ha ett större behov av att äga de böcker som de läser och lånar följaktligen inte 
ofta böcker på biblioteket. 
 
                                                 
142 Hultqvist & Isaksson 2000, s. 60f. 
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5 Metod 
 
I detta kapitel presenterar vi den metod vi använt när vi tagit oss an de frågor som hör 
till det problem vi valt att undersöka. 
 

5.1 Val av metod 
 
Eftersom vi med vår undersökning varit intresserade av att försöka förstå (och skönja 
mönster i) vad som kan ha spelat in för att främja läsintresset hos de barn vi intervjuat, 
fann vi att en kvalitativ ansats bäst passade vårt ändamål. De resultat vi erhållit kan inte 
sägas vara generella, utan gäller specifikt för de intervjuade barnen i vår avgränsade 
studie. 
 
Vi har också genomfört en observation, det vill säga vi var närvarande – iakttog och 
lyssnade – under ett boksamtal i den femteklass ur vilken vi hämtat våra åtta 
informanter. Vi valde att göra observationen eftersom vi tyckte att det skulle vara den 
mest fruktbara metoden att förstå hur ett boksamtal kan te sig i praktiken. Vi ville också 
se om Chambers teori är applicerbar på klasslärarens sätt att bedriva boksamtal. 
 

5.2 Metoder 
 

5.2.1 Intervju som metod 
 
Något som kännetecknar kvalitativa intervjuer är bland annat att man på de enkla frågor 
som man som intervjuare ställer, får innehållsrika och ofta sammansatta svar.143 
Intervjun handlar bland annat om att man som intervjuare vill försöka förstå den 
intervjuade; man tar del av erfarenheter och tankar och känslor som han/hon har. Det 
insamlade materialet kan dock inte tala för sig själv, utan man behöver, med 
utgångspunkt i någon teori, tolka det för att det ska bli intressant.144 Vi valde att 
genomföra kvalitativa intervjuer eftersom vi bedömde att det var den metod som bäst 
kan belysa vilken – om någon – stimulans till läsning som barnet fått från hem och 
skola. Vi tolkade sedan de resultat vi fått från våra intervjuer mot de i tidigare avsnitt 
redovisade teorierna för att på så sätt ge våra slutsatser mer tyngd. 
 
Då man intervjuar barn är det särskilt viktigt att söka motivera barnet att delta, och man 
ska sträva efter att se på intervjun ur barnets synvinkel. 145 När man påbörjar en 
barnintervju är det bra att knyta an till något som barnet känner till, till exempel någon 
situation i skolan, vilket gör att man skapar en förtrolig kontakt med barnet.146 I vårt fall 
                                                 
143 Trost, Jan 2005. Kvalitativa intervjuer, s. 7. 
144 Trost 2005, s. 23f.. 
145 Trost 2005, s. 37f. 
146 Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid cop. 2000. Att förstå barns tankar: Metodik för 
barnintervjuer, s. 35. 
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återknöt vi kort till vårt tidigare besök i klassen då vi delade ut en enkät för att kunna 
göra ett urval av informanter. Vi frågade om barnet haft några tankar om detta och om 
det i så fall varit någon särskild fråga som han/hon kommit att tänka på. Intervjuerna 
utförde vi på tu man hand med en intervjuare och en respondent; detta för att vi strävade 
efter att få barnen att känna sig trygga. Vid själva intervjutillfället använde vi oss av 
bandspelare, något som vi informerade om före intervjun. Vad gäller den plats där 
intervjuerna ska äga rum, understryker Trost vikten av att man i möjligaste mån väljer 
en plats där man får vara i fred för störande moment. Dessutom bör man eftersträva att 
skapa en så trygg miljö som möjligt för den intervjuade.147 För vår del var lokalfrågan 
emellertid inte något som vi hade särskilt mycket makt över, eftersom skolan hade 
begränsat med lediga lokaler. Vi fann dock att biblioteket var en utmärkt plats att sitta 
på; emedan det inte var öppet vid intervjutillfällena och det där inte heller fanns något 
som kunde störa våra informanter. 
 
Vid intervjuer kan man ge följdfrågor och reda ut oklarheter direkt med barnet. Genom 
att börja med övergripande frågor kan man underlätta för barnet att börja prata, varefter 
man kan ställa mer specifika frågor.148 Frågorna ska alltså inte detaljplaneras, utan 
intervjun ska vara mer som ett samtal där man emellertid hela tiden måste komma ihåg 
vilken information man är ute efter.149 Vi planerade våra intervjuer i så måtto att vi 
utarbetade en intervjufrågeguide (bilaga 4), vilken vi skulle använda som ett stöd vid 
intervjuerna. Dock märkte vi att vi under själva intervjutillfällena lutade vi oss mer 
emot denna intervjuguide än vad vi i förstone hade tänkt oss; förmodligen en följd av 
vår ovana vid att genomföra intervjuer. Vi hade nog tänkt oss att dessa skulle bli mer av 
samtal än vad de i själva verket blev. Trost varnar emellertid för att se på intervjuer som 
ett samtal. Ett samtal är något som inte kräver någon träning och som alla kan delta i 
utan att man strävar efter att uppfylla något syfte. Intervjuer däremot måste planeras 
noggrant. Här är det mycket viktigt att man som intervjuare försöker förstå för den man 
intervjuar.150 
 
Under intervjun är det viktigt att man följer upp svaren man får på sina frågor. Man bör 
undvika att ställa frågor där det går att bara svara ”ja” eller ”nej”, eftersom man då inte 
får reda på barnets tankar kring det som intervjun handlar om.151 Vi försökte tänka på att 
avstå från denna typ av frågeställningar när vi gjorde vår intervjuguide. 
 
Något som var viktigt för oss att ha för ögonen, var att barn är duktiga på att se vilka 
förväntningar som ställs på dem – de kan tänkas svara på ett sådant sätt som de tror 
förväntas av dem. 152 I våra intervjuer sökte vi få svar på hur våra informanters 
lässituation tedde sig några år tillbaka. Retrospektiva frågor av det här slaget, det vill 
säga frågor rörande företeelser som ägt rum ett antal år tidigare, är inte oproblematiska. 
Enligt Trost besvarar denna sorts bakåtsyftande frågor endast den intervjuades 
nuvarande syn på hur det var då, och inte hur det de facto förhöll sig. Ett sätt att ändå 
försöka sig på att få användbara svar på frågor av den här typen, är att man ber den 

                                                 
147 Trost 2005, s. 44. 
148 Doverborg & Pramling Samuelsson cop. 2000, s. 36. 
149 Doverborg & Pramling Samuelsson cop. 2000, s. 41. 
150 Trost 2005, s. 34. 
151 Doverborg & Pramling Samuelsson cop. 2000, s. 33. 
152 Doverborg & Pramling Samuelsson cop. 2000, s. 44. 
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intervjuade att dra sig till minnes någon särskild händelse bakåt i tiden [att hänga upp 
minnet på, vår anm.].153 
 
Genom intervjuerna fick vi ändå en bild av hur barnen uppfattar sin lässituation och 
varifrån ett eventuellt läsintresse kan ha kommit. Vi är dock medvetna om att vi som 
intervjuare varit med och påverkat situationen. Som intervjuare är vi inga objektiva 
åhörare, utan det pågår hela tiden en kommunikation mellan oss och våra 
intervjupersoner. 
 

5.2.2 Observation 
 
Eftersom skolan är en så viktig och påtaglig faktor vad gäller att stimulera elever till 
läsning och i synnerhet boksamtalet, enligt Aidan Chambers, anses läsfrämjande. beslöt 
vi oss för att sitta med under ett sådant samtal i den femteklass där de åtta barn som 
ingick i vår undersökning går. Vi var intresserade av att jämföra det faktiska 
boksamtalet med Chambers teorier, varför vi genomförde en osystematisk observation 
där vi förutsättningslöst kunde bilda oss en uppfattning om situationen. 154 
 
Vid en observation bör man inte låsa sig vid på förhand formulerade antaganden – man 
är ju på plats för att studera det faktiska skeendet. Eftersom man strävar efter att 
situationen ska kännas så naturlig som möjligt för dem man observerar, är det viktigt att 
man som deltagande observatör inte sticker ut för mycket. 155 För att inte störa mer än 
nödvändigt gjorde vi därför våra anteckningar efter observationstillfället. Likväl går det 
inte att bortse från det faktum att det bara var andra gången de här barnen träffade oss 
och att det för dem säkerligen inte kunde anses som en helt normal situation. Vi är alltså 
på det klara med att vi genom vår närvaro troligen har påverkat boksamtalet på ett eller 
annat sätt. 
 
Något man bör vara på det klara med vid deltagande observation är att de 
undersökningsresultat man erhåller inte är generaliserbara – det ligger i metodens 
natur.156 Vi är således medvetna om att den observation vi genomfört inte är 
allmängiltig och att de slutsatser vi kan dra av den endast är tillämpliga på denna studie. 
Emellertid var vi inte ute efter ett allmängiltigt resultat, utan ville få en bild av hur 
klassläraren arbetade då hon genomförde den typ av boksamtal som Chambers 
förespråkar. 
 

5.3 Urval och genomförande 
 
Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med åtta barn. När vi började fundera över 
åldern hos de barn vi ville studera, hade vi som kriterium att de skulle vara så pass 
mogna att de kunde reflektera över sitt läsande och de faktorer som påverkar deras 
                                                 
153 Trost 2005, s. 80. 
154 Se: Svenning, Conny 2000. Metodboken , s. 132. 
155 Denscombe, Martyn 2000. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna , s. 178f. 
156 Denscombe 2000, s. 185f. 
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läsvanor. Samtidigt hoppades vi att de skulle kunna minnas hur det varit när de var små. 
Vi antog att barn som går i årskurs 5 skulle kunna uppfylla dessa villkor eftersom de 
flesta barn på ett eller annat sätt kommit igång med sin läsning när de kommit upp till 
mellanstadiet. Något vi också hade i tankarna ända från början var att barnen skulle 
befinna sig i det som kallas ”slukaråldern”, det vill säga i 9-12-årsåldern. Den åldern har 
av hävd beskrivits som den där barn är som mest aktiva läsare.157 
 
Efter att ha genomfört ett antal provintervjuer kontaktades en innerstadsskola i början av 
höstterminen 2004. Där lämnade vi ut en urvalsenkät med ett fåtal frågor om elevernas 
läsning i en femteklass. Urvalsenkäten (bilaga 2) ansåg vi vara den bästa metoden att 
välja ut intervjupersoner. Ett alternativ hade kunnat vara att låta klassläraren göra 
urvalet åt oss, men vi antog att lärarens val skulle ha kunnat färgas av hans/hennes 
uppfattning om barnen. Enkätens frågor utformades så att de skulle hjälpa oss att få ett 
så varierat urval som möjligt vad gäller hur ofta barnen läser. 
 
När det gäller urvalet vid kvalitativa undersökningar är ett representativt urval inget att 
eftersträva – det hör hemma inom den kvantitativa undersökningen. I stället bör man 
försöka få till ett så varierat urval som möjligt.158 Detta anser vi att vi fått inom den 
femteklass varifrån vi hämtat våra respondenter. Vi tog hjälp av urvalsenkäten, där 
barnens läsfrekvens var avgörande. I ett första steg baserades urvalet av respondenter 
helt enkelt på om barnen över huvud taget var intresserade av att delta – vi bad varje 
barn att nederst på enkäten ange om det ville bli intervjuat. Bland de elever som ville bli 
intervjuade valde vi sedan ut åtta elever – lika många flickor som pojkar. Inom dessa två 
huvudgrupper gjorde vi sedan med enkätens hjälp, ett varierat urval som bestod av de 
barn som angivit att de läste böcker varje dag alternativt flera gånger i veckan, de som 
läste böcker flera gånger i månaden och slutligen de som läste böcker någon gång då 
och då. Bland de barn som uppgav att de ville bli intervjuade fanns ingen som kryssat i 
alternativet att de aldrig läste böcker, varför detta kunde lämnas därhän. Det kan vara så 
att det i stor utsträckning är ”storläsare” som anmäler sitt intresse att delta i en 
undersökning  av den här typen, varför vi är medvetna om att urvalet till följd av detta 
kan ha blivit något snedvridet. Eftersom det dessutom var fler flickor än pojkar som 
ville bli intervjuade, innebär det även att vi rent procentuellt valde ut färre flickor än 
pojkar. Det faktum att vi intervjuade lika många barn av båda könen har inte något att 
göra med någon fokusering på genusaspekten, utan är helt och hållet en effekt av att vi 
ville få ett så varierat urval av barn som möjligt på vårt begränsade antal informanter. 
 
Innan vi genomförde intervjuerna bad vi först om föräldrarnas tillstånd att intervjua 
barnen; detta genom ett brev förmedlat av klassläraren (bilaga 3). Under intervjuerna, 
vilka pågick ca 10-15 minuter, använde vi oss bandspelare och förde anteckningar vid 
behov. För att kontrollera att vi verkligen skulle få med de olika teman vi var 
intresserade att undersöka, tog vi stöd av den intervjuguide (bilaga 4) som vi upprättat 
för ändamålet. Barnen svarade på de flesta frågor vi ställde. Någon gång var det någon 
som svarade ”vet inte”, men vi fick intrycket av att de inte tyckte att det var svåra eller 
konstiga frågor. Genom att vi spelade in intervjuerna på band blev det möjlig för oss att 
lyssna på dem så många gånger som det kändes nödvändigt. Genom att lyssna på 
informanternas tonfall och hur de lade sina ord kunde vi därefter tolka svaren. 
                                                 
157 Senare forskning nyanserar och ifrågasätter den här bilden. Se: Brink 2000, s. 10. 
158 Trost 2005, s. 117. 



44 

Visserligen tog det tid att skriva ut de bandade intervjuerna, men fördelarna med att vi 
under intervjun kunde koncentrera oss på den intervjuade övervägde.  
 
Utöver de åtta barnen intervjuade vi även deras klasslärare om hennes lässtimulerande 
arbete; en intervju som ägde rum i en avskild vrå av lärarrummet. Vi hade inga i förväg 
sammanställda frågor här, utan intervjun kom att beröra teman relevanta för vår 
undersökning (bland annat lärarens läsfrämjande arbete såsom högläsning och 
boksamtal). Efter det att vi gjort analysen av intervjuerna med såväl barn som 
klasslärare, samt observationen, framstod det för oss som alltmer nödvändigt att få ta 
del av hur skolbibliotekarien såg på det läsfrämjande arbetet från sin horisont. Eftersom 
hon var mycket upptagen, genomförde vi en telefonintervju med några förberedda 
frågor (bilaga 7). 
 
För att bevara informanternas anonymitet valde vi att ge dem fingerade namn. Flickorna 
fick heta Maria, Helena, Stina och Eva, medan pojkarna fick namnen Johan, Niklas, 
Pelle och Kalle. Klassläraren och skolbibliotekarien går under benämningen Lena 
respektive Barbro. 
 

5.4 Analysmetod 
 
Efter genomförda intervjuer skrev vi ut det inspelade materialet ordagrant, inkluderande 
såväl våra frågor som informanternas svar. Därefter gjorde vi sammanställningar av 
intervjuerna i form av förkortade referat, vilka sedan kom att ligga till grund för 
analysarbetet. Vi ansåg att dessa sammanställningar skulle göra det lättare att analysera 
resultaten. Utifrån referaten upprättade vi sedan som ett arbetsredskap en tabell, där de 
olika informanternas svar fördes in jämsides i varsin kolumn efter behandlat tema: 
hemmet, skolan respektive skolbiblioteket. På så sätt framträdde efterhand olika 
mönster. Varje intervju har redovisats för sig; härigenom anser vi att varje informant 
givits en mer personlig framtoning än vad som hade varit fallet till exempel vid en 
tematisk redovisning. Eftersom vi refererat det barnen sagt och sedan utgått ifrån dessa 
referat i vår analys, har möjligheten till direktcitat fallit bort, men vi bedömde att 
sammanställningarna underlättade vårt analysarbete så pass att det var värt detta. 
Sammanställningarna av våra intervjuer kopplades till våra frågeställningar och till de 
teorier vi valt att arbeta efter och vi gjorde återkopplingar till tidigare forskning. I 
analysen av våra resultat från intervjuerna med barnen har vi också infogat resultaten 
från observationen, samt intervjuerna med klassläraren respektive skolbibliotekarien. 
 
När vi i analysen av vår empiriska undersökning talar om att det kan råda ett samband, 
till exempel mellan hur mycket barnen läser och hur mycket deras föräldrar tidigare har 
läst för dem, ska detta uppfattas som att vi vill se om det genom vår undersökning går 
att skönja ett mönster som pekar i den riktningen. 
 
När det gäller termen samband är det annars så att den i allmänhet kopplas samman med 
kvantitativa studier när man i dessa analyserar sitt empiriska material. Man studerar 
sambanden mellan de olika variabler man ställt upp i sitt material. Till skillnad från det 
mått av orsak och verkan-förhållande som man till vardags förknippar med termen, 
råder det vid analys i samhälls- och beteendevetenskaplig kontext även andra samband – 
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ofta så kallade statistiska samband. Dessa kan inbegripa såväl ensidiga som ömsesidiga 
samband, samt skensamband. Ett ensidigt samband kan vara det som råder mellan 
inkomst och utbildning, där inkomsten tenderar att höjas ju högre utbildning man har – 
här kan man dock inte vända på förhållandena. Vid ömsesidiga samband däremot, är de 
två variablerna ömsesidigt beroende av varandra, som till exempel relationen mellan 
hälsa och välfärd. Skensamband är, som namnet ger vid handen, ett falskt samband, där 
man vid djupare analys får ta hänsyn till ytterligare variabler vilka visar sig vederlägga 
sambandet.159 
 

5.5 Kommentarer till urvalsenkäten 
 
De frågor vi ställde i urvalsenkäten skulle ge oss en uppfattning om hur mycket barnet 
läser på fritiden (alltså av egen fri vilja). Vi frågade också om föräldrarna brukar läsa för 
barnet. Med det ville vi få en idé om huruvida barnet kommer från ett hem där man 
engagerar sig i dess läsning eller inte. Här ges en återkoppling till Bourdieus teori om 
det kulturella kapitalets betydelse. Vi ville få en viss spridning på båda dessa aspekter så 
att vi sedan i vår undersökning eventuellt skulle kunna skönja ett mönster. 
 

5.6 Kommentarer till intervjuguiden 
 
Vi valde att utföra barnintervjuerna utifrån en guide i vilken samtliga frågor som 
behandlas nedan återfinns (bilaga 4), eftersom vi strävade efter en mindre strukturerad 
intervju där det viktiga var att belysa olika teman. Innan vi upprättade guiden läste vi in 
oss på ämnesområdet, vilket var en förutsättning för oss att lokalisera vad vi ville 
undersöka. Frågorna är alltså mer att betrakta som stolpar. Vi började med ett antal 
allmänna och ”isbrytande” frågor kring läsning och böcker vilka tjänade till att få barnet 
att känna sig mer väl till mods i intervjusituationen. Frågorna om tv-tittande och 
tidningsläsning ville vi ha med för att få ett grepp om barnets mediekonsumtion i 
allmänhet. Genom att fråga om hur barnet väljer böcker trodde vi oss kunna få en 
uppfattning om vilka faktorer som styr barnens läsvanor och vilken vikt barnet själv 
lägger vid dem. Wåhlin & Asplund Carlsson pekar ju på hemmets, kamraters, skolans 
och bibliotekets roll i det hela. 
 
Barnets uppväxtmiljö präglar i hög grad dess läsvanor. Enligt den litteratur vi läst – till 
exempel enligt Rimsten-Nilsson – spelar det stor roll för barnets läs- och 
språkutveckling om föräldrarna läste högt för barnet under dess småbarnstid.160 
Dessutom är det enligt många forskare viktigt att föräldrar (och även andra vuxna till 
exempel i skolan) fortsätter läsa högt för barnen även efter det att de kan läsa på egen 
hand. Frågor kring biblioteksbesök i föräldrarnas sällskap skulle kunna ge svar på hur 
föräldrarnas engagemang vad gäller barnens läsning ser ut. Vi ställde frågor som rörde 
såväl föräldrarnas egen läsning som deras läsning för de egna barnen. En central fråga i 
sammanhanget var huruvida barnet trodde att föräldrarna tycker att det är viktigt att det 

                                                 
159 Edling, Christofer & Hedström, Peter 2003. Kvantitativa metoder: Grundläggande analysmetoder för 
samhälls - och beteendevetare, s. 51f. 
160 Se: Rimsten-Nilsson 1990, s. 24-27. 
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läser. Föräldrarnas inställning till läsning avspeglas ju i högsta grad i barnets läsvanor. 
Jan Nilsson poängterar det viktiga i att som förälder själv läsa och på så sätt tjäna som 
förebild för barnet.161 
 
Frågan om föräldrar och barn diskuterar såväl böcker som andra saker syftade till att 
klargöra vad för sorts informations- och kommunikationsklimat som råder i familjen.  
Genom att fråga om barnets läsbakgrund i förskolan, skulle vi kunna se om de barn som 
uppger att man inte läst mycket för dem hemma, i viss mån skulle kunna ta igen skadan 
genom samhällets insatser. Frågan om läsningen på lågstadiet jämfört med dagens 
situation skulle kunna visa vad det innebär för barnet att kunna läsa på egen hand. Vad 
gäller frågan om barnet kunde läsa redan innan det började skolan, ställde vi den för att 
vi antog att det är större chans att ett barn som blivit läst för kommer att ha ett större 
intresse av att lära sig läsa på egen hand. 
 
Vi frågade om lärarens inställning till läsning, eftersom denna enligt den litteratur vi läst 
hänger ihop med att barn tar efter vuxna – dessas inställning spelar en central roll. Även 
här kanske vi skulle kunna se om de elever med sämre utgångsläge vad beträffar 
föräldrars läsning och högläsning i hemmet kan ta igen det genom skolans läsfrämjande 
åtgärder. 
 
De frågor vi ställt om skolbiblioteket syftade till att ta reda på barnens inställning till 
biblioteket och om denna inställning återverkar på deras läsintresse. Kan man se ett 
samband mellan barnets svar och dess läsvanor? (Kan det till exempel vara så att de 
barn som läser mycket tycker att öppettiderna är för snålt tilltagna?) Frågan om 
skolbibliotekarien brukade komma till klassen ställde vi för att söka få en uppfattning 
om huruvida de båda faktorerna skola och bibliotek samverkar och om detta på något 
sätt avspeglas i läsvanorna. 
 

                                                 
161 Se: Nilsson 1986, s. 24. 
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6 Undersökningen 
 
När vi lämnade ut urvalsenkäterna i klassen hade vi möjlighet att på egen hand se oss 
om i klassrummet. Ett första intryck var att det var ovanligt stort – även med tanke på 
det förhållandevis stora antalet elever, 27 stycken. Runt väggarna stod ett stort antal 
bokhyllor med såväl skön- som facklitteratur. Klassläraren är mycket intresserad av 
läsfrämjande verksamhet och vid den första kontakten med oss framkom att hon 
använder sig av Aidan Chambers tankar om läsning i sin undervisning. På skolans sidor 
på webben finns uppgifter om att det bedrivs läsfrämjande verksamhet enligt LUS-
metoden. 162 
 
Skolbiblioteket, där vi fick hålla intervjuerna, är inrymt i ett rum (ett f.d. klassrum) och 
har ett tiotal sittplatser runt några bord, en datorplats med dator där barnen själva kan 
registrera sina lån och ett begränsat bokbestånd. Skolbibliotekarien är så kallad 
lärarbibliotekarie och finns på plats den timme i veckan som biblioteket håller öppet för 
skolans elever. Vid intervjuerna satt vi med varsin informant i olika delar av rummet för 
att kunna utföra intervjuerna så ostört som möjligt. 
 

6.1 Intervjuer med eleverna 
 
Vi presenterar i detta avsnitt sammanställningar baserade på de svar som vi fått under 
våra intervjuer med barnen. Som tidigare nämnts är dessa sammanställningar i 
referatform, främst för att underlätta vid analysen. Referaten behandlar barnens 
lässituation idag, och därefter den roll som hemmet, förskolan/skolan och 
skolbiblioteket har och har haft för deras läsning. Samtliga referat är uppbyggda i 
enlighet med denna inbördes ordning. 
 

6.1.1 Maria 
 
Maria läser inte så ofta när hon är ledig, utan mycket av läsningen sker på initiativ från 
skolan. De böcker hon tycker om att läsa är Fem-böckerna och liknande 
långserieböcker, vilka ofta köps av hennes mamma. Dessutom brukar hon även låna de 
böcker hennes äldre syster läste som yngre. Andra sätt för henne att få tag på böcker kan 
vara via tv:s lästips. Hon uppger att hon inte läser dagstidningar. På sin fritid går hon 
gärna och badar på badhuset och hon ser emellanåt på tv. Hennes föräldrar arbetar inom 
vårdsektorn. 
 
Maria kommer ihåg att föräldrarna läste böcker för henne när hon var liten, men 
nuförtiden sker det ”inte så jätteofta”. Hon har inget minne av att hennes föräldrar tog 
med henne till biblioteket då hon var liten och numera går hon endast dit tillsammans 

                                                 
162 LUS står för LäsUtvecklingsSchema –ett sätt för lärare på såväl förskole-, grundskole- som 
gymnasienivå att kontrollera elevernas läsutveckling, http://www.bibo.se/pages/lus.html [2005-10-15]. 
De svenska läsforskarna Birgitta Allard och Bo Sundblad har på sin webbplats, www.bibo.se, samlat 
läsrelaterad information. 
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med sin klass. Hennes pappa läser varje kväll och mamman någon gång ibland. 
Föräldrarna tycker det är viktigt att hon läser och köper böcker till henne för att hon ska 
läsa mer. Hon brukar inte diskutera de böcker hon läst med föräldrarna och har ingen 
uppfattning om att man brukar samtala om annat, såsom olika världshändelser särskilt 
ofta i hemmet.  
 
När Maria gick i förskolan brukade personalen läsa högt för barnen.  Hon kunde inte läsa 
innan hon började skolan och läser mer nu än vad hon gjorde på lågstadiet. 
Lågstadieläraren läste för klassen några gånger i veckan. Den nuvarande läraren läser 
mycket för klassen och tycker det är viktigt att eleverna läser böcker. Läraren lånar in 
vissa böcker till skolan varpå eleverna får välja ut varsin bok som läsläxa. Enligt Maria 
brukar man inte berätta för kamraterna om den bok man läst, utan för varje bok man läst 
ska man skriva ner citat och tankar i en läsdagbok. 
 
Vad skolbiblioteket anbelangar, brukar Maria inte gå dit själv och hon har heller aldrig 
lånat hem böcker därifrån. Hon kommer inte ihåg att klassen besökt skolbiblioteket och 
har heller inget minne av att skolbibliotekarien kommit till klassen för att berätta om 
böcker. Vad skolbibliotekets bokbestånd och öppettider beträffar, har hon ingen 
uppfattning om dessa. 
 

6.1.2 Helena 
 
Helena läser böcker varje dag och då böcker såsom Eva och Adam-böckerna. Eftersom 
de nu börjar kännas lite för lätta har hon börjat låna sin mammas och pappas böcker. 
När hon väljer böcker är det ofta kompisar som rekommenderat någon bok. Annars 
fortsätter hon ofta läsa fler böcker ur samma långserie. På fritiden spelar hon ofta fotboll 
och hon tittar ganska mycket på tv. Hon läser ofta dagstidningar som Aftonbladet och 
Expressen (i hemmet). Föräldrarna, som är skilda, är båda högutbildade: pappan är jurist 
och mamman utbildar sig till ett yrke inom media. Hon har två småsystrar hemma hos 
sin mamma. 
 
Föräldrarna brukade läsa högt för henne när hon var liten, något de inte gör så mycket 
numera. Hon brukade få följa med föräldrarna till biblioteket och låna hem böcker och 
de går fortfarande dit tillsammans. Det händer även att hon går dit på egen hand, men 
oftast är det tillsammans med någon kompis. Föräldrarna, framför allt pappan, läser 
mycket för egen del och de tycker det är viktigt att hon läser. Ibland pratar man hemma 
om någon bok man läst, vad den handlar om och andra bra böcker som den författaren 
har skrivit. Man talar även ganska mycket om andra saker som händer. Hon är inte med 
i någon bokklubb men föräldrarna köper böcker till henne ”typ, hela tiden”. Andra sätt 
att få tag i böcker är att hon lånar av sina vänner.  
 
Innan Helena började skolan gick hon i förskola och hon minns att man läste böcker 
högt där varje dag. Hon kunde läsa innan hon började skolan. När hon gick på lågstadiet 
brukade läraren läsa högt för klassen. Hon läser mer nu än vad hon gjorde då. Den 
nuvarande läraren tycker att det är viktigt att barnen läser böcker och läser högt för dem 
varje dag; hon vill att eleverna ska ha en bok på gång hela tiden. Eleverna har varsin 
läsdagbok där de skriver in bokens titel, författare, ett citat man fastnade för och sedan 
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en tanke. Helena tycker att det är roligt att man talar om böckerna tillsammans och det 
har hänt att hon fått lästips på det viset.  
 
Helena brukar inte gå till skolbiblioteket ”så jätteofta” och inte heller brukar klassen gå 
dit tillsammans. Hon uppger att hon kanske skulle vilja gå till skolbiblioteket mer, men 
man kan inte göra det på lektionstid och ”efter skolan glömmer man lätt bort det”. Hon 
har ingen uppfattning om när skolbiblioteket är öppet. 
 

6.1.3 Stina 
 
Stina läser enligt egen uppgift ganska mycket och då gärna spännande deckare (Fem-
böckerna), Harry Potter och även serietidningar som Tom & Jerry och Kalle Anka. 
Oftast är det på inrådan från kompisar som hon läser böcker, men hon menar att hon 
även får tips från biblioteket trots att hon inte brukar vara där så ofta. På sin fritid dansar 
hon och går på cirkus(!); hon tittar ganska mycket på tv, ca en timme om dagen. Stina 
läser Dagens Nyheter ibland, det är den tidning som finns i hemmet. 
 
Föräldrarna har läst för Stina så länge hon kan minnas, de har alltid läst mycket för 
henne, och det har alltid funnits gott om böcker i hemmet. Föräldrarna tog henne med 
till biblioteket oftare när hon var mindre, nu blir det mer sällan, däremot får de gå med 
klassen till folkbiblioteket. Föräldrarna köper dock ganska mycket böcker. Hennes 
föräldrar läser egna böcker varje dag. Mamman arbetar som trädgårdsmästare och 
pappan är försäljare. Stina har en halvsyster. Hon har uppfattningen att föräldrarna anser 
att det är viktigt att hon läser och de säger tydligen också det till henne. De pratar ibland 
om böckerna som hon läst. På frågan om hur hennes föräldrar försökt intressera henne 
för läsning drar hon lite på svaret, men tycker att de tipsar henne om böcker. Hon tror 
att det är från biblioteket som hon får de flesta böcker hon läser. Familjen är inte med i 
någon bokklubb. När hon blir stor vill hon arbeta med djur, det är inte något hon pratar 
om med sina föräldrar särskilt mycket. 
 
Stina lärde sig läsa innan hon började skolan. På dagis läste man varje dag för barnen, 
men på lågstadiet tycker hon inte att fröken läste högt särskilt ofta. Den nuvarande 
läraren läser emellertid högt för klassen varje dag. Hon tror att deras fröken tycker det är 
viktigt att de läser, för hon ger dem ofta böcker att läsa och hon läser själv högt för dem. 
Egen lästid får de nästan varje dag. När de får läsläxa får de också skriva lite om vad de 
tycker om det de läst och berätta lite om boken. De får skriva boktips till varandra. Stina 
anser att det har sporrat henne att läsa ännu mer. 
 
Hon går inte till biblioteket särskilt ofta, men har varit ”b ibliotekarie”. Det innebär att 
den lärare som också har hand om biblioteket, utbildar eleverna i att sköta 
utlåningsdatorn. Man går inte till skolbiblioteket som helklass, utan går istället till 
folkbiblioteket ca en gång i månaden. Stina tycker att skolbiblioteket är ganska bra, det 
kanske kunde vara lite större; hon tycker att öppettiderna är ganska bra. 
Skolbibliotekarien kommer inte till klassen och presenterar böcker. 
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6.1.4 Eva 
 
Eva läser helst spännande böcker som Kitty-böckerna eller fantasyböcker som Harry 
Potter. Tips om böcker får hon oftast från kompisar, till exempel var det en kompis som 
introducerade henne till Kitty-serien. På sin fritid umgås hon mest med kompisar, tittar 
på tv ca två timmar om dagen. Familjen prenumererar på Dagens Nyheter, men hon 
brukar inte läsa den. Mamman är konstnär medan pappan arbetar i butik. 
 
Eva minns inte riktigt om föräldrarna brukade läsa för henne när hon var liten, hon tror 
det. Nuförtiden läser de kanske någon gång varannan vecka och då ur Harry Potter. När 
hon var mindre gick hon ofta med föräldrarna till biblioteket, mycket av de böcker de 
hade hemma kom därifrån. Nu går hon inte till biblioteket, men mamman brukar göra 
det. Föräldrarna läser mycket böcker och säger till henne att de tycker det är viktigt att 
hon läser. De har också börjat aktivt gå in för att prata och diskutera om böcker de läst 
hemma. De diskuterar också allmänt om saker som händer i världen. Eva anser att 
föräldrarna försökt intressera henne för läsning så till vida att de givit henne böcker. 
Hon går ibland till bokhandeln med sin pappa och köper böcker, hon nämner också att 
hennes pappa köpte en bok till henne på bokmässan i Göteborg. Hon vill bli 
skådespelare. 
 
Från dagis minns Eva inte så noga, men tror att man läste böcker för barnen på vilan. 
Hon kunde inte läsa så bra innan hon började skolan – läste mindre än nu – men tycker 
att det är roligare nu när hon kan läsa bra själv. Hon var dock intresserad av böcker och 
tillverkade sina egna på dagis. Eva minns inte hur mycket det lästes på lågstadiet. Hon 
tror att hennes nuvarande lärare tycker att det är viktigt att de läser eftersom de får läsa 
så mycket och det tycker hon är bra. Fröken beställer böcker från 
Cirkulationsbiblioteket och sedan får eleverna välja bland dem. På frågan om inte alla 
läser samma bok svarar hon att det kanske finns några exemplar av varje bok. Fröken 
läser också högt för dem varje dag, ca två kapitel, de får också egen lästid under dagen. 
När man har läst ska man skriva ett citat från boken och skriva hur många sidor man har 
läst.  
 
Eva brukar inte gå till skolbiblioteket – hon vet inte riktigt varför. Hon har lånekort men 
vet inte var det är. Hon tycker att biblioteket borde var bemannat, men vet inte vilka de 
nuvarande öppettiderna är. 
 

6.1.5 Johan 
 
Johan har ett stort läsintresse och läser framför allt böcker inom fantasygenren. 
Föräldrarna, som är skilda, är båda tjänstemän inom den privata sektorn och har 
uppmuntrat honom att läsa. Vad gäller lästips har två pojkar i klassen haft stor 
betydelse. För övrigt sitter han en hel del framför datorn och tar ofta reda på ”vad som 
är på gång” i bokväg via nätet. På fritiden i övrigt är han tillsammans med kamrater och 
ser ganska mycket på tv. Han läser de dagstidningar som finns i hemmet. 
 
När Johan var liten läste föräldrarna högt för honom varje kväll, något de inte fortsatt 
med nu när han kan läsa själv. Han kommer inte ihåg ifall föräldrarna tog med honom 
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till biblioteket när han var liten, men han går dit själv lite då och då och ”tar sig en titt”. 
När han blir stor vill han antingen bli trombforskare eller mekaniker. Föräldrarna läser 
väldigt mycket (något som även gäller för hans ”låtsasmamma”). De, framför allt 
mamman, tycker att det är ”jätteviktigt” att han läser och uppmuntrar honom att läsa 
genom att köpa mycket böcker. Det händer ibland att han talar med sina föräldrar om 
böckerna han läser. Han har inte någon egentlig uppfattning om huruvida man i hemmet 
diskuterar mycket i övrigt. 
 
Innan Johan började skolan, i förskoleklassen på fritids, minns han att man läste högt på 
lästimmen varje dag. Han kunde inte läsa innan han började skolan. När han gick i 
lågstadiet läste han alltmer böcker i takt med att han fick mer flyt i läsandet och den 
lärare han hade då läste högt ett par gånger i veckan. Den nuvarande läraren läser också 
högt för klassen och han har den uppfattningen att hon tycker att det är ”jätteviktigt” att 
eleverna läser. Man har, enligt Johan, inte regelmässigt någon egen tid till läsning under 
skoldagen och man brukar heller inte få berätta om de böcker man har läst för 
kamraterna – det kan kanske ske någon gång ibland. 
 
Skolbiblioteket är inte något han utnyttjar i någon större omfattning. Han har endast gått 
dit på eget initiativ en gång för något år sedan och kan inte minnas att klassen gjort 
något gemensamt besök där. För hans del spelar det närbelägna folkbiblioteket större 
roll eftersom det är stort och där finns mycket att välja på. 
 

6.1.6 Niklas 
 
Niklas är ett ensambarn och läser mycket. Föräldrarna arbetar inom media- respektive 
tjänstesektorn. Han tycker det är roligt att läsa och då helst ”fantasiböcker” såsom Harry 
Potter. När han väljer böcker är det inte efter tips från andra, utan han brukar läsa på 
bokens baksida om den verkar vara bra. På fritiden leker han med sina kompisar. Han 
ser på tv ibland och understundom läser han de dagstidningar som finns i hemmet. 
 
När Niklas var liten läste föräldrarna ganska ofta för honom, något de inte gör så 
mycket numera. Han kommer ihåg att han brukade få följa med till biblioteket och 
ibland går han dit fortfarande tillsammans med sin mamma; det händer även att pappan 
tar med honom dit någon gång. Niklas besöker dock inte biblioteket så ofta på egen 
hand. Föräldrarna läser ofta böcker och tycker också att det är viktigt att han läser, 
varför de köper böcker till honom ibland. Han är inte med i någon bokklubb och lånar 
inte böcker av vänner. När han blir stor vill han bli uppfinnare eller författare och talar 
ibland med sina föräldrar om detta. I hemmet talar man även om annat som händer, till 
exempel saker som sker ute i världen. 
 
Innan Niklas började skolan gick han i förskola och han minns att man läste högt för 
barnen där; däremot har han ingen uppfattning om hur pass ofta det förekom. Han 
kunde läsa lite innan han började skolan. På lågstadiet läste han varje dag och den lärare 
han hade då läste högt för klassen. Han kan inte säga om han märker att den lärare han 
har nu tycker det är viktigt att eleverna läser böcker, men hon läser högt för klassen 
nästan varje dag. Eleverna får enligt honom egen tid att läsa böcker under skoldagen en 
till flera gånger i veckan – ingen fast tid utan när det faller sig. Det händer att man får 



52 

berätta om böcker för varandra i klassen. Annars när man läst någon bok, ska man 
skriva citat och tankar i en läsdagbok. 
 
Till skolbiblioteket brukar Niklas inte gå så ofta, bara någon gång och då på egen hand 
och inte tillsammans med klassen. Han lånar inte hem böcker från skolbiblioteket och 
har ingen egentlig uppfattning om huruvida skolbiblioteket och dess öppettider är bra. 
 

6.1.7 Pelle 
 
Pelle läser mest fantasyböcker, bland annat Redwall-böckerna (som han blir mäkta 
förvånad över att vi inte hört talas om). Tips om böcker får han ibland från föräldrarna, 
men annars hittar han själv böcker. Han läser ca en bok i månaden och serietidningar 
varje dag och sitter oftast hemma när han läser. Andra fritidsintressen är fotboll och att 
spela på datorn. Han tittar en del på tv, läser inte särkilt ofta dagstidningar, men de har 
Dagens Nyheter hemma. 
 
Föräldrarna läste mycket böcker för Pelle innan han började på dagis, men slutade när 
han var ungefär fem år. Han tyckte då inte att det var lika kul längre och ville hellre läsa 
själv. Innan dess läste de varje dag, mest Mumintrollet. Till biblioteket gick de inte 
särskilt ofta, mest före sommarlovet, detsamma gäller nu. Dock köper föräldrarna hem 
böcker. Han lånar också ofta böcker av sin storebror, böcker som hans mamma köpt. 
Mamman, som arbetar som psykolog läser ”jättemycket” och pappan, som har ett 
kreativt yrke, ganska mycket. Pelle tror att föräldrarna anser att det är viktigt att han 
läser. De pratar om böcker hemma så till vida att han berättar vad han läst. Vid 
middagen pratar de om allt möjligt. Han vill bli fotbollspelare, men hans föräldrar 
tycker att han ska skaffa sig ett ”riktigt” arbete. På frågan om hur föräldrarna försökt 
intressera honom för läsning får vi inget riktigt svar. 
 
Pelle gick på dagis, men kommer inte ihåg något om läsningen. Han kunde läsa innan 
han började skolan. På lågstadiet läste deras fröken högt för dem och de fick även läsa 
själva. Den nuvarande läraren tycker det är viktigt att de läser, det inser han därför att 
hon pratar mycket om det och de får läsa mycket, varje dag. Ibland läser alla samma bok 
(de läste Ulf Starks böcker för ett tag sedan), annars får de välja av de böcker fröken har 
med sig. Ibland får de läsläxa: man ska läsa 40 minuter hemma och kanske skriva något 
citat från boken. De brukar prata om de böcker de läst och ibland får de skriva 
recensioner. 
 
Pelle brukar inte gå till skolbiblioteket, ingen i klassen har gått dit än, de har ingen 
”biblioteksvärd” som kan logga in folk. Han tycker att biblioteket är lagom stort, men 
kunde vara öppet lite oftare. Han vet inte vem som är skolbibliotekarie. 
 

6.1.8 Kalle 
 
Kalle läser helst fantasy- och roliga böcker. Oftast väljer han själv vilka böcker han vill 
läsa, men ibland får han tips från kompisar. På fritiden spelar han fotboll och tittar på tv 
ungefär tre timmar/dag. Föräldrarna prenumererar både på Dagens Nyheter och Svenska 
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Dagbladet, i vilka han läser lite ibland. Mamman arbetar inom resebranschen och 
pappan är dataingenjör. 
 
Kalles föräldrar läste en del för honom när han var liten, ungefär fyra gånger i veckan, 
men de slutade när han i femårsåldern lärde sig läsa själv. Det var modern som lärde 
honom att läsa och skriva. Ibland går de till biblioteket och lånar böcker, men oftast 
köper föräldrarna böcker till honom, det finns en bokhandel väldigt nära hemmet. 
Föräldrarna läser när de hinner. Kalle anser att modern försökt inspirera honom till 
läsning genom att hon tagit hem böcker till honom. Ibland pratar de om de böcker han 
läst. Annars pratar de om vad han gjort i skolan och liknande saker. Han vet inte ännu 
vad han vill bli, hans mamma har sagt att han ska bestämma sig senare. 
 
Kalle har gått i Montessori-skola sedan han var fyra år, där läste man för barnen. Det 
kom också mellanstadieelever dit och läste för dem. Han hade börjat läsa själv innan 
han började skolan. Hans nuvarande fröken läser högt och ger dem en massa böcker att 
läsa och de får egen lästid. När de läst ut en bok får de skriva läslogg citat och sedan vad 
de tänkte på när de läste. De lånar inte böcker från skolbiblioteket utan brukar gå till 
andra bibliotek och låna. Kalle tycker att skolbiblioteket är ok, men vet inte vilka 
öppettider det har. 
 

6.1.9 Summering 
 
I det ovanstående har vi presenterat svaren vi fått från intervjuerna i referatform; detta 
för att förenkla vår sammanställning av resultaten. Presentationen av intervjuerna är 
baserade på svaren i intervjumallen. Vi kommer i kapitel 6 att knyta resultaten till de 
teorier som vi arbetar utifrån och i kapitel 7 kommer vi att med hjälp av resultatet söka 
besvara de frågor vi ställt i avsnitt 1.4. 
 

6.2 Observation av boksamtalet 
 
Efter det att vi genomfört våra barnintervjuer fick vi möjlighet att närvara vid ett 
boksamtal i den klass varur vi hämtat våra informanter. Vi var intresserade av att 
jämföra det faktiska boksamtalet med Aidan Chambers teorier, varför vi genomförde en 
osystematisk observation av boksamtalet, där vi förutsättningslöst ville bilda oss en 
uppfattning om situationen. 163 Vi fick vara med under en lektion där klassen skulle 
samtala om en bok, Kensukes rike av Michael Monpurgo, vilken alla fått i läxa att läsa. 
Viktigt att påpeka i sammanhanget är att denna typ av boksamtal i den här klassen 
endast förekommer cirka två gånger per termin. Emellertid arbetar klassen före själva 
tillfället för boksamtalet kontinuerligt med boken. Barnen läser såväl på egen hand som 
tillsammans och har dessutom ett antal mindre diskussioner om det som de läst hittills. 
Anledningen till att boksamtal inte förekommer oftare är dels tidsbrist, dels att det inte 
alltid är lätt för klassläraren att få fram bra diskussionsböcker i helklassuppsättning. 
 

                                                 
163 Se: Svenning 2000, s. 132. 
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Till att börja med fick vi en lista med de frågor läraren skickat med barnen hem dagen 
innan (bilaga 5). Frågorna visade sig i princip vara identiska med de som Aidan 
Chambers föreslår.164 Samtalet började med att eleverna i grupper om fyra till fem 
personer, fick gå igenom frågorna och berätta för varandra om sin uppfattning om 
boken. Klassläraren Lena bestämde att ”bordsvärden” vid varje bordsgrupp skulle börja 
berätta och att frågorna sedan skulle gå runt i gruppen. Hon betonade att man kan ha 
uppfattat boken på olika sätt och att det var helt i sin ordning. Dessutom påpekade hon 
att det inte skulle gå på tid – samtalet skulle få ta den tid som krävdes och om man inte 
skulle hinna klart innan det blev allmänt samtal, skulle man kunna få fortsätta vid ett 
annat tillfälle. Hon framhävde också vikten av att lyssna på varandra, och att respektera 
att andra inte alltid tycker lika som man själv – alla ska få komma till tals. 
 
Vi satte oss vid var sitt bord för att följa med i samtalen. Den ena samtalsgruppen 
bestod av tre flickor och två pojkar, och det slumpade sig så att en av flickorna var en av 
våra informanter. Bordsvärden, en pojke, var den ende som läst boken två gånger, något 
som uppenbarligen fick honom att känna sig som något av en expert på boken. Det var 
intressant att höra hur eleverna reflekterade över boken och att de inte alltid var överens. 
Man avverkade frågorna i ganska rask takt och efter ca tio minuter hade 
koncentrationen avtagit och de flesta förmådde inte längre sitta stilla och lyssna på sina 
bordskamrater, utan tittade sig hellre omkring för att se vad man gjorde i de andra 
grupperna. 
 
Den pojke som läst boken två gånger var också den som var mest knapphändig i sina 
svar. Vad gällde frågan om mönster och kopplingar, hade endast en av pojkarna något 
att säga. Så fort han kom med sitt svar, hakade de övriga i gruppen på och fyllde på med 
egna erfarenheter av samma upplevelse. Dessa upplevelser var emellertid varianter av 
vad den första eleven upplevt – de hade inte själva gjort kopplingen till bokens 
handling. Alla uppgav att de inte hade några frågetecken. Olika personer i boken 
appellerade till olika barn. Vilda protester mötte den elev som var mest intresserad av 
orangutangerna – det hävdades att dessa inte kunde räknas som personer. Endast ett av 
barnen uppgav sig vilja läsa om boken, men ingen hade någon egentlig motivering till 
varför man ville läsa om boken, eller varför inte. Åsikterna om boken gick isär – alla 
utom en flicka tyckte den var bra. Den flickan var ett av de barn som vi intervjuat och 
som både i enkäten och under intervjun uppgivit att hon inte läste mycket på fritiden. 
Under gruppens samtal noterades i alla fall att hon tagit bokläxan på stort allvar och 
vinnlagt sig om att besvara frågorna så bra och utförligt som möjligt. 
 
I den andra samtalsgruppen var det särskilt två elever som var mycket aktiva. De 
verkade ha funderat igenom frågorna noggrant och reflekterat över mycket i boken. 
Tyvärr tog de två lite för mycket plats på bekostnad av de övriga. Det går inte att dra 
några slutsatser om hur pass mycket arbete de övriga lagt ned på att besvara frågorna, 
eftersom de inte gavs tillräckligt med utrymme att uttrycka detta. Gruppen misslyckades 
också med föresatsen att lyssna ordentligt på allas inlägg; en flicka blev upprepade 
gånger bryskt avbruten. 
 

                                                 
164 Se: Chambers, Aidan 1998. Böcker inom oss: Om boksamtal, s. 98-107. 
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När det här momentet var till ända vidtog ett gemensamt samtal i klassen. Lena hade 
valt ut fyra frågor som särskilt centrala att samtala om. Hon satte upp fyra stora ark på 
tavlan och på vart och ett av dem skrev hon upp frågorna i rubrikform: gillade, ogillade, 
kopplingar/mönster och frågetecken. Något som slog oss var med vilket engagemang 
barnen deltog i samtalet. Alla elever var ivriga att få bidra med sin uppfattning och de 
flesta lyckades hålla koncentrationen under hela lektionen. Lena uppmuntrade eleverna 
att motivera sina utsagor, och hon tog sig friheten att i vissa fall omformulera de svar 
hon fått (t.ex ”Kensuke var vän med alla djuren”, blev ”Kensukes kontakt med alla 
djuren”). När ett blad nästan var helt fyllt frågade Lena om barnen tyckte att något 
saknades innan hon gick vidare. Hon var också noga med att sammanfatta vad man 
kommit fram till. Under samtalets gång kom ett och annat av barnet på något som hörde 
till det som avhandlats tidigare. Lena lyssnade uppmärksamt på svaren och fyllde på i 
föregående listor. 
 
Lena var noga med att fråga om de ville motivera sina svar, som till exempel om de 
”gillade” något, varför, eller på vad sätt? Det var också tydligt att barnen hade gjort det 
här många gånger förut, de hade lärt sig en del av de begrepp och den vokabulär som 
används vid analys av texter. Exempelvis tyckte många att det var bra att skildringen 
var så ”detaljrik” och att berättelsen var konstruerad på ett sådant sätt att de kunde ”se 
handlingen framför sig”. I övrigt kastades adjektiv ut såsom spännande, sorglig, gullig, 
etc. 
 
Frågan om kopplingar och mönster aktiverade i hög grad eleverna – många mindes hur 
de själva hamnat i liknande situationer som bokens huvudperson. När de fyra arken 
skrivits fulla med barnens svar, hjälptes man åt att se om samma svar kom igen i flera 
listor. Om så var fallet kopplades dessa ihop med hjälp av linjer (till exempel förekom 
”sorglig” både i listan ”gillade” och ”ogillade”). Som en avslutning bad Lena eleverna 
att betygsätta boken på en skala mellan ett och tio. Betyget skulle sedan skrivas ner i 
läsdagboken och motiveras med en eller flera meningar. 
 
Under diskussionens gång visade eleverna varandra stor respekt; det var ingen som 
ifrågasatte någon annans åsikt eller skrattade åt något någon annan sa. Lena gav också 
intrycket av att lägga lika stor vikt vid alla svar. Även när ett stort antal elever började 
berätta om hur de själva kommit bort (som bokens huvudperson?), löste hon detta på ett 
mycket diplomatiskt sätt. Spridningen på vilka elever som pratade var relativt bra, men 
det var en liten grupp som återkom hela tiden. Ett undantag från det övriga 
engagemanget i klassen, var en elev som utstrålade ointresse och som under 
helklassdiskussionen nästan vände ryggen mot läraren. 
 
Denna observation gav oss en god inblick i hur ett boksamtal kan gå till i praktiken. På 
det hela taget verkade det vara en aktivitet som både lärare och elever uppskattade. 
Detta torde i sin tur förhoppningsvis leda till boksamtalet har en läsfrämjande funktion. 
Vi kommer i kapitel 6 att knyta an resultatet från observationen med de resultat vi fått 
från intervjuerna samt med Chambers teori om boksamtalet som läsfrämjande åtgärd. 
 



56 

6.3 Intervju med klassläraren Lena 
 
Den här intervjun genomförde vi för att få ta del av hur klassläraren såg på det 
lässtimulerande arbete i den aktuella klassen. Det rörde sig inte om en strikt strukturerad 
intervju, utan den antog mer formen av ett samtal, där olika teman beträffande läsning 
och läsfrämjande berördes. Som redan nämnts ägde den rum i en avskild vrå av 
lärarrummet. 
 
Lena har arbetat på skolan sedan 1986 och har haft klassen sedan de gick i fyran, då två 
klasser slogs ihop. Hon har fått lägga stor möda på att få skapa en känsla av gemenskap 
i klassen. 
 
Lena är en eldsjäl när det gäller läsning och brinner för det hon gör. Mycket inspiration 
har hon fått via Aidan Chambers och Jan Nilsson. 165 Hon bedriver ett medvetet 
litteraturarbete i klassen, där hon även söker få in skönlitteraturen i andra ämnen, såsom 
SO-ämnen (samhällsorienterade ämnen såsom geografi, historia, religion och 
samhällsvetenskap). Det viktiga för henne är att få eleverna att känna och reagera, och 
att ge dem möjlighet att återkoppla litteraturen till den egna verkligheten. Det arbetet 
har, enligt henne, burit frukt så till vida att barnen läser mer, även om det för vissa är så 
att de endast läser när de har böcker i läxa. Hemförhållandena är viktiga och hon 
berättar att hon i de utvecklingssamtal hon har med föräldrarna tar tillfället i akt att 
betona vikten av att barnen läser. 
 
Boksamtal där alla elever i klassen läst samma bok samtidigt är inte så ofta 
förekommande. Man är i hög grad beroende av huruvida det på Cirkulationsbiblioteket 
finns klassuppsättningar av någon lämplig titel – denna ska dessutom bokas i god tid. 
En annan kanal för att på ett överkomligt sätt ordna klassuppsättningar har Lena via en 
bokhandel där hon för kommande boksamtal beställt boken Katitzi, i serien En bok för 
alla. Annars brukar hon ta med barnen till ett närliggande stadsdelsbibliotek – då lägger 
hon sig dock inte alls i vilka böcker barnen lånar, utan det viktiga är att de får möjlighet 
att låna böcker. (Lena berättar att hon har etablerat en bra kontakt med 
Cirkulationsbibliotekets bibliotekarie eftersom denna tidigare var bibliotekarie på 
biblioteksfilialen, när läraren själv började arbeta på skolan.)  
 
Läsarbetet bedrivs på olika sätt. För att intressera eleverna för någon bok räcker det inte 
med att bara tala om för dem att de måste läsa en viss bok som hon valt ut. Hon brukar i 
stället läsa några meningar här och var i boken, fortsätta med att läsa baksidestexten och 
avslutningsvis hålla upp boken för klassen med dess fram- och baksida väl synlig. Efter 
dessa smakprov har hon märkt att många elever varit ivriga att få läsa boken. I klassen 
läser man böcker på flera olika sätt – till exempel läser man böckerna i portioner och 
som stafettläsning. Det senare går till så att läraren högläser ett avsnitt i boken, och att 
hon sedan blir avlöst av någon elev som i sin tur får läsa högt för sina klasskamrater. 
 
Vad gäller de böcker som tas upp under klassboksamtalen, får eleverna först läsa dem i 
portioner och under läsandets gång får de sedan skriva ner tankar och citat i sin 

                                                 
165  Se: Chambers 1998 resp. Nilsson 1997. 
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läsdagbok. De får också samtala med varandra om de delar de läst, och när hela boken 
är utläst får de i läxa att besvara frågor om boken. Lena medgav att läsupplevelsen 
säkert blivit en annan om eleverna fått frågorna innan de börjat läsa boken – hon 
utesluter inte att hon kan komma att pröva detta sätt någon annan gång. 
 
När flera elever läst samma bok får de samtala om den parvis eller gruppvis, och då med 
ungefär samma frågor som de hon delat ut till de allmänna boksamtalen i klassen. 
 
Denna intervju med Lena har givit oss en god uppfattning om hur hon arbetar, och vi 
kommer i kapitel 6 och 7 att vidare anknyta till och sammanfoga hennes utsagor med 
intervjuerna med barnen. 
 

6.4 Intervju med skolbibliotekarien Barbro 
 
Följande intervju med skolbibliotekarien gjorde vi efter det att vi, vid analysen av våra 
barnintervjuer, observationen och lärarintervjun kände ett behov att skapa oss en bild av 
de intervjuade barnens lässituation, sett ur den aktuella skolbibliotekariens synvinkel. 
Som tidigare nämnts utfördes intervjun per telefon med ett antal förberedda frågor som 
stöd för minnet. 
 
Skolbibliotekarien Barbro är i själva verket en så kallad lärarbibliotekarie och hennes 
huvudsakliga arbetsuppgift är att vara klassföreståndare. Hon har på eget initiativ drivit 
skolbiblioteket i ungefär två och ett halvt år. Den utbildning hon genomgått är en 
skolbibliotekariekurs på distans (omfattande tio träffar) anordnad av Bibliotekstjänst, 
BTJ. Det bibliotek man hade på skolan innan hon tog sig an uppgiften, bestod av ett 
antal hyllor med böcker uppställda i en stor ljushall. Hon började med att se till att 
skolbiblioteket fick ett eget, avskilt rum där hon kunde ställa upp böckerna och därefter 
datoriserade hon verksamheten. 
 
Det bibliotekarieuppdrag Barbro har från skolans sida är att hon sköter skolbiblioteket i 
utbyte mot nedsättning av sin övriga arbetstid med 1 ¼ timme per vecka (i praktiken en 
timme varje vecka + en timmes möte var fjärde vecka); i övrigt finns inga riktlinjer för 
biblioteksverksamheten. Hon känner inte att hon har tillräckligt med tid att utveckla 
verksamheten, utan får lägga ner åtskilligt av sin fritid för att få det hela att fungera. 
Helst skulle Barbro vilja att en vuxen person kunde finnas i biblioteket hela dagarna så 
att man kunde utöka öppettiderna – som det är nu är biblioteket öppet en timme varje 
torsdag. Som ett led i att öka tillgängligheten har hon utbildat två elever/klass som 
biblioteksombud. Det innebär att de får bistå sina kamrater vid biblioteksbesöken – 
mestadels genom att helt enkelt släppa in dem till skolbiblioteket där de själva (via 
systemet Winbib) kan låna böcker med sina lånekort. Hela skolbiblioteksverksamheten 
vilar idag de facto på samarbetet med eleverna; biblioteksombuden är till exempel med 
om att bestämma vilka böcker som ska köpas in, och får till och med följa med för att 
göra detta på BTJ och några boklådor.  
 
Barbro upplever att det mesta av hennes tid går åt till att städa, sätta tillbaka utlånade 
böcker, skylta med böcker – kort sagt till underhållsarbete. Hon önskar att hon hade en 
assistent som kunde sköta de löpande uppgifterna, som att ställa tillbaka böcker, så att 
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hon själv skulle kunna ägna sig åt bokprat och åt att engagera de övriga lärarna. Barbro 
skulle gärna se ett samarbete med skolans lärare. Som det är nu har hon ingen tid för 
vare sig någon uppsökande verksamhet eller boksamtal – hon har alltså ingen möjlighet 
att bedriva något läsfrämjande arbete bland skolans elever. Lärarna är inte informerade 
om biblioteket och dess bestånd och det har till och med hänt att man köpt in en bok till 
sin klass som redan finns i biblioteket. 
 
Eftersom skolan står inför en ombyggnad, kommer skolbiblioteket att magasineras i ett 
år. Från och med läsåret 2006/2007, efter ombyggnaden, ska det satsas mer på 
verksamheten i och med att man öppnar ett Mediatek. Barbro har fått vara med om 
utformningen av det och har bland annat fått ge synpunkter på arkitektritningar. I och 
för sig har hon inte fått några signaler från skolledningen om att det ska bli någon 
ytterligare tjänst i Mediateket, men utgår ifrån att man kommer att satsa mer på 
tillgängligheten när man ändå gjort så omfattande investeringar. Själv är hon dock inte 
intresserad av en renodlad skolbibliotekarietjänst, eftersom hon trivs med sitt arbete 
som lärare. 
 
Genom den här intervjun har vi fått en inblick i det sätt varpå lärarbibliotekarien Barbro 
arbetar; på eget initiativ, men i stark motvind och utan några möjligheter att bedriva 
läsfrämjande arbete. Vi kommer att knyta an detta resultat till de övriga i de kapitel som 
följer. 
 

6.5 Summering 
 
Vi har i ovanstående kapitel i referatform redogjort för de intervjuer och den 
observation som vi genomfört. I kapitel 6 och 7 kommer vi nu att knyta samman dessa 
resultat med varandra, med de teorier vi valt samt med våra frågeställningar. Vi kommer 
även att återknyta till den litteratur som vi presenterat i kapitel 3 och jämföra den med 
de resultat vi erhållit och de slutsatser som vi kan dra från vår undersökning.  
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7 Analys och teorianknytning 
 
I detta kapitel fogar vi samman, sammanfattar och drar slutsatser av det material vi fått 
fram genom våra intervjuer med eleverna, klassläraren och lärarbibliotekarien, samt vår 
observation av klassens boksamtal. Vi knyter också an våra slutsatser till de teoretiska 
utgångspunkter som vi valt att arbeta efter och den bakgrundslitteratur vi använt oss av i 
kapitel 4. 
 

7.1 Hemmet 
 
På vilka sätt kan föräldrarna hjälpa sina barn att bli läsande individer och har 
kommunikationsklimatet i hemmet någon betydelse? Kan man se ett samband mellan 
det kulturella kapital som barnet fått med sig hemifrån och intresset för läsning? Enligt 
Bourdieu får de barn som under sin uppväxt i hemmet förvärvat ett visst mått av 
kulturellt kapital, ett försprång i skolan tack vare sitt nedärvda kapital; ett kapital de har 
nytta av i inlärningsprocessen. Detta leder i sin tur till förvärvandet av ekonomiskt 
kapital i form av en bra utbildning som ger ett bra arbete, något som i sin tur leder till 
förvärvandet av mer kulturellt kapital. 166 
 

7.1.1 Högläsningens betydelse 
 
Med frågorna hur mycket barnen läser och hur mycket deras föräldrar har läst/läser för 
dem, ville vi få svar på om det kan finnas ett samband mellan hur mycket barnen läser 
själva idag och hur mycket föräldrarna läste för dem när de var små. Sammantaget kan 
man säga att det hos våra informanter finns ett samband. Naturligtvis är allting relativt, 
och man kan ifrågasätta hur mycket som är ”mycket”. För att man ska kunna anse att 
det är mycket, anser vi att barnet ska ha blivit läst för åtminstone varje dag. Det är stor 
skillnad mellan att läsa för barnet lite sporadiskt och när tillfälle ges och att helt enkelt 
avsätta tid varje dag för just detta ändamål, kanske enklast på kvällen när barnen ska gå 
och lägga sig. 
 
Av de åtta intervjuade barnen angav Johan, Niklas, Helena, Pelle och Stina på enkäterna 
att de läser mycket, eller ganska mycket. Vi anser att de två första alternativen på 
enkätfråga ett (bilaga 2), ”varje dag” och ”flera gånger i veckan”, är att betrakta som 
mycket. De svar vi sedan fick vid intervjuerna pekade emellertid mer mot att fyra av 
barnen, Johan, Niklas, Helena och Stina, läste mycket medan de övriga fyra, Maria, 
Pelle, Kalle och Eva inte läste lika mycket. Pelle angav på enkäten att han läser varje 
dag, men vid intervjun framkom att han läser cirka en bok i månaden. I detta fall är det 
förstås en bedömningsfråga huruvida en bok/månad kan kallas mycket eller lite, det kan 
ju vara så att han läser väldigt tjocka böcker eller att han läser väldigt långsamt eller 
bara ett par sidor åt gången. Dock valde vi att vid redovisningen av våra resultat inte 
betrakta honom som en storläsare. 
 
                                                 
166 Broady 1991, s. 213f. 
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Johan uppgav att han har ett stort läsintresse och att föräldrarna har läst högt för honom 
varje kväll. Niklas, som läser mycket har föräldrar som läst högt ganska ofta. Stina 
uppger att hon läser ganska mycket, och att hennes föräldrar har läst för henne så länge 
hon kan minnas, de har alltid läst mycket för henne och det har alltid funnits gott om 
böcker i hemmet. Helena, som läser böcker varje dag, uppger att föräldrarna brukade 
läsa högt för henne när hon var liten. 
 
Kalle, som läser, men inte så särskilt mycket (han tittar istället på tv ungefär tre timmar 
om dagen), anger att hans föräldrar ”läste en del” för honom när han var liten, ungefär 
fyra ggr/vecka. De slutade med det när han i femårsåldern lärde sig läsa själv. Körling 
och Norberg hävdar att det är viktigt att fortsätta läsa högt för barnen även efter att de 
lärt sig läsa, kanske bör man till och med läsa mer än tidigare. Föräldern kan nämligen 
läsa texter som barnet kanske skulle ha svårt med själv, men som det ändå kan ha stort 
utbyte av. 167 Dessutom upprätthåller man den socialiserande kommunikation mellan 
barnet och föräldern som högläsningen ger.168 
 
De fyra tillfällen per vecka som föräldrarna läser högt för Kalle tycker vi inte är att anse 
som mycket, men det beror också på hur mycket som läses vid varje tillfälle. Det är 
möjligt att hans läsintresse idag skulle ha varit större om föräldrarna fortsatt att läsa för 
honom även efter att han lärt sig läsa. Eva, som inte heller läser så väldigt mycket, kan 
inte påminna sig huruvida föräldrarna läste högt för henne under uppväxten, något som 
vi anser tyder på att de inte gjort det. Lars Brink konstaterar att barn ofta kan dra sig till 
minnes boktitlar när de redogör för minnen av högläsning i hemmet; så starka är många 
gånger deras intryck av dessa tillfällen. 169 Genomgående i intervjun med Eva är att hon 
inte minns om det lästes, vare sig hemma, i förskolan eller i skolan. Det kan tyda på 
ointresse, men kan också bero på helt andra saker. 
 
I sex av barnens utsagor om deras egen läsning och föräldrarnas högläsning kan man se 
ett mönster, som pekar på att barnens läsvilja är relaterad till hur mycket – om alls – 
föräldrarna läst för dem när de var små. Johan,  Niklas, Stina och Helena läser mycket 
och deras föräldrar har läst mycket för dem. Kalle och Eva läser inte särskilt mycket och 
deras föräldrar har heller inte läst speciellt mycket för dem. Det är emellertid endast i 
vårt begränsade material som vi kan se det här mönstret. I Anette Østers nordiska 
undersökning från 2004, kom hon fram till att de barn vars föräldrar läst högt för dem, 
också var de som i dagsläget (vid undersökningstillfället) läste mest. Øster kunde dock 
konstatera, liksom även vi gör med utgångspunkt i vår studie, att även om det fanns en 
skillnad så var den inte så stor.170 För de 15-åriga pojkarna i Hultqvists och Isakssons 
undersökning gällde, nästan utan undantag, att deras föräldrar – främst mödrarna – 
fortsatt att läsa högt även efter det att de lärt sig läsa. Alla dessa pojkar är i dagsläget 
också mycket läsintresserade.171 För både flickorna och pojkarna i de respektive 
studierna gäller också att att deras föräldrar läst högt för dem när de var yngre, något 
som inverkat gynnsamt på deras läsintresse.172 

                                                 
167 Körling , Norberg & Burstedt 2003, s. 110ff. 
168 Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 100f. 
169 Brink 2001, s. 26. 
170 Øster 2004, s. 31. 
171Hultqvist & Isaksson 2000, s. 43f. 
172 Skjöld & Strandberg 2001, s. 50 resp. Hultqvist & Isaksson 2000, s. 43f.  
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Vi finner också avvikelser från detta eventuella mönster genom Pelle, som inte läser så 
mycket, men vars föräldrar ”läste mycket böcker för honom innan han började på 
dagis”. De slutade emellertid att läsa högt för honom när han var ca fem år, eftersom 
han inte tyckte det var kul längre. Han läser nu mest serietidningar. Avvikelsen är alltså 
att han inte är så intresserad av böcker, trots att hans föräldrar läste för honom när han 
var liten. Det faktum att de slutade med det vid en ganska tidig ålder kan vara en 
förklaring till hans bristande läsintresse idag. Det kan givetvis finnas andra förklaringar 
till detta; kanske läste inte hans föräldrar på ett inspirerande sätt och måhända lyckades 
de heller inte hitta böcker som intresserade honom. 
 
Också Maria avviker i detta avseende: hon läser inte så mycket, men hennes föräldrar 
läste för henne när hon var liten. Hon är istället det enda av barnen som uppger att 
föräldrarna aldrig tagit med henne till biblioteket. Alla de andra var ofta på biblioteket 
med sina föräldrar när de var små. 
 

7.1.2 Föräldrarnas roll som förebilder 
 
Vi har också ställt frågan om föräldrarnas egen läsning, eftersom det är relevant för 
barnens inställning till läsning. Frank Smith menar att om det finns böcker i hemmet 
kommer barnet till följd av sin naturliga nyfikenhet sträva efter att lära sig läsa.173 Om 
föräldrarna själva är läsare kommer det i hemmet finnas vuxenböcker och föräldrarna 
kommer troligen att förse sina barn med barnböcker. Enligt Jan Nilsson måste det först 
finnas ett läsintresse hos föräldrarna, för att barnen ska bli intresserade av att läsa.174 
Föräldrarnas läsning tjänar alltså som ett incitament för barnen att läsa, eftersom barn 
oftast vill göra som sina föräldrar.175 De tre av barnen, Johan,  Niklas och Helena, som 
verkar läsa mest anger också att de har föräldrar som läser mycket. Och Stina som läser 
ganska mycket, anger att hennes föräldrar läser egna böcker varje dag. Det skulle kunna 
indikera att föräldrarna genom sin egen läsning varit goda förebilder för barnen. Om 
barnen från det att de är små ser sina föräldrar läsa mycket, kommer läsning att bli till 
en naturlig del av deras tillvaro. Det här är något som framträdde i Hultqvists & 
Isakssons undersökning. Pojkarna kommer från hem där läsning utgör en naturlig del av 
tillvaron och där de är omgivna av mycket böcker.176 Även när det gäller flickorna i 
Skjölds & Strandbergs undersökning träder hemmet fram som en viktig faktor för 
utvecklandet av deras läsintresse, inte minst vad gäller att de kan ta del av sina mödrars 
gamla böcker.177 
 
Maria läser inte så mycket hemma, utan mest i skolan. Hennes pappa läser varje dag och 
mamman ibland. Maria verkar alltså inte ha snappat upp pappans vana att läsa, utan har 
istället identifierat sig med mammans beteende. Kalle, som inte läser så mycket, har 
föräldrar som läser när de hinner. 
 

                                                 
173 Smith 1994, s. 204. 
174 Nilsson 1986, s. 22. 
175 Se: Smith 1994, s. 204. 
176 Hultqvist & Isaksson 2000, s. 55ff. 
177 Skjöld & Strandberg 2001, s. 49. 
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Eva och Pelle som inte heller läser så mycket har emellertid föräldrar som läser mycket: 
Pelles mamma läser ”jättemycket”. Pelle läser dock serietidningar varje dag. Eva verkar 
vara den som avviker mest från det mönster som vi kan skönja. Hon läser inga stora 
mängder, men hennes föräldrar läser mycket och de talar tillsammans om böcker som 
hon läst. Under uppväxten har de ofta tagit med henne till biblioteket. Även om Eva 
trots allt läser en del, verkar det faktum att föräldrarna förmodligen inte läst högt för 
henne, ha haft störst inverkan på hennes läsintresse. De insatser som föräldrarna i 
dagsläget sätter in verkar inte riktigt räcka till för att väcka hennes intresse till fullo. 
Pelles föräldrar slutade läsa för honom när han var fem år och de har heller inte varit 
särskilt aktiva med att ta med honom till biblioteket. De läser dock mycket själva och 
köper hem böcker till honom samt pratar med honom om böcker han har läst. Båda 
dessa barn har alltså föräldrar som för närvarande är ganska aktiva i sin uppmuntran till 
läsning, men som kanske inte var det när barnen var yngre. Detta har lett till att barnen 
kommit på efterkälken när det gäller läsning, vilket kan vara svårt att få bukt med i 
efterhand. Utifrån våra informanters utsagor verkar det alltså ha haft betydelse för 
barnens läsning om föräldrarna läser eller ej. 
 
Lars Brink framhåller att det är viktigt för barnens egen utveckling till läsande individer, 
att föräldrarna tydligt visar att de tycker det är viktigt för dem att läsa.178 När vi frågade 
våra informanter om de trodde att föräldrarna tycker att det är viktigt att de läser, angav 
samtliga barn att de tror det. Oftast tar det sig i uttryck i att föräldrarna köper hem 
böcker och ger till barnen, men några säger också rakt ut till sina barn att de tycker att 
det är viktigt. 
 

7.1.3 Kommunikationsklimatets betydelse 
 
Vi frågade också barnen huruvida föräldrarna uppmuntrar till allmänna diskussioner 
med dem i hemmet; detta för att få en uppfattning om hur kommunikationsklimatet i 
familjen ser ut. Kommunikationsklimatet i hemmet ser vi som en del av det kulturella 
kapital eller det informationskapital som Bourdieu talar om. Hur välinformerade 
föräldrarna är – och då även i sin tur barnen – kan vara avgörande för hur bra barnen 
klarar sig.179 Diskussioner om olika ämnen kan också väcka en vetgirighet hos barnet 
som kan stimulera till ökad läsning. Mem Fox anser att det också blir lättare för barnen 
att läsa ju större kännedom de har om världen, därför att det är lättare att tolka en text 
som man har bakgrundskunskaper om. 180 Svaren vi fick på den frågan i vår 
undersökning överensstämmer dock inte helt med denna teori. Niklas och Helena, som 
båda är storläsare, svarade att deras föräldrar pratar om världshändelser med dem. Detta 
är helt i paritet med Fox teori. Johan däremot, som också läser mycket har inte någon 
egentlig uppfattning om huruvida man i hemmet diskuterar mycket i övrigt. Det kan ju 
naturligtvis vara så att man gör det, men att det är en så naturlig del av hans vardag att 
han inte tänker på det. Eller också är det inte så, det är svårt för oss att veta. Stina, som 
läser ganska mycket verkar inte heller prata särskilt mycket med sina föräldrar, men de 
pratar ibland om böcker som hon läst. I ett motsatsförhållande till Johan och Stina står 
Eva och Pelle som båda läser ganska lite, men vilkas föräldrar verkar upprätthålla ett 
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någorlunda gott kommunikationsklimat i hemmet. Men återigen, det faktum att Maria, 
som inte läser så ofta och som inte heller verkar samtala om annat, såsom olika 
världshändelser med sina föräldrar, stödjer teorin om vikten av ett gott 
kommunikationsklimat. Vi vågar emellertid inte dra några slutsatser av resultatet på den 
frågan, eftersom det hos gruppen i stort inte verkar finnas något samband. 
 

7.1.4 Koppling av Bourdieus teori till vårt resultat 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att när det gäller barnen i vår undersökning, 
verkar det som om det har haft betydelse hur mycket föräldrarna läst för dem, samt att 
föräldrarnas roll som förebilder för barnen vad gäller läsning också spelat in. Dessa två 
faktorer, högläsningen och förebildsrollen, kan sägas utgöra en del av det kulturella 
kapital som föräldrarna förmedlar till sina barn. Läsning är enligt Bourdieu en viktig 
indikator på att man är kulturellt aktiv. Vi tolkar Bourdieus teori om det kulturella 
kapitalet som att det är rimligt att anta att barn som växer upp i en läsande miljö troligen 
kommer att fortsätta att läsa. När vi anknyter den teorin till resultatet av vår 
undersökning, kan vi dra slutsatsen att vi hos våra informanter kan se ett mönster som 
tyder på att teorin överensstämmer med verkligheten. 
 

7.2 Skolan 
 
Vilka metoder kan skolan, det vill säga läraren, använda sig av för att främja barnens 
läsintresse? Vi valde att utgå ifrån Aidan Chambers teori att boksamtalet är centralt i det 
läsfrämjande arbetet. Det finns emellertid många vägar en lärare kan gå för att öka 
elevernas intresse för att läsa, exempelvis högläsning och införandet av skönlitteratur i 
undervisningen. 
 

7.2.1 Högläsning i förskolan och skolan 
 
På frågan om man läste böcker för barnen på daghemmet/förskolan, svarade tre av våra 
informanter, Stina, Johan och Helena, med säkerhet att man läste varje dag. Pelle 
kommer inte ihåg något om läsningen medan Maria, Eva, Niklas och Kalle mindes att 
man läste för barnen, men inte i vilken utsträckning. De tre som svarat att man läste 
varje dag, Stina, Johan och Helena, är allihop barn som läser mycket. Detta talar för att 
även förskolan kan ha varit viktig vad gäller främjandet av de här barnens läsning. Som 
vi tidigare talat om bör ju föräldrarna utgöra förebilder för sina barn i det här avseendet. 
När sedan barnen börjar förskolan och skolan övergår en del av ansvaret på 
förskollärarna respektive lärarna. Det är alltså väsentligt att barnen omges av vuxna som 
har en positiv inställning till läsning och som ser det som en naturlig del av tillvaron. 
Det är också viktigt att de vuxna kan förmedla denna inställning till barnen på ett sätt 
som gör att barnen ser läsningen som en lustupplevelse och inte som ett tvång. 
 
Chambers ser ett flertal anledningar till varför man bör använda sig av högläsning som 
läsfrämjande metod i skolan. Bland annat betonar han den sociala funktion som den 
läsupplevelse man delar med andra kan ha: dels den fysiska upplevelsen av att sitta 
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tillsammans i en grupp, dels det utbyte man kan ha av att i efterhand samtala med 
varandra om texten. En annan viktig fördel är att man genom högläsning kan få del av 
en text som annars kanske skulle ha varit för svår att läsa själv. Det senare anser 
Chambers ger barnen ett ytterligare incitament att komma vidare; att lära sig mer.181 
Eftersom vi vid genomgången av tidigare forskning alltså kunnat konstatera att 
högläsning anses mycket viktigt som läsfrämjande åtgärd, ville vi ta reda på hur mycket 
högläsning våra informanter fått del av i skolan; både på lågstadiet och på mellanstadiet. 
På frågan om det förekom högläsning i skolan på lågstadiet, svarade sex av barnen, 
Pelle, Kalle, Johan, Niklas, Maria och Helena, att det förekom mer eller mindre ofta. 
Stina däremot tyckte inte att fröken läste högt särskilt ofta, medan Eva inte minns hur 
det förhöll sig med den saken. Det faktum att Stina själv läser mycket kan vara en 
förklaring till varför hon inte tycker att det lästes tillräckligt mycket. En sådan 
bedömning måste naturligtvis alltid bli subjektiv: en person som tycker om läsning 
kanske tycker att det är för lite, medan en annan, som inte tycker om högläsning, kanske 
tycker att det är mer än tillräckligt. Nu tror vi ju inte att det är så många barn som inte 
uppskattar högläsning, bara det att intresset varierar. 
 
Trots att alla barnen går i samma klass, har vi fått något varierande uppgifter 
beträffande högläsning och egen läsning under skoltid. Fyra av barnen, Stina, Eva, 
Helena och Niklas, uppger att fröken läser högt ur en bok varje dag. Alla utom Eva är 
storläsare. Utsagorna om hur ofta de får läsa själva varierar stort, men som Niklas säger, 
verkar det variera från en till flera gånger i veckan. Klassläraren Lena använder sig av 
ett bänkbokssystem och enligt Helena vill hon att eleverna ska ha en bok på gång hela 
tiden. Bänkboksläsning kan, enligt Jan Nilsson, ge barnen en mer lättsam inställning till 
läsningen, eftersom denna metod inte kräver någon kontroll. Dessutom använder sig 
klassläraren Lena av stafettläsning som metod, där hon själv läser ett stycke högt och 
sedan låter var och en av eleverna läsa ett stycke högt för klassen. Genom högläsning 
inför klassen får eleverna övning i att läsa högt och läraren kan hjälpa dem att göra 
läsningen mer levande.182 Man kan emellertid inte bortse ifrån att den här typen av 
läsning kan uppfattas som plågsam för en elev med stora lässvårigheter, något som med 
andra ord torde innebära att den här metoden inte är att betrakta som speciellt 
läsfrämjande för vissa elever. 
 

7.2.2 Lärarens läsfrämjande åtgärder 
 
Samtliga barn anger att de har uppfattningen att deras nuvarande lärare tycker att det är 
viktigt att de läser. Den slutsatsen baserar de på det faktum att hon läser mycket för 
dem, att de får läsa mycket själva, samt att hon pratar mycket om det. Lena har alltså 
lyckats förmedla till sina elever den stora vikt hon lägger vid läsning och hon utgör 
därför en god förebild för dem i det här avseendet. Nyckeln till att som lärare lyckas 
med detta, anser Anne-Marie Körling, är att i största möjliga mån upprätthålla den 
känsla av lust, som barnen förhoppningsvis förknippat läsningen med fram till dess att 
de börjat skolan. 183 I skolan riskerar allt att hamna under kategorin ”tvång”, varför det är 
viktigt att i så stor utsträckning som möjligt försöka undvika att den känslan uppstår hos 
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eleverna när det gäller läsning. Det är därför en balansgång som läraren måste företa sig, 
där behovet av kontroll kanske måste lättas lite på, eller också måste man komma på 
alternativa metoder till hur man ska kontrollera att eleverna läst.  
 
En metod att på ett någorlunda avspänt sätt kunna kontrollera om eleverna läst boken är 
boksamtalet. Aidan Chambers är av den åsikten att boksamtalet är mycket betydelsefullt 
som läsfrämjande åtgärd. Det hjälper barnet att förstå texten på ett annat sätt, att knyta 
texten till egna erfarenheter och att hitta mönster i texten som de kanske inte skulle ha 
funnit på egen hand.184 Lena försöker i möjligaste mån genomföra boksamtal om en bok 
– de är dock inte så vanligt förekommande eftersom alla då måste ha läst samma bok. 
Vi genomförde en observation där eleverna diskuterade en bok som de allihop hade läst. 
Vid det tillfället kunde vi konstatera att Lena till stor del lägger upp diskussionerna i 
enlighet med Aidan Chambers idéer om boksamtalet. Hon lät eleverna sitta i 
smågrupper och svara på just den typ av öppna frågeställningar som Chambers förordar. 
Enligt Høien och Lundberg är det viktigt att de frågor som läraren ställer inbjuder till 
eftertanke – så kallad tolkande förståelse – istället för att svaren ska kunna tas direkt ur 
texten utan att eleven får dra sina egna slutsatser.185 De frågor som Lena lät barnen 
besvara först gruppvis och sedan i helklass, följde detta tillvägagångssätt (bilaga 5). 
Hon efterfrågade till exempel eventuella mönster som eleverna kunnat skönja, om de 
kunde se händelserna framför sig och om de kunde knyta an händelserna i boken till 
något som hänt i deras eget liv. 
 
Vid helklassdiskussionen lade Lena sig vinn om att lyssna uppmärksamt på allas inlägg 
och att noga visa att hon tog alla på allvar. Just det nämner Chambers som avgörande 
för att samtalet ska bli lyckat.186 Tyvärr fungerade inte detta i alla smågrupperna under 
de gruppvisa samtalen. I en av grupperna fick inte alla komma till tals lika mycket och 
det var uppenbart att vissa elevers åsikter vägde tyngre än andras. 
 
Chambers menar att det också är viktigt att barnen får prata om boken sinsemellan på ett 
mer avslappnat sätt.187 Lena uppgav att hon under läsandets gång brukar låta eleverna 
samtala med varandra om de avsnitt de läst. Chambers anser vidare att det är av vikt att 
barnen själva ibland får välja samtalsböcker; detta för att barnen ska känna att de är 
delaktiga och att deras åsikt respekteras. Vi får emellertid inte intrycket att Lena 
tillämpar sig av det här tillvägagångssättet. De tillfällen när hela klassen läser samma 
bok är få och det verkar som om det då är hon själv som väljer ut den titel som ska 
läsas. Enligt uppgift läser man i klassen ibland flera olika titlar samtidigt, där några 
elever läser samma titel. De kan då sinsemellan, gruppvis, föra samtal om den bok de 
läst. 
 
Eleverna i klassen skriver också läsdagbok, utan särskilda regler för vad som ska 
skrivas. Även det är ett relativt avspänt sätt för läraren att kunna kontrollera att eleverna 
läst boken. Helklassamtal kan också hämma de tystlåtna eleverna, varför läsdagboken 
kan fungera som ett sätt för dem att reflektera över det som de läst, samt för läraren att 
ta del av deras reflektioner. Huvudsyftet med den sortens dagbok är att eleverna ska 
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fundera över vad de läst. Det gör också våra informanter: Kalle uppger att de får skriva 
vad de tänkte på när de läste och enligt Stina får man skriva lite om vad man tycker om 
det man läst. Stina säger också att de får skriva boktips till varandra och att det sporrat 
henne att läsa ännu mer. Genom att lära sig att tänka kritiskt och reflekterande vid 
läsning, ökar också barnets känsla av att det är något meningsfullt man håller på med. 
Läsdagboken har den funktionen att den kan ge läraren en uppfattning om hur eleven 
ligger till nivåmässigt i sin läsning. 
 
Jan Nilsson hävdar, som tidigare nämnts, att läroboken är överskattad.188 Om man som 
lärare kan hitta skönlitteratur som både behandlar det ämne man vill att eleverna ska 
studera och som samtidigt är en text som de kan knyta an och relatera till, har man 
kommit långt. Lena prövar också att arbeta mer tematiskt genom att hon, när de studerar 
något särskilt ämne i exempelvis samhällskunskapen, försöker synkronisera med 
läsning av en skönlitterär text som behandlar detta ämne på något sätt.  
 
Lena genomför även en form av bokprat där hon berättar om de böcker som hon lånat 
för att eleverna ska läsa dem. Hon läser valda avsnitt ut boken och ibland också 
baksidestexten och sedan får eleverna välja den bok de blir intresserade av. Den här 
metoden är enligt Inger Norberg ett utmärkt sätt att inspirera barnen till läsning. 189 
Malin Ögland anser att bokprat generellt tar mer tid i förberedelse än vad det är värt. 
Hon menar att det är bättre om det är läraren, och inte bibliotekarien, som håller 
bokprat, men då i sin traditionella form: man ska alltså ha förberett sig genom att läsa 
boken.190 Det kan dock vara svårt, närapå omöjligt, för en lärare med ett redan pressat 
schema att hinna med detta. Lena gör det bästa av situationen genom sin variant av 
bokprat. 
 
Dessutom försöker Lena vid varje upptänkligt tillfälle uppmuntra föräldrarna att försöka 
stimulera sina barn till läsning. Alla åtgärder hon sätter in för att främja elevernas 
läsintresse ligger i linje med vad vi i litteraturen funnit vara de mest effektiva 
metoderna. Lena säger också att hon får inspiration från Chambers (boksamtalet) och 
Jan Nilsson (tematisk undervisning). Lena lägger stort fokus på läsningen – det säger 
hon själv och det säger också hennes elever. Många av dem uppskattar detta, även de 
som inte egentligen är några storkonsumenter av böcker. Sammanfattningsvis kan man 
säga att Lena lägger ned mycket tid och energi på att få sina elever att läsa och att det 
verkar fungera. 
 

7.2.3 Koppling av Chambers teori till vårt resultat 
 
När vi anknyter de slutsatser vi dragit om hur Lena arbetar och den effekt som hennes 
metoder verkar ha på elevernas läsning till Chambers teori om boksamtalet, kan vi 
konstatera att det för den här klassen verkar vara en effektiv metod. Övervägande delen 
av de här eleverna läser mycket; 19 av de 23 barn som besvarade våra enkäter uppgav 
att de läste varje dag eller flera gånger i veckan. Vid vår observation av boksamtalet fick 
vi den uppfattningen att de allra flesta av dem hade läst boken som diskuterades och att 
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de hade roligt. Och det är förstås främsta målet: att barnen ska läsa och att de ska se det 
som en lustfylld aktivitet. 
 

7.3 Skolbiblioteket 
 
Vad kan skolbiblioteket göra för att främja barns läsintresse? Utifrån Louise Limbergs 
teori om de olika nivåer ett skolbibliotek kan befinna sig på, har vi gjort en bedömning 
av på vilken nivå skolbiblioteket i ”vår” skola befinner sig; detta eftersom nivån är 
relaterad till i vilken utsträckning bibliotekarien har möjlighet att bedriva läsfrämjande 
verksamhet. 
 
Skolbiblioteket på den aktuella skolan är, som tidigare nämnts, inhyst i ett före detta 
klassrum och är ganska litet till storleken. Här finns det heller ingen bibliotekarie som 
skulle kunna engagera sig i läsfrämjande åtgärder, utan man har istället en 
lärarbibliotekarie. Enligt KUR:s rapport om skolbiblioteken i Sverige, kan avsaknaden 
av en utbildad bibliotekarie påverka elevernas lärande.191 Lärarbibliotekarien Barbro 
arbetar med biblioteket 1 ¼ timme per vecka. På den tiden hinner hon inte mycket mer 
än det mest basala, såsom städning och uppsättning av tillbakalämnade böcker. 
Följaktligen går ingen information om biblioteket ut till lärarna och det finns inte 
utrymme för någon form av samarbete mellan lärare och bibliotekarie. 
 
För att någorlunda kunna hantera arbetsbördan har Barbro utbildat två elever från varje 
klass till så kallade biblioteksombud. En av våra informanter, Stina, har varit ett sådant. 
Det innebar att hon fick lära sig hur utlåningsdatorn fungerade och hon kunde därmed 
låna ut böcker till sina klasskamrater. 
 
Barbro samarbetar också med sina biblioteksombud på det sättet att hon låter dem vara 
delaktiga vid valet av vilka böcker som ska köpas in. De får ibland även följa med och 
göra inköpen. Aidan Chambers anser att det ur ett läsfrämjande perspektiv är 
fördelaktigt om eleverna får delta i inköpsprocessen – alltså välja ut vilka böcker som 
ska köpas in till biblioteket – därför att de genom att fundera över vilka böcker de tycker 
man ska köpa, automatiskt börjar resonera i litteraturkritiska banor.192 Huruvida vår 
lärarbibliotekarie Barbro har anammat den metoden med detta i bakhuvudet vet vi inte. 
Förmodligen har hon med den kunskap som hon innehar och med utgångspunkt i 
tidigare erfarenheter, insett de pedagogiska fördelarna med att göra eleverna delaktiga 
vid valet av böcker.  
 
Bibliotekets öppettider har informanterna till övervägande delen inte några klagomål på, 
men det beror främst på att de egentligen inte är medvetna om hur lite biblioteket är 
öppet, nämligen en (1) timme i veckan. Detta kommer naturligtvis inte i närheten av att 
vara tillfredsställande öppettider. Två av barnen, Pelle och Kalle, tycker att biblioteket 
är ok till storleken, Stina tycker det är för litet, men de övriga har ingen åsikt om det. 
Barbro uppger att skolbiblioteket efter den ombyggnad av skolan som nu sker, kommer 
att få bättre lokaler. Av detta drar hon den slutsatsen att skolledningen har för avsikt att 
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satsa mer på biblioteket eftersom man ändå inser fördelarna med ett väl fungerande 
bibliotek. Betydelsen av ett väl fungerande skolbibliotek kan ses i Hultqvists och 
Isakssons undersökning, där de 15-åriga pojkarnas skolbibliotek har generösa öppettider 
och en heltidsanställd skolbibliotekarie som aktivt bistår eleverna med 
användarundervisning. Visserligen används skolbiblioteket i mycket som uppehållsrum, 
men genom en tydlig funktion av arbetsplats där eleverna kan få hjälp i sin 
informationssökning, utgör det en naturlig del av pojkarnas skolmiljö.193 Även för 
flickorna i Skjölds & Strandbergs undersökning spelar biblioteket en framträdande roll: 
dels för att läraren tar med sig böcker från skolbiblioteket till klassrummet för flickorna 
att välja bland, dels för att flickorna lånar böcker där; böcker som inte endast är 
skolrelaterade, utan även skall läsas under flickornas fritid.194 
 

7.3.1 Koppling av Limbergs teori till vårt resultat 
 
Med utgångspunkt i Louise Limbergs teori om de olika nivåer ett skolbibliotek kan 
befinna sig i, drar vi slutsatsen att det här biblioteket kan placeras på den första (och 
lägsta) nivån. Bibliotekslokalen är en ren förvaringsplats för böcker och vi fick veta av 
våra informanter att de aldrig besöker den tillsammans med klassen. Klassläraren Lena 
omnämnde överhuvudtaget inte skolbiblioteket i sin intervju med oss; hon berättade att 
hon tar med sig eleverna till stadsbiblioteket där de får låna böcker, eller också använder 
hon sig av Cirkulationsbiblioteket. Skolbibliotekarien Barbro har bara tid att utföra de 
allra nödvändigaste sysslorna, såsom bokinköp och städning. Ur läsfrämjande synpunkt 
är detta förödande, eftersom hon aldrig kan hålla några bokprat eller bedriva någon form 
av läsfrämjande arbete. Skolbiblioteket/skolbibliotekarien har heller ingen möjlighet att 
hjälpa eleverna i informationssökning, dels eftersom det inte finns några datorer eller 
databaser att tillgå, dels eftersom skolbibliotekariens tid är för knapp för att hon ska 
hinna uppmuntra eleverna till att tänka i analytiska och utforskande banor. 
 

7.4 Summering 
 
Vi har i detta kapitel sammanställt de resultat vi fått fram av våra intervjuer med barnen, 
klassläraren och skolbibliotekarien, samt vår observation av boksamtalet, för att sedan 
se om de teoretiska utgångspunkter vi valt att arbeta utifrån är applicerbara på dessa 
resultat. 
 
Vi har funnit att Bourdieus teori om förmedlandet av det kulturella kapitalet från vuxen 
till barn – alltså att barn som på olika sätt stimuleras till läsning i hemmet – har 
betydelse för barnets framtida läsvanor. Teorin är således applicerbar på våra 
informanter. Hos dessa barn har vi kunnat se ett mönster, som indikerar att de svarat på 
den stimulans som föräldrarnas högläsning innebär. Även när det gäller föräldrarnas roll 
som förebilder, pekar våra resultat mot att detta ha ft betydelse för barnens läsning. 
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När det gäller Chambers boksamtal verkar den metoden fungera bra som läsfrämjande 
åtgärd i den här klassen. Klassläraren arbetar med den typ av boksamtal som i mycket 
påminner om – för att inte säga är närmast identisk med – den modell som Chambers 
förordar. De reaktioner vi fått från barnen vid våra intervjuer och de attityder vi kunde 
uppfatta vid observationen av boksamtalet, gav oss intrycket att det var en uppskattad 
aktivitet. Om barnen tycker att det är roligt torde det alltså ha en läsfrämjande verkan. 
 
Den tredje teoretiska utgångspunkt som vi arbetat efter är Limbergs teori om 
skolbibliotekets nivåer. Tyvärr hamnar biblioteket på ”vår” skola på den lägsta nivån, 
eftersom det i princip endast är att likna vid ett förvaringsutrymme för böcker. Ett 
utrymme som dessutom mycket sällan används till det som torde vara dess egentliga 
funktion: ett skolbibliotek. De flesta av våra informanter var inte ens medvetna om att 
det endast har öppet en timme i veckan. De begränsade resurserna leder i sin tur till att 
skolbibliotekarien inte har stora möjligheter att bedriva någon som helst form av 
läsfrämjande verksamhet. Hur detta påverkat våra informanters läsintresse tycker vi 
dock inte att vi kunnat bedöma med ledning av de intervjuade barnens utsagor. 
 



70 

8 Diskussion och slutsatser 
 
I detta avsnitt knyter vi an de frågeställningar vi formulerat i avsnitt 1.3. till de slutsatser 
vi dragit av såväl vår arbetsprocess som undersökningen, och vi diskuterar också 
sammanfattande vilka läsfrämjande åtgärder hemmet, skolan och skolbiblioteket kan 
vidta. Vi anser det vara fördelaktigt att föra diskussionen direkt i anslutning till de 
resultat vi kommit fram till; dels därför att det underlättar läsningen, dels för att risken 
för upprepningar minskar. Vi har följaktligen valt att i detta kapitel integrera diskussion 
och slutsatser istället för att behandla dem separat. 
 
Som vi klargjort inledningsvis är vi väl medvetna om att det inte går att dra några 
generella slutsatser av det begränsade material vi har samlat in genom våra intervjuer 
och vår observation. Emellertid drar vi i följande kapitel ett antal försiktiga slutsatser 
om personerna, slutsatser som huvudsakligen baserar sig på de mönster vi tycker oss 
kunna skönja när vi har sammanfattat våra kvalitativa intervjuer. När det gäller 
kvalitativa intervjuer är de till sin natur inte standardiserade och de resultat man erhåller 
är inte mätbara, vilket innebär att det här egentligen inte går att tala i termer av 
reliabilitet. Det som kan inverka vid en kvalitativ intervju, såsom gester, ansiktsuttryck, 
felsägningar och tonfall, är dock viktigt att registrera för den slutliga analysen.  195 Allt 
detta tog vi också i beaktande vid bearbetningen av vårt material. 
 
I efterhand har vi kommit fram till att det för vår studie hade varit än mer intressant om 
den skola vi valt hade haft ett väl fungerande skolbibliotek. På så sätt hade vi kunnat 
studera dess inverkan på de intervjuade elevernas läsvanor och kanske kunnat skönja 
effekten av dess läsfrämjande arbete. Det enligt uppgift befintliga bemannade 
skolbiblioteket var i själva verket ett mindre klassrum och endast bemannat 1 ¼ timme 
per vecka. När det gäller frågan om hur skolbibliotekarien kan arbeta läsfrämjande har 
vi därför endast kunna besvara den med hjälp av den litteratur vi läst och genom egna 
teoretiska antaganden. De resultat vi presenterar gällande skolbiblioteket i det här 
kapitlet kan följaktligen inte sägas vara empiriskt underbyggda, eftersom vi inte genom 
vår undersökning kunnat få sva r på hur ett fungerande bibliotek med en utbildad 
bibliotekarie skulle kunna användas för att främja elevernas läsning. 
 
När vi bestämde oss för en skola varifrån informanterna skulle väljas, hade vi för avsikt 
att hitta en skola där eleverna skulle ha någorlunda blandad social bakgrund. Även om 
detta inte står i fokus i vår undersökning, är vi medvetna om den betydelse denna 
bakgrund har. Hade vi valt ut en skola i förorten hade det, antog vi, lättare kunnat bli en 
slags antingen-eller-situation: låginkomsttagar- eller höginkomsttagarförort. En 
innerstadsskola i en stadsdel med invånare med olika socioekonomisk status skulle i det 
hänseendet kunna ge större bredd vad gäller informanternas familjebakgrund. Under 
intervjuerna märkte vi emellertid när vi frågade om föräldrarnas yrken att många, för att 
inte säga de flesta, hade föräldrar med vad som är att betrakta som tjänstemannayrken 
(”medelklass”) – yrken som kräver högskoleutbildning. Dessutom hade en del av 
föräldrarna konstnärliga och kreativa yrken. De var alltså vad Bourdieu skulle kalla 
intellektuella: människor som i regel innehar ett stort kulturellt kapital. Enligt Bourdieu 

                                                 
195 Trost 2005, s. 112ff. 
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lägger föräldrar som är rika på kulturellt kapital ned stor möda på att detta ska 
förmedlas till barnen. 196 I och med att flertalet av barnen hade den här typen av 
bakgrund, kan kanske vår studie sägas ha blivit lite snedvriden från början. 
 
Vi antog i förväg att det skulle vara de läsglada och läsmotiverade som skulle välja att 
medverka i intervjuerna, men av de 23 barn vilkas enkäter vi fick in, hade endast fyra 
barn angivit att de inte ville ställa upp på intervju. Dessa fyra läste alla varje dag eller 
flera gånger i veckan. Av de barn vi valde ut till intervju var det tre som läste flera 
gånger i månaden eller någon gång då och då. Av det totala antalet enkäter vi fick in, 
var det endast fyra som angav att de läser flera gånger i månaden eller någon gång då 
och då. Vi kan alltså konstatera att eleverna i den här klassen till övervägande delen var 
barn som läser mycket. 
 

8.1 Föräldrarnas stimulans av barnens läsning 
 
Har föräldrarna enligt vad som framkommer i intervjuer med barnen stimulerat barnens 
läsning och i så fall på vilka sätt? Är de barn som fått kulturell stimulans i hemmet mer 
benägna att bli intresserade av läsning? 
 
En av våra centrala frågeställningar var vad föräldrarna gjort för att uppmuntra barn till 
läsning. Tidigare forskning gör gällande att föräldrarnas egen inställning till läsning är 
avgörande.197 Det är alltså viktigt att barnet ser sina föräldrar läsa, något som de flesta 
av barnen i vår undersökningsgrupp verkar ha gjort. Föräldrarna till de här barnen har 
följaktligen varit goda förebilder, men det har givit varierande resultat för barnens 
läsning. 
 
Det är vidare av central betydelse att den litteratur som presenteras för barnen är något 
som intresserar dem; de måste bli engagerade av boken de läser.198 Vad gäller detta vet 
vi inte så mycket om vad våra informanter tyckt om de böcker deras föräldrar försett 
dem med, i de fall de försett dem med några. Alla barnen angav att deras föräldrar köper 
hem böcker till dem mer eller mindre ofta. Gör man sig besväret att gå och köpa en bok 
är det rimligt att anta att man också lägger ned lite omsorg på att hitta en som barnet 
tycker om. Att äga böcker är något som Chambers anser vara viktigt. Om böcker finns 
som en naturlig del av uppväxtmiljön, bidrar det till att barnet ser det som något som 
självklart ska finnas tillgängligt.199 Flera av barnen i vår undersökning angav också att 
det är för att föräldrarna vill att de ska läsa mer, som de köper böcker till dem. För 
många av pojkarna i Hultqvists & Isakssons undersökning var det också viktigt att äga 
böcker; de köpte böcker antingen själva eller också fick de dem i present.200 
 
Ett läsintresse kan skapas om man som förälder pratar med barnen om de böcker som de 
läst, eller som man läst tillsammans.201 Att föra ett samtal om en text och på så sätt ge 
                                                 
196 Bourdieu 1989, s. 279. 
197 Nilsson 1986, s. 22 resp. Brink 2000, s. 53. 
198Nilsson 1986, s. 24. 
199 Chambers 1995, s. 76. 
200 Hultqvist & Isaksson 2000, s. 41ff. 
201 Carlsen 1971, s. 6. 
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barnet möjlighet att se på den ur ett annat perspektiv, eller att upptäcka något i texten 
som hon/han inte tänkt på förut, ökar förmodligen viljan hos barnet att göra nya 
upptäckter. Sex av våra informanter, Johan, Helena, Pelle, Kalle, Stina och Eva angav 
att de pratar med sina föräldrar om böcker de läst, men för alla utom Eva händer det 
bara ibland. Eva, som egentligen inte läser så mycket, uppgav att hennes föräldrar börjat 
att aktivt gå in för att prata och diskutera om böcker de läst hemma. Det kan vara så att 
föräldrarna upplever att flickan inte läser tillräckligt och på detta sätt försöker 
uppmuntra henne att läsa mer. De flesta av de åtgärder som föräldrar kan vidta för att 
främja sitt barns läsintresse framstår utifrån vår utgångspunkt som läsare som ganska 
självklara. Vill man att barnen ska bli läsare, är det troligast att man får sin önskan 
uppfylld om man läser för dem. Det som föräldrar kan göra för att stimulera sina barns 
läsning, baseras på de erfarenheter deras egen uppväxt givit upphov till – erfarenheter i 
kombination med intresse och kunskap. Av de två elever, Niklas och Maria som inte 
diskuterar böcker med sina föräldrar, läser Niklas mycket medan Maria läser lite. Av de 
sex barn vars föräldrar talar med dem om böcker de läst, är det tre som läser mycket; 
Johan, Helena och Stina. Eftersom de övriga tre, Pelle, Kalle och Eva inte läser så 
mycket, och Niklas och Stina  också avviker ifrån detta mönster, kan vi emellertid inte 
med ledning av våra informanters utsagor hävda att det råder ett samband mellan samtal 
om böcker i hemmet och ett läsintresse. Det här är också något som verkar gälla för 
flickorna i Skjölds & Strandbergs studie. Det är endast två av de nio intervjuade 
flickorna som uppger att de talar med sina föräldrar om böcker som de läst, varav den 
ena på eget initiativ. Trots detta är alla flickorna flitiga läsare.202 
 
Det nedärvda kulturella kapitalet kan man definiera som att föräldrarna aktivt gått in för 
att till sina barn förmedla det intresse för kultur i allmänhet, och i vårt fall läsning i 
synnerhet, som de själva besitter. När det gäller våra informanter anser vi att vi fått 
bekräftat att detta kulturella kapital, såsom högläsning, besök på biblioteket och 
föräldrarnas egen positiva inställning till läsning, sedan får en betydelse för barnets eget 
läsintresse. 
 
Den mest effektiva och mest självklara metoden för föräldrar att främja barns läsning 
verkar vara högläsning. 203 För att ge barnet möjlighet att orientera sig i världen utanför 
hemmet är högläsningen mycket viktig. När barnet är mycket ungt finns det en otrolig 
mängd kunskap, som för oss vuxna ter sig som självklar, men som för barnet till en 
början är ett mysterium. Man kan som ett exempel ta det här med att börja på dagis. 
Innan man börjar på dagis vet man förstås ingenting om det, om man inte har ett äldre 
syskon. Får man då en bok läst för sig, till exempel Emmas dagis av Gunilla Wolde, ger 
det en väldigt bra inblick i hur det kan vara att gå på dagis. Eller en så enkel sak som att 
gå till frisören; information om hur det kan gå till kan man få från Nisse hos frisören av 
Olof och Lena Landström. Högläsningen fungerar också, liksom all läsning, som 
stimulans för barnets fantasi. 
 
Av våra informanter angav samtliga barn att deras föräldrar läst för dem när de var 
mindre; detta i varierande utsträckning. De svar vi fick gällande föräldrarnas läsning 
för barnen kan vi dock inte värdera, eftersom vi inte vet hur ofta ”ganska ofta” är. För 
att få mer precisa svar skulle vi förmodligen behövt intervjua föräldrarna själva, något 
                                                 
202 Skjöld & Strandberg 2001, s. 50. 
203 Se: Fox 2003, s. 36 resp. Körling , Norberg & Burstedt 2003, .s. 110ff. 
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som går utöver vår studie. Det förefaller som om två av de barn som i dagsläget läser 
mest, Johan och Stina, har vuxit upp med föräldrar som läst mycket för dem. 
Detsamma gäller för Pelle, ett av de barn som inte läser så mycket idag (en bok i 
månaden), men som har föräldrar som också läst mycket för honom; de slutade dock 
med det när han var ungefär fem år. Niklas och Helenas föräldrar har läst för dem 
ganska ofta och även dessa barn läser mycket idag. Även Kalles och Marias föräldrar 
har läst en del för dem, emellertid får vi inte intrycket av att det varit så ofta och de här 
två barnen läser inte så mycket i dagsläget. 
 
I de här barnens utsagor kan vi se ett mönster som indikerar att förekomsten av, 
respektive avsaknaden av högläsning i hemmet har haft betydelse. En 
högläsningssituation där en förälder läser för sitt barn uppfattas säkerligen oftast av 
barnet som en lustfylld upplevelse, vilket i sin tur förmodligen leder till att barnet 
generellt ser på läsning som något positivt. Denna positiva grundsyn är något som 
barnet i de flesta fall bär med sig för all framtid, och något som vi tycker att alla barn 
borde få med sig hemifrån. De tre av våra informanter som läser mest, Johan, Niklas 
och Helena, har föräldrar som läser ganska mycket, medan Stina, som läser ganska 
mycket kommer från ett hem där föräldrarna är inbitna läsare. Dessa barn har under 
hela sin uppväxt sett sina föräldrar utföra denna aktivitet och har tagit den till sig som 
en naturlig del av vardagen. Föräldrarna har också, genom att de läst mycket, förmedlat 
till barnen att det förmodligen måste röra sig om en lustfylld aktivitet. 
 
I vår undersökning ville vi också söka ta reda på om barnens läsning kan relateras till 
det kommunikationsklimat som råder i hemmet. Inga Sonesson håller före att familjens 
kommunikationsklimat påverkar barnens mediekonsumtion. Det begreppsinriktade 
kommunikationsklimatet präglas av diskussion och ifrågasättande.204 Alla våra 
informanter verkar komma från familjer där det råder ett begreppsinriktat 
kommunikationsklimat. Detta kan vi dock inte säga med säkerhet, utan vi kan endast 
förlita oss på de indikationer vi fått utifrån barnens svar på våra frågor. Fem av barnen, 
Niklas, Helena, Eva, Pelle och Kalle kommer från hem där man diskuterar och pratar 
med varandra om olika saker och av dessa är det endast två barn som läser mycket: 
Niklas och Helena. Eva, Pelle och Kalle är alla barn som i dagsläget inte läser så 
mycket, men deras föräldrar verkar upprätthålla ett gott kommunikationsklimat i 
hemmet. De återstående tre barnen är Maria som inte läser så ofta, Stina som läser 
ganska mycket och Johan som läser mycket. Av de två sistnämnda fick vi inte något 
verkligt svar på huruvida föräldrarna uppmuntrar dem till diskussioner. Det är mycket 
möjligt att barnen inte reflekterat över detta, eller också upplevde de vår fråga som 
alltför abstrakt. Johan uppgav dock att han ibland pratar med föräldrarna om böcker han 
läst. Av dessa resultat kan vi inte dra några slutsatser om huruvida 
kommunikationsklimatet i hemmet har betydelse för barnens läsning. Tesen att ett gott 
kommunikationsklimat stimulerar till läsning stämmer endast in på två av barnen, 
Niklas och Helena. 
 
Förekomsten av samtal mellan föräldrar och barn om allt mellan himmel och jord, ger 
barnet en förförståelse vilken kan sporra till att läsa mer om det man talar om. Mem Fox 
benämner denna förkunskap ”schema”. 205 Samtalet bör även göra det lättare för barnet 
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att förstå vad det läser, vilket i förlängningen ger upphov till en önskan att läsa mer. Om 
barnet inte förstår vad det läser om kan dess naturliga vetgirighet så småningom 
slockna. Alltså borde bästa receptet vara: prata och läs, läs och prata! 
 

8.2 Lärarens och skolbibliotekariens läsfrämjande insatser 
 
Hur arbetar läraren respektive skolbibliotekarien enligt vad som framkommer i 
intervjuer med barnen för att främja barns läsintresse? 
 
Anette Øster har undersökt barns läsvanor i Norden där hon jämfört Norge, Sverige och 
Danmark. Denna undersökning visade att svenska barn läste mer än de andra, om än 
med liten marginal. Øster anser att detta dels kan hänföras både till bra läsfrämjande 
metoder, dels till att man lyckas upprätthålla barnens intresse när de väl blivit 
intresserade av läsning. Här bör lärare och skolbibliotekarier kunna spela en roll. 206 Det 
finns ett flertal metoder som lärare kan använda sig av för att få eleverna intresserade av 
läsning, varav några är boksamtal, bokprat samt högläsning.  
 

8.2.1 Läraren 
 
Klassläraren Lena håller boksamtal med sina elever och inbjuder dem på det sättet, i 
enlighet med Høiens och Lundbergs tankar, till ett mer ett tolkande förhållningssätt till 
det som de läser.207 Vid ett boksamtal uppmuntras sannolikt eleverna att inta det 
tolkande förhållningssätt till texten, vilket Jan Nilsson anser att de gör när de för 
läsdagbok. Vid läsningen av boken vet de att man kommer att föra ett boksamtal i 
klassen när den är utläst; i och med detta förhåller de sig kanske lite annorlunda till 
texten än om det bara vore ren nöjesläsning. Om läraren ställer frågor på vilka man ur 
texten inte kan finna direkta svar, vilka inte endast kräver läskunnighet utan även ett 
visst mått av tankeverksamhet, kommer det troligen att leda till att eleverna börjar läsa 
böcker på ett mer reflekterande sätt. I sin tur får det förhoppningsvis den effekten att de 
upptäcker hur mycket man kan få ut av att läsa en bok. Det kräver emellertid att boken 
väcker så pass mycket intresse och nyfikenhet att eleverna finner det vara mödan värt att 
reflektera, något som kan te sig svårt för en elev med lässvårigheter. Samtalet i sig fyller 
också, enligt Chambers sin funktion i så måtto att barnen kan få bekräftat att de 
funderingar som läsningen av en text väckt hos dem, också uppkommit hos andra och 
att man tillsammans kan prata om dessa. I ett samtal kan också nya vinklingar 
upptäckas, idéer kan växa fram genom att man bollar tankar emellan sig. Eleverna i 
”vår” klass verkar väldigt trygga i det samtal som vi observerat. Genom sitt sätt att 
lyssna och genom sitt kroppsspråk och sina kommentarer, har klassläraren Lena lyckats 
förmedla till dem att allas åsikter och slutsatser är lika trovärdiga, lika sanna och lika 
värdefulla. Genom det har hon antagligen bidragit till att göra läsningen till en lustfylld 
upplevelse för eleverna. När de läser en bok vet de att de funderingar de har, eller de 
slutsatser de drar är lika värdefulla som någon annans. 
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207 Høien & Lundberg 1990, s. 48. 
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När det kommer till de gruppvisa samtalen boksamtalen, visade det sig att det inte 
fungerade i alla smågrupperna. I en av grupperna fick inte alla komma till tals lika 
mycket och det var uppenbart att vissa elevers åsikter vägde tyngre än andras. Av den 
anledningen drar vi den slutsatsen att det förmodligen är bättre att föra boksamtalet i 
helklass där läraren kan vara med och styra så att inte en del elever tar större plats än 
andra. Det faktum att så många elever ville berätta om egna erfarenheter vilka kunde 
relateras till bokens handling, är en bekräftelse på att boksamtalet kan väcka mycket 
funderingar. Förhoppningsvis väcks även en önskan hos eleverna att få läsa mer böcker 
som kan inspirera till fler igenkännanden. 
 
Chambers anser det vara viktigt att välja en samtalsbok med omsorg, eftersom valet ju 
är startpunkten för läsandet.208 Vad gäller situationen i den aktuella klassen, är valet 
beroende av vilka titlar som finns i klassuppsättning. Här kan man i realiteten säga att 
valet har flyttats från klassläraren till dem som har inköpsansvar på 
cirkulationsbiblioteket. Att det över huvud taget finns tillräckligt många titlar i 
klassuppsättning är för de flesta lärare en förutsättning för att de alls ska kunna bedriva 
boksamtal i helklass. Klassläraren vet bäst vilka böcker som skulle fungera för 
boksamtalet, men kan inte alltid påverka urvalet och antalet titlar. Lena lånar oftast 
klassuppsättningar från cirkulationsbiblioteket och hon har även vid något tillfälle köpt 
in en klassuppsättning ur serien En bok för alla.  
 
Som tidigare nämnts håller också Lena emellanåt en form av bokprat. Hon lånar själv 
böcker på biblioteket och presenterar dem för eleverna med hjälp av baksidestexten. Det 
är förstås inte rimligt att begära att hon ska hinna läsa alla dessa böcker, annars är väl en 
av grundreglerna med bokprat just att man ska ha läst boken. Att visa upp framsidan av 
en bok, att kanske läsa ett avsnitt ur den och berätta om handlingen med hjälp av 
baksidestexten, kan dock mycket väl räcka för att väcka barnens lust att läsa den. Inger 
Norberg anser att ett bra sätt att fånga barnens intresse är just att läsa några kapitel ur 
boken.209 Bokprat är ett viktigt steg i processen att få barn att läsa, eftersom det är 
betydelsefullt att initialt väcka deras intresse och önskan att läsa just den här boken. 
Malin Ögland understryker, även hon vikten av bokprat. Hon menar att det är viktigt att 
läraren kontinuerligt håller bokprat, eftersom man på detta sätt även kan väcka 
ointresserade elevers intresse.210 
 
Lena har också insett fördelarna med att läsa högt för eleverna. Enligt våra informanter 
läser hon nästan varje dag högt för dem, detta trots att de också har egna böcker som de 
läser ur i princip varje dag. Högläsningen torde för eleverna bli ett avbrott i den hektiska 
skoldagen, där de för det mesta måste vara vakna och aktiva. När lä raren läser för dem 
borde detta nästan fungera som en avslappningsövning, i det att de inte behöver 
redogöra för det som blivit läst för dem. När tvånget försvinner ökar förmodligen 
avspänningen och med det också elevernas förmåga att ta in det som de hör. 
 
Det faktum att man, som med allt annat i skolvärlden, behöver kontrollera huruvida 
barnen verkligen har läst, är något som i viss mån kan arbeta emot den känsla av lust för 
läsning som man vill att barnen ska uppleva. Behovet av kontroll kan alltså motverka 
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sitt syfte, eftersom det av eleverna kan upplevas som ett tvång, att man istället för att 
bara få läsa en bok även är tvungen att redovisa den i någon form. 211 Boksamtalet är ett 
sätt att kontrollera läsandet; emellertid infinner sig här ändå ett visst mått av tvång, 
eftersom alla elever i klassen måste ha läst ut samma bok till en viss dag samtidigt som 
de bör ha funderat och reflekterat över texten. Känslan av tvång kan likväl dämpas en 
aning i och med att själva formen för hur man diskuterar boken är lättsam, eftersom det 
inte är fråga om att skriftligen komma in med en analys av boken. Vid observationen av 
boksamtalet i ”vår” klass, fick vi det distinkta intrycket att i princip alla eleverna läst 
boken. Vid vår efterföljande intervju med Lena omnämnde vi den elev som vi 
observerat under boksamtalet, som gav uttryck för sin likgiltighet genom att nästan sitta 
vänd med ryggen mot läraren under helklassdiskussionen. Lena blev inte förvånad över 
detta, eftersom det tydligen är en elev som visar ett stort ointresse för läsning i största 
allmänhet. Någon ytterligare förklaring till detta fick vi inte, men det är inte omöjligt att 
anledningen till detta ointresse är bristande läsförmåga. 
 
Jan Nilsson förespråkar bänkbokssystemet, där eleverna har varsin bok som de själva 
valt i vilken de läser närhelst tillfälle ges; exempelvis om de blivit klara med någon 
uppgift i förtid, eller vid andra tidpunkter som läraren bestämmer.212 Dessa böcker 
behöver inte eleverna redovisa på något sätt, utan de läser i sin egen takt och när de läst 
ut boken går de vidare till nästa. Klassläraren Lena har anammat ett liknande system, 
men hon vill att eleverna för en läslogg (ett slags läsdagbok) över de böcker som de läst. 
Läsloggen är högst personlig och betygssätts inte på något sätt, och fyller den 
funktionen att eleverna får reflektera över den text som de läst. Man får förmoda att det 
blir på ett mer avdramatiserat sätt, eftersom de vet att det som de skriver inte kommer 
att betygssättas. Eleven känner sig då antagligen inte tvungen att uttrycka sig på det sätt 
som vanligen krävs av en text som ska läsas av andra, utan kan lägga all sin energi på 
att uttrycka sina tankar och reflektioner. Nilsson håller före att barnen genom att föra 
den här typen av dagbok även tränar sitt kritiska och tolkande förhållningssätt till 
texten. 213 
 
Jan Nilsson är också en ivrig förespråkare av tematiskt arbete i skolan, där man 
integrerar skönlitteraturen i undervisningen. 214 Det arbetssättet är också något som Lena 
tagit till sig och insett fördelarna med. Hon får på så sätt in läsningen i andra ämnen, 
exempelvis historia. Istället för att bara läsa i en lärobok om andra världskriget, kan man 
till exempel få en verklig inblick i hur det var för ett barn att bo i Tyskland vid 
krigsutbrottet genom att läsa Vibeke Olsons Ulrike och kriget. Skönlitteraturen kan ge 
eleverna andra perspektiv på historiska händelser och göra dessa mer levande för dem. 
Arbetar man på det här sättet i skolan ges barnen möjlighet att inse hur mycket man kan 
lära sig av att läsa skönlitteratur. Det är också ett mer lättsamt sätt att ta till sig kunskap. 
Vid läsningen av en bra roman, blir barnet förmodligen gripet på ett annat sätt än vid 
läsning av en lärobok, och tar på det sättet till sig kunskapen liksom av bara farten. 
Skönlitteraturen borde följaktligen utgöra ett bra komplement till läroboken. 215  
 

                                                 
211 Körling 2003, s. 17. 
212 Nilsson 1997, s. 38. 
213 Nilsson 1997, s. 153. 
214 Nilsson 1997, s. 37. 
215 Se: Körling 2003 samt  Fox 2003. 
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Efter vår intervju med eleven Eva har vi utifrån hennes svar att hon inte minns om 
föräldrarna läste för henne när hon var liten, dragit den försiktiga slutsatsen att de 
förmodligen inte gjorde det. Vi tror så eftersom barn oftast har starka minnen av 
lässituationer tillsammans med föräldrarna under uppväxten. 216 Emellertid får vi 
intrycket att föräldrarna i dagsläget arbetar ganska hårt med att få henne att läsa; bland 
annat har de aktivt börjat diskutera böcker som de läst. Klassläraren Lena har för oss 
uppgivit att hon vid föräldramöten ofta tar upp hur viktigt det är att läsa och att hon 
försöker inspirera föräldrarna till att uppmuntra sina barn till läsning. En god 
kommunikation mellan föräldrar och klasslärare, där föräldrarna har respekt för lärarens 
kunskaper och tar till sig de råd och tips hon ger borde alltså, som vi ser det vara 
fördelaktigt. I det här fallet, där klassläraren anser det vara så oerhört viktigt att barnen 
läser, kan kanske hennes ambition smitta av sig på föräldrarna; förhoppningsvis även på 
dem som tidigare inte lagt ned så stort engagemang på att stimulera sina barn till 
läsning. Vi anar att det är vad som hänt vad gäller eleven Eva. 
 
För att summera kan man alltså säga att det som läraren kan göra för att främja 
elevernas läsning, är att låta böcker och läsning ta stor plats samt utgöra viktiga delar av 
undervisningen. Genom att lägga fokus vid läsning, att infoga skönlitteraturen i 
undervisningen, att läsa böcker och gemensamt låta eleverna diskutera dem, att låta 
eleverna ha en bänkbok och föra läslogg, introducerar man dem till läsandet och visar 
dem samtidigt vilken viktig funktion läsningen kan fylla i våra liv. Förmodligen är det 
bästa en lärare kan göra för att främja sina elevers läsintresse, att låta läsningen 
genomsyra hela undervisningen, något vi också av intervjun med Lena får det bestämda 
intrycket att hon gör. Naturligtvis kan man inte bortse ifrån att det alltid kommer att 
finnas elever som är dyslektiker, eller som har andra typer av problem med sin läsning – 
för de här barnen blir upplevelsen av läsningen förstås en annan. Förutom stöd från 
speciallärare föreslår Lars Norström att även den ordinarie läraren, i mån av tid, ger 
dessa elever extra hjälp genom att ha lässtunder på tu man hand med dem. På så sätt kan 
läraren hjälpa samt ge tips på hur eleven kan förbättra sin läsning. 217 
 

8.2.2 Skolbibliotekarien 
 
Skolbiblioteket i den här skolan fyller så långt vi kan se i princip ingen funktion alls. 
Man får det intrycket att anledningen till att det finns där är för att det enligt lag ska 
finnas ett. Det har ingen utbildad skolbibliotekarie och vare sig storleken på lokalen 
eller skolbibliotekets öppettider är tillfredställande. Vår åsikt är att det är alldeles för 
litet för att kunna tillgodose behoven hos en så stor skola. Det är uppenbart att man på 
skolan ifråga varken satsat på skolbiblioteket som en läsfrämjande resurs, eller som en 
tillgång i det pedagogiska arbetet. Den som förmodligen har den största förutsättningen 
att lyfta fram skolbiblioteket så att det utnyttjas på bästa sätt, är rektorn på skolan. Om 
rektorn anser att biblioteket kan vara en resurs att räkna med, är det också troligt att 
han/hon ser till att det har möjlighet att bli det. Detta sker företrädesvis genom att man 
har tillräckligt med personal anställd och ett anslag som gör det möjligt för den 
personalen att utveckla biblioteket. Så har uppenbarligen inte skett på den skola där vi 
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genomfört vår undersökning. Det faktum att man från skolledningens håll inte sett till 
att biblioteket har en funktionell lokal antyder att man inte ansett att det har en viktig 
funktion att fylla i skolan. 
 
Rektor bör också vara den som har bäst förutsättningar att leda lärare – och därmed 
också elever – in i ett tänkande där biblioteket ses som en integrerad del av 
undervisningen, både vad gäller informationssökning och läsfrämjande arbete. På ett 
generellt plan kan man alltså säga att det förmodligen råder ett samband mellan de 
resurser biblioteket har sig tilldelade och elevernas läsintresse. Om det på skolan finns 
ett skolbibliotek som är öppet varje dag och som har personal som kan hjälpa eleverna 
att hitta lämplig litteratur, som kan genomföra bokprat och biblioteksvisningar samt i 
förekommande fall anordna författarbesök, kommer det troligen att leda till ett ökat 
läsintresse hos eleverna. Gretchen Lee Staas undersökning visade exempelvis att 
författarbesök gav positiva effekter på elevernas läsintresse och även på lärarnas 
ambitioner.218 I vår undersökning har skolbiblioteket inte spelat någon roll ur ett 
läsfrämjande perspektiv. De åtgärder som en utbildad skolbibliotekarie med mer 
arbetstid skulle kunna vidta för att främja läsintresset hos eleverna, är till exempel 
bokprat och boksamtal, att bjuda in till högläsningsstunder samt att ordna 
författarbesök; allt detta har Barbro tyvärr inte tid med på sina 1 ¼ timme per vecka. För 
våra informanter har istället hemmet och deras ambitiösa klasslärare varit avgörande. 
När det gäller de s.k. biblioteksombudens roll som länkar mellan skolbiblioteket och 
klasskamrater – till exempel genom att bistå kamraterna vid utlåning av böcker – fick vi 
intrycket att detta inte utnyttjats i någon större utsträckning; detta eftersom de flesta av 
våra informanter uppger att de aldrig gått dit hela klassen, och de går sällan dit själva. 
 
När det gäller elevernas inställning till skolbiblioteket borde lärarnas attityd mot 
detsamma vara av stor vikt. Betraktar lärarna enbart skolbiblioteket som ett rum i vilket 
man förvarar böcker och annat material som man kan gå dit och hämta, kommer 
förmodligen även eleverna att göra det. Om lärarna istället ser på skolbibliotekarien som 
en resurs till vilken man kan vända sig för att få hjälp att ge det ämne/tema man arbetar 
med mer djup, och skolbiblioteket som en plats vilken man kan utnyttja även för att sitta 
och arbeta på, kommer också eleverna att göra det. Om läraren kontinuerligt tar med sig 
eleverna till skolbiblioteket för att arbeta, leder det troligen till att eleverna så 
småningom söker sig dit även på egen hand. Med tanke på klassläraren Lenas stora 
ambitioner vad gäller elevernas läsning, är detta något hon säkert också skulle göra om 
möjlighet gavs. Som det ser ut i dagsläget ger bibliotekets öppettider och den 
bristfälliga lokal i vilket det är inrymt, inte utrymme för aktiviteter av det här slaget. 
Man skulle emellertid kunna ifrågasätta varför inte klassläraren Lena uppmuntrar 
eleverna att på egen hand gå till skolbiblioteket och använda sig av det. I vår intervju 
med henne nämnde hon inte vid något tillfälle skolbiblioteket som en tillgång, utan vi 
får det intrycket att den rådande uppfattningen bland lärarna är, att biblioteket inte är 
något att räkna med. Man kan förmoda att skolbibliotekarien med mer stöd från 
lärarkåren skulle kunna stärka sin position och därmed även på ett helt annat sätt kunna 
framhäva skolbiblioteket som en efterfrågad resurs. 
 

                                                 
218 Staas 1990, s. 157-177. 
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8.3 Skolans och skolbibliotekets kompensatoriska åtgärder 
 
Kan de elever vilka inte fått ett läsintresse med sig hemifrån kompenseras genom 
skolans och skolbibliotekets läsfrämjande åtgärder, och hur arbetar man för att 
upprätthålla det befintliga intresset för läsning? 
 
Vad beträffar vår frågeställning som gäller vad skolan och skolbiblioteket kan göra för 
elever som inte fått ett läsintresse med sig hemifrån anser vi inte att vi kunnat besvara 
denna med hjälp av vår undersökning. En avgörande anledning till det är förstås att 
skolbiblioteket inte fungerar som det ska, men den viktigaste orsaken är, som vi ser det, 
att vi av barnen haft svårt att få några riktigt användbara svar på hur deras lässituation 
såg ut när de började skolan jämfört med hur den ser ut nu. Detta beror förmodligen dels 
på vårt sätt att fråga, dels på den problematik med retrospektiva frågor som Trost talar 
om (se 5.2.1).219 Enligt Trost är det ofta svårt att i efterhand få svar på hur saker och 
ting verkligen förhöll sig vid ett tidigare tillfälle, eftersom informantens nuvarande 
uppfattning om händelsen påverkar svaret. En premiss för att vi valde barn i årskurs 5, 
var just att vi antog att de fortfarande skulle minnas hur det var när de var små, men det 
visade sig att det inte var alla som gjorde det. Till det ska då också läggas att 
efterkonstruktioner inte är ovanliga, något som barnen förmodligen inte själva är varse 
att det handlar om alla gånger. 
 
Likväl anser vi att vi med ledning av klassläraren Lenas betydande insatser för att arbeta 
läsfrämjande, kan konstatera att det läsintresse som barnen haft med sig hemifrån, 
förmodligen i mycket har upprätthållits med hjälp av dessa åtgärder. En del forskare 
skulle kanske här kunna hävda att när ett läsintresse är etablerat redan i hemmet, ska det 
mycket till för att det ska tillintetgöras. Detta vågar vi oss dock inte på att vidare 
spekulera kring. 
 

8.4 Reflektioner 
 
De barn som vi intervjuat för denna undersökning gick i förskolan under 1990-talet. 
Lågkonjunkturen under detta decennium påverkade dels bibliotekens möjligheter att 
bedriva uppsökande verksamhet i förskolorna, dels förskolornas tillfällen att besöka 
biblioteken (se 3.2.2.).220 Det är inte omöjligt att detta förhållande kan ha haft en 
inverkan på våra informanters läsintresse. KUR:s rapport från 1996, som betonade 
vikten av läsning för barns utveckling, ledde dock 1997 till nya statliga stöd till 
biblioteken. 
 
Det är egentligen ganska självklart att barn oftast blir läsande individer om de 
uppmuntras till att bli det, precis så som de socialiseras in i andra beteenden som vuxna 
försöker föra över på dem. Vi har med den här uppsatsen främst velat belysa vilken 
betydelse vuxna, föräldrar, lärare och skolbibliotekarier, har (och kan ha) för barns 
läsning. Vår undersökning och vår omfattande genomläsning av litteraturen i ämnet, har 
på många sätt bekräftat inte enbart det vi själva trott, antagit, misstänkt utan också det 
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som vår litteraturgenomgång visat på: både föräldrar och andra vuxna – i vårt fall lärare 
och skolbibliotekarier – kan bidra till att ge barnen en positiv läsutveckling. Föräldrar 
kan hos spädbarnet så ett frö av lust och intresse för läsning genom att tidigt börja titta i 
pekböcker tillsammans med barnet. Genom att fortsätta läsa högt för barnet kan man 
upprätthålla den här lustkänslan, eftersom barnet oftast upplever samvaron med 
föräldrarna som något positivt. I skolan tar sedan läraren vid och blir till ytterligare en 
vuxen som kan utgöra en positiv förebild för barnet. Det har vi sett ett mycket bra 
exempel på vad beträffar ”vår” klasslärare Lena. Även skolbibliotekarien kan spela en 
viktig roll som inspirationskälla för barnen, till exempel genom att hålla bokprat – såväl 
formella som informella – eller också genom sitt samarbete med svensklärarna. 
 
Alla de vuxna som befinner sig i barnets närmaste omgivning har således mer eller 
mindre makt att leda det åt ena eller andra hållet. De barn som påverkas positivt växer 
upp till vuxna som i sin tur inspirerar sina barn till att läsa, och så vidare. Och vi ser: 
Läsningens goda kretslopp! 
 

8.5 Summering 
 
Vi har i detta kapitel kopplat våra frågeställningar till de slutsatser vi dragit av 
undersökningen. Dessutom har vi reflekterat över vår arbetsprocess – hur våra metodval 
och det sätt på vilket vi närmat oss problemet kan ha haft för påverkan på våra resultat. 
Vi har sedan sammanfattande diskuterat de läsfrämjande åtgärder som stått faktorerna 
hemmet, skolan och skolbiblioteket till buds. 
 
En central frågeställning har varit vad föräldrarna gjort för att uppmuntra sina barn till 
läsning. Inom forskningen har förts fram att den bästa stimulansen helt enkelt är att läsa 
själv: genom att tjäna som förebild i detta hänseende visar man för barnen att läsningen 
är viktig. Vad våra informanter beträffar, är det uppenbart att deras föräldrar själva läst 
(och fortfarande läser) böcker, men det verkar ändå ha påverkat deras läsvanor i olika 
hög grad. Att samtala om böcker man läst är ett annat sätt att skapa, eller att 
upprätthålla, ett läsintresse. Det visade sig att de flesta av våra informanter fått denna 
typ av stimulans i hemmet, men av deras utsagor att döma framstår det som osäkert att 
söka dra några slutsatser om vilken läsfrämjande effekt detta egentligen haft. Emellertid 
anser vi oss kunna se en koppling mellan förmedlingen av kulturellt kapital i form av 
högläsning, biblioteksbesök samt föräldrarnas eventuella positiva inställning till läsning, 
och våra informanters eget läsintresse. 
 
Boksamtal och högläsning är exempel på olika sätt varpå lärare och skolbibliotekarier 
kan arbeta för att främja elevernas läsning. Klassläraren i vår undersökning använder sig 
främst av högläsning, en enligt våra informanter uppskattad och i princip dagligen 
återkommande aktivitet. Vi har vidare kunnat observera att klassläraren genom sitt 
förhållningssätt under boksamtalet inbjudit eleverna till samtal och att de kunnat vara 
säkra på att allas olika uppfattningar bedömts vara lika mycket värda, något som torde 
kunna verka lässtimulerande. Både enligt egen uppgift och efter vad informanterna 
berättat, lägger klassläraren fokus vid läsningen och för på olika sätt in skönlitteraturen i 
sin undervisning. 
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Vad gäller skolbibliotekets möjligheter att arbeta lässtimulerande på den aktuella skolan 
– exempelvis genom samarbete med skolans lärare – har vi genom hennes egen uppgift 
dragit den slutsatsen att den tid hon kunnat ägna åt skolbiblioteket varit alltför knapp för 
att något läsfrämjande arbete skulle kunna hinnas med.  
 
Eftersom biblioteket på skolan inte kan sägas vara ett (inte minst ur läsfrämjande 
synpunkt) optimalt fungerande skolbibliotek, har vi inte kunnat besvara frågan huruvida 
elever utan ett läsintresse hemifrån kunnat kompenseras för detta; inte heller hur elever 
med ett befintligt läsintresse skulle kunna få hjälp med att upprätthålla det genom 
skolbibliotekets läsfrämjande åtgärder. När det sedan gäller skolans (läs klasslärarens) 
möjligheter till kompensatoriska samt upprätthållande åtgärder gällande läsning, kan vi 
med ledning av våra informanters utsagor, observationen av boksamtalet samt vår 
intervju med klassläraren, endast anta att hennes insatser har haft effekt – i alla fall så 
till vida att de hjälpt (och hjälper) till att upprätthålla ett redan grundlagt läsintresse hos 
hennes elever. 
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9 Sammanfattning 
 
I denna uppsats har vi undersökt vilken betydelse hemmet, skolan och skolbiblioteket 
har för barns – och då specifikt åtta femteklassares – läsning. Syftet med uppsatsen var 
att söka belysa i vilken utsträckning och på vilka sätt hemmet respektive skolan och 
skolbiblioteket påverkat dessa barns läsvanor. 
 
Statistik har under senare år visat att den tid som föräldrar läser för sina små barn 
minskat under en rad år, med den påföljden att dessa barns läsvanor inte utvecklas på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Den övergripande problemformuleringen gällde om, och på vilka sätt hemmet, det vill 
säga föräldrar kan stimulera sina barns läsintresse, samt om och i så fall hur skolan 
respektive skolbiblioteket arbetar läsfrämjande och våra frågeställningar i anslutning till 
detta var: 

• Hur ser barnens läsvanor ut? 
• Har föräldrarna enligt vad som framkommer i intervjuer med barnen stimulerat 

barnens läsning och i så fall på vilka sätt?  
• Är de barn som fått kulturell stimulans i hemmet mer benägna att bli 

intresserade av läsning och har familjens kommunikationsklimat enligt vad som 
framkommer i intervjuer med barnen någon betydelse i detta avseende? 

• Hur arbetar läraren respektive skolbibliotekarien enligt vad som framkommer i 
intervjuer med barnen för att främja barns läsintresse? 

• Kan de elever som inte fått ett läsintresse med sig hemifrån kompenseras genom 
skolans och skolbibliotekets läsfrämjande åtgärder, och hur arbetar man för att 
upprätthålla det befintliga intresset för läsning? 

 
För att fånga in problemet i alla dess delar valde vi tre teoretiska utgångspunkter: 
 
För det första utgick vi från Pierre Bourdieus teoretiska resonemang kring det kulturella 
kapitalets påverkan på barns läsvanor. Till stor del utgörs tillägnandet av kulturellt 
kapital just av att läsa böcker, varför vi ville ta reda på om barn med ett nedärvt 
kulturellt kapital är mer benägna att intressera sig för läsning. Utifrån Bourdieus teori 
antog vi att ett barn som kommer från en läsande miljö har gynnsamma förutsättningar 
för att fortsätta att läsa. 
 
För det andra utgick vi ifrån Aidan Chambers tankar kring hur boksamtalet kan påverka 
barns läsvanor. Med vår undersökning ville söka svar på vad skolan kan göra för att 
upprätthålla och främja barns läsintresse samt hur man, i förekommande fall kan 
kompensera de elever som inte fått med sig ett läsintresse hemifrån. Kan det faktum att 
man i skolan samtalar om de böcker man läst bidra till ett ökat läsintresse och kan det 
sätt, på vilket man talar om böckerna inverka? 
 
För det tredje använde vi oss av Louise Limbergs analys av skolbiblioteksinstitutionens 
olika pedagogiska nivåer (nivå 1-4). Skolbibliotekets, läs skolbibliotekariens, 
möjligheter att främja elevers läsning påverkas av i vilken utsträckning det är att 
betrakta som en pedagogisk resurs. Ju högre nivå desto större möjligheter att bedriva 
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läsfrämjande arbete. En viktig faktor i sammanhanget är samarbete, eller för den delen 
avsaknaden av samarbete, mellan skolbibliotekarie och lärare. 
 
I kapitel 3 gjorde vi en genomgång av litteratur inom ämnesområdet barn och läsning, 
där vi började med en allmän redogörelse av barnets utvecklingsnivåer med avseende på 
läsning. Enligt psykolingvistisk forskning börjar barn att läsa genom att använda sig av 
det första skrivna ord som de känner igen; ju fler ord de samlar på sig, desto mer ökar 
deras vilja att lära sig att läsa. 
 
Med ledning av olika läsvaneundersökningar har man bland annat kunnat konstatera att 
flickor läser mer än pojkar och att de fortsätter med att läsa längre upp i åldrarna än vad 
pojkar gör. En undersökning av nordiska barns läsvanor visade att svenska barn läser 
mer och längre upp i åldrarna än vad barnen i de andra två länderna gör, något som 
skulle kunna bero på att man i Sverige dels förmår att stimulera barns och ungdomars 
läslust, dels lyckas hålla kvar dem som läsare.  
 
I senare delen av kapitel 3 studerades forskning som mer specifikt kunde kopplas till vår 
undersökning, nämligen vilken betydelse hemmets, skolans och skolbibliotekets har för 
barns läsning samt de möjligheter dessa olika faktorer har att påverka denna. Enligt en 
undersökning av 12-åringars läsning utförd av Wåhlin och Asplund Carlsson kan man 
dela in de olika sätt varpå barn får tag på böcker, i olika ”bibliotek”: familjebiblioteket, 
kompisbiblioteket och samhällsbiblioteket. För vår del koncentrerade vi oss på 
familjebiblioteket (hemmet) och samhällsbiblioteket (skolan och skolbiblioteket). En 
lässtimulerande åtgärd som hör hemma inom alla dessa ”bibliotek” är högläsningen. 
Både för hemmets (föräldrarnas) som för skolans (lärarens) del betonas rollen som 
läsande förebilder: om barn ser vuxna läsa och ha utbyta av läsningen är det större chans 
att de själva blir läsande individer. 
 
I kapitel 4 tog vi upp läsvaneundersökningar ur ett B & I-perspektiv i och med att vi 
presenterade två magisteruppsatser, där empiriska läsvaneundersökningar utförts 
Flickors respektive pojkars läsvanor studerades och det blev bekräftat att hemmet 
utgjorde den viktigaste faktorn för läsintresset, både vad gäller flickorna och pojkarna. 
Mödrarna intog här rollen som huvudsakliga läsinspiratörer. Bibliotekariers 
läsfrämjande roll visade sig vara av mer indirekt art, eftersom det är de som ansvarar för 
bokinköpen. 
 
Vår metod var dels att genomföra kvalitativa intervjuer med åtta barn, en klasslärare och 
en lärarbibliotekarie, dels att genomföra en ostrukturerad deltagande observation av ett 
boksamtal i den klass, ur vilken vi hämtat våra informanter.  
 
Själva undersökningen presenterades i kapitel 6. Här sammanfattade vi först de olika 
informanternas utsagor – de åtta barnens, klasslärarens och skolbibliotekariens – 
varefter vi redogjorde för hur vår observation av boksamtalet avlöpte. 
 
I kapitel 7 finns analys och teorianknytning. Här fogade vi samman det material vi fick 
fram genom våra intervjuer med eleverna, klassläraren och lärarbibliotekarien, samt vår 
observation av klassens boksamtal. Vi knöt även an till de teoretiska utgångspunkter vi 
valt att arbeta efter och den litteratur vi använt oss av i kapitel 3 och 4. 
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För det första verkar det för barnen i vår undersökning ha spelat in hur mycket deras 
föräldrar läst högt för dem under uppväxten, för det andra har även föräldrarnas roll som 
läsande (eller icke- läsande) förebilder haft sin inverkan. Med detta anser vi att vi kan 
koppla till Bourdieus tes om att läsning är ett viktigt mått på huruvida man är kulturellt 
aktiv. Såväl högläsningen som rollen som (läsande) förebilder kan sägas fungera som en 
del av det kulturella kapital, vilket föräldrarna kan förmedla till sina barn.  
 
Vad gäller boksamtalet som läsfrämjande åtgärd fann vi att det för eleverna i ”vår” klass 
verkar fungera bra. Detta antagande är dels baserat på våra informanters utsagor där det 
framkom att de uppskattade detta, dels på det intryck av elevernas inställning till 
boksamtalet som vi fick under observationen. Den typ av boksamtal som klassläraren 
genomförde är i linje med den modell som Chambers förespråkar. 
 
Vad gäller den tredje teoretiska utgångspunkten, Limbergs teori om skolbibliotekets 
olika nivåer, kunde skolbiblioteket på ”vår” skola hänföras det till den lägsta nivån, nivå 
1. Detta, eftersom det var mer att betrakta som ren förvaringslokal för böcker. Den 
slutsatsen drog vi dels med ledning av våra informanters utsagor samt intervjun med 
skolbibliotekarien, dels genom våra egna intryck av själva skolbibliotekslokalen i 
samband med intervjuerna. Skolbibliotekets knappa resurser innebar att 
skolbibliotekarien inte hade tillfälle att ägna sig åt att arbeta i läsfrämjande riktning. 
Våra informanters utsagor räcker emellertid inte till att uppskatta huruvida 
skolbibliotekets låga nivå påverkat deras läsintresse. 
 
I kapitel 8 knöt vi an våra frågeställningar till de slutsatser vi kunde dra av såväl vår 
arbetsprocess som själva undersökningen. Vidare diskuterade vi sammanfattande vilka 
läsfrämjande insatser som hemmet, skolan och skolbiblioteket kan vidta. 
 
Beträffande den centrala frågeställningen vad föräldrarna gjort för att uppmuntra sina 
barn till läsning, kunde vi av våra informanters utsagor konstatera att deras föräldrar 
visserligen verkar ha utgjort goda förebilder vad gäller att själva läsa böcker, men att det 
ändå givit varierande resultat för de intervjuade barnens läsvanor. Det visade sig vidare 
vara osäkert att dra några slutsatser beträffande den eventuella gynnsamma effekt – om 
alls någon – som samtalen i hemmet om de böcker man läst kunnat ha på våra 
informanters läsvanor. Vi ansåg det likväl vara möjligt att se ett samband mellan de 
intervjuade barnens läsintresse och deras föräldrars förmedling av kulturellt kapital i 
form av högläsning, gemensamma biblioteksbesök samt föräldrarnas eventuella positiva 
inställning till läsning. 
 
När det gäller hur läraren och skolbibliotekarien kunnat arbeta – och fortfarande arbetar 
– för att stimulera elevernas läsning, kunde vi genom elevintervjuerna fastställa att det 
för klasslärarens del framför allt handlar om stimulans genom högläsning. Även det 
gemensamma boksamtalet torde, efter vad vi kunde bedöma av vår observation, kunna 
verka lässtimulerande; inte minst i och med den respekt som visades elevernas olika 
inlägg under samtalets gång. Vad skolbibliotekarien anbelangar, kunde vi i enlighet med 
hennes utsagor konstatera att hon inte haft någon möjlighet att hinna med något 
läsfrämjande arbete över huvud taget. Därför var det heller inte möjligt att besvara 
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frågan huruvida skolbiblioteket skulle kunna kompensera elever som inte fått med sig 
ett läsintresse hemifrån, eller ens att upprätthå lla ett befintligt läsintresse. 
 
Med tanke på att endast åtta barn har intervjuats skall resultatet av vår undersökning 
endast ses som ett exempel på hur de olika faktorerna hemmet, skolan och 
skolbiblioteket kan påverka läsvanorna hos barn. 
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Bilaga 1 
 
Fax till skolan (2004-09-08) 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter, Caroline Cassel West och Ann-Charlotte 
Knochenhauer, som håller på att skriva en magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan i Borås. Genom att 
intervjua ett antal barn i årskurs 5 vill vi försöka få en uppfattning om vilka 
faktorer som påverkar barns läsvanor.  
 
Vi vore mycket tacksamma om vi kunde få möjlighet att, dels lämna ut en 
enklare enkät (som skall fungera som en urvalsenkät) i en femteklass, och 
dels få möjlighet att intervjua 8-10 barn (lika många flickor som pojkar) i 
samma klass. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Caroline Cassel West, tel. 08-767 65 50 
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Bilaga 2 

Enkät om läsning 
 
Hur gammal är du? ___år  £ flicka £ pojke 
 

1. Jag läser böcker (inte i skolan, utan när jag är ledig): 
£ Varje dag 
£ Flera gånger i veckan 
£ Flera gånger i månaden 
£ Någon gång, då och då 
£ Aldrig 

 
 

2. Brukar dina föräldrar läsa för dig? 
£ Ofta  
£ Ibland 
£ Sällan 
£ Aldrig 

 
 

3. Brukar du låna hem böcker från biblioteket? 
£ Ofta 
£ Ibland 
£ Sällan  
£ Aldrig 

 
 

4. Brukar din lärare läsa högt för klassen? 
£ Ofta 
£ Ibland 
£ Sällan  
£ Aldrig 

 
 

TACK för att du har svarat på våra frågor! 
 
Vi kommer att behöva intervjua några elever om läsning och böcker. Är 
du intresserad av att prata med oss kan du skriva ditt namn här nedanför: 
 
Namn: 
__________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 
Brev till föräldrar: 
 
 
Caroline Cassel West 
Tullgarnsv. 4 
125 71 ÄLVSJÖ 
tel: 08-767 65 50 
e-post: casselwest@hotmail.com 

Ann-Charlotte Knochenhauer 
Skärmarbrinksv. 12, 1 tr. 
121 35 JOHANNESHOV 
tel: 08-648 52 48 
e-post: Klotta60@netscape.net 

 
 
  2004-09-20 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som håller på att skriva en magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid högskolan i Borås. Uppsatsen skall handla om läsvanor hos 
barn i 10-11-årsåldern och vårt syfte är att genom barns egna utsagor försöka få en 
uppfattning om vad som kan bidra till formandet av läsvanor. 
 
Vi har delat ut en enklare enkät i klassen, och kommer att vid en senare tidpunkt behöva 
genomföra intervjuer med ca åtta barn. Vi räknar med att varje intervju tar mellan 30 
och 40 minuter. Alla uppgifter kommer naturligtvis att behandlas strikt konfidentiellt. 
Som hjälp för vårt minne och för att vår dokumentation skall bli så tillförlitlig som 
möjligt, hoppas vi att ni godkänner att vi använder oss av bandspelare under 
intervjuerna. 
 
Vi räknar med att komma igång med intervjuerna omkring den 8 oktober. Vill ni inte att 
ert barn deltar i vår undersökning, går det bra att kontakta någon av oss (se ovan) före 
den 5 oktober. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning Caroline och Ann-Charlotte 
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Bilaga 4 

Intervjufrågeguide för barnen 
(OBS! guiden skall inte vara så här pass detaljerad, utan intervjun skall vara mindre 

strukturerad där det viktiga blir att belysa olika teman. Frågorna är mer att betrakta som 
stolpar) 

 
• Varför ville du bli intervjuad? 

 
• Vad för slags/ vilka böcker tycker du om att läsa? 

 
• När du väljer böcker, är det efter tips från andra? 
Föräldrar/syskon, kamrater, skolan (lärare), skolbiblioteket, folkbiblioteket, annat 
(boktips på TV, t.ex.) 

 
• Vad tycker du om att göra på din fritid? 

 
• Tittar du mycket på TV? I så fall på vilken sorts program? 

 
• Läser du dagstidningar? Vilken/vilka i så fall? 

 
 
Hemmet: 

• Vad arbetar dina föräldrar med? 
 

• Har dina föräldrar (någon annan hemma?) läst böcker för dig när du var liten? 
Kommer du ihåg hur ofta det var? Hur ofta gör de det nu? 

 
• Brukade ni gå på biblioteket och låna hem böcker? Gör ni det nu? 

 
• Läser dina föräldrar böcker – alltså sådana böcker de läser för sitt nöjes skull 

(som romaner och noveller)? 
 

• Hur mycket inspiration till läsning har barnen fått från sina föräldrar? 
- Har det i hemmet funnits naturlig plats för högläsning och läsning? 
- Har föräldrarna köpt böcker, alternativt inspirerat barnet att låna på 

biblioteket? 
 

• Tycker dina föräldrar att det är viktigt att du läser? 
 

• Brukar ni prata hemma om böcker ni läser? 
 

• Pratar och diskuterar ni mycket om andra saker? 
 

• Hur/ på vilket sätt har dina föräldrar försökt intressera dig för läsning? 
 

• Hur får du tag i böcker? 
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• Lånar av föräldrar/syskon; får av föräldrar/syskon; lånar av kamrater; köper själv 

(i bokhandel/kiosk); är med i bokklubb; lånar på biblioteket; lånar på 
skolbib lioteket 

 
• Vet du vad du vill bli när du blir stor? Varför? Pratar du om det med dina 

föräldrar? 
 
 
Skolan: 

• Om du gick på dagis (eller var hos dagmamma) innan du började skolan, läste 
någon böcker för dig där? 

 
• Kunde du läsa innan du började skolan? 

 
• Var du intresserad av att läsa böcker innan du började skolan? Läste du mycket 

då? I så fall när/i vilka situationer? 
 

• Berätta för mig hur det var med läsningen när du gick på lågstadiet (1:an – 3:an), 
(läste du mer än nu, mindre än nu, lika mycket som nu) 

 
• Läste din lärare på lågstadiet (1:an – 3:an) högt för klassen? 

 
• Tycker din lärare att det är viktigt att du läser böcker? 

 
• Hur ofta läser din lärare högt för klassen nu? 

 
• Får ni tid till egen läsning av böcker på lektionstid? 

 
• Om ni har ”lästimme”,  har den gjort att du är mer intresserad av att läsa när du 

är ledig? 
 

• Brukar ni prata om böcker i skolan? Brukar du få berätta om böcker du har läst? 
 
 
Biblioteket: 

• Brukar du gå till skolbiblioteket? Själv/ med klassen? 
 

• Brukar du låna hem böcker från skolbiblioteket? 
 

• Vad tycker du om biblioteket på din skola? (T.ex. öppettider) 
 

• Brukar du be skolbibliotekarien om tips på böcker? 
 

• Brukar skolbibliotekarien komma till klassen och berätta om böcker?  
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Boksamtal. 

 
 

Nu när du har läst ut _____Kensukes 
rike______________ 
vill jag att du svarar på följande frågor och skriver ner svaren i 
din läsdagbok. 
 
 

• Var det något du gillade i boken? 
• Var det något du ogillade? 
• Lade du märke till några mönster eller kopplingar? 
• Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? Har 

du några frågetecken? 
• Har du läst boken förut? Var den annorlunda den här 

gången? 
• Har något av det som händer i boken någonsin hänt dig? 
• Kunde du se berättelsen framför dig i fantasin medan du 

läste? 
• Hur lång tid tror du att det tog för alltihop att hända? Hur 
 tänker du? 
• Vilken av personerna blev du mest intresserad av? 
• Om du skulle berätta om boken för en kompis som inte läst 

den, vad skulle du säga då? 
• Tror du att du kommer att läsa boken igen? Varför/varför 

inte? 
 

 
Lycka till! 
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E-postbrev till skolbibliotekarien 2005-05-02 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås, som håller på med en 
magisteruppsats om barns läsvanor. Vi har tidigare intervjuat ett antal barn i denna 
skola. För att få en mer heltäckande bild av de faktorer som spelar in för dessa barns 
läsning, vore vi mycket tacksamma om du som skolbibliotekarie skulle kunna tänka dig 
att svara på ett par frågor. Vi hör av oss till dig för att bestämma tid. 
 
Med vänlig hälsning 
Ann-Charlotte Knochenhauer & 
Caroline Cassel West 



98 

Bilaga 7 
 

Intervjufrågor till skolbibliotekarien 
 
 

1. Hur länge har du arbetat som skolbibliotekarie? Är du utbildad 
bibliotekarie? 

 
 

2. Hur ser ditt bibliotekarieuppdrag ut från skolans sida? Hur stor del av 
din arbetstid ägnar du åt bibliotekariearbete? 

 
 

3. Känner du att du får tillräcklig tid till att utveckla verksamheten? 
(Utveckla gärna svaret) 

 
 

4. Om du vill ändra på något beträffande verksamheten, vad skulle det 
vara? 

 
 

5. Bedriver skolbiblioteket något läsfrämjande arbete bland skolans 
elever? Om ja, i vilken form? 

 
 

6. Bedrivs verksamheten (i någon mån) i samråd med eleverna? Kan de 
t.ex. påverka vad som köps in? Kan de själva ombesörja sina lån? 

 
 

7. Vilka öppettider har skolbiblioteket? Kan eleverna få tillgång till 
biblioteket även på andra tider? Om ja, i vilken form? 

 
 

8. Har du i din roll som skolbibliotekarie något samarbete med skolans 
lärare? 

 
 

9. Är det något annat beträffande ditt arbete som du vill kommentera? 
 
 
 


