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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to investigate the factors of 

children’s voluntarily reading in their spare time. We also want to 

know if the children choose non-fiction books for their voluntarily 

reading. The method as well as the empirical basis of this study is 

qualitative, with interviews of twenty-eight children in ages 

between 9 and 12 years. We conducted nine interviews with 3–4 

children in each group. We have used two theories for our study, 

Aidan Chambers’ “reading circle” and the Swedish researchers 

Kristian Wåhlin’s and Maj Asplund Carlsson’s investigation 

“Children’s three libraries”. The three libraries are: the Family 

library, the Friends library and the Society library. We chose these 

theories because they can help us to understand children’s reading 

in a context and different social processes. During our study it 

became clear that children, who do not like to read, read non-

fiction more often. Children who like to read and read more often 

also search for information on the Internet more often.  

  

Earlier investigations show that children choose non-fiction books 

in first place. That is not what we have seen in our study. The 

literature that we used for this study shows that there are many 

different voices about what children should read and what they 

read. In our study we discovered an attitude towards non-fiction 

books; it should not be “real books”. The grown-ups attitude 

towards the children what they should read and what they read, 

influence of course the children what they choose for their reading. 
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O, mäktiga feer, ge mitt barn i faddergåva inte bara hälsa, skönhet, rikedom och allt det 

där ni brukar komma stickande med – ge mitt barn läshunger, det ber jag er om med 

brinnande hjärta! Jo, för jag vill så gärna att mitt barn ska få i sin hand nyckeln till det 

förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje. Så där borde 

varenda mamma tänka – och sedan tillägga: Böckerna ska jag försöka skaffa fram själv, 

man kan inte begära allt av feer. Och det finns ju bibliotek. 

Astrid Lindgren  
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1. Inledning 
 

Vi har under vår utbildning på Bibliotekshögskolan i Borås kommit i kontakt med 

många intressanta ämnesområden. Våren 2009 gick vi en fristående kurs, Barn, kultur, 

medier i bibliotekskontext, 15hp, kursens diskussioner tog upp intressanta vinklingar på 

barnlitteratur och barns läsning. Det inspirerade oss till det arbete som vi ska göra i den 

här magisteruppsatsen. Vi bestämde oss för att undersöka barns självvalda läsning och 

om faktaboken har en plats i barns självvalda fritidsläsning. Vi har förstått att vuxna gör 

en tydlig skillnad mellan skönlitteratur och facklitteratur. Vuxna ser bara ett 

användningsområde för faktaboken medan barnen oftast har en lustfylld läsning av 

faktaböcker. Forskningen på området är begränsat och det finns inte många 

avhandlingar i ämnet. Den mesta forskningen handlar om den skönlitteratur som är 

skriven för barn. Barnens röster är inte heller hörda om vad de tycker, tänker och känner 

kring det de läser.  

Eva Nordlinder, fil. Dr i litteraturvetenskap, har i en artikel i Centrum för barnkultur 

forskningens skrift Barns smak – om barn och estetik (2004) tagit upp de intressanta 

frågorna vad barn väljer att läsa om de får välja själva, vilka kriterier som styr deras val. 

Nordlinder menar att barnens fria val inte är så fria. Det är alltid någon annan som har 

valt först. Det är de vuxna runt omkring barnet, bokförläggare, bibliotekarien som 

ansvarar för bokinköpen, förskolelärare och lärare som lånar in böcker till barngruppen. 

Kartläggningen över barns egna åsikter och upplevelser kring sin självvalda läsning 

undersöks inte alls i samma utsträckning (Nordlinder, s. 37-38). Forskning på området 

visar att barn i dag ofta behandlas som ”human becomings”, det vill säga människor i 

vardande, blivande vuxna. Andra röster hävdar att barn istället borde behandlas som 

”human beings”, att de är viktiga här och nu och inte för vad de eventuellt kommer att 

bli en gång i framtiden.  

Det verkar också finnas förutbestämda stigar som barnen ska följa i sin läsutveckling. 

Detta är en av anledningarna till att vi började intressera oss för om barn läser 

faktaböcker på sin fritid. Faktalitteraturen för barn på ”vårt” folkbibliotek för en ganska 

tynande tillvaro. Faktaavdelningen huserar längst in i ett hörn av biblioteket och 

beståndet är inte så stort.  

 
1.1 Problemformulering 

Barnlitteraturen har till uppgift att lära barnet språket, orientera barnet i tid och rum, 

lära sig de sociala koderna och att ta fram barnets kreativitet och fantasi (Hellsing, 

Lennart, Tankar om barnlitteraturen, 1999, s.18). 

För barnet ska barnlitteraturen vara ett hjälpmedel för att väcka barnets intresse för 

kreativitet, skapande och få glädje i sin tillvaro (ibid, s.20). 

Lennart Hellsing, författare och litteraturkritiker, skriver i sin bok Tankar om 

barnlitteraturen (1999) att all pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är 

pedagogisk. All konst som är god lär oss att se något och lär oss något (ibid, s. 25). 

Hellsing skriver vidare att barnlitteraturen har fyra huvuduppgifter: 

- Att lära barnet behärska språket 

- Att orientera barnet i tiden och rummet 

- Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda förställningar om 

den enskildes förhållande mellan oss människor. 

- Att påverka barnet mer direkt, att suggerera fram – eller kanske snarare aktivera 

själva livskänslan. 

Hellsing gör ingen skillnad på skön- eller faktalitteratur. Det han menar är att vi lär oss 

se oss själva, se möjligheter för oss som enskilda individer och tillsammans i en grupp. 
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Det visar vägen till sorg, glädje och vägar ut ur jobbiga situationer. Hellsing menar 

också att barnlitteraturen är ett uppfostringsmedel i det sociala sammanhanget. 

Barnlitteraturen har till uppgift att lära barnet språket, orientera barnet i tid och rum, 

lära sig de sociala koderna och att ta fram barnets kreativitet och fantasi (Hellsing, s.18). 

För barnet ska barnlitteraturen vara ett hjälpmedel för att väcka barnets intresse för 

kreativitet, skapande och få glädje i sin tillvaro (ibid, s.20). 

 

Elsa Gómez, bibliotekarie, har i sin bok Faktaboken som pedagogisk resurs (2008), 

gjort en beskrivning av hur faktaboken kan användas för att väcka läsintresse hos barn. 

Faktaboken kan motivera barn som har svårigheter med läsning och även utveckla barns 

skrivande av faktatexter (Gómez, 2008, s.20). 

Sara Mauritzon och Sara Wijk har i sin uppsats Att få upp ögonen för faktaboksfrågan – 

En kartläggning av barnbibliotekariers förmedling av faktaböcker på bokprat (2008) 

gjort en undersökning om hur bibliotekarierna använder faktaboken vid bokprat. De tar 

upp Elsa Gómez syn på den svenska översikten av barnlitteratur. Gómez tycker det är 

anmärkningsvärt att det inte ges något utrymme för faktaboken i den svenska 

översikten, då faktaboken står för en betydande del av barnlitteraturutgivningen 

(Mauritzon & Wijk, s. 4). Mauritzon & Wijk hänvisar till Christine Pappas (Professor 

vid University of Illinois at Chicago, numera Emerita) som lyfter fram att det finns de 

teoretiker som menar att skönlitteratur är det primära och att barn inte kan förstå 

någonting om det inte är paketerat som en berättelse. Detta vidarebefordras från 

teoretikerna till pedagogerna. Mauritzon & Wijk skriver vidare att Pappas visar på att 

det ofta förmedlas en romantisk syn på språkinlärning genom att lyfta fram 

skönlitteraturen som det enda alternativet för yngre barn (ibid, s.15).  

 

Ray Doiron, professor i pedagogik, diskuterar i sin artikel Motivation the Lifelong 

Reading Habit Through a Balanced Use of Children’s Information Books (2003) hur det 

har visat sig att barn väljer och även föredrar faktaböcker för sin fria läsning. Artikeln 

vill visa på att man kan ha en balans mellan skönlitteratur och faktaböcker i barns 

läsutveckling. Utbildare inom litteratur vet att barn gillar att läsa faktaböcker. Flera 

studier stödjer denna växande förståelse för att faktaboken kan öka läslusten hos barn 

(Doiron, 2003). Både skönlitteraturen och faktaboken följer sina litterära konventioner 

och skillnaderna dem emellan kräver olika lässtrategier hos läsaren för att göra det 

möjligt för denne att förstå och tillägna sig texten. Skönlitterär text skrivs i allmänhet 

berättande medan faktabokens text i huvudsak förklarar något. Syftet med den 

skönlitterära texten är ju att berätta en historia, medan huvudsyftet för faktatext är att 

informera, beskriva eller rapportera något (Goméz, 2008, s. 26). Inom biblioteks- och 

informationsvetenskap och pedagogik finns det mycket forskning kring barns läsning 

men den mesta forskningen kretsar kring en skol- och lärandekontext och i förhållande 

till skönlitteratur. Barns röster saknas när det gäller deras läsning av faktaböcker (Barn 

läser faktaböcker: En studie om hur barn använder och uppfattar faktaboken, 2006, Åsa 

Roswall & Charlotta Westerberg, s.2). I den tidigare forskningen finns det åsikter om 

vad barnen ska läsa och oftast är det skönlitteratur i fokus. Den tidigare forskningen ger 

uttryck för en intressekonflikt bland dem som förmedlar litteratur till barn. Pedagoger, 

(skol)bibliotekarier och andra vuxna tycks ha en förutbestämd åsikt om vilken litteratur 

som barnen ska läsa. Det finns redan förutbestämda ”stigar” som barnen ska använda 

sig av i sin läsning av litteratur. Med vår studie vill vi sätta fokus på barns fritidsläsning 

och undersöka om faktaboken har en plats i barns fritidsläsning.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Mot bakgrund av den beskrivning vi gett ovan finns det ett tydligt behov av att höra 

barnens egna röster. Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på vad barn läser när de 

får välja själva, på sin fritid. Vi vill också ta reda på vad det är för sorts texter som 

barnen läser. Vi vill också försöka få fram i vår studie om faktaboken har någon speciell 

ställning i barnens fria läsning. Barns röster saknas när det gäller deras läsning av 

faktaböcker. Genom barnens utsagor vill vi försöka ta reda på vad det är som påverkar 

deras val i sin självvalda läsning. Vi vill också försöka få fram vilka skäl de anger till 

varför de väljer som de gör. Denna studie är begränsad så vi är medvetna om att det inte 

går att generalisera vårt resultat. Vår förhoppning är att vi kan bidra med en ökad 

förståelse för vad barn tycker, tänker och känner kring sin självvalda läsning.  

 

Vår övergripande frågeställning är: Hur ser barns självvalda läsning ut? 

Utifrån denna frågeställning har vi valt följande tre underfrågor: 

 

- Vad väljer barn att läsa på sin fritid? 

 

- Vilka skäl anger barnen till att de läser faktaböcker? 

 

- När och var läser de på fritiden? 

 
 
1.3  Avgränsningar 
 

För att få ett hanterbart material så har vi gjort vissa avgränsningar. Vårt syfte med vår 

uppsats är att ta reda på vad barn väljer att läsa när de får välja själva och om 

faktaboken har en plats i den självvalda läsningen. Barnens sociokulturella eller 

socioekonomiska bakgrund har vi inte haft för avsikt att undersöka utan bara utifrån 

barnen själva och deras utsagor försöka besvara våra frågeställningar i denna 

magisteruppsats.  
 
1.4 Studiens relevans  
 

Den mesta forskningen kring barns läsning har skönlitteraturen i fokus. Vi anser det 

viktigt att vidga synen på barns läsning. Det är viktigt att hålla diskussionen levande och 

få barnen till lustfylld läsning och en längtan till att läsa mer. Vi vill med vårt arbete 

bidra till en ökad förståelse om barns självvalda läsning.  

 
1.4.1 Professionsrelevans 
 

Det är viktigt att gammal kunskap tas tillvara, samtidigt som nya kunskaper kan 

inspirera till förändringar i arbetssättet vad gäller barns läsning. Som en del i 

biblioteksprofessionen ingår litteraturförmedling. Förmedlarens roll och syn på 

förmedlingen och litteraturen påverkar vad barnen sedan väljer att läsa.  

Om bibliotekarierna får kunskap om hur barn tänker och känner kring läsning kan de 

också vägleda och skapa lust till läsning och också påverka vilka litterära fållor barnen 

får tillgång till. Med litterära fållor menar vi det som anses vara god läsning. Det finns 

många åsikter om detta. Mats Dolatkah, doktorand, skriver om förståelse för barns 

läsning som gäller för barnbibliotekarier i deras arbete.  
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I förståelse lägger han sådant som värderingar och föreställningar om vad som är värt 

att läsa och inte (Dolatkah, 2010, s. 103).  

En av Mauritzon och Wijks respondenter oroar sig för detta: ”Det är väl någon unken 

gammal syn på läsning kanske, vad vet jag. Det finns ju så många föreställningar om 

god litteratur” (Mauritzon & wijk, s. 61). En annan av deras respondenter trycker på det 

faktum att vi alla är olika individer och därför också tycker om olika saker vad gäller 

läsning. Dolatkhah tar upp även detta. Synen på vad läsning är bör göras uttalad och 

sedan systematiskt omprövas och ifrågasätts (Dolatkhah, s. 104). Barbro Johansson är 

docent i etnologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon 

har forskat om barns datoranvändning, barn som konsumenter samt barn, mat och hälsa. 

Hon har också varit följeforskare inom biblioteksprojektet MVG (Metodutveckling, 

Visioner, Grunder) detta projekt bedrevs i regi av regionbiblioteken i Västra Götaland, 

Halland och Länsbibliotek Sörmland samt Svenska Barnboksinstitutet och finansierades 

av de tre länsbiblioteken och Statens kulturråd. Idén med projektet var att hitta nya 

former för läsfrämjande och på så vis stärka och öka intresset för läsning bland barn och 

ungdomar samt höja kvaliteten på den läsfrämjande verksamheten vid barnbiblioteken. 

Johansson använder uttrycket ”den goda bibliotekarien”. Detta innebär att 

barnbibliotekarierna låter barnen komma till biblioteket som de är och bara vara, utan 

att ställa krav på dem. Biblioteket ska vara en plats där barnen kan känna sig trygga i sig 

själva och sitt val av läsning. Den ”goda bibliotekarien” anser att en del av identiteten 

som bibliotekarie är att prioritera det lustfyllda läsandet, liksom att lojaliteten ligger hos 

användarna, i detta fall barnen (Johansson, 2010, s. 34-35).   

 
1.4.2 Ämnesrelevans 
 

Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv (B&I) anser vi att vår studie 

är relevant. Biblioteks- och Informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med 

influenser från många andra ämnen. Bibliotekarier, pedagoger och övriga vuxna som 

arbetar med barn har stor nytta av att ha kunskap om hur barn tycker, tänker och känner 

kring sin självvalda läsning och varför de väljer som de väljer. Även vid olika 

läsfrämjande projekt, bokprat och inköp av litteratur är det bra att ha kunskap om hur 

barnen väljer och hur deras läsning ”ser ut”.  Vår undersökning är också viktig för 

disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap för att öka medvetenheten hos 

(skol)bibliotekarier, pedagoger och andra vuxna som förmedlar litteratur till barn, samt 

att hitta nya verktyg och nycklar för att öka läslusten hos barn och ungdomar. 

   

1.4.3 Samhällsrelevans 
 

I ett samhälle är det viktigt att kunna läsa och tillgodogöra sig olika typer av texter. 

Dessa kunskaper grundläggs redan i barndomen. Som ett försvar för faktaboken 

använder Elsa Goméz argumentet att vårt samhälle är i stort behov av vetenskap och 

teknik. Här kan faktaboken ha en tydlig funktion för att få unga läsare att bli 

intresserade av och skapa en viss förståelse för vetenskap och teknik. Hon menar också 

att det råder en underskattning av faktaboken gentemot skönlitteraturen och att detta kan 

få allvarliga konsekvenser. Gomez menar att om ett läskunnigt barn på ett tidigt stadium 

inte introduceras till att läsa faktalitteratur kan en av konsekvenserna bli att barnet 

senare i livet kan ha svårigheter att läsa och förstå vetenskapliga texter (Goméz, 1991, s. 

21).  I december 2010 publicerade Skolverket resultatet av 2009 års PISA 

undersökning. PISA (Programme for International Student Assessment) är en 

internationell undersökning av läsförståelse samt matematik och naturvetenskap hos 15-

åringar. Det varierar från gång till gång vilket huvudämnet är och denna gången var det 

läsförståelse. Sverige deltog för fjärde gången som ett av 65 länder.  
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Resultatet för Sveriges del blev nedslående. Enligt undersökningen tappar Sverige 

alltmer internationellt vad gäller läsförståelse och likvärdighet. Tyvärr är det som oftast 

de redan svaga som drabbas mest då nedgången är tydligast hos lässvaga elever. Det är 

en negativ trend som framkommit i andra undersökningar Sverige deltagit i under 2000-

talet som nu bekräftas. I topp ligger de asiatiska länderna samt vår granne Finland. 

Sverige placerar sig på en femtondeplats vilket får anses vara en genomsnittlig OECD-

nivå (The Organisation for Economic Co-operation and Development). Detta efter att i 

många år ha tillhört toppskiktet. År 2000 var läsförståelse också huvudämne. Vid en 

jämförelse med år 2009 har Sverige tappat 19 poäng (Skolverket, 2010). 

 För att komma åt denna nedåtgående trend ska elever uppmuntras till mer egenarbete 

och elevgrupperna ska bli mer homogena. Dessutom bör särskilt stöd för lässvaga elever 

sättas in tidigare enligt Helén Ängmo, tf generaldirektör på Skolverket. Vi ämnar inte 

forska vidare i detta men menar att det finns tidigare undersökningar som visar att 

lässvaga elever i större utsträckning läser faktalitteratur än elever som anses som goda 

läsare. 

 

1.5 Definition av begreppet fritid 

 

I denna undersökning har vi för avsikt att ta reda på barns fritidsläsning. Barnen läser på 

sin fritid men har också bestämt själva att de har fri tid till förfogande och då valt att 

läsa.  

Adnana Kilim har i sin uppsats från Lunds universitet undersökt funktionen av fritid 

bland 15-åringar i Malmö och kommit fram till att den primära funktionen tycks vara 

avslappning, spänning i livet samt något man mår bra av (Kilim, s. 2). Det är inte helt 

enkelt att definiera fritid, menar Kilim. För de flesta av oss skulle det kanske vara 

självklart att definiera begreppet fritid precis som ordet uttrycker, fri tid. Helt enkelt den 

tid som man själv kan bestämma över. Fritid kan ses som en motsats till skolan (ibid, s. 

6-7). Björn Haglund är verksam vid institutionen för pedagogik och didaktik vid 

Göteborgs Universitet. Han beskriver fritid som diskurs och innehåll. I en artikel från 

2009 skriver han att tanken med exempelvis fritidshem var att erbjuda barnen en 

meningsfull fritid. Detta går att koppla till både utbildnings- och socialpolitik då det 

nästan alltid finns en möjlighet till lärande, även om lärandet tar sig olika former. 

Haglund beskriver en diskurs som ett bestämt sätt att förstå världen som skiljer sig från 

andra diskurser där en viss del av världen förstås på andra sätt (Haglund, s. 23). 

Haglund, liksom Kilim, beskriver också fritiden utifrån ett holistiskt perspektiv. Här ses 

livet som en helhet och delas inte upp i mindre segment. Fritid anses här som ett 

tillstånd som fokuserar på individens behov av upplevd frihet då man genomför olika 

aktiviteter. Dock ska de aktiviteter som individen deltar i också upplevas som berikande 

(ibid, s. 36). Vidare poängterar Haglund att fritid och lärande inte nödvändigtvis 

behöver exkludera varandra. Barnen slutar inte lära sig saker bara för att skolan är slut 

för dagen! Inte heller behöver den subjektiva och den objektiva fritidsdiskursen utesluta 

varandra. Under förutsättning att barnen upplever att de är fria att välja och att de har en 

inre motivation att delta i så kallade ”nyttiga” aktiviteter så kan barnen uppleva att detta 

är en fritidsaktivitet. Även om många aktiviteter som erbjuds har ett innehåll som avser 

att utveckla och lära så kan deltagande i dessa aktiviteter ändå upplevas som lustfyllt 

och roligt (ibid, s. 39).     
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1.6 Uppsatsens disposition 
 

I kapitel 1 förklarar vi bakgrunden, syftet och relevansen för detta arbete. 

 

Kapitel 2 ger vi en historisk bakgrund till faktaboken och dess utveckling. 

 

Kapitel 3 redogör för informationssökningsprocessen, tidigare forskning och 

litteraturgenomgång. 

 

I kapitel 4 presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som vi valt till denna studie. 

 

Kapitel 5 redogör för den metod som vi använt oss av till denna undersökning. 

 

I kapitel 6 redovisar vi vår analys och vårt resultat av det empiriska materialet. 

 

I kapitel 7 diskuterar vi det resultat och slutsatser som vi fått av vårt empiriska material. 

 

Kapitel 8 ger förslag på vidare forskning. 

 
Kapitel 9 är en sammanfattning av detta arbete. 
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2 Faktaboken 
 

I detta kapitel presenterar vi faktabokens historiska bakgrund och utveckling. Detta för 

att vi vill försöka ge en bild av hur faktabokens utveckling, den litteraturform som är 

särskilt i fokus för vårt arbete, har lett fram till dagens form och innehåll i 

faktaböckerna. Vi börjar med den historiska bakgrunden för att sedan beskriva dagens 

faktabok. Fackböcker för barn är det vanligaste uttrycket i Sverige men faktaböcker blir 

mer och mer accepterat (Goméz, 2008, s. 22). Vi diskuterade länge fram och tillbaka 

om vi skulle använda oss av termen ”fackbok” eller ”faktabok”. Till slut enades vi om 

faktabok då termen fackbok mera kan definieras som en lärobok, till exempel en 

mattebok.  I de fall där termerna facklitteratur, fackböcker och fackbok används är det 

för att kontexten kräver det. 

 
2.1 Historisk bakgrund 
 

Lena Kåreland, professor i litteraturvetenskap, tar i sin bok Möte med barnboken (2001) 

upp faktaboken i ett kort kapitel. Kåreland anser att faktaboken har sitt ursprung från 1700-

talet. På 1700-talet kom det mycket undervisande och kunskapsförmedlande litteratur. Hon 

menar också att genom att studera utvecklingen av faktaboken går det att följa vilka 

kunskaper och lärdomar som har ansetts vara viktiga att förmedla till barnen. Kåreland 

anser att det är svårt att dra en klar gräns mellan facklitteratur och skönlitteratur. Viktiga 

fiktionsinslag kan finnas i faktaboken (Kåreland, 2001, s.57). 

Göte Klingberg, professor – en av de främsta barnlitteraturforskarna, beskriver i Den 

tidiga barnboken i Sverige (1998) den enhetliga europeiska kulturen. Samma sociala 

och kulturella mönster rådde i de flesta europeiska länder under hög- och senmedeltid. 

Den kristna tron gav en ideologisk uniformitet. Såväl riddarkulturen som kyrkan hjälpte 

till att bevara arvet från den klassiska antiken. I både den politiska och den ”lärda” 

världen användes latinet som medverkade till att göra den högre kulturen enhetlig. I 

denna kulturkrets fanns även Sverige. Denna tidiga europeiska gemenskap omfattade 

även barnlitteraturen (Klingberg, s. 10). Barnlitteraturens historia sätter de åsikter som 

hystes av pedagogerna i centrum. Barnens själ sågs under lång tid som något som måste 

fyllas med innehåll i uppfostrande syfte. Barndomen var en förberedelsetid för 

vuxenlivet och under denna tid måste man lära in den kunskap och moraliska stadga 

som senare skulle komma att behövas. Detta präglade förstås den tidens barnlitteratur 

(ibid, s. 13). Under upplysningen framförde den brittiske filosofen John Locke en 

pedagogisk tanke att hos barnen skapa en moral som byggde på förnuftet. Denna syn 

skulle komma att spela en avgörande roll för barnlitteraturen. Locke hörde till den skara 

som ansåg att kunskap bäst nås genom en roande undervisning. I detta sammanhang 

nämnde han fabler som lämplig barnläsning (ibid, s. 39). Ur denna 

upplysningspedagogiska tanke uppstod en barnlitterär genre som Klingberg valt att 

kalla Fackböckerna om naturen. Naturkunskapen var den stora modevetenskapen under 

upplysningstiden. Det hade en ekonomisk utgångspunkt och förenade naturkunskapens 

intressen med intresset för hantverk och näringar. I den pedagogiska debatt som pågick 

under 1700-talet uppmuntrades till studium av naturkunskap i skolorna. Utöver skolan 

behandlades ämnet också i barnböcker som inte ansågs vara läroböcker. Dessa kunde 

handla om astronomi, geologi, djur och växter. De nya geografiska resor som förekom 

under denna tid resulterade i reseskildringar för barn. Eftersom resorna ofta gick till 

exotiska länder närmade sig berättelserna om dem de både undervisande och fostrande 

äventyrsskildringarna (ibid, s. 44).   
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Vid 1900-talets början fick Selma Lagerlöf uppdraget att skriva en modern läsebok för 

barn som gav dem inblick i Sveriges historia och geografi.  

Resultatet blev Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Förutom geografi och 

historia fick folkskolans barn här också saga och sägen i en och samma bok. Vid samma 

tid fick både Verner von Heidenstam och Sven Hedin uppdrag att skriva. Heidenstam 

skrev den historiska läseboken Svenskarna och deras hövdingar och upptäcktsresande. 

Hedin skrev en världsgeografisk läsebok som hette Från pol till pol. Lindberg menar att 

Nils Holgerssons underbara resa kan ses som en direkt föregångare till dagens moderna 

faktabok för barn. Hon jämför med en av dagens faktaböcker med starka drag åt det 

skönlitterära, nämligen Linnea i målarens trädgård. Båda böckerna har nyfikna barn i 

fokus, barn som är i full färd med att upptäcka och undersöka verkligheten. Båda 

böckerna har starka inslag av både saga och berättelse trots att de aspirerar på att vara 

faktaböcker och presentera fakta (Lindberg, AnnaKarin, 2002, s 14-15). 

Lena Kjersén Edmans bok Barn- och ungdomsböcker genom tiderna nämner bland 

andra den svenske författaren Stig Ericson och dennes enorma kännedom om indianerna 

i framförallt USA. Dessa böcker, varav den första utkom 1962, bygger alla på verkliga 

händelser, även om de är skrivna i romanform. Ericsons första stora framgång handlar 

om journalisten och trumslagaren Dan Henry. Dan Henry berättar i dagboksform om 

sina öden och äventyr i 1870-talets Amerika där han lever både bland nybyggare och 

indianer (Kjersén Edman, 2002, s. 54). Det finns flera andra författare på barn- och 

ungdomssidan vars verk skulle kunna klassas som både skön- och facklitteratur. Några 

svenska barn- och ungdomsböcker har vållat heta debatter och ett väldigt tumult. Ofta 

berodde detta på att böckerna i fråga varit före sin tid. Redan 1949 skrev Harry Kullman 

en ungdomsbok som diskuterar sådant som ungdomskriminalitet och 

klassmotsättningar. Det som upprörde mest var att Kullman inte moraliserade över 

dessa frågor. Under 1970-talet utvecklades den moderna faktaboken. Det berodde bland 

annat på att förskolan fick ett ökat behov av sådana böcker. Djur, natur, fåglar och 

växter är populära ämnen för faktaboken. Mer ovanliga ämnen/kunskapsbehov kan fås 

via faktaboken (Kåreland, 2001, s.57). Den kritik som faktaboken får är att den gärna 

fastnar för detaljer och kuriosa. Denna kritik kommer oftast då det är samproduktioner 

som inte tar hänsyn till våra svenska förhållanden.  

 

James Cross Giblin är författare till många faktaböcker för barn. I en artikel som har sitt 

ursprung från en lärarkonferens i Denver, Colorado 1999, More Than Just the Facts: A 

Hundred Years of Children’s Nonfiction (2000) diskuteras faktaboken ur ett 

amerikanskt, historiskt perspektiv men kan ändå sättas in i ett svenskt perspektiv. På 

1970- och 1980- talen förändrades faktabokens utseende. Faktaböckerna blev mer 

visuellt attraktiva. Under 1990-talet stagnerade faktabokens utförande. Det kom ut nya 

faktaböcker men de förnyades inte i sin utformning eller innehåll. Många förklaringar 

till ändrad attityd beror till stor del på att unga människor idag får sin information från 

TV och Internet där den visuella upplevelsen skiljer sig från böckerna. De vill få samma 

visuella upplevelser i böckerna.  Oavsett teori så verkar trenden för faktaboken bestå in i 

detta nya millennium. En annan diskussion är bland annat hur Internet påverkar 

bokutgivningen. Vissa menar att boken kommer att försvinna. De nya generationerna 

kommer hitta och läsa ”allt” på internet. Giblin tror inte riktigt på det. Han påpekar att 

det inte var längesedan som många spådde att TV skulle ersätta boken. Bibliotekarier 

menar att TV har haft motsatt effekt på faktaböcker. Det blir stor efterfrågan på ämnen 

som TV tagit upp (Giblin, s. 419-424). 
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2.2  Faktaboken idag 
 

Förmedlare av barnlitteraturen är för de flesta barn deras föräldrar, kompisar, folk- och 

skolbibliotek och lärare eller andra vuxna i barnens omgivning. Alla har ett ansvar för 

att barnen kommer i kontakt med ”sin” litteratur – barnlitteraturen. Här ingår både skön- 

och facklitteratur (Fennrup & Johansson, 2000, s.1). Fennrup och Johansson hävdar 

också att faktaboken är mångfacetterad. Den fungerar även utanför skolan och kan ge 

barnen mer än ”bara” fakta (ibid, s.1). Faktaboken kan röra sig i två världar. Dels kan 

den vara ett läromedel men också för fritids- och nöjesläsning. En faktabok kan också 

definieras som en bok som förmedlar faktakunskaper. Gränsen mellan fakta och fiktion 

är dock flytande, framförallt om det handlar om böcker för mindre barn. Faktaböcker 

kan också delas in i tre kategorier: uppslagsböcker, handböcker och resonerande 

faktaböcker. Uppslagsboken består av ett stort antal artiklar, vilka är ordnade antingen 

alfabetiskt eller mera systematiskt beroende på uppslagsordet. Handboken är vad det 

låter som, en handledning och/eller en översikt av ett ämne. Resonerande faktaböcker 

borde då vara övriga faktaböcker. De två första bör vara faktamässigt tillförlitliga samt 

överskådliga och lätta att hitta i. Elsa Gómez anser också att gränserna mellan fakta och 

fiktion är flytande. Faktaboken för barn befinner sig i gränslandet mellan skönlitteratur 

och läromedel. En del faktaböcker, som de för mindre barn, ligger närmast 

skönlitteraturen, med starka inslag av berättande och fiktion, medan andra faktaböcker 

är mera sakligt inriktade och ska närmast ses som läromedel (ibid, s.21). Fennrup och 

Johansson hänvisar till Gómez som menar att boken ska vara personligt och levande 

skriven, kunskapen ska förmedlas på ett enkelt sätt med ett korrekt faktaurval som 

knyter an till barnens verklighet, detta kännetecknar en bra faktabok för barn. Det får 

inte bara bli ett staplande av fakta (Gómez, se ibid, s.22). I debatten om faktaboken är 

det framförallt lärare, bibliotekarier, litteraturvetare samt även faktaboksförfattarna 

själva som deltar. Framförallt intresserar man sig för den personligt gestaltade 

faktaboken som anses kunna ge läsaren en känslomässig upplevelse och därmed också 

kunna förmedla kunskapen på ett enklare sätt. Andra synsätt på faktaboken är att 

utveckla barnens kritiska tänkande samt stimulera såväl fantasi som upptäckarlust. 

Fennrup och Johansson har tittat på hur barnbibliotekarier respektive mellanstadielärare 

bedömer faktaboken och kommit fram till att Bibliotekstjänsts (BTJ) lektörsomdömen 

spelar en stor roll vid denna bedömning. Bibliotekarier ser ut att förlita sig på dessa 

listor i stor utsträckning och lärarna i sin tur förlitar sig på bibliotekarierna (ibid, s. 23). 

Kraven på faktaboken varierar utifrån varje barns färdighet och kunskap. En del barn 

behöver lättläst material medan andra kan klara faktaböcker avsedda för vuxna. Oavsett 

bokens svårighetsgrad måste författaren ta barnens vetgirighet på allvar. Texten får inte 

bli för enkel, inte bara stapla fakta på varandra. Den måste alltid förklara hur och varför 

(ibid, s. 24).  

 

Fennrup & Johansson ställer också frågan om hur en bra faktabok egentligen ska vara 

komponerad. Texten måste vara enkel utan att förenkla. Författaren måste kunna 

förmedla sin kunskap och entusiasm på ett personligt vis. Detta är vad som skiljer 

faktaboken från läroboken (Gomez & Swenne, se ibid, s. 25). Författarna av 

faktaböcker tycks anse att man som författare inte ska låta pedagogik styra. Faktaboken 

informerar, undervisar och upplyser, men det ska ändå vara ett nöje att läsa den. Vad 

som anses viktigt är att ta vara på barnens naturliga nyfikenhet, vilket inte alltid är 

någon lätt uppgift för författarna. Dessutom bör faktaboken locka barnen till läsning, 

funderingar och vidare arbete.  

Självklart ska boken presentera tillförlitliga fakta. Den kan även ta ställning och 

förmedla åsikter (ibid, s. 25). Vidare nämner Fennrup & Johansson att faktalitteratur för 

barn har en viktig funktion att fylla.  



10 
 

Om bara ämnet är tillräckligt intressant kan även den svåraste faktabok locka barn som 

kanske inte läser skönlitteratur (Fennrup & Johansson, s. 33). 

Helena Sandblad (lever inte idag men var verksam som bibliotekarie, arkeolog och chef 

för SVT’s barn- och ungdomsprogram) har skrivit ett kapitel om faktaboken, Det är rätt 

att fråga varför… i Läsning för barn (1978) där hon tar upp en lite mer kritisk syn på 

faktaboken. Inte för att Sandblad inte tycker att faktaboken är viktig utan för att hon 

ställer frågan till oss vuxna vad vi vill förmedla med faktaboken. Vi vill ge en 

verklighetsbild som barnen kan förstå och som ger kunskap om sammanhang och 

förlopp. Ett urval av fakta som är avsett att förtydliga, inte dölja. Böcker som skapar 

tilltro till människans möjlighet att förändra sin situation. Sandblad menar att de 

faktaböcker som finns på svenska är resultat av en industriell produktion på 

multinationell basis. De är inte bara allmänt dåliga och fantasilösa utan lurar avsiktligt 

läsaren genom att servera verkligheten i förföriskt läcker portionsförpackning. Fragment 

får ersätta sammanhanget. Idyllen får ersätta problemen och konflikterna. Barnen ges en 

främmande verklighetsbild, som effektivt gör dem oförmögna att se sin egen. Historien 

blir kuriosa i stället för skeenden och sammanhang. Tekniken blir märkliga 

uppfinningar i stället för del samhället. Främmande länder och kulturer blir exotism. 

Naturen blir som ett gammaldags museum med djur i olika montrar istället för en 

ekologisk kedja. Ett typiskt arbetssätt är att ge halva sanningar. I en fotobok om naturen, 

Förstoringsglaset, förklaras kalhuggning bero på att maskinerna är så stora. I en bok om 

hjulet sägs att ”några” lever på bilindustrin. Det är trafikpolisen, bilmekanikern, 

mackskötaren och chauffören. Inga fler! Sandblad tycker ändå inte att vi ska förakta 

faktaboken. Den kan vara angelägen att använda, inte bara för att orientera om 

verkligheten utan också för att ovana läsare oftare klarar faktaboken bättre än den 

skönlitterära. En bra faktabok använder ett klart språk, ett pedagogiskt genomarbetat 

bildmaterial. En bra faktabok utnyttjar möjligheterna till text och bildsamverkan. 

Faktaboken utgår från barns referensramar och associationsmöjligheter (Sandblad, s. 

147-148). Många vuxna anser idag att faktaböcker har så speciella drag att de inte kan 

behandlas under samma premisser som skönlitteratur. Denna uppfattning delas av bland 

andra Maria Nikolajeva. I sin bok Barnbokens byggklossar ägnar hon faktalitteraturen 

endast några rader:  

 
  ”Faktaböcker behandlas ibland som en specifik genre inom barnlitteraturen, något som 

definitivt inte görs med allmän litteratur. Faktaböcker är också en form av litteratur som 

marknadsförs för barn, men de har så speciella drag att de överhuvudtaget inte kan diskuteras 

tillsammans och på samma villkor med skönlitteratur” (Nikolajeva, 2004, s.22). 

 

Mauritzon och Wijk anser att det är denna attityd som lett till bristen på uppmärksamhet 

för faktaböcker för barn (Mauritzon & Wijk, 2009, s. 4). I vuxenvärlden tycks det råda 

en allmän uppfattning om att barn inte kan förstå faktaböcker om de inte först har läst 

skönlitteratur. Bland annat tas detta upp i Boken om läslust från 2007. Där skrivs i 

avsnittet Faktatexten ställer andra krav på läsaren:  

 
”Ett problem när det gäller faktaböcker är att texterna ofta kan vara svårare att förstå än vanliga 

skönlitterära berättelser. Det är lätt att ta för givet att barn som utan vidare slukar skönlitterära 

berättelser automatiskt ska förstå en enkel faktatext i en lärobok. Men faktatexter har ofta en 

helt annan karaktär och uppbyggnad och det både tid och kraft att lära sig förstå den nya 

formen” (Nasiell, Annika, 2007, s. 32). 

 

Här görs en tydlig skillnad mellan skönlitterära böcker, som anses som de ”vanliga” 

medan faktaböcker är ”den nya formen”. Dock pekas i samma avsnitt på att faktaböcker 

är viktiga. Det finns många orsaker till att vissa barn inte tycker om att läsa.  
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Ibland kan det vara så att skönlitteraturen är för svår och då kan barnet få hjälp att 

komma vidare med en faktabok istället. I samma avsnitt påpekar en lärare att lässvaga 

elever ofta kan få igång sin läsning med hjälp av faktaböcker (Mauritzon & Wijk, s. 6). 

En författare som Mauritzon och Wijk studerat är Mark Dressman. Dressman är 

Associate Proffessor i ”Curriculum and Instructions” Illinois universitets 

lärarutbildning.  Han är kritisk till uppdelningen av skön- respektive faktalitteratur på 

biblioteken. Dressman hävdar att detta skapar en distinktion i läsningen: Läsning av 

faktalitteratur är för nytta och läsning av skönlitteratur för nöjes skull. Dressman menar 

att denna attityd förs vidare till barnen genom pedagoger och bibliotekarier och att 

uppdelningen ses som en självklarhet, men istället bör ifrågasättas (Dressman, se ibid, s. 

6). Författaren Jonathan Lindström skriver faktaböcker för barn. Han menar att det inte 

finns några gränser för vad barn klarar att ta till sig (Lindström, se Eriksson, s.106). Den 

ensidiga utgivningen av faktalitteratur för barn nådde visserligen sin kulmen under 

1990-talet men fortfarande finns de som inte är lika övertygade om att barn kan 

tillgodogöra sig faktaböcker om det mesta, en stor del av utgivningen kretsar fortfarande 

kring dinosaurier, djur och natur, menar Lindström. Han berättar om en professor i 

filosofi, denne professor läste Lindströms bok om kosmos, Allt om universum- stjärnor, 

galaxer och kosmiska mysterier. Strax därefter åkte mannen till Storbritannien och 

Oxford-universitetet. Där besökte han en föreläsning i astronomi. Efteråt berättade han 

för Lindström att det var tack vare dennes bok som han hängt med. Notera då att boken 

som nämns är en barnbok och mannen i fråga professor! Vidare hävdar Lindström att 

faktaböcker fungerar för alla åldrar. Han gillar inte att förlagen anger en ungefärlig 

ålder för böckernas huvudmålgrupp. Lindström anser att det inte behöver finnas någon 

åldergräns, varken uppåt eller nedåt (Lindström, se ibid, s. 106). 

 

Lars Wolf är docent i litteraturvetenskap och litteraturrecensent. Han är oroad över att 

ingen bryr sig om faktaboken för barn. Han frågar sig också hur det kommer sig att den 

alltid hamnar i skuggan av läroboken och barnboken. De flesta människor kan lätt 

associera till ordet ”barnbok” och rabbla upp massor med barnboksförfattare från Elsa 

Beskow och framåt, likaväl som att vi känner till en hel massa barnboksfigurer både 

före och efter Pippi. Däremot är det inte många som kan säga titeln på en faktabok eller 

namnet på en figur i någon faktabok, hävdar Wolf. Han hävdar också med bestämdhet 

att faktaboken i själva verket är en enorm resurs och en ovärderlig skatt då det gäller att 

ge barnen kunskaper och väcka deras nyfikenhet inom olika ämnen. Wolf menar att det 

är lättare att säga vad en faktabok inte är än vad den är. Den är ingen lärobok, ingen 

skönlitterär berättelse och ingen bilderbok, samtidigt som den bär drag av alla dessa tre. 

Den rör sig också inom de flesta ämneskategorierna. Under 2000-talet var det mycket 

populärt med naturvetenskap som böcker om växter, astronomi och fåglar, tätt följt av 

böcker om husdjur och idrott. För några år sedan reagerade Socialstyrelsen på bristen på 

intresse för faktaboken. En person skrev på uppdrag en bok som vände sig till de minsta 

barnen. ”Molly Mopp öppnar munnen” hette den. Avsikten med boken var att barnen 

skulle få information om matvanor och god tandhygien. Tyvärr blev resultatet 

nedslående. Wolf anser att det finns bättre sätt att ge faktaboken den plats den förtjänar. 

Ett sätt kan vara att föra in faktaböcker på litteraturlistorna för dem som läser barn- och 

ungdomslitteratur eller att använda faktaböcker i kurser om läsinlärning. Wolf 

exemplifierar med Pernilla Stalfelts ”Hårboken”. Stoppa den i handen på en lässvag 

person och under kan ske! (Wolf, 2008).   

 

AnnaKarin Lindberg skriver i inledningen till sin magisteruppsats att det råder en 

ambivalent syn på barnlitteratur i allmänhet och faktalitteratur för barn i synnerhet 

(Lindberg, 2002, s. 1) Hon menar att det verkar finnas en intuitiv föreställning om vad 

faktalitteratur för barn är.  
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Denna föreställning vilar på flera olika faktorer som biblioteksklassificering, ämnesval, 

presentation och produktion (ibid, s. 5).  

Faktaboken har, liksom all barnlitteratur, sin utgångspunkt i pedagogiken. Då handlade 

det om att inordna barn i ett samhällssystem. Idag då man inom skola och barnomsorg 

vill hjälpa barnet att förstå sin omvärld erbjuder bra faktalitteratur en stor hjälp. Den har 

ett berättigande som litteratur såväl som ett pedagogiskt hjälpmedel. Dessa två bör inte 

betraktas som varandras motpoler (Lindberg, s. 11). Lindberg ser också paralleller 

mellan 1700-talets faktalitteratur och dagens dito. Under 1700-talet hade faktaboken 

ofta formen av dialog. Ett nyfiket och vetgirigt barn frågar och en ”allvetande” vuxen 

svarar. Lindberg anser att denna typ av faktabok är vanlig ännu idag, framförallt de 

multinationella böckerna. Dessa faktaböcker presenterar en sanning eller verklighet som 

inte lämnar något utrymme för eftertanke. Lindberg saknar ifrågasättande författare av 

faktalitteratur för barn (ibid s. 13). Under 2009 minskade faktaboksutgivningen jämfört 

med 2008. Minskningen är så stor som 50 procent. Enligt Svenska barnboksinstitutet 

(SBI) är det den översatta faktalitteraturen som har minskat (SBI, Bokprovning 2009, s. 

11). För tjugo år sedan såg det annorlunda ut, enligt Fennrup & Johansson. 1990 var 

intresset för faktaböcker stort och då ansågs detta vara ett försummat utgivningsområde 

(Fennrup & Johansson, s. 33). SBI ger inte någon förklaring till att minskningen var så 

stor 2009 men det kan tänkas att behovet av nya faktaböcker inte var lika stort 2009. 

Landsting, barncancerfonden, kvinnojourer och andra svenska institutioner och 

intresseorganisationer har en relativt stor utgivning av böcker som blandar fiktion och 

fakta för att de vill föra ut information om just deras aktuella frågor och som kan tänkas 

beröra många (SBI, s. 11). 

 
2.3 Sammanfattning 
 

I detta kapitel har vi redogjort faktabokens historiska bakgrund och utveckling. I ett  

historiskt perspektiv uppstod faktaboken för barn i fostrande syfte. Klingberg tar upp  

att tidigare rådde en enhetlig europeisk kultur av sociala och kulturella mönster där  

Sverige var en del. Denna kultur omfattade barnlitteraturen. I den litteratur som vi  

presenterat framträder en ambivalent syn på faktalitteratur för barn. Det tycks råda  

en intressekonflikt inom forskningen vad gäller faktalitteratur kontra skönlitteratur för  

barn. MariaNikolajeva och Annika Nasiell beskriver faktalitteraturen för barn som  

väsensskild från skönlitteraturen och som något annorlunda.  

Elsa Gómez och Lars Wolf försvarar den lika ivrigt.  

 

3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

Den mesta forskningen som rör barns läsning håller sig ofta till barnens skol- och 

lärandekontext. Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på vad barn läser när de får 

välja själva, på sin fritid. Ett problem är att det fortfarande inte finns så mycket 

forskning gällande barns egna röster kring sin läsning. Det har varit svårt att hitta 

relevant litteratur men vi har ändå hittat en del som vi anser kan appliceras till vårt 

område. Mycket av vårt sökande har vi hittat i magisteruppsatser som behandlar ämnet. 

Vi har även fått söka oss till litteratur som beskriver och redovisar barns läsning i 

allmänhet.  

Vi börjar kapitlet med en redovisning av hur vår informationssökningsprocess har gått 

till som sedan efterföljs med delkapitel där vi redovisar den litteratur som vi funnit 

relevant för vårt problemområde.  
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Allt som vi funnit intressant och som vi har varit nyfikna på att ta del av har vi inte 

lyckats att få tag på, det har då känts som en återvändsgränd, andra vägar har fått leda 

oss vidare i stället. Den tidigare forskningen har gett oss olika syn på hur vuxna ser på 

barns läsning.  

 
3.1 Informationssökningsprocessen 
 

Det finns en stor mängd forskning om barns läsning men under arbetets gång har vi 

ändå upplevt att det har varit svårt att hitta material som berör vårt problemområde. 

Mycket av det material som vi funnit har kopplingar till en skol- och lärandekontext. 

Därför har det varit svårt att hålla sig enbart till barns självvalda fritidsläsning. Vi har 

använt oss av de databaser som vi via Högskolebiblioteket i Borås har haft tillgång till. 

De databaser som vi i första hand har använt oss av är ERIC och LISA. Det är här vi har 

hittat mest relevant material. De sökord som vi använt oss av i olika konstellationer och 

trunkeringar är faktabok, barn, facklitteratur, children, reading, non-fiction och 

informational book. Viktiga källor för oss har också varit de magisteruppsatser som vi 

har hittat som berör vårt ämne. Deras källförteckningar har varit en stor hjälp för oss 

och fört oss vidare till relevanta artiklar och litteratur. Vi har även tittat tillbaka på   

litteraturlistor som vi använt oss av i de olika delkurserna under vår utbildning, där har 

vi också hittat bra och relevant litteratur. Sökningar på Internet har vi gjort också, 

främst för att få upplysningar om de olika författarnas titlar och verksamhetsområde.  

Så långt det har varit möjligt har vi använt oss av vetenskapligt material. Artiklar, 

forskningsrapporter och litteratur som getts ut i samarbete med högskolor och 

universitet samt vetenskapligt granskade tidskrifter. 

                                                                           
3.2 Forskning kring barns möte med faktaböcker 

 

I detta delkapitel vill vi ge en redogörelse kring barns möte med faktaböcker. 

Forskningsmaterialet anser vi är relevant för vår studie då det ger en inblick till hur barn 

använder sig av faktaböcker i sin fria läsning. Den forskning som vi använt oss av i 

detta delkapitel rör sig i en skolkontext men vi anser det relevant för vår studie då det 

går att sätta in i vår kontext. 

 

Ray Doiron skriver i sin artikel Motivation the Lifelong Reading Habit Through a 

Balanced Use of Children’s Information Books (2003) om hur det har upptäckts att barn 

väljer och även föredrar faktaböcker i sin fria läsning. Doiron vill visa på idén att man 

kan ha en balans mellan skönlitteratur och faktaböcker i barns läsutveckling och att 

faktaböcker kan ingå i skolans utbildning för att öka läslusten hos barn. 

Utbildare inom litteratur vet att barn gillar att läsa faktaböcker. Flera studier stödjer 

denna växande förståelse för barn som kan främja sitt läsande genom att läsa 

faktaböcker (Monson & Sebesta, 1991; Morrow & Gambrell, 2001; Sanacore, 1992, se 

Doiron s. 39). Doiron menar att pedagogerna har skönlitteratur som huvudverktyg för 

att få eleverna intresserade av läsning. Faktatexter kommer in senare i elevers 

utbildning, då de ska göra projekt i någon form. Att inte erbjuda barn/elever faktaböcker 

som ett alternativ när de ska läsa kan i sämsta fall leda till att en del barn/elever ”trillar 

mellan stolarna” (ibid, s. 40).  Lärarna väljer i första hand böcker med bildberättelser 

och skönlitterära texter (ibid, s. 40). Genom fortsatta studier och utvecklande teorier kan 

lärarna få ett stöd i att utveckla sina läsprogram.  

Doiron hänvisar till Louise Rosenblatt, professor i litteratur, som vill få lärarna 

medvetna om hur de kan ”tänka om” och få med sig både skön- och facklitteratur i sin 

undervisning.  
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Patricia Lauber, författarinna som gett ut både skönlitteratur och faktaböcker för barn, 

försöker visa på att en välskriven faktabok går minst lika bra att använda som 

nöjesläsning likväl som en skönlitterär bok. Hon menar vidare att faktaboken borde få 

ett större utrymme i klassrumsbiblioteken och på lärarnas listor över vad 

barnen/eleverna ska läsa (Doiron, s. 41-42). Gör en enkel undersökning om vad barnen 

gillar. Guida dem till skolbiblioteket och låt dem läsa det de finner intressant. 

Serietidningar, faktaböcker, skönlitterära böcker. Låna till klassrummet och när de läst 

be dem berätta om varför de gillade/ogillade boken eller tidningen som de läst. På detta 

sätt visar läraren respekt för vad eleverna tycker om att läsa, samtidigt får eleverna öva 

upp sina färdigheter i sitt läsande (ibid, s. 44). Med fördel kan faktaboken läsas högt. 

Barnen behöver se en ”expert” läsa och utforska faktaboken, på det sättet lär sig barnen 

hur de själva kan ta sig an en faktabok. En faktabok behöver inte läsas från första till 

sista sidan. Läsning av en faktabok kan börja med det som verkar mest intressant för 

stunden. Det går också alldeles utmärkt med att skumma igenom faktaboken, se hur 

författaren har delat in bokens olika avsnitt. Det kan tillhöra olika hjälpavsnitt såsom till 

exempel ordförklaringar. Att läsa en faktabok är en annorlunda process än att läsa en 

skönlitterär bok. Att läsa en faktabok högt kan hjälpa läraren att få igång en 

konversation i klassen om något specifikt ämne. Doiron diskuterar vidare att även 

gemensam läsning med exempelvis en uppgift från läraren kan få eleverna att känna 

inspiration till läsning och få dem att känna engagemang, likväl som läsning för sig 

själv. Ges barnen tillåtelse att läsa många olika texter, faktaböcker, skönlitteratur, 

serietidningar, nyhetstidningar och annat som finns tryckt i text, ta tillvara på barnens 

intressen så är möjligheten stor att intresset för läsning ökar (ibid, s. 45-46). Att använda 

faktatexter i läsutbildningen för barn behöver inte vara begränsad till just faktaböcker. 

Nyhetstidningar, andra typer av tidningar och world wide web är exempel på verktyg 

som kan visa eleverna/barnen hur faktatexter är konstruerade. Pedagoger och 

(skol)bibliotekarier har som uppgift att uppmuntra barnen till läsning och inte begränsa 

deras lust till läsning, visa dem olika alternativ till läsning och få ett lustfyllt och 

förhoppningsvis ett livslångt läsande (ibid, s. 47).  

 

En annan studie som stöder detta är Mary Dayton-Sakari och Ronald Jobe. Dayton-

Sakari är filisofie doctor, knuten till University of Victoria, British Columbia, Canada. 

Hon undervisar vid universitetets institution för litteracitet samt med 

kompetensutveckling för lärare som arbetar med lässvaga barn. Ronald Jobe är också 

knuten till University of Victoria, där han undervisar i barnlitteratur. Dayton-Sakari och 

Jobe menar att ”reluctant readers”, alltså motvilliga läsare, hellre läser fakta än 

skönlitteratur. De delar in motvilliga läsare i två kategorier. Den ena gruppen består av 

dem som kan läsa utan problem, men som helt enkelt inte bryr sig. De har en viss 

alitterat sida som gör att detta med att läsa och skriva helt enkelt inte intresserar dem. 

Det finns så mycket annat som är spännande att göra. Den andra gruppen består av 

människor som brottas med någon form av läshandikapp. De lider inte endast brist på 

intresse för läsningen, de är helt enkelt inte bra på att läsa. Dayton-Sakara och Jobe 

beskriver av egen erfarenhet att vägen till att uppmuntra dessa svaga läsare till att bli 

läsare går genom att ta reda på deras fritidsintressen. De har precis som andra barn 

fritidsintressen och ge dem en bok inom dessa intressesfärer kan man förhoppningsvis 

fånga upp dessa elever på ett tidigt stadium (Dayton-Sakari & Jobe, 2003, s. 21). Båda 

typerna av motvilliga läsare anses vara informationsorienterade snarare än 

fiktionsorienterade. Detta betyder att denna typ av läsare är mer intresserade av 

informations/faktalitteratur än av berättande skönlitteratur. Dock menar Dayton-Sakari 

och Jobe att informations/faktalitteraturen för barn har hängt med i denna snabba 

utveckling, inte minst vad gäller skarpa fotografier och detaljerade illustrationer. 

Motvilliga läsare vill ha mycket faktalitteratur till förfogande.  
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Det finns ett stort behov av faktaböcker inom många olika ämnen och det vilar ett stort 

ansvar på lärare, bibliotekarier och inte minst barnens föräldrar att se till att detta behov 

uppfylls.  

 

Dayton-Sakari och Jobe visar på två mycket viktiga punkter. Den ena är att det dels är 

viktigt att låta barn läsa det som intresserar dem och att visa att det är helt accepterat att 

odla ett eget intresse och kunna hitta relevant litterattur i ämnet samt att man bör läsa 

faktalitteratur högt regelbundet för barn (Dayton-Sakari & Jobe, s. 22-23).  

Dayton-Sakari och Jobe menar att fyra olika termer utkristalliseras under diskussioner 

om vad som kan tilltala motvilliga läsare: action, minutiae, kamoflage och facts in  

fiction. Det första, action, innebär att många motvilliga läsare i den första kategorin, de 

som egentligen kan men inte vill läsa ofta är fysiskt aktiva istället. Denna kategori är 

oftast pojkar, pojkar som är nyfikna på vad som händer i världen runt omkring oss.  

Kategori nummer två, minutiae, består ofta av barn som älskar att lägga fokus på 

detaljer. Här finns de säkra korten. De dominerande intressena inom denna kategori är 

gamla klassiker som dinosaurier, rymden och hästar. Dessa elever hör till dem som 

sällan är mentalt närvarande i klassrummen. De skapar en bubbla runt sig själva för att 

få vara ifred med sitt intresse och inte bli avbrutna. Inom den tredje kategorin, 

kamoflage, finns de elever som är medvetna om sitt handikapp, men som blivit experter 

på att dölja det. Dessa barn blir lätt uttråkade då de känner att de inte kan delta i det som 

händer i klassrummet. Istället för att berätta om sina problem föredrar de att stänga av 

mentalt. Det utanförskap dessa barn känner leder ofta till en fascination av det 

förbjudna, det som anses vara lite udda och tabu. Dessa barn använder sig mycket av 

video och Internet. Den sista kategorin, facts in fiction, består av de så kallade 

motvilliga läsare som tvingas till att läsa skönlitteratur.  Dessa barn fokuserar på de 

faktagrundade kunskaper som utgör bakgrund till kontexten, snarare än på berättelsen i 

sig. De läser för att upptäcka verkliga ting i böckerna, snarare än att intressera sig för 

vad som händer med imaginära personer. Dayton-Sakari och Jobe menar också att 

många av de motvilliga läsarna lär sig genom att se - de föredrar att titta på TV istället 

för att läsa (ibid, s.25). De slutsatser som Dayton-Sakari och Jobe drar är att behovet av 

faktalitteratur är större än någonsin. Detta gör att många barn har en större valfrihet att 

välja faktalitteratur och fördjupa sig i ett ämne som intresserar dem. Motvilliga läsare 

väljer denna typ av litteratur för att det relaterar till deras intresse i livet. Deras 

nyfikenhet tillfredställs genom faktasamlande och ger dem både glädje och kunskap 

(ibid, s.27). 

 

I en artikel från 2007, There is more to reading than fiction! Enticing elementary 

students to read nonfiction books, tar Cheryl T. Vent och Julia A. Ray upp en 

undersökning gjord bland fjärdeklasselever i Missouri, USA. Denna undersökning har 

sin grund i en fråga som förvånade den nya lärarbibliotekarien i skolbiblioteket. ”Har vi 

böcker om fiskar i biblioteket?” Bibliotekarien reagerade på att eleverna inte tycktes 

känna till faktalitteraturen i skolbiblioteket. Bibliotekarien började med att sända en 

enkät till lärarna som visade på en stor frustration över att intresset för faktalitteratur var 

så lågt. Vid en undersökning bland fjärdeklasseleverna framkom att så hög andel som 

85 % ansåg att faktaböcker var coola, roliga och ibland till och med överraskande. De 

angav också att de gillade att läsa denna typ av litteratur. De största intressena var djur, 

sport, upptäcktsresande och maskiner såsom bilar och motorcyklar. Dock visade det sig 

i undersökningen att endast 35 % av de böcker som omnämndes som intressanta 

verkligen var klassade som faktalitteratur. Det var många skäl till detta. De elever som 

uppgav att de inte var intresserade av att läsa denna typ av böcker uppgav som skäl att 

böckerna var tråkiga och/eller för långa.  
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De upplevde svårigheter att läsa exempelvis diagram som förekommer i faktaböcker. 

Unga läsare behöver extra guidning för att kunna läsa en faktabok ”rätt” då faktabokens 

form och språk skiljer sig från en skönlitterär bok (Vent & Ray, 2007, s. 42).  

En annan orsak till att eleverna inte läste faktaböcker angavs vara att dessa böcker var 

mycket dåligt exponerade i skolans bibliotek.  

 

Vent och Ray beslutade sig för att starta ett projekt som skulle öka intresset för 

faktalitteraturen och utarbetade olika strategier för detta. En strategi var att förmå 

bibliotekspersonalen att ta med faktaböckerna under bokprat i större utsträckning än vad 

som hittills förekommit. Andra sätt att intressera eleverna för faktaböcker var att 

använda faktaboken knutet till andra ämnen och att arbeta med material i anslutning till 

ämnet i böckerna. Man kunde också använda dags- eller veckotidningar under 

högläsningstimmarna i klasserna och eleverna fick också tillfälle att fördjupa sig i det 

ämne som intresserade dem och skriva sin egen faktabok (Vent & Ray, s. 42). 

Ytterligare ett sätt var att använda en faktabok och en skönlitterär bok i samma ämne 

parallellt under högläsningen. Lärarna i detta projekt arbetade på olika sätt under fyra 

veckor. I den första fjärdeklassen som deltog användes bokprat för att introducera en 

faktabok. Eleverna fick arbeta två och två. De fick en fråga av läraren angående bokens 

tema och fick sedan tillsammans med sin kamrat tänka ut svaret på frågan. Dessa svar 

diskuterades senare i klassen. Senare arbetade man med boken och använde sig av 

bilder eller intressanta fakta. Eleverna fick berätta om andra, liknande faktaböcker eller 

om hur den specifika boken inverkat på deras liv. I nästa klass användes parstrategin, 

alltså med en faktabok och en skönlitterär inom samma ämne. Här fick eleverna 

diskutera de olika genrerna och lärde sig att en skönlitterär bok i första hand syftar till 

att roa sina läsare medan faktaboken förklarar fakta om ett ämne (ibid, s. 43).  

Alla dessa strategier visade sig fungera utmärkt för att öka intresset för faktalitteratur. 

Den mest effektiva strategin visade sig vara parstrategin men alla strategierna ledde till 

att intresset för faktalitteraturen ökade dramatiskt bland eleverna. I den aktuella 

undersökningen har fokus flyttats från att lärarna klagar över elevernas bristande 

intresse för faktalitteraturen till att eleverna beklagar sig över att deras favoriter bland 

faktaböckerna är utlånade (ibid, s. 44).         

 

3.3 Forskning kring barn och ungas läs- och medievanor 
 

Enligt Nationalencyklopedin är läsning det här:  

 
”läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och 

omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och 

förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är 

resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning 

och förståelse fungerar väl” (Nationalencyklopedin, 2010-08-05).   

 

Aidan Chambers som är barn- och ungdomsförfattare, han inleder sin bok Böcker inom 

oss – om boksamtal (1993) med tre citat, varav ett av citaten är uttalat av Margaret 

Meek, beskriver läsning så här: 
 

”En definition av läsande skulle förändra vad läsande är; det skulle definitivt förändra vårt sätt 

att se på det…. Antag att vi nu börjar prata om läsande i termer som dialog och lust; vore inte 

det en bättre utgångspunkt?” 

Margaret Meek i New Readings: Contribution to an Understanding of Literacy (se 

Chambers, 1993, s. 7). 
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För denna undersökning har vi till stora delar lutat oss mot Chambers definition om vad 

läsning är. Läsning är för Chambers liksom för oss en konstruktiv och värdefull 

sysselsättning.  

 

Mats Dolatkhah fokuserar i sin kommande avhandling på barnet som läsare i 

bibliotekets och familjens sammanhang i ett historiskt perspektiv. Dolatkhah beskriver 

begreppet läsning som en tolkningsprocess, på samma sätt som att man ser en film.  

Två personer som ser samma film kan tolka den helt olika och så kan även ske med en 

bok (Dolatkhah, 2010, s. 103). Utifrån detta ställer han också frågan vad det egentligen 

är för aktivitet som barnbiblioteken vill stödja och främja. Dock kommer också 

invändningen att till skillnad från att titta på en film så kräver läsning av en bok en viss 

kompetens i form av läskunnighet. Dolatkhah drar slutsatsen att istället för att fokusera 

på vart och ett av de perspektiv som läsning innebär kan man se det som en helhet, en 

resursbank (ibid, 2010, s. 103). Boken har traditionellt intagit en framträdande roll i 

samhället. Kulturvanorna har förändrats och klyftan mellan hög- och lågkultur har 

suddats ut något. Samhällets kulturella scen har förändrats, de elektroniska medierna har 

en stor del i detta. Skriftkulturen i form av den typografiska boken har fått konkurrens. 

Samhället är just nu inne i en kommunikationsrevolution och det kan jämföras med då 

Gutenberg uppfann boktryckarkonsten (Kåreland, 2009, Barnboken i samhället, s. 67).  

Sedan Internet har slagit igenom så har barns läsning ändrats något. Läsningen är en del 

av den identitetsprocess som barnen går igenom och i vårt moderna samhälle utvecklats 

den till stor del på nätet. Där formas barnens identitet genom att man skaffar sig vänner 

på olika communities, skriver berättelser och spelar dataspel. Man träffar likasinnade. 

Det som vi vuxna inte tänker på alltid är att genom att vara ute på nätet får de övning i 

att läsa och använda det skrivna ordet (Nasiell, 2007, kap. 9). Barns läsvanor är idag 

inte riktade helt och hållet mot den tryckta boken. De digitala medierna har skapat nya 

sätt att läsa på. Forskningen kring de nya medierna och deras inflytande har vuxit fram 

snabbt under de senaste åren (Kåreland, 2009, s.84). Barn idag har en stor vana av de 

olika medier som finns. Barnen är väl medvetna och engagerade i populärkultur och 

medier som tex videospel och tv-program. Familjens roll är central för barnets kontakter 

med populärkultur och medier samtidigt som barnen skapar sin egen kultur, där de 

utbyter erfarenheter och lär av varandra (ibid, 2009, s.85). Det har gått från att främst ha 

varit krasst nyttobaserat till att bli mer upplevelseinriktat, med betoning på det lustfyllda 

i att läsa.  

 

Linnéa Rodin skriver i sin magisteruppsats Det ska vara spännande” En empirisk studie 

av hur barn i slukaråldern tänker och talar om sitt skönlitterära läsande (2009) om hur 

det kan bli en fara i att enbart lägga nyttoaspekter på läsandet, då detta medför en risk 

att läsningen upplevs som ointressant av barnen. Barnen själva är oftast mycket 

medvetna om de nyttoaspekter som kanske finns med läsandet, men de motiverar inte 

självmant sin läsning med detta. För dem är upplevelsen viktigare. De vill både kunna 

förstå och fångas av de böcker de läser. För dem blir läsningen en stunds avkoppling 

och nedvarvning, en möjlighet att drömma sig bort och fantisera fritt i miljöer och 

företeelser de känner igen sedan tidigare eller en start till ett helt nytt intresse. Med detta 

läsande blir det extra viktigt att kunna sugas in i och fastna i en bok, annars kan 

avkopplingen inte nås. Av den anledningen är det också mycket viktigt att boken inte är 

för krånglig utan att den håller en nivå som barnen förstår. Här handlar det i första hand 

om barn som gärna läser själva på eget bevåg. Barn som är mindre intresserade av 

läsning har säkert en annan bild. Där blir det viktigt med en tydlig förklaring av både 

det nyttiga och det roliga för att öka intresset (Rodin, s. 33-34). 
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I forskningsöversikten Studier i barn- och ungdomsbibliotek. En kunskapsöversikt 

(2007) av Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf beskriver de begreppet läsning som 

komplext. Läsinlärning, läsförmåga och läsförståelse är aspekter som i skolans kontext 

undersöks kontinuerligt. Att förstå det man läser har stor betydelse för barn och unga för 

att få något utbyte av sin läsning.  

Barnbiblioteket ska skapa läslust, stimulera och få barn till att skaffa sig läsvanor och på 

så vis utveckla egna läspreferenser, vilket förhoppningsvis gör att barn skaffar sig en 

egen smak för litteratur (Rydsjö, & Elf, s. 43).  

 

Berntsson och Lövhammer menar att läsning ses som en förutsättning för ett aktivt 

deltagande i samhället (Berntsson & Lövhammer, 2008, s. 1). Sandin saknar ett ord i 

detta sammanhang. Ordet läslust. Hon definierar detta ord som det fenomen som 

uppstår när barnet hittar en riktigt bra bok. Det som gör att deras ögon lyser, att de inte 

hör mamma eller pappa som säger att det är dags att lämna biblioteket eller den känsla 

de får av att de bara måste berätta för alla de känner vilken bra bok de just läst (Sandin, 

2004, s. 1). Detta kan kallas för lustfylld läsning, läslust. Att få läsa för läsandets skull, 

läsning som inte har något annat syfte än att underhålla oss för stunden, för 

upplevelsens och välbefinnandets skull. Genom att få kunskap i vad läslust är kan 

biblioteken få en ny roll i att hjälpa människor till välbefinnande genom läsning (ibid, s. 

2). Sandin diskuterar vidare, med stöd av Helene Amborn (lärare och bibliotekarie) och 

Jan Hansson (litteraturpedagog och skolledare), att läslust för barn kan väcka deras 

naturliga nyfikenhet inför nya ting och hjälpa dem att upptäcka det spännande i böcker 

(ibid, s. 8). Astrid Lindgren ansåg att det är stor skillnad på barns och vuxnas läsning, 

även om vi läser samma bok. Hon syftade visserligen på sin egen Bröderna Lejonhjärta 

men vi anser att detta gäller i hög grad även faktaboken. Det är skillnad på hur ett barn 

läser en faktabok avsedd för dem, medan vuxna läser den helt annorlunda (Lindgren, 

2007, s. 73). Vuxna lägger ofta in olika synsätt i barnens läsning, framförallt när barnen 

börjar skolan. Då blir läsandet något ålagt, kanske påtvingat och det lustfyllda läsandet 

hamnar i bakgrunden. Det är mycket viktigt att vuxna visar barnen och lära dem förstå 

att läsning kan tillfredsställa många olika behov. Genom att läsa kan barnen bland annat 

ta del av kulturutbudet, få förståelse för och kunskaper om ett ämne som intresserar 

dem, samt få nya perspektiv på sådant som de kanske redan känner till (Sandin, s. 8). En 

förutsättning för allt detta är naturligtvis att texten ligger på en nivå som barnen förstår. 

Genom att läsa skapar barnen sin egen värld där flera sinnen stimuleras samtidigt (ibid, 

s. 11). Största delen av fritidsläsningen sker på det egna rummet på eftermiddagarna 

eller när barnen ska sova. Det är lättare för barnen att hantera läsningen när den upplevs 

som meningsfull, vilket skapar motivation och intresse. När läsningen fungerar såhär 

kan den tillföra barnet sådant som upplevelse, förståelse och identifikation (ibid, s. 12-

13). Vidare hänvisar Sandin till Appleyard, som i sin tur tagit del av en studie av 

engelsmännen Purves och Beach. De menar att två generaliseringar kan göras vad gäller 

barns läsning. Den ena är att barn läser för att få information om världen och den andra 

att de läser böcker inom (det ganska ospecifika) området äventyr. Från ett 

vuxenperspektiv kan denna typ av berättelser te sig enkla, med okomplicerade 

meningar, tunn person- och miljöbeskrivning och med fokus på händelser och dialog. 

Dock känner barnen igen sig i dessa berättelser vilket invaggar dem i en känsla av 

trygghet. Denna litteratur bekräftar deras bild av sig själva och världen. Det behöver 

alltså inte vara innehållet i en bok som lockar, utan den upplevelse barnen kan få ut av 

boken (ibid, s. 14). 

 

Linda Nilsson skriver i sitt examensarbete När man är vuxen måste man kunna läsa – 

En enkätundersökning om elevers i årskurs 3-5 inställning till läsning (2009) om de 

ideala förutsättningarna för läsning.  



19 
 

Fram till dess att barnen fyller 16 år bör det i skolan få tid avsatt för självständig läsning 

där ingen styr valet av bok. Att lära sig att läsa är enbart en liten del i den stora process 

det innebär att bli en bra läsare (Nilsson, s. 6-7). Som med så mycket annat påverkas 

barnens inställning till läsning av omgivningens inställning. Nilsson har också tittat på 

föräldrars läsning. Hon hänvisar bland annat till en undersökning gjord av Sheldrick 

Ross på vuxna läsare i Australien.  

I denna undersökning framkom en del bakomliggande faktorer gällande valet av en bok 

att läsa för nöjes skull.  

I ovan nämnda undersökning valde flera av de intervjuade efter vad de tidigare hört om 

författaren samt efter vänners rekommendationer (Ross, se Nilsson, s. 10).   

Mauritzon och Wijk hänvisar till Louise Limberg som skriver att ett väl sammansatt 

bokbestånd krävs för att stimulera till läslust. Det är också viktigt att erbjuda barnen 

både skön- och faktalitteratur (Limberg, se Mauritzon & Wijk, s. 6). 

 

En författare vid namn David V. Loertscher som också är professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap har format ett antal strategier för att bidra till en god grund för 

läskompetensutveckling. En av dessa strategier är att uppmuntra till mera läsning av 

faktalitteratur. Loertscher menar att om barnen läser stora mängder skönlitteratur så 

tröttnar de till slut på det i längden likartade innehållet och upprepandet av teman i 

böckerna. Även Loertscher föreslår, i likhet med Limberg ovan, att barn bör ha tillgång 

till ett brett utbud, även av faktalitteratur. En uppdelning 50/50 skulle vara det optimala 

enligt Loertscher. Naturligtvis ska båda genrerna representera variation och 

mångsidighet och det är viktigt att utbudet av faktalitteratur lockar (Loertscher, se ibid, 

s. 22).  

 

Läsning, viktigt i barns utveckling – en jämförelse av barns läsvanor under en 

tioårsperiod (2008) är ett examensarbete av Anna Molin och Emelie Larsson. Deras 

undersökning är en jämförande studie i ett elevperspektiv och jämfört sina resultat från 

en annan studie, Vart tog slukarbarnen vägen? 9-12 åringars biblioteks-, läs- och 

fritidsvanor i en mindre västsvensk kommun av Karin Andholf-Johannesson (1997). De 

menar att sättet som barn läser och var de läser någonstans idag har förändrats, det är 

mer läsfrämjande projekt i skolan så där läggs mer tid på läsning. Deras jämförande 

studie visar på att det är mer accepterat med all litteratur och man inser att det är 

viktigaste är att barnen läser än vad de läser (Molin, Larsson, s. 17). Andra medier, film, 

Tv- och dataspel har tagit över stor del av själva ”läsandet” (ibid, s. 23).  Ulrika 

Sjöberg, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap har i sin forskning valt att 

belysa mediernas roll i unga människors vardag och hur unga människor tolkar sina 

medierelaterade aktiviteter med familj och fritid. Hon har i samma skrift som Eva 

Nordlinder, Barns smak om barn och estetik skrivit en artikel Barns möte med 

elektronisk text, där hon tar upp hur snabbt unga människor tar till sig de nya medierna 

och de sammanvävs med deras dagliga rutiner. Dessa nya medier ingår i de unga 

människornas process där de skapar sina egna kulturella referensramar (Sjöberg, s. 

133). Sjöberg vill visa på att de ungas sätt att använda de nya medierna i sin vardag har 

fått en betydande roll för deras identitetsskapande. Hur de får använda sina färdigheter i 

läsning och skrift då de kommunicerar med andra via olika communities och dataspel. 

Genom detta nya sätt kan de öva på olika sätt att uttrycka sig på genom att läsa och 

sedan skriva ner. Sjöberg menar också att barnens möte med den elektroniska texten 

sker det en meningsskapande förhandlingsprocess mellan den unga användaren och 

medietexten. Förhandlingsprocessen innehåller personliga, kulturella och sociala 

referenser (ibid, s. 146).  
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Chambers menar att läsningen är ett helt drama, böckerna är i centrum men i läsningen 

ingår all slags text som kan tänkas uppkomma, allt från enkla skyltar till skönlitteratur 

(Chambers, 1993, s. 9). Chambers har en bestämd uppfattning om att läsningens helhet 

är mycket mer än den korta tid som ögonen glider över sidor med tryckta ord. Att 

läsning är långt mer konstruktiv, långt mer värdefull sysselsättning än prat för pratets 

skull men han menar samtidigt att samtalet är en grundläggande del i våra liv (ibid, s. 

10).  

När Chambers bok Böcker inom oss – om boksamtal kom ut 1993 var inte de nya 

medierna så långt framme som de är idag. Men Chambers tankar kring vad läsning är 

eller kan vara skulle kunna sättas in i barnens nya arenor som de hittar sina texter på. De 

nya arenorna är olika communites som till exempel Bilddagboken, Facebook, You Tube 

samt olika onlinespel. 

 

Sten Furhammar (som vid denna tidpunkt var lektor vid Högskolan i Borås) ingick i 

mitten av 1990-talet ett samarbete med ett antal nordiska forskare i SKRIN-projektet. 

Med SKRIN-projektet ville de ta reda på barns och vuxnas fritidsläsning. Projektet 

mynnade ut i boken Varför läser du?(1997). Fokuseringen i projektet var i huvudsak på 

sociala och psykologiska aspekter på i första hand bokens villkor i de skandinaviska 

länderna (Furhammar, s. 17). I bokens bakgrundsbeskrivning av projektet skriver 

Furhammar om hur boken och läsandet ställs mot andra nyare medier och annan 

medianvändning i dags- och kulturdebatten. Samtidigt som läsförmåga är en 

förutsättning för att kunna utnyttja och tillgodogöra sig de nya mediernas utbud (ibid, s. 

11). Projektet skulle ha en individhistorisk eller retrospektiv inriktning eftersom de ville 

få kunskap om läsningens betydelse i olika faser i livet. Undersökningen kunde inte helt 

begränsa sig till läsning, text och skriftkultur utan att man var tvungen att vidga 

textbegreppet till att omfatta andra medier än den traditionella litteraturen (ibid, s. 14). 

SKRIN-projektet ville fokusera på människors fritidsläsning men annan läsning såsom 

läxläsning, vuxnas utbildnings läsning eller yrkes läsning dök ändå upp och under 

projektets gång insåg de att det inte var helt lätt att skilja på fritidsläsning och annan 

läsning som man skulle kunna tro. Furhammar tar också upp att läsvanor är väl belysta 

från det breda sociologiska perspektiv som kännetecknar olika officiella 

genomlysningar som t ex SCB’s (Statistiska Central Byrån) kulturstatisk. SKRIN-

projektets fokusering på ett antal psykologiska aspekter har varit betydelsefulla. Det 

individpsykologiska perspektivet innefattar upplevelser av läsning, betydelsen och det 

värdet som man tillskriver läsupplevelserna samt vilken roll läsningen spelar i det egna 

livet för val av sysselsättningar. Här ingår också vilka faktorer som påverkar till eller 

avhåller från läsning. I det senare har själva texten också betydelse, den lästa eller den 

förkastade (ibid, s. 17).  Det andra perspektivet i SKRIN-projektet är det 

socialpsykologiska där familjen har varit utgångspunkten. I familjen grundläggs barnens 

uppfattning om omvärlden, värderingar och familjens olika upplevelser formar barnen.  

Mycket annat går in det socialpsykologiska såsom lärare, förskolelärare, kamrater och 

kanske eventuella släktingar som också är viktiga aktörer i barnens tillvaro och har 

betydelse för vilken inställning barnen får till läsning (ibid, s. 17).  

 
3.4 Sammanfattning 

  

I inledningen till detta kapitel presenterade vi vår informationssökningsprocess där vi 

beskriver hur vi har sökt efter den litteratur som vi använt oss av i arbetet med denna 

uppsats. Många röster i forskningen menar att det skulle kunna gå att använda 

faktalitteratur i mycket större utsträckning än vad som görs idag för att främja barns 

läsning. Det handlar inte på något sätt om att degradera skönlitteraturen utan i stället om 

att lyfta fram faktalitteraturen som en resurs.  
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Vid läsfrämjande åtgärder behöver det inte handla om ett ”antingen eller” utan det 

skulle i stället kunna bli ett ”både och” vad gäller läsningen av skön- respektive 

faktalitteratur. Ray Doiron vill få pedagogerna medvetna om hur de kan ”tänka om” och 

få en balans mellan skönlitteratur och faktalitteratur. Faktaboken kan med fördel läsas 

högt och barnen behöver ha en ”expert” som visar på hur de kan ta sig an en faktabok. 

Doiron vill lyfta upp att ett läsintresse inte behöver börja med en skönlitterär bok utan 

det finns alternativ. Mary Dayton-Sakari och Ronald Jobes undersökning visar på att 

motvilliga läsare hellre läser faktalitteratur än skönlitteratur. Dayton-Sakari och Jobe 

lyfter också upp att genom att ta reda på vilka fritidsintressen som de svaga läsarna har 

går det att väcka deras läslust genom litteratur som handlar om deras intressen. Det 

finns olika syn på vad läsning är. Enligt NE är läsning en konst, en komplicerad 

färdighet som kräver lång tid och mycket övning för att kunna utvecklas, avkodning och 

förståelse.  

 

Aidan Chambers citerar Margraret Meek som bland annat menar att läsning ska pratas i 

termer som dialog och lust och att det skulle vara en bra utgångspunkt i vad läsning är. 

Chambers menar att läsandet är ett helt drama. Böckerna står i centrum men i läsningen 

ingår all slags text som kan uppkomma, allt från enkla skyltar till skönlitteratur. Kerstin 

Rydsjö och AnnaCarin Elf beskriver begreppet läsning som något komplext. Att förstå 

det man läser har stor betydelse för vilket utbyte läsningen ger.  

Anna Berntsson och Caroline Lövhammer menar att läsning är en förutsättning för att 

kunna delta aktivt i samhället. Amira Sofie Sandin anser att ordet läslust saknas i 

debatten om barns läsning. Astrid Lindgren ansåg att det är en skillnad på barns och 

vuxnas läsande. Barn och vuxna kan läsa samma text men texten läses och uppfattas 

olika beroende på om det är en vuxen eller ett barn som läser. Vuxna lägger ofta in olika 

synsätt i barns läsning. Det är viktigt att vuxna kan visa barnen att läsning kan 

tillfredsställa många olika behov. Anna Molin och Emelie Larsson kommer i sitt 

examensarbete fram till att det är viktigare att barn läser än vad de läser. Ulrika Sjöberg 

som har forskat kring de nya mediernas roll i unga människors vardag ser att nya 

processer tar vid när det gäller unga människors läsning. Genom de nya medierna 

skapar de sina egna kulturella referensramar, betydande roll för ett identitetsskapande. 

Läsning och skrift används i de communites som de använder sig av på Internet. De 

digitala medierna har skapat nya sätt att läsa på och barns läsvanor är inte helt och hållet 

riktade mot den tryckta boken. Läsningen sker inte bara genom att läsa en bok utan 

genom att läsa andra texter som bland annat finns ute på Internet. Det har varit mycket 

intressant att följa diskussionen gällande begreppet läsning och vi har under 

litteraturgenomgången upptäckt att det finns många olika uppfattningar om barns 

läsning. Tillsammans ger dessa texter en bakgrund till vår undersökning. 

 
4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Här kommer vi att presentera de teoretiska verktyg vi valt att använda för att analysera 

vår empiri. Vi beskriver också varför vi valt dessa och hur de används. 

Vi har valt att använda oss av två teorier i vår studie. Vi börjar med att presentera 

”Chambers läshjul”. Chambers bok är skriven först och främst för lärare men även 

andra som jobbar med barn som vill förändra och förnya sin undervisning men vi anser 

att vi kan använda oss av hans läshjul i vår studie om barns självvalda läsning. Analysen 

av barnens utsagor har vi för avsikt att sätt in i cirkelns olika delar. Chambers menar att 

cirkeln är en rad samverkande faktorer och har man väl börjat så hänger allt ihop i ett 

kretslopp, ett hjul.  
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Vi går sedan vidare med presentation av ”Barnens tre bibliotek”. Kristian Wåhlin och 

Maj Asplund Carlssons bok Barnens tre bibliotek (1994) har vi också valt att använda 

oss av och använda deras teori som ett komplement till analysen av vårt 

material och Chambers cirkel. Vår intervjuguide kan även 

sammankopplas med Wåhlin och Asplund Carlssons undersökning. Vår 

förhoppning är att Chambers ”läshjul” ska hjälpa oss att bättre förstå 

resultatet av vår undersökning.   

Att använda Wåhlin och Asplund Carlssons teori som ett komplement till 

Chambers kan hjälpa oss att få fram aspekter som Chambers läshjul inte 

kan påvisa på samma sätt.  

 

De teorier vi valt att använda är relativt gamla. Vi motiverar våra val 

med att ”Chambers läshjul” numera kan anses vara en klassisk modell. 

”Barnens tre bibliotek” har en så tydlig biblioteksförankring att vi gärna 

använder den inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

 
4.1 Chambers läshjul 
 

I en av kurserna som vi har gått under vår utbildning kom Aidan 

Chambers att inspirera oss i hur man kan förhålla sig till läsning och hur 

det på olika sätt kan inspirera barn till att läsa och hur det kan bli 

lustfyllt. Aidan Chambers är en välkänd och uppskattad barn- och 

ungdomsförfattare. Han är en flitig förespråkare för att barn och 

ungdomar ska ha möjlighet och få tillgång till bra litteratur.  

Chambers har ett eget konstruerat ”läshjul”, även kallad för ”läsandets 

cirkel”, som vi tänkte ta hjälp av för att analysera vårt empiriska material. 

Aidan Chambers diskuterar i sin bok Böcker inom oss – om boksamtal 

(1993) hur ”läsandet” alltid börjar med ett val. Det är ett måste innan 

”läsandet” kan börja, liksom det är ett måste att välja vad man ska prata om 

innan man alls kan börja prata. Att Chambers sätter citationstecken kring ordet 

”läsande” är att han vill visa med sin cirkel att ”läsande” inte bara är fråga om att ord på 

en sida ska avläsas utan att det är ett helt drama, som innehåller olika samverkande 

scener, låta barnen bli delaktiga i läsandets drama (Chambers, s. 13-14). I Böcker inom 

oss – om boksamtal är samtal om böcker i centrum men inte bara böcker utan all slags 

text som kan tänkas uppkomma, allt från enkla skyltar till skönlitteratur (ibid, s. 9). 

Chambers har en bestämd uppfattning om att läsningens helhet är mycket mer än den 

korta tid som ögonen glider över sidor med tryckta ord. Att läsning är långt mer 

konstruktiv, långt mer värdefull sysselsättning än prat för pratets skull men han menar 

samtidigt att samtalet är en grundläggande del i våra liv (ibid, s. 10).  
 

Att välja är det första steget enligt Chambers när det gäller läsning. Innan vi kan läsa en 

bok måste vi välja en bok, innan vi kan prata om en bok måste vi ha läst en bok. Här 

påverkas barnen av vad andra tycker, känner och säger till dem att läsa. I samhället 

pågår det ständigt diskussioner om vad som är bäst för barnen att läsa. Att de får 

tillgång till bra litteratur och inte ”skräplitteratur”. Effekten av det som läses behöver 

inte bli den som författaren/författarinnan har som avsikt (ibid, s. 78). 

 

Att läsa är också en process. Det ska finnas tid till att läsa. Här får vi vuxna ta ett ansvar 

och ge tid och uppmuntra barnen till att läsa. Vara intresserade av vad barnen har läst. 

De flesta barn tycker om att läsa så kallade långserieböcker och det kan handla om 

många böcker i samma serie.  

Vuxenstöd 

Att 
välja 

Reaktio
n/Resp

ons 

Att 
läsa 

Att välja: Bokbestånd, 
åtkomlighet, tillgänglighet, 
skyltning och presentation 
Att läsa: Tid att läsa, högläsning, 
tyst läsning 
Reaktion/Respons: Jag tyckte om 
det, jag vill göra det igen, 
organiserade boksamtal, 
”Vardagsprat” om böcker. Mitt i 
allt detta så måste det finnas ett 
vuxenstöd som hjälper till och 
vägleder barnet 

 

Figur 1 Modell över 
Chambers läshjul 
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Enligt Chambers så anser de flesta att om ett barn vill läsa så mycket i samma serie av 

samma författare så har man lyckats med att föda en bra läsare. Chambers ser det istället 

som att då läser man som om jorden vore platt. Läsaren fortsätter att läsa utan att 

upptäcka hur världen ”ser ut” egentligen (ibid, s. 14). Läsning på fritiden kopplas ofta 

ihop med läxor. Ordet läxa blir väldigt laddat och läsningen blir en plikt istället för lust 

(ibid s. 94). 

 

Reaktion/Respons är en viktig del i läsandets cirkel. Vad barnen får för reaktion och 

respons på det som de läst är naturligtvis viktigt för att de ska fortsätta tycka om att 

fortsätta läsa. Läsningen blir en social aktivitet och som läsare vill man gärna dela med 

sig av det som man har läst. Barnen delar med sig till sina kamrater om vad de läst. 

Viktigt är också att vi vuxna tar oss tid att lyssna om barnen har behov av att diskutera 

det som de läst. De kanske har fått nya frågor och funderingar som vi vuxna får lyssna 

till och diskutera med barnen. Här menar Chambers att det är viktigt att vi inte avfärdar 

barnens reaktioner på det som de läst – låt dem berätta för oss (ibid, s. 56). 

 

Vuxenstödet är det centrala i Chambers cirkel. I vår undersökning koncentrerar vi oss 

på vad barnen själva berättar men vi menar att barnens utsagor kan ge oss svar på om  

det finns påverkan från vuxna. Chambers menar (som vi snuddar vid lite redan under 

föregående punkt) det är viktigt att vi vuxna inte avfärdar barnens lust till att prata om 

det de läst och inte avfärdar vad barnen egentligen tycker, då kommer barnen snart 

behålla sina tankar för sig själva (ibid, s. 56). De vuxna har också varit barn en gång och 

har i sin tur blivit påverkade av (och blir fortfarande) vad de nära och kära har haft för 

läsupplevelser och fått uppmuntran till att göra detsamma. Här i ligger nyckeln till 

läsning att man för vidare och pratar om det som man läst (ibid, s. 16-17). 

 
4.2 Vår tillämpning av Chambers läshjul som teori 
 

Chambers modell över läsandets cirkel ger oss först och främst en god hjälp att besvara 

vår frågeställning om vad barnen väljer att läsa. Genom att denna fråga besvaras 

kommer vi också närmare svaret på vår frågeställning om när och var barnen läser. 

Detta förklarar vi på så sätt att vi genom barnens beskrivning om hur de väljer sin 

läsning tror oss kunna urskilja hur de påverkas av varandra i kompiskretsen samt 

hemifrån genom familjen. Detta menar vi går att knyta till Chambers teori om 

reaktion/respons respektive vuxenstöd. Vi anser att vår empiriska undersökning och de 

frågor vi valt att fokusera på lämpar sig väl att analyseras genom Chambers läshjul.  

 
4.3 Barnens tre bibliotek  
 
Genom att använda Wåhlin och Asplunds Carlssons ”Barnens tre bibliotek” som teori 

kan vi få hjälp med att se de olika sammanhangen där läsning förekommer. Denna bok 

ingår i en större undersökning som gjordes 1994, ”Gummi-Tarzan på biblioteket Varför 

vissa böcker är populära”. Genom detta kan vi få en större insikt i hur de olika 

sammanhangen och processerna förhåller sig till barns fritidsläsning. Wåhlin och 

Asplund Carlsson nämner tre olika faktorer som påverkar barns läsning. De möter en 

stor, dittills, oupptäckt bokskatt och läser flera böcker i veckan. Detta leder till att 

barnen utvecklar en uppfattning om vad litteratur är för dem. Wåhlin och Asplund 

Carlsson menar att erfarenheter från både bibliotekarier och pedagoger visar att barns 

läsning når sin kulmen i denna ålder. Barnen utökar sin läsning både vad gäller böcker 

och nya genrer (Wåhlin & Asplund Carlsson, s. 28-29). Denna undersökning visar på 

just det som vi vill veta, nämligen hur barn väljer att läsa och hur de påverkas i sina val. 
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Det är ett intressant resonemang i förhållande till Chambers. Den naturliga 

utgångspunkten är hemmet, där föräldrar och andra släktingar påverkar barnens fortsatta 

läslust. Barnen nämner att de får böcker i födelsedagspresent och/eller julklapp. Då 

barnen börjar skolan kommer samhället in i bilden med besök i skolbiblioteket. Den 

tredje faktorn är kamratkretsen, där barnen tipsar varandra och lånar av varandra. 

Utifrån dessa tre kontexter har Wåhlin och Asplund Carlsson valt att beskriva tre olika 

bibliotek: 

 

Familjebiblioteket Här finns sådana aspekter som högläsning när barnen var små, 

tillgången på böcker i hemmet samt böcker som fås i gåva (Wåhlin & Asplund 

Carlsson, s.81-82).  

Här sägs att de mest aktiva bokslukarna kommer från hem där högläsning förekommit 

aktivt och ofta, samt med läsande föräldrar (ibid, s. 93).  

 

 I Wåhlin och asplund Carlssons undersökning anses högläsning vara ett centralt inslag i 

barnets socialisation och omvärldsorientering (ibid, s. 97).  

I denna undersökning framgår att det mestadels är mammorna som läser för barnen. Ett 

annat mönster som går igen här är att i de hem där högläsning är och har varit en 

bristvara, är det vanligare att barnen läser annat än böcker, till exempel serietidningar. 

Två av barnen i denna undersökning lyssnar gärna på högläsning, men nämner 

serietidningar som viktig lektyr för dem.  Wåhlin & Asplund Carlsson frågar sig, rent 

hypotetiskt, om det kan vara så att serietidningen med sina pratbubblor är ett för många 

barn att stanna kvar i en muntlig berättarkultur som de inte fått tillräckligt av under sin 

uppväxt (ibid, s.110). Två pojkar som deltog i undersökningen ansågs ligga i riskzonen 

för att bli ickeläsare. Den ena killen kom från en familj med invandrarbakgrund, den 

andra hade svårigheter med att läsa och var därmed beroende av att någon läste högt för 

honom för att han skulle få sin läsupplevelse. För denne pojke blev 

serietidningsläsandet en viktig del i hans lästräning (ibid, s.110). När barnen lärt sig att 

läsa på egen hand ”pratades” det böcker i hemmet, med familj och andra släktingar.        

 

Kompisbiblioteket Hit hör tips och lån i kamratkretsen (ibid, s. 81-82). Här förekommer 

ett gäng pojkar i en fjärdeklass. Dessa var mycket intresserade av Wahlströms 

ungdomsböcker (De där med röda och gröna ryggar, vår anmärkning). Detta intresse 

hade startat året före när de andra i klassen varit hemma hos en av kompisarna i gänget 

och han hade fått sin pappas böcker som han fått överta.  De byter flitigt med varandra, 

både hemma hos varandra och i skolan. Barnen uppgav att de också fick eller köpte 

böcker själva. Således är kompisbiblioteket uppbyggt med både äldre böcker som gått i 

arv och som skänkts från familjebiblioteket till kompisbiblioteket och genom nyinköp.  

Wåhlin och Asplund Carlsson menar att pojkgänget i deras undersökning upplever sin 

läsning som en motkultur till den etablerade läsning och smak som förekommer på 

biblioteket och i skolan. Pojkarna yttrar sig också negativt om samhällsbiblioteket som 

de anser bara har tråkiga böcker. De anser sig t o m svikna då samhällsbiblioteket inte 

tillhandahåller den sorts böcker som pojkarna tycker om. En av pojkarna menar att ”där 

finns bara såna där klassiker, såna där stenåldersböcker”. Samtidigt anser Wåhlin och 

Asplund Carlsson att det går att dra slutsatsen att en av anledningarna till att pojkarna 

tycker om att läsa långserieböcker är att de vet att det retar de vuxna att de läser just den 

typen av böcker. Ju mer bibliotekarier och lärare framhåller sina ”klassiker” och 

”stenåldersböcker”, desto envisare håller dessa 10-11åringar fast vid att 

Wahlströmsböckerna är bäst (ibid, s. 120-122).  
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Samhällsbiblioteket Lån i skolan eller från folkbiblioteket. Tillgång till expertis i form 

av bibliotekarier och lärare (Wåhlin & Asplund Carlsson, s. 81-82). I sin undersökning 

har Wåhlin och Asplund Carlsson funnit att även de barn som betraktar biblioteket som 

en självklarhet och besöker det regelbundet uttrycker besvikelse över att inte kunna hitta 

vad de söker. En flicka i intervjun bär glasögon och blir tydligen retad för 

”glasögonorm” av kompisarna. Intervjuns sista fråga handlar om hur den bok skulle se 

ut som en författare skulle skriva på beställning. Flickan svarar då mycket bestämt: ”Då 

kan han skriva om mobbning”. Uppenbarligen har hon sökt på biblioteket men inte 

hittat det hon sökte. Flickan uttrycker tydligt att hon inte vill ha en skönlitterär bok med 

lyckligt slut utan mer en faktabok utan klart slut så att de som läser boken kan diskutera 

efteråt (ibid, s. 134-135). Wåhlin och Asplund Carlsson menar att bibliotekspersonalen 

spelar mycket liten roll i deras undersökning. Förklaringen tros vara dels att skolan tagit 

över, dels att kompisar tipsar varandra. De hänvisar till en då pågående avhandling av 

Göte Edström där han tittat på attityder och drivkrafter i referensarbetet på 

folkbiblioteken (ibid s.139-140).  

Resultatet av Wåhlin & Asplund Carlssons undersökning blev att det handlar mycket 

om lyhördhet och öppenhet från bibliotekariernas sida. Låntagarna lär sig vilken hjälp 

de kan räkna med när de kommer till biblioteket.  

 

4.4 Vår tillämpning av barnens tre bibliotek som teori 
 
Modellen av barnens tre bibliotek ser vi som relevant att använda vid analysen av 

empirin. Detta görs mot bakgrund av att Wåhlin och Asplund Carlssons undersökning 

skildrar en stor bredd vad gäller både institutioner och samhället i stort, såväl som 

enskilda individer i barnens närhet.                                                                                                       

Barn styrs i stor utsträckning av sociala sammanhang. Vi har tagit del av professor 

Roger Säljös tankar vad gäller det sociokulturella sammanhanget. Vi har valt att inte 

forska i våra respondenters sociokulturella bakgrund men vi anser ändå att det går att 

använda Säljös idéer rent generellt då vi talar om barn och deras vardagliga liv och 

sociala sammanhang. Vi menar att barnens tre bibliotek beskriver olika sociala 

kontexter där modellen är tillämpningsbar. Säljö skriver om primär respektive sekundär 

socialisering. Den primära processen inleds redan när barnen är små. De är då omgivna 

av människor till vilka de har en stark emotionell relation och agerar i samspel med 

dem. Här kan vi se en klar koppling till familjebiblioteket. Föräldrar läser högt för sina  

barn och tittar kanske på bilderna i en bilderbok samt pratar om vad de föreställer. Inom 

familjebiblioteket förekommer högläsning frekvent i Wåhlin och Asplund Carlssons 

undersökning. Författarna poängterar att de barn som läser mest kommer från hem där 

högläsning förekommer. Högläsning anses viktigt för att barnen ska utvecklas till läsare 

(Wåhlin & Asplund Carlsson, s. 93). Sekundär socialisering inträffar när barnen börjar 

skolan. Här ser det ofta helt annorlunda ut. Barnen har inte samma band till institutionen 

och lärare besitter inte samma djupa kunskap om individen som exempelvis föräldrarna 

gör (Säljö, 2000,s. 41). Vi menar att samhällsbiblioteket sorterar under denna typ av 

socialisering.   

 

Tyngdpunkten i vår undersökning ligger i att utröna om barnen läser faktaböcker på 

fritiden, men vi känner att eftersom barnen tillbringar en stor del av sin tid i skolan så 

har vi inte helt och hållet kunnat frångå skolkontexten.  

 

Anne Haas Dyson, USA-baserad forskare kring barns tidiga skrivande, hävdar att barn 

är medvetna varelser av kött och blod som lever sina liv i en komplex vardag. De gör 

medvetna val och väljer respektive väljer bort utefter premisser som pojkaktigt eller 

flickaktigt, ute eller inne, ”töntigt” eller ”häftigt” etc.  
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Barn är varken noviser som guidas in i läsandet av vuxna eller några som återuppfinner 

redan existerande kunskap. De är istället aktiva deltagare som gör medvetna val i en 

kultur som är i ständig utveckling (Dyson, 2007, s. 31). För oss är det ovisst hur mycket 

av detta som verkligen är barnens egen medvetenhet och hur mycket som uppstår under 

påverkan av ovannämnda aktörer. Givetvis påverkar barnen också varandra inom 

kompiskretsen.  

 

 
4.5 Modell av vårt analysverktyg 
 

För att tydliggöra hur vi ser på barns självvalda läsning presenterar vi en sociokulturellt 

grundad modell där ”Chambers läshjul” och ”Barnens tre bibliotek” förenas.  

 

 
 

 
 Figur 2 Modell av vår utgångspunkt för vår analys.  

I analysen av vårt material kan vi genom vår modell få en klarare bild över resultatet av 

vår undersökning och se samband mellan våra valda teorier. 

  

 
5 Metod 
 

Våra frågeställningar handlar om barns fritidsläsning. Vårt val av metod, kvalitativa 

intervjuer med barn, lämpar sig väl för våra frågeställningar samt vår teori. Vi har valt 

att med vår uppsats behandla barns fritidsläsning och vill öka förståelsen för barnens 

egna tankar kring sin läsning. Vi kommer också att diskutera de styrkor och svagheter 

som finns med den metod som vi har valt att använda. I detta kapitel kommer vi också 

att redogöra för hur vi har gjort vårt urval av de informanter som vi har intervjuat samt 

hur tankarna har gått kring hur vi ska intervjua barnen och arbetet kring intervjumallens 

frågor.  
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respons 
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Samhällsbiblioteket 
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5.1 Fokusgrupper 
 

Då vi ska välja metod inför en forskningsstudie bör vi försäkra oss om att den hänger 

nära samman med problemformulering samt frågeställningar.  

Denna uppsats behandlar barns uppfattning om sin egen fritidsläsning samt vilka 

faktorer som påverkar deras uppfattning. Vi hoppas kunna få en ökad förståelse för hur 

barn tänker kring sin självvalda läsning. Då man vill uppnå en förståelse för hur 

människor tänker och känner kring olika företeelser är det bästa sättet att använda sig av 

kvalitativa metoder. Då vår strävan är att uppnå just en sådan förståelse har vi ansett att 

det bästa sättet att ta sig an denna uppsats är genom det kvalitativa synsättet. Vi har valt 

att intervjua barnen. Detta val grundar sig i att vi är ute efter barnens egna uppfattningar 

och inte deras föräldrars eller andra vuxnas tankar om vad de tror är barnens 

uppfattningar. Barnen är individer och har olika åsikter om vad läsning är. Barns 

uppfattning om omvärlden ser olika ut och detta påverkar givetvis också deras syn på 

vad läsning är. Det är för oss oerhört angeläget att intervjuerna blir till samtal med 

barnen, att de ska känna ett sådant förtroende för oss att de vågar tala fritt ur hjärtat. 

Den kvalitativa forskningen ser den sociala verkligheten som något föränderligt i takt 

med individens uppfattning. Widerberg skriver att syftet med kvalitativa intervjuer är att 

använda sig av det direkta mötet mellan forskaren och intervjupersonen, det unika 

samtal som uppstår i just det mötet och sammanhanget (Widerberg, s.16). Den 

kvalitativa intervjun ger möjlighet för forskaren att följa upp och analysera 

intervjupersonens svar och forskaren kan skaffa sig kunskap och en förståelse för det 

fenomen som forskaren ämnat undersöka (ibid, s. 16). 

För att erhålla den kvalitativa intervjuns djup men samtidigt möjliggöra många utsagor 

om barns självvalda läsning fann vi att fokusgrupper skulle passa för undersökning. 

 

5.1.2 Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning 
 

Danska Merete Watt Boolsen beskriver olika tillvägagångssätt för de frågor inom 

samhällsvetenskapen där man vill beskriva sambandet mellan två eller flera variabler. 

Både det kvantitativa och det kvalitativa angreppssättet har som målsättning att finna 

orsaker och samband men medlen för att nå denna målsättning är olika. Kvantitet syftar 

vanligen på mängd, storlek osv. medan kvalitet mera beskriver olika egenskaper 

(Boolsen, 2007, s. 17). Både Widerberg och Boolsen tar upp att det tidigare inte ansetts 

som god ton eller vetenskaplig praxis att grunda ett helt forskningsprojekt på enbart 

kvalitativ data. Under senare år har dessa uppfattningar ändrats. I dag kan vi, när vi 

studerar undersökningar, se att de i regel innehåller båda elementen.  

 

Kvantitativa analyser kombineras med kvalitativa tolkningar, likaväl som att den 

kvalitativa analysen sätts in i ett sammanhang med hjälp av den kvantitativa 

informationen (ibid, s. 18-19). Vårt arbete med fokusgrupper öppnar här möjligheten att 

använda både kvalitativt och kvantitativt angreppssätt. 

 

5.2 Att intervjua barn 
 

Vi vill i detta arbete undersöka vad barnen väljer att läsa när de får välja själva samt om  

faktaboken har en plats i barnens självvalda läsning. Då ingen av oss har erfarenhet av 

att intervjua barn har vi läst in oss på hur vi kan gå till väga. Elisabet Doverborg och 

Ingrid Pramling Samuelsson har i sin metodbok för barnintervjuer, Att förstå barns 

tankar – Metodik för barnintervjuer (2000) gett oss bra nycklar för att komma igång 

med intervjuerna.  
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Att förstå barns tänkande är av stor vikt för alla som på något sätt arbetar med eller 

kommer i kontakt med barn. Barnintervjuer kan användas för att komma åt innehållet i 

barns tänkande (Doverborg & Pramling Samuelsson, s. 9). 

Barnens värld är en stor grupp i samhället, genom att lära känna barnens värld kommer 

vi att förstå en liten del av den komplexa kultur vi lever i.  

De uttryck som barnen förmedlar till oss vuxna säger de inte för att roa oss utan det är 

uttryck för hur deras värld ser ut, barns uppfattning om den värld som de lever i (ibid, s. 

10-11). Vi har valt att vända oss till barn mellan 9-12 år. Anledningen till detta är att 

denna åldersgrupp kallas för ”slukaråldern”. Enligt Wåhlin & Asplund Carlsson läser så 

gott som alla barn i denna åldersgrupp böcker. Flera är storkonsumenter (ibid, 1994, s. 

23). En uppfattning om slukaråldern är att barnen är ganska ”smala” i sitt läsande.  Vid 

denna ålder upptäcker många barn att det är roligt att läsa. Ofta hittar de då en bok som 

de tycker om och läser sedan samtliga böcker i denna genre eller långserie (ibid, s. 24). 

Denna bild stämmer dock inte riktigt överens med verkligheten. Visserligen är detta den 

största gruppen läsare, men den består av många barn som närmast kan beskrivas som 

mellanläsare. De läser en del, men inga ofantliga mängder. Det är främst mellanläsarna 

som brukar hålla sig till en specifik genre. De barn som brukar kallas slukarbarn är ett 

fåtal som läser väldigt mycket. Dessa rör sig ganska fritt mellan genrerna. Viktigt att 

komma ihåg när vi talar om barn i den här åldern, är att det är i denna grupp vi hittar 

flest aktiva läsare (Rodin, 2009, s. 16). 

 
5.3 Urval och avgränsningar 
 

I början av vårt uppsatsarbete hade vi lite tankar och funderingar kring hur vi skulle gå 

tillväga för att få tag i barn som skulle kunna tänkas vilja bli intervjuade om sin 

fritidsläsning. Första tankarna var att kontakta personal som jobbar på fritidshemmen på 

de skolor som finns i vår närhet. Det kändes som en bra tanke och en god idé. 

Anledningen till det var att vi tänkte det skulle vara lättare att intervjua barnen om deras 

fritidsläsning om det var utanför skoltid. Med närmare eftertanke så kände vi att det 

skulle vara svårt att genomföra. Fritidshemmen är inte en obligatorisk plats såsom 

skolan är. Av egna erfarenheter så vet vi att många gånger kan det vara så att barnen 

följer med kompisar hem efter skolan eller att det dyker upp något annat som barnet ska 

göra efter skolan. Personalen vet inte alltid hur många och vilka barn som verkligen 

kommer till fritids efter skolan, det kan ändra sig fort. Vi kände båda två att det 

smidigaste sättet för oss var att kontakta rektorerna på de två skolorna som vi valt ut och 

få lov till att göra intervjuerna på skoltid. Vi presenterade oss och talade om att vi var 

studenter från Bibliotekshögskolan i Borås och berättade om vårt syfte med vår studie.  

Båda rektorerna var positiva till vår undersökning och hänvisade oss vidare till berörda 

lärare. En av rektorerna tyckte att lärarna skulle ”tilldela” oss de elever som skulle vara 

med i studien. Från början hade vi tänkt välja ut slumpmässigt de antal elever som vi 

behövde till studien. Eftersom vi fick ett direktiv från en av skolorna så gjorde vi lika på 

de båda skolorna. Vi hade lite diskussioner om hur det skulle påverka vårt empiriska 

material om lärarna skulle välja ut informanterna. De känner barnen och vet vilka som 

är intresserade av att läsa och vilka som kanske har ett mindre intresse för läsning. De 

restriktioner som vi gav lärarna var att vi ville ha blandat med killar och tjejer. Vi ville 

också ha en blandning på läsvana, läsintresserade och mindre läsvana och de som inte 

elever. Vid förfrågandet hos lärarna delade vi också ut ett ”tillåtelsebrev” som de 

utvalda eleverna fick ta med sig hem till sina föräldrar.  

Alla barn utom ett som tillfrågades fick ett medgivande hemifrån. Det var bara en 

förälder som nekade och det var med anledning av att barnet inte ville låta sig 

intervjuas.  
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Vi har även haft diskussioner och haft ett kritiskt tänkande kring hur vårt material kan 

ha påverkats då vi har gjort intervjuerna på skoltid i skolan. Vid varje intervjutillfälle 

har vi påpekat att det är deras fritidsläsning, det som de väljer själva att läsa, som vi är 

intresserade av. Då barnen är en stor del i skolan och mycket av det som de läser och lär 

sig är i skolsammanhang så har det inte varit helt lätt att bara hålla sig till barnens 

fritidsläsning.  

Genusperspektivet, skillnaden mellan flickors och pojkars självvalda läsning, hade varit 

intressant men vi kommer inte att fördjupa oss i det. Det skulle behövas en egen 

magisteruppsats för en sådan studie.  

Antalet barn i våra intervjuer blev 28 stycken och blandat med killar och tjejer. Vårt 

empiriska material har vi fått från två skolor i den kommun som vi båda tillhör. Någon 

jämförelse mellan de två skolorna är inget som vi tänkt göra i detta arbete.  Inriktningen 

på barn i åldersgruppen 9-12 år har vi gjort för att det i denna åldersgrupp finns mest 

aktiva läsare. Denna åldersgrupp kallas även för slukaråldern.  

 
 5.3.1 Intervjuguide 
 
Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer bör man med fördel vara flexibel, vilket 

även gäller intervjuguiden. Intervjuguiden kan ses som ett stöd för minnet snarare än en 

färdig mall som ska följas till punkt och pricka (Roswall & Westerberg, s.30-31). 

Poängen med den kvalitativa intervjun är ju just att informanten ska kunna välja 

inriktning på frågorna. Ibland kanske man får hoppa över någon fråga i intervjuguiden, 

likaväl som att det ibland är nödvändigt att lägga till en fråga som från början inte finns 

med i guiden. Intervjuguidens utformning diskuterades flitigt, både sinsemellan och 

med handledaren. Vi har utformat guiden utifrån frågeställningarna och vårt syfte med 

denna uppsats. Frågorna är utformade för att i största möjliga mån följa 

frågeställningarna samt utifrån vår egen förförståelse.   

 
5.4 Genomförandet av fokusgruppsintervjuer 
 

Då all planering runt omkring fokusgruppsintervjuerna var färdiga och vi fått den 

mängd av barn som vi behövde bestämde vi i samråd med lärarna lämpliga dagar och 

tider som passade med skolan och barnen. Vi förklarade också för lärarna att vi ville 

intervjua barnen i små grupper om tre och tre för att de skulle känna att de inte satt 

ensamma med två helt främmande människor som de aldrig träffat förut.  

För att återknyta till Doverborg och Pramling Samuelsson så är det viktigt att det blir en 

bra kontakt med barnen och att de känner trygghet.  

Det är inte bara frågorna som är väsentliga utan också hur bra förtroende man får för de 

barn som man ska intervjua. Innan vi satte igång med att intervjua de barn som vi fått 

tillåtelse att intervjua så gjorde en av oss en provintervju. Att göra en provintervju innan 

”skarpt läge” är bra för att känna på hur intervjuguiden fungerar. Om man upptäcker att 

det behöver ändras på något så har man tid på sig att göra det. Ingen av oss har någon 

större erfarenhet av intervjuer med varken barn eller vuxna. Med facit i hand så skulle 

vi gjort fler provintervjuer för vi upptäckte att det tar några intervjuer innan det blir ett 

flyt och man känner sig varm i kläderna. Det är något som vi kan rekommendera andra 

att göra. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes vid två tillfällen, ett intervjutillfälle i 

april och ett intervjutillfälle i maj 2010. Totalt intervjuade vi tjugoåtta barn i grupper om 

tre och tre, vissa grupper blev fyra. Det blev totalt nio intervjuer. Vi upplevde att det 

fungerade bra med att intervjua dem i små grupper. Kontakten med barnen blev bra. 

Brev till föräldrarna om tillåtelse att intervjua deras barn hade vi skickat med barnen 

hem för påskrift och som de vid intervjutillfället lämnade till oss.   
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För att kunna få ut så mycket som möjligt och kunna koncentrera oss på samtalen med 

barnen spelades alla intervjuerna in med en diktafon. Vi talade om för barnen att vi 

skulle spela in intervjun men att det bara är vi som intervjuare som kommer att lyssna 

på inspelningen. Något vi också påtalat i ”tillåtelsebrevet” till föräldrarna.  

 

I denna magisteruppsats så har vi inte haft för avsikt att ta reda på barnens 

sociokulturella eller socioekonomiska bakgrund utan vi ville helt förutsättningslöst 

intervjua barnen, höra deras tankar, idéer och känslor inför läsning, framförallt deras 

fritids läsning. De uppgifter som vi tog av barnen var namn och ålder. Namn för att 

kunna särskilja dem vid transkriberingen. Vid citaten under analyskapitlet är samtliga 

namn fingerade. På den ena skolan tyckte lärarna att vi skulle presentera oss i 

klassrummet inför alla eleverna så alla visste vad som var i görningen på skolan den 

dagen. På den andra skolan blev det ingen presentation inför klasserna där kom eleverna 

till vårt tilldelade rum när tiden var inne.  

Inför varje intervju berättade vi för barnen att vi var studenter från Bibliotekshögskolan 

i Borås och vad som var syftet med intervjun. Vi var noga med att poängtera att vi ville 

veta vad de väljer att läsa på deras fritid men det var svårt hålla skolan helt borta då 

barnen tillbringar större delen av sin dag i skolan måndag till fredag. När vi beräknade 

hur mycket tid varje intervju skulle behöva räknade vi med 30 minuter. Varje intervju 

tog mellan 15-20 minuter beroende på hur barnen valde att öppna sig och berätta för 

oss. Efter varje intervju var vi noga med att tacka för att de hade velat ta sig tid att prata 

med oss. Desto längre tid tog transkriberingen. Den fick vi dela upp på flera dagar då 

man vid transkriberingen måste ha gott om tid och inte bli avbruten. Vi uppfattar det 

som barnen tyckte det var roligt att bli intervjuade och var nyfikna på vad vi ville dem. 

Ett och annat barn blev förvånade över att vi ”bara skulle prata om läsning”. De var 

oerhört tillmötesgående och pratade och diskuterade kring våra frågor på ett för oss 

väldigt intressant sätt. Under intervjun försökte vi tänka på att inte skynda på barnens 

svar utan att de fick god tid på sig att själv fundera på vad de ville svara. På den ena 

skolan gjorde vi ett antal intervjuer innan rast och sedan fortsatte vi efter rasten.  

Vid några tillfällen under de resterande intervjuerna så fick vi en känsla av att barnen 

hade diskuterat hur det hade varit under intervjun och vad de andra barnen svarat och 

vad vi frågat. Vid vissa tillfällen kändes det som barnen svarade på ett sådant sätt som 

de trodde att vi ville höra. Eftersom vi berättat att vi snart är färdiga bibliotekarier så 

kanske de vid vissa tillfällen svarat på ett sådant sätt som de tror att en bibliotekarie vill 

höra. Detta var något som vi båda tog upp när vi hade intervjuat färdigt och packade 

ihop.  

 
5.5 Metodens styrkor och svagheter 
 

Varje metod har sina för- och nackdelar. Vi har reflekterat och funderat över de styrkor 

och svagheter med den metod som vi valt att arbeta med. Eftersom vi har valt att inte 

fråga om sociokulturell och socioekonomisk bakgrund har vi fått en helt 

förutsättningslös och förhoppningsvis rättvisande bild av barns läsning. Vi mötte barnen 

i deras verklighet och detta gav oss chansen att skapa en bra relation med dem.  

Att vi kom till dem i deras vardag gav också utrymme för att de skulle kunna känna sig 

trygga och därmed våga vara sig själva under intervjun. Det var också fördelaktigt att 

pedagogerna valt ut barnen som skulle delta i undersökningen eftersom de känner 

barnen bäst. Kvalitativa intervjuer kan ge en ökad förståelse för hur barn tänker kring 

sin självvalda läsning. Detta menar vi kan vara de styrkor som metoden har. Vi menar 

att denna metod lämpar sig bäst för vår undersökning tack vare det som Widerberg 

beskriver, det unika mötet med varje barn och just detta barns funderingar kring läsning.  
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En svaghet med att intervjua barn kan vara att de inte svarar helt ärligt utan så som de 

tror att vi vill att de ska svara. Beroende på dels hur frågorna är utformade och dels 

intervjuarens uppträdande påverkar barnens vilja att svara på frågorna. Om frågan 

uppfattas negativt påverkas naturligtvis deras vilja att svara även den negativt.  

En negativ aspekt som vi upptäckte under intervjuerna var att en del individer var 

starkare än sina kompisar och tog för sig på deras bekostnad.  

Vid ett par tillfällen fick vi gå in och avbryta samt styra upp för att alla skulle få komma 

till tals. Då ingen av oss tidigare har erfarenhet av att intervjua barn upptäckte vi att vi 

gjort för få provintervjuer innan. 

 

5.6 Sammanfattning 
 

I det här kapitlet har vi redogjort för valet av den datainsamlings metod som vi använt 

till detta arbete, fokusgruppsintervju med kvalitativ inriktning. Vi ger en kort 

introduktion till kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är bra att använda då 

forskaren vill få en ökad förståelse för hur människor tänker och känner kring ett visst 

fenomen. Då vår önskan är att få ta del av barnens egna tankar och idéer är kvalitativa 

intervjuer att föredra. Vidare beskriver vi skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Idag är gränserna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning flytande och 

många undersökningar innehåller båda synsätten. Alla intervjuer kräver sina 

förberedelser. Vi ger en beskrivning av hur vi har förberett oss inför barnintervjuerna. 

Här har vi tagit stöd av Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelssons metodbok 

för barnintervjuer. Det är viktigt att barnen känner sig bekväma med den eller de 

personer som intervjuar. Vi redogör vidare för hur vi har tänkt kring urval och 

avgränsningar. Fördelar och nackdelar med de olika tankar som vi haft. Första tanken 

var att kontakta de barn som går på fritids efter skolan för att få intervjuerna efter 

skoltid. Av många praktiska skäl ansåg vi att det skulle bli för svårt att genomföra. 

Rektorerna på respektive skola kontaktades. Barnen valdes ut av lärarna.  

Antalet barn i vår studie blev 28 barn, blandat med tjejer och killar. Genomförandet av 

fokusgruppsintervjuerna skedde vid två olika tillfällen, första tillfället var i april och det 

andra i maj 2010. Intervjuerna gjordes under skoltid i samråd med lärarna. Vi 

intervjuade barnen i grupper om tre och tre, vissa grupper blev fyra, totalt nio intervjuer. 

Intervjuerna tog ca 15-20 minuter beroende på hur mycket barnen ville berätta för oss. I 

slutet av detta kapitel diskuterar vi de styrkor och svagheter som finns med den metod 

som vi valt att använda.  

 
6. Analys och resultat 

 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gjort vår analys med hjälp av vår teori. Redan vid 

respektive intervjutillfälle började arbetet med analysen att växa fram. Vår inläsning på 

vårt ämne och barnens berättelser startade en process som vi senare under analysarbetet 

har haft stor nytta av. Efter varje intervjutillfälle transkriberade vi intervjuerna så exakt 

som det gick. Utskrifterna inkluderade våra frågor och informanternas svar.  

Eftersom vi gjorde transkriberingen tätt efter intervjutillfället så hade vi fortfarande kvar 

minnet och känslan av intervjuerna, det var en hjälp då det kunde vara svårt att höra på 

inspelningen vad barnen sa. Deras kroppsspråk och mimik under intervjuerna gjorde att 

vi redan då började formulera en analys i tankarna. När transkriberingen av intervjuerna 

var klara gjorde vi en kartläggning av hur barnen hade svarat på våra frågor. Detta för 

att få en första bild över hur barnen svarat och om vi kunde se något mönster, fanns det 

något svar som var mer frekvent än andra.  
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Med hjälp av Chambers läshjul satte vi in intervjuguidens frågor i de olika delarna för 

att kunna göra en djupare analys av vårt empiriska material. Wåhlin och Asplunds 

studie Barnens tre bibliotek har vi också använt som teori till vårt arbete. Vi har gjort 

nio intervjuer med totalt tjugoåtta barn. 

Vi kommer att belysa de erhållna resultaten med representativa exempel och citat. 

Tillsammans ger dessa teorier en bild av vad som påverkar barns självvalda läsning. 

 
6.1 Studiens resultat  
 

De tjugoåtta informanterna bestod av tio killar och arton tjejer i åldrarna 9-12 år. Varje 

intervju startade vi med att be barnen berätta för oss vad de tänker på när de hör ordet 

läsning. De flesta svarade att de tänkte på böcker, skönlitteratur i första hand.  

En och annan svarade att de tänkte på bokstäver, tråkigt, trevligt och det är bra att läsa. 

Vi berättade också för barnen hur vi menade med läsning, läsning behöver inte bara 

vara att läsa en berättelsebok (skönlitterär bok) utan det kan vara att läsa på Internet, 

flingpaketet eller textremsan på tv. Då svarar Samuel 11 år: Då läser jag ju! Vår tanke 

när han svarade så var att han kanske nu började tänka på läsning på ett annat sätt.     

Chambers definierar läsning, eller ”Att läsa” som han kallar det, som ett helt drama. 

Det är inte bara ord och bokstäver på ett papper som ska tydas utan olika samverkande 

scener där barnen är delaktiga. Läsning är för Chambers liksom för oss en konstruktiv 

och värdefull sysselsättning.  

  

6.1.1 Att välja 
 

Det första steget i Chambers läshjul är att välja. För att kunna läsa en bok måste vi välja 

en bok. Innan vi kan prata om en bok måste vi ha valt en bok.  

 

Hur får ni tag på det som ni läser? 

 

Barnens svar visar att de mesta böckerna får de eller går till biblioteket och lånar. 

Men det förekommer också tips och lån från kompisar, syskon, skolbiblioteket. Ett barn 

svarar att de är med i en bokklubb och prenumererar på ett månadsmagasin. Johanna 

säger att hon går med sin mamma på bokrean varje år. Samuel nämner att han aldrig 

läser. 

 

Läser ni något annat än böcker? 

 

Här var det övervägande svar som att de läste på Internet och i tidningar (även 

inkluderat månadsmagasin och dagstidningar). Några barn nämnde annat som de läste 

på, till exempel flingpaketet, mjölkpaketet, skyltar, informationstavlan vid 

fotbollsklubben. När Samuel, som påstod att han aldrig läser förstod att även sådant som 

tidskrifter och Internet räknas fick han en riktig aha-upplevelse! ”Då läser jag ju!” var 

hans spontana kommentar. För honom var ordet ”läsning” förknippat med böcker, 

därför svarade han som han gjorde. Ville, 12 år, var den enda som läste på text-TV. Där 

kollade han fotbollsresultaten. 

 

När ni väljer själva vad ni ska läsa, vad väljer ni då? 

 

Här tänkte de flesta på skönlitterära böcker såsom Harry Potter, Twilight serien, Lasse-

Majas detektivbyrå, medan några fåtal nämnde YouTube på Internet och 
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fotbollsklubbens hemsida. Det som lockade var de långserieböckerna som finns för barn 

och ungdomar. 

Av de tjugoåtta barnen som vi intervjuade så var det bara ett fåtal som nämnde att de 

skulle välja en faktabok. Utifrån barnens svar så tolkade vi det som att de barn som inte 

tyckte det var så roligt att läsa var de barn som skulle välja en faktabok. 
 

Karin – Nu blev det tyst…. 

Karin – Jag tycker en del Siggeböcker är ganska roliga. 

Lena – Jag tycker att Lasse-Majas detektivbyrå är bra. 

Intervjuare – Finns det något annat som ni tycker är kul att läsa?  

Karin – Jag håller på och läser en hundbok. Hunden heter Viggo. Den handlar om en hund som 

kan gå vart som helst. Bor i en liten kartong. 

 

Lånar ni på biblioteket? 

 

Ett fåtal svarade att de aldrig gick till folkbiblioteket på sin fritid. Skolbiblioteket var 

alla informanter besökare till och det kan man se naturliga orsaker till. Det var lika 

många som gick till biblioteket ofta och de som gick ibland. Lena 9 år, Karin 9 år och 

Molly 9 år berättar att deras föräldrar tycker att det är viktigt att de läser så de går 

tillsammans med sina föräldrar med jämna mellanrum till biblioteket. Andrea, 10 år, 

berättar att hennes mamma går till biblioteket och lånar åt henne och hennes bröder. 

Själv går hon aldrig dit. Vi anser att det också kan vara negativt att välja eller i det här 

fallet välja bort.  

Enligt Chambers själv under ”Att välja” påstår han att naturligtvis påverkas barnen av 

andras åsikter om vad de ska välja, något som vi instämmer i helt och fullt. Blir de 

tillsagda av en vuxen att faktaböcker inte är ”riktiga” böcker så väljer de naturligtvis 

inte heller denna typ av litteratur. 

 
6.1.2 Att läsa 
 

Detta är andra steget i Chambers läshjul. Här menar Chambers att vi vuxna har ett 

ansvar att se till att barnen får tid till att läsa. Detta sker bäst genom att prata med 

barnen om det som de har läst och uppmuntra dem till att läsa mer, att lotsa barnen 

vidare och få dem att upptäcka nya stigar i läsandets värld. Något som Chambers skriver 

men som inte en enda av våra respondenter nämnde är att läsning kan förknippas med 

läxor. Läxor är ju något negativt för de flesta barn och kan på så sätt bidra till att läsning 

blir en plikt istället för något lustfyllt och roligt.  

 

När läser ni? 

 

Här svarar nästan alla att de läser när de går och lägger sig. De som inte läser mer än i 

skolan svarade att det är på läslektionerna som de läser. Men en och annan tyckte det 

var skönt att sätta sig med en bok när ingen annan var hemma eller när de inte hade 

något annat att göra. En av pojkarna läste hos tandläkaren medan han väntade. 

 

Var läser ni? 

 

Här har ju många svarat på frågan egentligen när vi pratade om när de läser. Den 

vanligaste platsen som de läser på är i sängen.  

Det förekommer också att de gosar ner sig i en fåtölj, lägger sig på golvet eller gör 

myshörnan mysigare och kryper in med en bok där. Här framkommer många olika 

ställen där barnen väljer att läsa.  
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Maria, 10 år, tycker att soffan är bäst. Tea, 10 år, uppger att om hon hittar en bok på ett 

bord så väljer hon den platsen att läsa också och får medhåll av Sara, 10 år, som helt 

enkelt kan kasta sig raklång på mattan och läsa. Sedan tycker dessa två att det allra 

mysigaste stället att läsa nog ändå är under täcket i sängen. Båda två uppger att det är 

skönt att sjunka in i en bok när klasskompisarna stimmar runt omkring. Även utomhus 

kan det vara mysigt att läsa om det är fint väder. En annan respondent, Tina, 11 år, säger 

att hon gjort i ordning en myshörna hemma med kuddar och täcken där hon brukar sitta.  

Pia, 10 år, har också en myshörna men påpekar att hon inte brukar läsa så ofta, bara om 

det behövs. Fast sedan medger hon att när hon väl börjat läsa så är det svårt att sluta.  

 
Maria – Soffan 

Tea – Den närmsta platsen jag hittar boken på. 

Sara – Ja, faktiskt, jag kan ligga på mattan och läsa. 

Tea – Mysigast är nog sängen. 

Sara – Ja, ligga under täcket och mysa lite. 

Tea - En fåtölj – en stor mysig som man sjunker ner i. 

Tea – Jag läser oftast när andra pratar – jag är så fast i boken så jag hör inte vad de säger. 

Sara– Ja, så blir det för mig också. För mig blir det så här att jag kan höra vad de andra säger 

men ändå koncentrera mig på boken liksom[….] 

Ni brukar alltid stå vid min plats när jag läser, ni vet, å då tänker jag att Amanda sa det[…] ja, 

men Jack sa det i boken liksom[…..] typ[…] 

Tea– Utomhus är skönt att läsa om det är fint väder. 

Sara – Inte om det blåser. 

Intervjuare – Typ som på stranden? 

Sara- Helst ska det vara solnedgång! 

Intervjuare – Härligt! 

Tina- Jag har en myshörna som jag sitter i med massor av kuddar och täcken. 

Pia – Jag sitter i sängen – eller i myshörnan. Fast jag har bara gamla böcker – fast jag brukar 

inte läsa så ofta. Bara när det behövs. 

Intervjuare – Är det när ni har fått någon uppgift i skolan då? 

Pia - Ja, men i matten får man läsa ganska så mycket. När det typ är svenska, so och sån’a saker 

– nä man vet ju att man lär sig saker av att läsa[…]. Så ibland när man väl har börjat läsa så kan 

man inte sluta. 

Intervjuare – Just det där att komma igång? 

Pia – Ja…. 

 

Tipsar ni kompisar varandra om bra böcker (eller andra sorters texter) att läsa? 

 

Här var det övervägande ”ja-svar” men tittar man på hur de svarat på frågan hur de får 

tag på det de läser så var det inte så många som tyckte att de fick tips från någon kompis 

eller lånade från kompisar. Peter, 10 år, svarade att han inte fick tips från kompisar.  

Peter anser att ”dom”, (antagligen tjejerna, vår anm) bara läste tjejböcker och det är ju 

tråkigt. Vi som intervjuare ställde följdfrågan om han inte hade några killkompisar som 

han kunde få tips av. 
”Peter – Ja, Oliver – fast han läser bara för sig själv”. 
Här är Erika och Saga, båda 11 år, snabba att haka på och beskriva Oliver, 12 år, som en 

som läser hela dagarna enligt Erika, och dygnet runt enligt Saga. Vid vår fråga om de 

hade andra intressen än fotboll svarad Peter att han spelade hockey också. Saga tyckte 

att det var roligt att vara med sina kompisar och att vara inne på datorn.  

Vi ställde frågan vad de gör på datorn. Saga svarade att hon är inne på BDB 

(Bilddagboken) men också MSN. Även dataspel såsom Sims3 nämndes. 

Under intervjuernas gång kommer vi in på hur barnen gör när de vill ta reda på något 

speciellt. Peter svarar att han brukar använda lexikon. Erika berättar att hon brukar söka 

på Google eller Wikipedia. Många av barnen säger att de använder Wikipedia.  
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De flesta barnen tycker att de hittar det som de är ute efter på Internet. Vidare kommer 

vi in på vilka sorts texter som de ”får lov” att läsa. Erika drar på sitt svar men Peter 

svarar att man får läsa allt möjligt utom fakta. Erika skjuter in att fakta får man bara läsa 

när man forskar. Här blev vi fundersamma på vad de menade. Saga tror det är för att man 

ska låta fantasin flöda.”Om man läser någonting om att de var på en äng med en massa 

blommor – då ska man försöka få upp en bild i huvudet. Det kanske inte lika lätt när det är 

faktabok.  
Då kanske det är någon bild brevid på tex en fjäril. Om de beskriver något med text och det är 

en bild brevid, påfågel tex, ja den är röd med små pluppar på, fast då kan man få en annan bild”. 

 

Intervjuare – Vad gör ni på datorn? 

Saga – BDB (Bilddagboken) 

Peter ser ut som ett frågetecken – BDB?? 

Saga svarar som om det vore den naturligaste sak i världen -Bilddagboken! 

Peter – Neeej… 

Saga pratar vidare och beskriver att de är på MSN också, och spelar Sims3 ibland. Här inflikar 

Erika att hon också brukar göra det. 

Intervjuare – Om ni vill ta reda på något speciellt? Letar ni efter det i böcker eller söker ni på 

Internet? 

Peter svarar att han brukar använda lexikon. 

Intervjuare – Vad bra! 

Erika berättar att hon brukar söka på Google eller Wikipedia. Många av barnen säger att de 

använder Wikipedia. 

Intervjuare – Du Saga? 

Saga - Använder också Google. 

Intervjuare – Finner ni det ni vill? 

Erika & Saga – Ja, oftast 

Vi frågar Peter om han kan motivera varför han tycker att det är tråkigt att läsa. Tycker han att 

det är svårt? 

Peter– Nä, jag tycker det är tråkigt! 

Erika svarar retsamt att har man en dålig bok så är det klart att det är tråkigt. 

Peter är arg för att han tycker att han hittat en dålig bok i skolan och inte får lov att byta den. 

Intervjuare – Får ni bara läsa berättelseböcker? 

Erika – Jag vet inte…. 

Peter– Vet inte[…] jag får läsa allt möjligt – fast inte fakta. Det får man inte läsa! 

Erika– Bara när man forskar 

Intervjuare – Varför får ni inte läsa det annars? Om man bara tycker det är roligt att läsa om 

något speciellt ämnet. 

Erika – Man måste lära sig att läsa en riktig bok! 

 
6.1.3 Reaktion/respons 
 

Det tredje steget i läshjulet. Den reaktion/respons som barnen får på det som de läst är 

viktigt för framtida läsning. Delar man med sig av det som man har läst blir läsningen 

en social aktivitet. Barnen delar med sig till sina kompisar. Även här är det viktigt med 

vuxenresponsen, att vi tar oss tid till att lyssna på det som de vill berätta om sin läsning. 

Nya frågor och funderingar kan ha dykt upp i samband med det som barnen har läst, då 

är det viktigt att vi som vuxna finns där som en resurs till diskussioner. Låt dem berätta 

för oss! Vi får här intrycket av att barnen i större utsträckning vill läsa faktalitteratur 

men hindras i sitt intresse då de uppmanas att läsa ”rätt” böcker och ”riktiga” böcker.  
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Är det något speciellt som ni tycker om att läsa? 

 

Sara, 10 år, berättar att hon gärna läser ungdomsböcker trots sin låga ålder. 

Vi frågar om hon är en van läsare och hon svarar något förvånande att hennes föräldrar 

var oroliga att hon inte skulle lära sig läsa när hon var liten. 

 ”Plötsligt en dag, tror det var på min storasysters födelsedag, så typ, bara kunde jag läsa 

liksom”. 

Sara läser mycket skönlitterära ungdomsböcker. Tea och Maria, båda 10 år, läser 

blandat, både barn- och ungdomsböcker.  

Tea resonerar vidare att ibland när hon vill vila ut vill hon ”bara ta en enkel bok” Maria 

svarar att ”det gör jag med – som en bamsetidning”. 

Så här uttryckte sig Pia, 10 år när vi kallpratat lite om läsning och vad man gillar att 

läsa: 
 

Pia – Det är svårt att hitta böcker som passar sig själv. 

Intervjuare – Vad är det för typ av böcker du har läst när du har läst? 

Pia – Serietidningar, äventyr och faktaböcker. Det finns ju inte bara på Internet – det finns 

mycket i faktaböckerna också. Ibland tar man bara en bok utan att kolla vad det är, så tänker 

man att jag måste läsa nästa bok också. 

Intervjuare – Du läser faktaböcker – är det något speciellt du läser om då? 

Pia – Jag läser mycket om djur. Det blir väl mest katter eftersom jag har haft katter i snart sex 

år. Tre stycken har jag. 

 

Simon, 11 år, säger att han gillar en serie som handlar om Teodor Månar. Den handlar 

om en historisk person. Där får man veta mycket om historia och det är en spännande 

bok. Det är ett äventyr och allt är inte sant men det är ändå mycket historia.  

Han läser mycket faktaböcker också. Oliver tycker om att läsa, fantasyböcker som 

Eragon och Vargbröder. Simon tycker också om denna typ av litteratur.  
 

Simon - Typ Sebastian D’arc. En engelsk bok. Fast det finns bara tre i serien, den kommer ju 

strax, den tredje. Men i Teodor Måne finns det 14! 

 

Simon gillar långserieböcker och gärna historiska sådana. Kalle, 12 år, svarar att han 

[…]”kollar mest på film och sån´t”. Kalle spelar även onlinespel på Internet och där 

kommunicerar han genom att skriva till de andra som spelar samtidigt. 

Andrea nämner här att hon aldrig tipsar själv men att hon kan få tips under 

redovisningarna i klassen. Detta anser vi vara en reaktion från den som redovisar och 

respons från de som lyssnar.  

 
6.1.4 Vuxenstödet 
 

Vuxenstödet är det centrala i Chambers läshjul. Här passar alla de tre andra stegen in. 

De är flytande och går in i varandra. Vi vuxna är de som ska leda barnen framåt och 

uppmuntra dem i deras läsning. Som Chambers säger under ”Att läsa” är det inte så 

enkelt att bara för att barnen läser stora mängder skönlitteratur och gillar långserier så är 

det inte säkert att de därför kan anses som goda läsare. Chambers gör liknelsen att 

läsning på detta sätt innebär att man läser som om jorden är platt. Barnen får ingen 

uppfattning om hur världen runt omkring ”ser ut”. Vi har inte haft som ambition att 

fråga barnen om deras bakgrund eller familjerelationer men vi har ändå genom våra 

intervjuer med barnen fått deras spontana svar där de berättar för oss hur deras föräldrar 

läser för dem. Intervjuutdraget som följer nedan tycker vi är talande för hur ett 

vuxenstöd kan ge barnen lust till att läsa, barn och vuxna utnyttjar något som de gillar 

gemensamt. 
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Simon – Ibland läser jag Ny Teknik och Vetenskapens värld som mamma prenumererar på 

Kalle – Förut läste jag mycket serietidningar men inte så mycket längre. 

Intervjuare – Jaha 

Simon – Det gör jag också, fast inte så mycket. När jag var riktigt liten så satt jag med pappa i 

sängen och kollade på när han läste, det var så trevligt. Det är inte svårare att läsa 

berättelseböcker men det är trevligare när någon läser. 

Intervjuare – Ja, det är mysigt! 

Kalle – Jag läste mest Bamse, Kalle Anka och såna där när jag var mindre. 

Simon – Fast jag och pappa, ibland läser vi historiska böcker tillsammans för då kan vi prata 

om dem. 

Intervjuare – Kul! 

 
6.2 Barnens tre bibliotek 
 

De flesta barnen hänvisar till det som Wåhlin och Asplund kallar för kompisbiblioteket. 

Det minst frekventa verkar vara samhällsbiblioteket. Många av barnen säger att de 

sällan eller aldrig besöker folkbiblioteket. Andrea säger att hennes mamma går istället 

för henne. Viktoria brukar gå till folkbiblioteket om hon inte hittar det hon vill ha på 

skolbiblioteket. Till skolbiblioteket går barnen för att de är tvungna. Trots att det 

förekommer ”fri” läsning i skolan så anser vi att det är en ålagd uppgift såtillvida att 

barnen måste läsa något. Frivillig är uppgiften för att de får välja själva vad de vill läsa.  

Här tycker vi att gränsen mellan framförallt kompisbiblioteket och samhällsbiblioteket 

är flytande, eftersom barnen lånat en bok i skolbiblioteket, det vill säga 

samhällsbiblioteket men redovisar i klassen, kompisbiblioteket.   

 
6.2.1 Familjebiblioteket 
 
Flera av barnen nämner att de köper böcker eller får dem i present. Detta passar då in 

under kategorin familjebiblioteket. En av pojkarna i intervjun, Peter, upplevde ett tvång 

hemifrån att han måste läsa böcker. Han tyckte att hans mamma tvingade honom.  

Detta kan för oss ses som ett, om än missriktat, vuxenstöd. Kanske känner denna 

mamma en oro över att hennes son inte vill läsa och försöker uppmuntra honom till 

läsning men hennes försök misstolkas och upplevs som jobbigt av Peter. Här ser vi 

också en koppling till aspekten Reaktion/Respons.  

Vuxenstödet blir negativt då mamman kanske i all välmening försöker ”tvinga” honom 

att läsa och Peter reagerar också negativt och responsen blir att han tycker att det blir 

tråkigt och jobbigt när hans mamma köper böcker till honom. 

 
6.2.2 Kompisbiblioteket 
 

Något som framgår mycket tydligt i både Wåhlins och Asplund Carlssons undersökning 

och i våra intervjuer är att det mest stimulerande vad gäller barns val av fritidsläsning är 

kamratkretsens tips och rekommendationer.  

Men här finns också en risk för utanförskap. Om någon har en avvikande åsikt om hur 

bra boken är, alternativt att denne någon inte tycker om boken och kanske uttrycker sig 

negativt om den, så kan han/hon löpa risk att inte komma in i kompiskretsen. Fast å 

andra sidan så kan detta också leda till att man får igång en dialog som kanske leder till 

att nya titlar hamnar i kompisbiblioteket.        
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6.2.3 Samhällsbiblioteket 
 

Vad kan då samhällsbiblioteket erbjuda som de andra inte har? Bredden och 

alternativen och det lite mer avvikande och udda. Detta bibliotek anses också som det 

enda ”riktiga” av dessa tre i Wåhlin och Asplund Carlssons undersökning. Detta 

bibliotek bygger på kulturpolitiska mål, tillförs medel utifrån och har en uppgift i 

samhället i stort, nämligen att vara offensivt och aktivt. Samhällsbiblioteket måste hitta 

kanaler till de två andra biblioteken och samverka med dem. I vår undersökning har 

tjugofyra av tjugoåtta barn besvarat frågan om de lånar direkt på biblioteket.  

Åtta går till folkbiblioteket regelbundet och lika många ibland. Två stycken går aldrig 

dit och sex stycken svarar att de går till skolbiblioteket. Ofta har de lånat en bok i 

skolbiblioteket som de tyckte om och går till folkbiblioteket för att leta efter fler böcker 

av samma författare. Av de två som aldrig går dit svarar Andrea att hennes mamma går 

dit istället och lånar böcker åt alla syskonen i familjen.  

 

6.2.4 Diskussion 
 
Wåhlin & Asplund Carlsson har tillsammans med Chambers fått oss att förstå att 

läsning blir ett sammanhang och en social aktivitet i flera olika processer. Med den 

kunskapen och barnens utsagor så har vi skaffat oss en större förståelse för barns 

självvalda läsning, synen på läsning och vad läsning kan vara. Man kan säga att barns 

läsning kan delas upp i tre olika kulturella miljöer, hemmet, kompisgänget och 

skolan/biblioteket. Dessa tre kulturer både samarbetar och motverkar varandra. 

Skolan/biblioteket står för en mångfald som hemmet saknar. Däremot har hemmet och 

kompisgänget en gemensam litterär kanon bestående av långserieböcker som ofta kan 

ses som motkultur till de läsideal som skolan/biblioteket har satt upp. Detta ser vi också 

i våra intervjuer då flera av barnen har rekommenderat exempelvis Vargbröder och/eller 

Tre-böckerna till varandra. Emil uppger att han aldrig brukar rekommendera böcker 

själv, men att han blivit tipsad om Laura Trenters böcker. Wåhlin & Asplund Carlsson 

menar att alla dessa tre bibliotek vart och ett har sin egen positiva särart.  

Naturligtvis är det positivt om böcker och läsning ingår som ett inslag i familjens 

sammanhållning (Wåhlin & Asplund Carlsson, s.152). 

 

I vår undersökning framgår att de allra flesta av barnen har ett stöd hemifrån i sin 

läsning. I de hem där föräldrarna själva läser finns tillgång till böcker för barnen. 

Visserligen finns undantag, så även i vår undersökning. En av våra respondenter uppger 

att hon är ganska ensam om att läsa i sin familj. I de hem där föräldrarna själva läser 

finns tillgång till böcker för barnen. Den gemensamma nämnaren är gemenskapen. 

Läsningen anses vara en stund för stressade föräldrar att umgås med sina barn och 

känna närhet och gemenskap. I vår undersökning uppger framförallt Simon att han och 

hans pappa delar läsupplevelsen av en historisk bok och sedan diskuterar kring den. Han 

nämner också att redan när han var liten tyckte han att det var mysigt att sitta i sängen 

och titta på när föräldrarna läste. Det blir ett tillfälle för honom att känna gemenskap 

med sin pappa genom att de delar ett intresse.  

Vidare diskuterar Wåhlin & Asplund Carlsson bibliotekets vara eller inte vara. 

”Efterfrågan, kvalitet eller stängning” (ibid, s.169). I ett extremt efterfrågestyrt bibliotek 

skulle de som anses som lässvaga inte ha mycket att hämta.  

De stora gruppernas önskemål skulle styra. Däremot i ett kvalitetsstyrt bibliotek, som 

även innehåller lättlästa böcker, så kallad LL-litteratur. Förutsättningen är då 

naturligtvis att stöd till minoritetsgrupper ingår i kvalitetsbegreppet. Tyvärr finns inte 

mycket faktalitteratur av denna typ.  
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Kvalitetstänkandet måste hela tiden gå hand i hand med en lyhördhet för vad barnen 

själva frågar efter (Wåhlin & Asplund Carlsson, s.169-170). En tanke som slår oss i 

samband med detta är om samhällsbiblioteket har överlevt sig själv i sin nuvarande 

form. I Wåhlin och Asplund Carlssons undersökning talas om att flera av informanterna 

kände sig svikna av samhällsbiblioteket. Våra informanter på landsbygdsskolan 

använder på sin höjd samhällsbiblioteket/folkbiblioteket som ett tidsfördriv medan de 

väntar på bussen. Som nämns ovan så kan de kanske leta efter böcker av någon 

författare de tidigare lånat på skolbiblioteket, men de känner sig inte hemma på 

folkbiblioteket. Vad detta beror på har vi inte forskat vidare i, men helt klart är att 

barnen i vår undersökning i möjligaste mån undviker samhällsbiblioteket. 
 

Många av våra respondenter skulle kunna klassas som mellanläsare. Mellanläsaren läser 

gärna men har även andra intressen som konkurrerar med läsningen och ibland anses 

viktigare. Flera av våra respondenter nämner att de ägnar sig åt annat, såsom dans, spela 

ett instrument eller utöva en sport. Detta var framförallt tydligt på landsbygdsskolan där 

flera elever spelar fotboll. De kompletterar sina intressen genom att läsa om dem. Flera 

stycken uppgav att de själva eller deras föräldrar prenumererar på faktatidskrifter som 

exempelvis ”Goal” ”Illustrerad vetenskap eller ”Ny teknik”. Inte en enda nämner dock 

att de läser faktaböcker. Något motsägelsefullt tycker vi. Något som vi anser märkligt är 

att det tycks råda en attityd på en av skolorna att faktaböcker inte är ”riktiga” böcker. 

Det sägs i en av intervjuerna att barnen bara får läsa faktalitteratur när de forskar och att 

de ska läsa ”riktiga” böcker. Vi finner denna attityd gentemot faktalitteraturen mycket 

tråkig! Det tycks dessutom vara en djupt rotad attityd, att döma av den litteratur vi 

använt oss av i detta arbete. Då kan vi återknyta till Nasiells resonemang om fakta- 

respektive skönlitteratur. Här görs en tydlig skillnad mellan skönlitterära böcker, som 

anses som de ”vanliga” medan faktaböcker är ”den nya formen”. Dock pekas i samma 

avsnitt på att faktaböcker är viktiga. För vår egen del anser vi att en del barnlitteratur 

mycket väl skulle kunna anses som faktalitteratur, trots att själva berättelsen handlar om 

en fiktiv figur, som satts in i en faktastyrd situation.  

Hit räknar vi sådant som ”Linnéa i målarens trädgård” samt böckerna om ”Halvan”.  

Dessa böcker är klassade som skönlitteratur på de flesta bibliotek. Då kommer vi in på 

diskussionen som nämnts ovan, att gränsen mellan skönlitteratur och faktalitteratur 

många gånger är flytande. Utifrån barnens utsagor fick vi uppfattningen om att de var 

styrda över vad som räknades som en riktig bok och vad de skulle läsa. Om det är så att 

det finns en sådan attityd tycker vi det är tråkigt att faktalitteraturen inte räknas som en 

riktig bok eller riktig läsning. Att läsa en bok för sitt eget höga nöjes skull bör 

uppmuntras snarare än att motarbetas. Om det sedan är en faktabok om mopeder eller en 

skönlitterär bok ska inte spela någon roll tycker vi. En annan genomgående linje som vi 

tyckt oss märka är att de barn som läser ofta och mycket gärna letar fakta på nätet 

medan de som kan anses som läsovilliga oftare läser en bok när de vill ta reda på fakta. 

Detta framkom tydligt under intervjuerna. Flera av respondenterna tycker om att spela 

fotboll. Enligt den rådande synen på faktalitteraturen så skulle dessa respondenter inte 

få lov att läsa en biografi över Zlatan eller David Beckham för nöjes skull, då denna typ 

av litteratur kan klassas som fakta. Faktaboken och skönlitteraturen kan fungera som 

komplement till varandra, både i skolkontext och som fritidsläsning. Dessutom är det en 

demokratisk rättighet att läsa vad man vill, oavsett om man är barn eller vuxen.  

Det kan inte anses rimligt i en demokrati att pedagoger och bibliotekarier ska kunna ha 

synpunkter på vad bibliotekens medier kan användas till och vad läsning egentligen är.  

I vår undersökning dök det upp en åsikt i samtalen med barnen att ”man ska läsa riktiga 

böcker”. Efter att ha sökt på ”riktiga” böcker framgår det att många jämför med 

läsplattor och e-böcker och nämner då ”riktiga” böcker som sådana tryckta på papper, 

med hårda pärmar och innehållsförteckning.  



40 
 

Riktiga böcker är, enligt barnens utsagor, skönlitterära böcker. Faktaböcker räknas inte 

in i barns läsning. Något av barnen uttrycker att faktaböcker får man bara läsa när man 

forskar. Denna inställning till faktaböcker tycker vi är tråkig. I vår litteraturgenomgång 

har vi också märkt av den attityd som finns riktad mot faktaboken. Många förespråkar 

att det kan finnas en balans mellan skönlitteratur och faktalitteratur. Doiron menar att 

början till ett läsintresse inte behöver börja med en skönlitterär bok. Det finns olika 

alternativ till läsning. Det tycks råda en intressekonflikt inom forskningen vad gäller 

faktalitteratur kontra skönlitteratur för barn. Denna attityd har också visat sig i den 

litteratur vi använt för vårt arbete.  

 

Framförallt de respondenter som deltog i Mauritzons och Wijks undersökning hade 

många gånger stött på denna i vårt tycke tråkiga attityd gentemot faktalitteraturen. 

Nikolajeva och Nasiell, anser att faktalitteraturen inte går att diskutera samtidigt som 

skönlitteratur och framställer faktalitteraturen som något annorlunda, medan Elsa 

Gómez och Lars Wolf ivrigt försvarar faktalitteraturen för barn och pekar på dess 

fördelar. Gómez menar att gränserna mellan facklitteraturen och skönlitteraturen är 

flytande.  Här kommer också frågor om vem det är som ska bestämma över vad barn 

ska läsa. Vuxnas syn på vad som är en riktig bok avspeglar sig naturligtvis på vad det är 

barnen väljer att läsa. I vår undersökning har vi bara fokuserat på vad barnen berättat för 

oss. Vi har inte gjort någon undersökning om hur pedagogerna eller (skol)bibliotekarier 

har för inställning till den litteratur som barn väljer att läsa. Är det så att den attityd som 

går att skönja genom barnens utsagor existerar tycker vi det är viktigt att detta 

uppmärksammas och att en attitydförändring kommer till stånd. 

 
6.3 Sammanfattning av analys och resultat 
 

I detta arbete fokuserar vi på barns självvalda läsning på fritiden. Under arbetets gång 

har det varit svårt att enbart hålla sig till respondenternas fritidsläsning. Då barnen är en 

stor del av dagen i skolan så sker mycket av det de läser och diskuterar med varandra 

under skoltid. Vi kommer här att göra en sammanfattning av vår analys av det empiriska 

materialet samt besvara våra frågeställningar. 

 

Arbetets första frågeställning var: 

 

- Vad väljer barn att läsa på sin fritid? 

 

I resultatet av vår studie visade det sig att så gott som alla valde att läsa skönlitteratur. 

Då vi kommer in på vilka böcker som läses mest så är fantasygenren mycket 

representerad just nu. Barnen nämner serier som Eragon och Vargbröder och, 

naturligtvis, Harry Potter. Annat som nämndes frekvent var Treböckerna och Laura 

Trenters deckare för barn. Även Twilightserien är mycket populär för tillfället. Denna 

likriktning tror vi beror på att kompisbiblioteket är det som är mest representerat i vår 

teori. I denna ålder börjar grupptrycket göra sig påmint. Vi kan ana att eftersom barnen 

redovisar inför hela klassen, men också pratar en hel del sinsemellan, så kommer det 

fram åsikter om vilka böcker som är ”bra”.  

I Wåhlin och Asplund Carlssons undersökning såväl som i vår undersökning kommer 

det fram att om man har en annan åsikt och inte anser att boken är bra, så ska man 

kanske inte nämna det, då det i värsta fall kan leda till utanförskap. Chambers berättar 

att då han ”uppfann” sitt ”Läshjul” satt han med i en grupp som diskuterade vad läsning 

var. Det gemensamma svaret blev att påverkan var den främsta faktorn till att de tyckte 

som de tyckte.  
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Alla i gruppen hade det gemensamt att de påverkades av vad människor de tyckte om 

och respekterade ansåg.  De lyssnade på vad dessa människor hade att säga. Så ser vi 

också ett mönster i vår undersökning. Naturligtvis tycker barnen om sina föräldrar och 

lyssnar på dem. Någon uppgav att hon själv aldrig besöker folkbiblioteket utan att 

hennes mamma gör det och lånar böcker åt henne och hennes syskon. Respondenten 

uppger att hennes mamma vet vad hon gillar och lånar bra böcker. Överhuvudtaget 

verkar samhällsbiblioteket vara det minst frekvent besökta av de tre biblioteken. Varför 

det är så fick vi inte riktigt klart för oss. Ett tag funderade vi på om det kunde bero på 

det geografiska avståndet för eleverna på landet men sedan förkastade vi den tanken då 

eleverna i staden svarade likadant. Om de hittar en författare de tycker om så går de till 

folkbiblioteket för att leta efter fler böcker av samma författare.  

Barnen på landsbygdsskolan uppger också att de använder folkbiblioteket som 

tidsfördriv medan de väntar på bussen. Många av eleverna går till skolbiblioteket för att 

de är tvungna. I Wåhlin och Asplund Carlssons undersökning framkom sådana tankar 

som att elever i samma ålder rentav kände sig svikna av samhällsbiblioteket då detta 

inte tillhandahöll den sortens litteratur som barnen i den undersökningen ville ha, utan 

bara ”klassiker” och ”stenåldersböcker”. Vi har inte forskat vidare i denna fråga.    

 

Som andra punkt i vår frågeställning tog vi avstamp i faktalitteraturen:   

 

- Vilka skäl anger barnen till att de läser faktaböcker? 

 

Inga skäl alls angavs av den enkla anledningen att barnen inte tycks läsa faktaböcker på 

fritiden men däremot förekommer faktatidskrifter ganska flitigt i diskussionerna under 

intervjuerna.  

Barnen antyder att faktaböcker bara får läsas i samband med forskning i skolan. Under 

den tid som avsatts för så kallad ”fri” läsning uppmanas barnen att läsa ”riktiga” böcker 

istället. Barnen odlar sina intressen på fritiden och läser då gärna tidskrifter inom det 

ämne de är intresserade av. Undantagen är Simon och Pia. Simon återvänder hela tiden 

till sitt stora historieintresse som han tycks ha gemensamt med sin pappa och därigenom 

uppmuntras till att läsa olika faktaböcker om historiska händelser som han och pappan 

sedan pratar om.   

Pia har sina katter som hon tycker mycket om och tycker att hon hittar mycket roligt i 

faktaböcker också. Hon läser inte enbart om djur utan allt möjligt.  

 

Tredje och sista punkten i vår frågeställning var: 

 

- När och var läser de på fritiden? 

 

På denna fråga svarar de flesta att de läser på eftermiddagen eller kvällen i sängen som 

en stunds avkoppling och för att det är roligt. Många av dem nämnde att deras föräldrar 

läst för dem när de var små och eftersom de tyckte att det var mysigt så har de fortsatt 

att läsa. I resultatet framgår att de flesta tycker att det absolut mysigaste är att läsa i 

sängen på kvällen innan de somnar. Två av tjejerna, Tea och Sara, tyckte att det lätt blir 

stimmigt i klassen i samband med den fria läsningen och då är det skönt att kunna 

sjunka in i sin bok och koppla av en stund. Pia däremot tyckte att det var svårt med 

koncentrationen när klasskompisarna försökte prata med henne samtidigt som hon ville 

läsa sin bok.  

De teorier som vi använt oss av har hjälpt oss att se fenomen som vi inte annars skulle 

ha sett. Chambers läshjul inspirerar till att se läsning som en aktivitet med flera olika 

händelser, en social aktivitet och process. Chambers läshjul har hjälpt oss att få in 

informanternas utsagor i ett sammanhang.  
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Vi har fått klart för oss att vuxenstödet är viktigt, som också är den centrala delen i 

Chambers läshjul. Vi har lärt oss att se de samverkande faktorer som finns för hur barn 

väljer när de ska läsa. De samverkande faktorerna är vilket utbud som erbjuds, tid till att 

läsa och samtal om det som har lästs eller ska läsas. Det är viktigt med en reaktion och 

respons från de vuxna till barnen. De vuxnas attityd och inställning till vad barnen läser 

påverkar i hög grad vad barnen väljer när de ska läsa. Genom att förbättra den yttre 

miljön kan även den inre miljön förbättras och därmed ge barnen mer uppmuntran för 

det som de läser. Chambers läshjul ger inspiration och blir ett verktyg till att öka 

läslusten hos barn. Wåhlin & Asplund Carlssons Barnens tre bibliotek visar mer konkret 

på ett sammanhang, vart barnen vänder sig när de ska få tag på något att läsa. De 

förändringarna som vi kan se tydligt är att det finns fler arenor att läsa på.  

Nya medier som konkurrerar med barn och ungas uppmärksamhet. Genom vår 

undersökning har vi fått ta del av hur en liten del av verkligheten är. 

 
7. Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion mellan vårt resultat och den tidigare 

forskningen. Vi kommer också att föra en diskussion kring metod och manualens 

utformning.   

 
7.1  Resultatet i relation till tidigare forskning 
 

Dayton-Sakari och Jobe nämner faktalitteratur i samband med sin undersökning av 

motvilliga läsare. I samband med detta nämns fyra olika termer, action, minutiae, 

camouflage och facts in fiction. I den första kategorin finns de barn som egentligen kan 

men inte vill läsa. Dessa barn utövar ofta någon fysisk aktivitet som tar tid från 

läsningen. Här ser vi en koppling till vår studie. Många av pojkarna svarade att de inte 

läser mycket böcker men gärna sportmagasin/tidskrifter. Många av dem spelar fotboll 

på fritiden. Kategori nummer två, minuitae, har vi svårt att knyta till vår undersökning. 

Detta kan bero på våra frågeställningar och vårt sätt att intervjua.  

Under kategori tre, kamouflage, återfinns barn med någon form av läshandikapp. Detta 

vet vi inget om då syftet med vår undersökning inte har varit att fördjupa oss i barnens 

eventuella läshandikapp. Kategori fyra facts in fiction nämns de barn som letar efter 

fakta då de läser skönlitteratur. Några av barnen i vår undersökning uppgav att de tyckte 

det var tråkigt att läsa skönlitteratur och att de hellre bläddrade i en tidskrift. Denna typ 

av läsare väljer oftast biografier eller dokumentärer. Dayton-Sakari och Jobe menar att 

behovet av faktalitteratur är större idag än någonsin tidigare. 

Vent och Ray är inne på samma linje som Dayton-Sakari och Jobe. De upptäckte ett 

visst ointresse bland barnen gällande denna typ av litteratur. En av orsakerna till att 

barnen inte var intresserade var att böckerna ansågs vara för svåra att läsa, då de är 

annorlunda uppbyggda än en skönlitterär bok. Dessa tankar har också Elsa Gómez, som 

anser att om barnen inte får träna på att läsa faktaböcker redan i tidig ålder kan detta 

leda till svårigheter senare i livet. Om man inte redan som ung får bekanta sig med 

denna typ av texter kan man som vuxen få problem att förstå teoretiska resonemang. 

Hon menar att vårt samhälle idag är beroende av vetenskap och industri, alltså måste vi 

helt enkelt kunna behärska denna typ av texter vare sig vi vill eller inte.  

Även Lars Wolf uttrycker sin oro över att faktalitteraturen har hamnat helt i skuggan av 

skönlitteraturen.  

 

I den litteraturgenomgång vi gjort finns det röster inom forskningen som menar att det 

finns undersökningar som bevisar att barn väljer faktalitteratur om de får välja själva. 
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Doiron är en av dem som menar att det är så. I vårt empiriska material var det inte 

många barn som nämnde just faktaböcker som första val. Det kan bero på många 

orsaker, vårt sätt att ställa frågorna till barnen, barnen kanske har påverkats av att de ska 

läsa rätt sorts litteratur. Sandin noterar i sin undersökning att det viktigaste för barnen 

var boktips i kompiskretsen. Hon noterar också att barnen tycktes lita på sina kompisar 

och att man i kompiskretsen läste samma eller likartade böcker. Dock var det enligt 

barnen den personliga smaken som styrde bokvalet och inte kompisarnas åsikter. Ett 

barn i Sandins undersökning menade att om kompisen inte delade ens åsikt om en bok 

så kunde detta leda till ett visst utanförskap.   

Ett annat barn nämner också en avvikande åsikt. Hon hade fått tips av en kompis om en 

spännande bok. Flickan läste boken och frågade när den började bli spännande. Svaret 

blev: ”Det är den ju hela tiden”.  

 

Det vanligaste pratet om böcker verkade gälla just boktips, men barnen pratade också 

med sina kompisar om sådant som de inte förstått i böckerna. Dock var det endast de 

”bra” böckerna som diskuterades.  

Det framgick att barnen valde böcker på olika sätt. För några var det titeln och 

framsidan som avgjorde vilken bok de ville läsa, medan andra läste på baksidan av 

böckerna. Inget av barnen i denna undersökning vände sig till föräldrar, bibliotekarie 

eller lärare för att få boktips (Sandin, s.42). Även en av våra respondenter, Anna, 

uttryckte en viss skepsis ibland vad gällde åsikten om en rekommenderad bok. Flera 

andra hade samma åsikt som i Sandins undersökning. De rekommenderar bara ”bra” 

böcker.  

 

Mauritzon och Wijk hänvisar till Christine Pappas som också menar att de finns de 

teoretiker som hävdar att skönlitteratur är det primära och detta överförs naturligtvis till 

pedagogerna som arbetar med barnen. Som med allt annat påverkas naturligtvis barnen 

av denna inställning till faktalitteraturen. Nilsson betonar vikten av att vi som föräldrar 

uppmuntrar våra barn till självständig läsning i hemmet, framförallt under helger och 

lov (Nilsson, s.6). Vidare menar Nilsson att om böcker inte finns i hemmet kommer 

barnet istället att intressera sig för TV och dator och det blir svårt för böckerna att 

konkurrera. Med detta problem, menar Nilsson, kommer läsning bara att ske i skolan 

och inte i hemmet (Nilsson, s.8). För att utvecklas i sin läsning måste barnen läsa även 

på sin fritid. Därför är det viktigt att i hemmet uppmuntra och ta till vara barnens 

intresse (Nilsson, s.8). Det är mycket viktigt att ha läsande föräldrar. Det hjälper inte att 

säga åt barnet att lägga mycket tid på sin läsning om vi inte gör det själva.  

Detta resonemang tycker vi går att knyta till båda våra teorier, dels familjebiblioteket, 

dels till Chambers cirkel under vuxenstödet.  Doiron menar att de som jobbar med att 

undervisa barn vet vad barnen vill ha. Trots det är det skönlitteraturen som härskar. 

Doiron ger ett enkelt råd till pedagoger och bibliotekarier för att ta reda på vad barn vill 

läsa: Fråga dem! Sedan bör de uppmuntras, oavsett om de vill läsa serietidningar eller 

faktalitteratur. Efteråt kan de redovisa som vanligt i klassen. Detta innebär att man visar 

barnen respekt. Doiron menar också att det går att ha en balans mellan skönlitteratur och 

faktaböcker i barns läsutveckling.  

 

Giblin lyfter också fram faktabokens betydelse. Han nämner att tidigare hystes farhågor 

om att TV skulle slå ut faktaboken, men Giblin tycker sig se att det blivit precis 

tvärtom. Saker som nämnts i TV har gjort att intresset för faktaböckerna ökat bland barn 

och unga i åtminstone USA. 
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Furhammars SKRIN-projekt ville fokusera på människors fritidsläsning men annan 

läsning såsom läxläsning, vuxnas utbildnings läsning eller yrkes läsning dök ändå upp 

och under projektets gång insåg de att det inte var helt lätt att skilja på fritidsläsning och 

annan läsning som man skulle kunna tro. Precis som Furhammar beskriver så har det 

varit svårt i vår studie att fokusera enbart på barns fritidsläsning då annan läsning som 

sker i skolan kommit upp. Våra respondenter nämner inte läxor som läsning. 

Furhammar tar också upp att läsvanor är väl belysta från det breda sociologiska 

perspektiv som kännetecknar olika officiella genomlysningar som t ex SCB’s 

(Statistiska Central Byrån) kulturstatisk. SKRIN-projektets fokusering på ett antal 

psykologiska aspekter har varit betydelsefulla.  

Det individpsykologiska perspektivet som innefattar upplevelser av läsning, betydelsen 

och det värdet som man tillskriver läsupplevelserna, vilken roll läsningen spelar i det 

egna livet för val av sysselsättningar. Vilka faktorer som påverkar till eller avhåller från 

läsning. I det senare har själva texten också betydelse, den lästa eller den förkastade 

(Furhammar, s. 17). Det andra perspektivet i SKRIN-projektet är det socialpsykologiska 

där familjen har varit utgångspunkten. I familjen grundläggs barnens uppfattning om 

omvärlden, värderingar och familjens olika upplevelser formar barnen. Mycket annat 

går in det socialpsykologiska såsom lärare, förskolelärare, kamrater och kanske 

eventuella släktingar som också är viktiga aktörer i barnens tillvaro och har betydelse 

för vilken inställning barnen får till läsning (ibid, s. 17).  

Hellsing beskriver att barnlitteraturen har till uppgift att lära barnet språket, orientera 

barnet i tid och rum, lära sig de sociala koderna och ta fram barnets fantasi och 

kreativitet. I vår undersökning har vi inte frågat barnen om deras sociokulturella eller 

socioekonomiska bakgrund. Genom barnens utsagor kan vi ändå ”se” att familjen, 

kompisar, lärare och andra aktörer i barnens närvaro spelar en stor roll för hur de 

uppfattar och ser på sin egen läsning. I den litteraturgenomgång som vi gjort är det 

många röster som menar att barnen gärna väljer faktaböcker till sin fritidsläsning.  

Våra respondenter har inte gett uttryck för att de väljer faktaböcker i första hand till sin 

självvalda läsning, däremot nämns ofta tidskrifter i olika ämnen. Vårt empiriska 

material ger oss en uppfattning om att det ”sociala spelet” är en viktig del för barnen. 

Det som de väljer att läsa väljer de för att kompisen har läst och rekommenderat just 

den boken. Det intellektuella verkar spela mindre roll.  

 
7.2 Metoddiskussion 
 

Att använda fokusgruppsintervjuer som metod har passat bra för vårt syfte i denna 

studie. Intervjuerna med barnen har gett oss ny kunskap om hur barn tycker och tänker 

kring sin självvalda läsning. Metoden har möjliggjort bruket av både kvalitativa och 

kvantitativa ansatser. Inför denna studie har vi läst in oss på hur man kan intervjua barn 

på bästa sätt för att få en bra relation. Vi valde att intervjua barnen i grupper, 3-4 

stycken i varje grupp. Detta för att de inte skulle känna sig obekväma med två helt 

främmande människor som de aldrig träffat förut. Vi har också funderat över metodens 

giltighet. Med giltighet menas sådant som validitet och reliabilitet. Validitet är en 

bedömning av om de slutsatser som generats från en undersökning har något samband 

eller inte. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning är (Bryman , 2001, s. 

43). Bryman skriver att dessa begrepp främst används inom den kvantitativa 

forskningen och kan vara svåra att använda inom kvalitativ forskning. Det går dock att 

göra det utan att ändra begreppens betydelse, men mindre vikt läggs vid frågor som har 

med mätning att göra, alltså validitet. Vidare skiljer Bryman mellan intern och extern 

reliabilitet och intern respektive extern validitet. Det som först och främst anses vara en 

styrka inom den kvalitativa forskningen är den interna validiteten.  
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Detta begrepp innebär enligt Bryman att det ska finnas en överensstämmelse mellan de 

teoretiska idéer som en forskare utvecklar samt de observationer som görs i 

forskningen. Denna överensstämmelse säkerställs genom närvaro och delaktighet i en 

social grupp (Bryman, s. 257). Detta anser vi stämmer in på vår undersökning då den 

sociala grupp vi ingår i helt enkelt består av läsande barn i gruppen 9-12 år, alltså 

mellanbarn eller tweens. Vi ville höra barnens egna tankar om och kring sin läsning. I 

kvalitativ forskning kan det vara svårt att göra om samma undersökning då den sociala 

miljön inte kan frysas. Vi har också diskuterat om resultatet skulle blivit annorlunda om 

vi hade haft mer erfarenhet av att intervjua barn.  

 
7.3 Slutsatser 
 

En av de slutsatser vi drar är att barnens val av läsning kanske inte är så fritt som vi 

trodde innan vi började med denna uppsats. Det framkommer både i intervjuerna med 

barnen samt den litteratur vi använt oss av att påverkan från både vuxenvärlden och inte 

minst kompisarna är betydligt större än vad barnen själva är medvetna om.  

Både i Sandins uppsats och i våra intervjuer framkommer att barnen bara 

rekommenderar ”bra” böcker till varandra. Detta vad som är bra eller dåligt är ju i 

mångt och mycket en subjektiv åsikt och även om ett barn läst boken och inte tyckt om 

den så kanske någon av kamraterna skulle tycka om den men de får aldrig chansen att 

läsa den och diskutera i kompisgänget då den inte ansetts som tillräckligt bra för att 

rekommenderas. Även det motsatta förekommer: att någon rekommenderat en bok som 

tagits emot negativt av någon kompis.   

 

En annan slutsats vi kommit fram till under arbetets gång är att vi valt ett laddat ämne. 

Detta med barns läsning är ett känsligt ämne där många olika åsikter förekommer. 

Pedagoger och bibliotekarier är inte alltid på samma våglängd vilket i sin tur kan leda 

till att konflikt uppstår mellan dessa båda yrkesgrupper. I litteraturen till detta arbete 

framkommer att bibliotekarier ibland kan känna sig styrda av pedagogerna i sitt arbete 

med exempelvis bokprat. Delar av den litteratur som vi har använt till detta arbete 

menar att barnen gärna väljer faktaböcker till sin självvalda läsning.  

I vår studie framkommer det inte att barnen väljer faktaböcker i sin självvalda läsning. 

Däremot väljer de att läsa faktatidskrifter. En vidgad syn på barns läsning skulle kunna 

leda till att fler ”läsare” känner lust till läsning. 

 
8. Vidare forskning 

 

Det viktigaste anser vi vara hur och varför attityden gentemot barns faktalitteratur har 

uppstått och hur en förändring ska komma till stånd. Vi efterlyser också vidare 

forskning om det mönster vi nämner ovan, nämligen att läsovilliga i större utsträckning 

läser faktaböcker samt vilka effekterna av denna läsning blir. Fortsätter de sedan med 

”riktiga” böcker eller håller de sig till faktalitteraturen?    

Vilka blir konsekvenserna av underskattningen av faktaboken i relation till 

skönlitteraturen? Vi lade i vår undersökning märke till att barnen inte läser faktaböcker 

men däremot tidskrifter inom olika ämnen.  

Detta ter sig intressant i våra ögon och är ytterligare något som kan utforskas vidare. 

Ytterligare en aspekt som kan vara intressant att forska vidare om är det inflytande som 

pedagoger har över bibliotekariens yrkesroll. 
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9. Sammanfattning 
 

Denna undersökning behandlar barns fritidsläsning. Syftet med undersökningen är att ta 

reda på hur barns självvalda läsning ser ut samt vilka skäl de har att läsa faktalitteratur 

på fritiden. Undersökningen grundar sig i mellanstadieelever på två skolor i en mindre 

kommun. Utifrån detta syfte formuleras tre frågeställningar som ligger till grund för 

arbetet: 

 

- Vad väljer barn att läsa på sin fritid? 

 

- Vilka skäl anger barnen till att de läser faktaböcker? 

 

- När och var läser de på fritiden? 

 

I litteraturgenomgången presenteras tidigare forskning inom området för barns 

fritidsläsning av både faktalitteratur och skönlitteratur. Många röster i forskningen 

menar att det skulle kunna gå att använda faktalitteratur i mycket större utsträckning än 

vad som görs idag för att främja barns läsning. Det finns olika syn på vad läsning är. 

Enligt NE är läsning en konst, en komplicerad färdighet som kräver lång tid och mycket 

övning för att kunna utvecklas, avkodning och förståelse. Chambers menar att läsandet 

är ett helt drama. Böckerna i centrum men i läsningen ingår all slags text som kan 

uppkomma, allt från enkla skyltar till skönlitteratur.  

Amira Sofie Sandin anser att ordet läslust saknas i debatten om barns läsning. Astrid 

Lindgren ansåg att det är en skillnad på barns och vuxnas läsande. Vuxna lägger ofta in 

olika synsätt i barns läsning. Viktigt att vuxna kan visa barnen att läsning kan 

tillfredsställa många olika behov. Som teoretisk utgångspunkt för att besvara 

frågeställningarna används Aidan Chambers ”läshjul” och Wåhlin och Asplund 

Carlssons ”Barnens tre bibliotek”. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer. Totalt genomfördes nio intervjuer med tjugoåtta barn i åldrarna 

9-12 år. Deras utsagor om fritidsläsning ligger till grund för analysen. 

I diskussionskapitlet tolkas resultatet med de teorier som valts samt kopplingar till den 

litteratur vi använt.  

Vi tycker oss se ett mönster, nämligen att de barn som tycker att läsning är tråkigt i 

större utsträckning läser faktaböcker. En annan sak vi upptäckte var att det rådde olika 

syn på ordet läsning. Flera av barnen i vår undersökning förknippade ordet enbart med 

böcker. Den forskning som vi har läst till detta arbete pekar på att barnen väljer 

faktaböcker om de får välja själva. Det är inget som vi har fått fram i vår undersökning. 

Vi har också lagt märke till att det finns en attityd mot faktaböcker att de inte skulle 

vara ”riktiga” böcker. Detta kan naturligtvis påverka barnens val av böcker.  
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Intervjuguide    Bilaga 1 

 

Berättar lite om oss själva och varför vi ska göra intervjuer med dem. 
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De (barnen) får berätta för oss vad de heter och hur gamla de är. 

Vi berättar för barnen vad vi menar med läsning. Barnen får berätta för oss vad de 

menar med läsning. 

 

 Är det något speciellt som du/ni tycker om att läsa? 

 

 Hur får du/ni tag på det du/ni läser? 

 

 När läser du/ni? 

 

 Var läser du/ni? 

 

 Läser du/ni något annat än böcker? 

 

 När du/ni väljer själva vad du/ ni ska läsa, vad väljer du/ni då? 

 

 Tipsar du/ni kompisar varandra om bra böcker (eller andra sorters texter) att 

läsa?  

 

 Lånar du/ni på biblioteket? 
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  Hej föräldrar!  Bilaga 2 

 

Vi är två studenter från Bibliotekshögskolan i Borås, Anna-Carin Svensson och Maria 

Svärd heter vi. Vi är i slutet på vår utbildning och har börjat med vår magisteruppsats 

som ska handla om barns självvalda läsning. För att kunna ta reda på vad barn helst 

läser när de själva får välja behöver vi göra intervjuer. Vi har tänkt oss att intervjua ett 

antal barn som är mellan 9-12 år.  

Intervjuerna kommer att hållas under skoltid efter överenskommelse med barnets 

klasslärare. Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna analyseras på ett bra sätt till 

vår studie men det är bara vi båda som kommer att lyssna på inspelningen. Alla 

uppgifter om ditt barn kommer att behandlas konfidentiellt.  

Vi vill genom detta brev göra en förfrågan till Dig förälder om det är möjligt att vi får 

intervjua Ditt barn. 

 

Har ni ytterligare frågor går det bra att höra av sig till någon av oss.  

 

Anna-Carin Svensson xxxxxxx 

Maria Svärd                xxxxxxx 

 

 

Tack på förhand! 
 

 

------ Ja, jag ger mitt godkännande för en intervju 

 

------ Nej, jag ger inte mitt godkännande till en intervju 

 

 

Elevens namn_______________________________________ 

 

Målsmans underskrift_________________________________  

 

 

 

Vänligen skicka med lappen till skolan senast …… 

 

Tack för hjälpen! 
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     Bilaga 3 

Presentation av intervjugrupperna, namnen är fingerade, barnen heter något annat i 

verkligheten. 

 

Intervju 1 

Tea 10 år  

Sara 10 år  

Maria 10 år  

 

Intervju 2 

Lena 9 år 

Karin 9 år   

Molly 9 år  

 

Intervju 3 

Pia 10 år  

Tina 11 år  

 

Intervju 4 

Samuel 11 år 

Viola 11 år 

Elias 11, snart 12 år 

 

Intervju 5 

Peter 10 år  

Saga 11 år  

Erika 11 år  

 

Intervju 6 

Oliver 12 år  

Kalle 12 år  

Simon 11 år  

 

Intervju 7 

Johanna 10 år  

Lotta 11 år  

Wille 12 år  

Matilda 12 år  

  

Intervju 8 

Anna 11 år  

Andréa 10 år  

Viktoria 10 år  

Emil 10 år  

 

Intervju 9 

Gustav 10 år  

Caroline 12 år  

Otto 12 år  

 
 

 


