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Abstrakt 
”The children, their reading and their library” 

Denna kandidatuppsats består av en kvalitativ studie riktad mot barn i bokslukaråldern. 
Studien syftar på att undersöka barns attityd till läsning och biblioteket och vad som i 
barns liv kan konkurrera med deras rekreationella läsning. Studien genomfördes med 
hjälp av kvalitativa intervjuer tillsammans med elever i årskurs 5 vid en skola med 
tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekarie. Studiens resultat visar på att samtliga av 
de tillfrågade eleverna anser att biblioteket är en viktig inrättning i samhället för att alla 
ska ha tillgång till en lugn plats att öva sin läsning. Resultatet tyder även på att barn 
stimuleras till läsning med hjälp av en engagerande bibliotekarie i deras närhet och att 
det påverkar barnen starkt om de har någon läsande förebild i sin vardag eller inte. 
Studiens resultat ger även en bild av att rekreationell läsning är en aktivitet som 
stimulerar på ett sätt som andra rekreationella aktiviteter inte gör och därför inte går att 
säga att barn kommer att sluta läsa i och med den teknologiska utvecklingen, utan att 
den rekreationella läsningen istället tar sig en annan form. 
 
Nyckelord 
Barn, läsning, rekreationell läsning, bibliotek, skolbibliotek, bibliotekarie, 
skolbibliotekarie, fritidsaktiviteter, läsande förebild 
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1 Inledning 
Det finns olika tankesätt som människan kan använda sig av för att analysera, ordna och 
förstå sin verklighet. Till exempel kan vi försöka förstå världen genom forskarens 
pragmatiska synsätt, att mer eller mindre betrakta verkligheten som någonting som går 
att vända och vrida på och studera på distans. Vi använder oss av vår objektiva 
erfarenhet. Ytterligare ett tankesätt går mer ut på att vi observerar världen utefter oss 
själva, och därför lättare kan sätta oss in i en annan människas perspektiv. Vi använder 
oss av vår subjektiva erfarenhet. Dock behöver det inte betyda att vi inte kan begagna 
oss av båda dessa tankesätt. Genom att använda oss av både vår objektiva och 
subjektiva erfarenheter leder det till en större och mer komplex förståelse av vår 
omvärld (Langer, 2005). Men vad har detta att göra med denna uppsats? Erfarenheter är 
inte någonting som vi föds med, utan bygger vidare på genom hela livet, och det finns 
oändligt med sätt att göra det på. Ett väg att gå för att erhålla erfarenheter som bidrar till 
vår ökade förståelse är genom litteraturen. Litteratur ger oss möjligheten att få följa med 
i en annan individs tankemönster, varför de agerar på sättet de gör och vilka 
motivationer som ligger bakom individens agerande, på ett sätt som annars kan vara 
svårt att göra. Genom att läsa får vi därför enklare att förstå människorna som omger 
oss, även om deras livsöde och tankemönster är vitt skilda från våra egna. Därför anser 
jag att läsning är en viktig byggsten i våra liv.  
 
Mycket av diskussionen kring läsning som skett i Sverige de senaste åren har kretsat 
kring att rekreationell läsning och i och med det läsförståelsen hos våra medborgare 
sjunker, och hur det påverkar samhället i stort. Det är tydligt att läsfrämjande arbete är 
nödvändigt för att förebygga att utvecklingen fortsätter på samma sätt. Min förhoppning 
inför min egen framtid som bibliotekarie är utan tvekan att få arbeta med barn och att få 
vara en positiv, läsande förebild i barnens omgivning. Därför blir det för mig extra 
viktigt att vara insatt i hur barns attityd till läsning ser ut och vad biblioteket innebär för 
dem, för att jag ska kunna vara en så bra bibliotekarie som jag har möjlighet att vara. 
Att ha tillgång till en engagerad bibliotekarie har aldrig känts viktigare än tidigare, när 
allting pekar på att svenska barns läsförmåga kommer att fortsätta deklinera.    
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2 Problemformulering 
Precis som med matematik och naturvetenskap, räknas läsfärdighet till en viktig 
basfärdighet. Läsfärdighet innebär inte bara att kunna koda av bokstäver till ord, utan att 
man även ska kunna tolka vad man läser, läsa mellan raderna och kunna förstå textens 
kontext (Lundberg, 2010). Undermålig läsfärdighet leder inte bara till att en individ får 
svårt att ta till sig alla de ämnen som en svensk skolelev ska lära sig under sin skolgång, 
utan även, utifrån ett större perspektiv, att de får svårt att ta del av samhället i stort. Ord 
och läsning är en stor del av hur samhället kommunicerar och fungerar, och att inte 
kunna läsa skulle därför kunna jämföras med en funktionsnedsättning. 

Läsfärdighet är med andra ord en enormt viktig komponent för skapa tänkande 
världsmedborgare med möjlighet att fortsätta lära sig och ta till sig information 
(Fredriksson & Taube, 2012). Vidare kan läsning tillämpas som ett verktyg för att 
hjälpa individer att lära sig sätta sig in i andra situationer än den egna, att helt enkelt 
utveckla empati, vilket jag personligen anser är en viktig komponent i att vara en 
demokratisk världsmedborgare. Med samhällsklimatet vi lever i idag känns det viktigare 
än någonsin att kunna sätta sig in i en annan människas situation, trots att den med hög 
sannolikhet är helt främmande. Europa idag är mitt uppe i en migrationskris, med 
flyktingar och migranter från bland annat Mellanöstern och Afrika. Anledningen till att 
detta anses som en kris är på grund utav två anledningar. Först och främst tvingas 
människor att lämna sina hem och fly för sina liv eftersom deras hem inte längre är 
tryggt. För det andra har den strida flyktingströmmen skapat en stor belastning på 
länderna i Europa som tar emot dessa migranter. Det här belastningen har i sin tur gett 
upphov för missnöje, och partier som Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti har 
börjat ta allt mer utrymme. Därför menar jag på att det nu, mer än någonsin, är otroligt 
viktigt att vi som människor försöker arbeta på att känna empati och sympati för våra 
medmänniskor.   
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3 Syfte 
Mitt syfte med min uppsats är att försöka undersöka barns attityd till läsning och 
bibliotek, samt att se om det går att avgöra om barnens andra fritidsaktiviteter tar upp 
tiden som annars hade lagts på rekreationell läsning. 
 
3.1 Frågeställningar 

• Vad har barn för inställning till läsning? 
• Vad har barn för inställning till biblioteket? 
• Går det att avgöra om andra fritidsaktiviteter leder till att barnen läser mindre i 

rekreationellt syfte? 
 
 
3.2 Avgränsningar 
Redan tidigt i arbetet kändes det naturligt att begränsa undersökningen till barn i 
bokslukaråldern, med andra ord barn mellan 9-12 år, eftersom det är i den här åldern 
man vanligtvis lägger grunden för en framtida läslust. Mycket av den tidigare 
forskningen som genomförts på samma eller angränsande områden har använts sig av 
samma avgränsning, vilket skapar en fastare grund att stå på. Vidare, precis som Åse 
Hedemark (2011) tar upp i antologin Barn berättar (vilken vi kommer titta närmre på i 
ett senare stycke) bör valet av barn i bokslukaråldern förhoppningsvis alstra en relativt 
stor mängd empiriskt material att arbeta med. Ett annat val som gjordes tidigt var att 
intervjua en hel klass, eftersom en del av undersökningen gick ut på att komma åt 
barnen som kanske inte är så förtjusta i att läsa. Min tanke var att det skulle bli svårare 
att fånga upp den gruppen på samma sätt om jag exempelvis hade gått till ett bibliotek 
och försökt hitta informanter som går till bokklubbar eller liknande. 
 
Ett annat val som tagits är att intervjua en barnbibliotekarie, eftersom jag tänkte mig att 
det gynnar mig att se till att få höra vad någon som har personlig erfarenhet av området 
undersökningen behandlar. Att endast intervjua en bibliotekarie istället för flera är 
främst för att jag inte tänkt mig använda mig av empirin från denna intervjun i 
resultatredovisningen, utan främst använda det som en slags förstudie. Anledningen till 
detta beslutet är för att arbetet skulle behöva en helt annan omfattning om jag valde att 
göra på något annat sätt. 
 
I min undersökning ligger fokuset på vad barnen själva har för åsikter och tankar. 
Eftersom jag inte anser att barnens kön/genus spelar någon större roll i min 
undersökning har jag valt att inte utforma mina frågor utefter att se en skillnad på 
barnens åsikter beroende på genus, utan istället utföra mina intervjuer genusneutralt. Jag 
även valt att inte redovisa kön/genus i min resultatredovisning, och använder därför hen 
som pronomen. 
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4 Tidigare forskning 
Det har forskats på barns läsning inom flera områden - litteraturvetenskap, pedagogik, 
bokhistoria, medie- och kommunikationsvetenskap, bibliotek- och 
informationsvetenskap med mera (Svensk Biblioteksförening, 2011). Dock tändes 
intresset för läsforskning från början inom psykologin, sprunget ur den kognitiva 
psykologin som studerar människans tankeprocesser (Fredriksson & Taube, 2010) Jag 
försöker därför på intet vis att täcka all tidigare forskning som gjorts på området, 
eftersom det skulle kräva ett arbete av en helt annan omfattning. Mitt mål är istället att 
ta upp tillräckligt med forskning som är relevant för min undersökning för att vi ska 
kunna få någon slags bild av hur området ser ut. I de följande stycket redogörs vad 
tidigare forskning har att säga om några olika nyckelbegrepp för uppsatsen, samt en kort 
redogöring av några undersökningar jag anser vara särskilt relevanta.  
 
 
4.1 Förförståelse 
Texten inleds med att diskutera de begrepp som kommer förekomma i min 
undersökning. 
 
 
4.1.1 Läsning 

Vad innebär läsning? 
Den första frågan vi nu bör ställa oss kan vid första anblick uppfattas som relativt 
simpel; Vad innebär egentligen läsning? Så som dagens moderna samhälle är utformat 
är läsning en vardagsaktivitet som vi alla ägnar oss åt, många förmodligen utan att ens 
reflektera över det. Om vi försöker föreställa oss att vi under en hel dag skulle undvika 
all sorts läsning, inser vi förmodligen förhållandevis snart det omöjliga i detta åtagande, 
vilket Fredriksson & Taube (2012) påpekar i Läsning, läsvanor och läsundersökningar. 
Där argumenterar de för att läsning är en central färdighet som inte bara är användbar 
under vår utbildning, utan även senare i vårt arbetsliv och i samhället i stort. Vi är alltid 
omgivna av text, i mobiltelefonen, på skyltar i allmänna utrymmen, i böcker och 
tidningar och så vidare. På grund av detta ställer samhället höga krav på alla individers 
enskilda läs- och skrivförmåga.  
 
Fredriksson och Taube poängterar även att läsning som begrepp kan vara svårt att 
definiera. De tar upp formeln avkodning x språkförståelse = läsning som en av de 
enklare definitionerna. Formeln innebär att för att läsning ska kunna ske behöver läsaren 
kunna avkoda orden och bokstäverna i texten de försöker läsa, samtidigt som de förstår 
språket som texten är skriven i. Författarna fortsätter dock i samma stycke att 
problematisera formelns enkelhet, då läsning är oändligt mer komplext än vad formeln 
får det att låta. Vidare konstaterar de att läsning är en basfärdighet som är av stor vikt i 
hur eleven klarar av sina studier, och även hur eleven kommer klara sig i framtiden 
(2012). I Läsningens psykologi och pedagogik problematiserar även Lundberg (2010) 
läsning som begrepp. Författaren menar på att det mer eller mindre inte går att skapa en 
definition som som är heltäckande och samtidigt tydlig, eftersom det är svårt att avgöra 
var gränsen går när det gäller läsning. Relativt nyligen har vi därför börjat tala om det 
utvidgade textbegreppet, vilket innebär att vi inte borde låsa oss till att tänka på läsning 
som endast det traditionella tryckta ordet. Istället borde vi omnämna läsning som allt vi 
kan ta in information och kunskap av, till exempel med hjälp av autovisuella medier, 
musik och konst (Lundberg, 2011). 
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Hur uppkom läsning - varför? 
Människan har inte alltid kunnat kommunicera i skrift. Läsning är i det samhälle vi 
lever i en helt naturlig del av vår vardag, på samma nivå som till exempel vår förmåga 
att tala. Men som Maryanne Wolf tar upp i sin bok Proust och bläckfisken (2007) är 
läsning, eller skriftspråk, i motsats till talförmåga något människan har konstruerat, 
antagligen grundat i ett behov att sortera och lagra data. Det är relativt befogat att anta 
att skriftspråket uppstod ur behovet att kunna lagra och bokföra spannmål (Fredriksson 
& Taube, 2012). Vidare konstaterar Aidan Chambers i sin bok Böcker inom oss och 
omkring oss (2014) att läsning inte är något vi människor är biologiskt programmerade 
att behärska. Läsning är någonting våra förfäder fick kämpa för att utveckla, någonting 
som definitivt inte skedde över en natt. Därför är läsning en helt annan, och oändligt 
mycket mer komplicerad process att ta till sig, och innebär att läsning, till skillnad från 
tal, måste uppmuntras av omgivningen på en helt annan nivå. Ett litet barn lär sig tidigt 
att denne kan producera ljud som fungerar som någon slags kommunikation i samspelet 
med andra människor, men om barnen inte introduceras till skrift och läsning kommer 
barnet inte utveckla läsning på egen hand på samma sätt.  
 

Vad innebär läsning för vårt samhälle?  
Judith A. Langer (2005) förklarar i Litterära föreställningsvärldar - 
litteraturundervisning och litterär förståelse att läsning och litteratur spelar en enormt 
viktig roll i våra liv. Litteratur kan användas som ett redskap inte bara för att förstå oss 
själva, utan världen som omger oss, och även att förstå människor vi anser vara olika 
oss själva bättre, att kunna sätta oss in i en annan människas tankesätt. Litteratur spelar 
helt enkelt en stor roll i hur människor utvecklar både kognitiv och kritisk förmåga. 
Dock är det ofta något som förbises när värdet av litteraturundervisning diskuteras. 
Människor som kontinuerligt läser och söker information tillför även en litterär aspekt 
till det livslånga lärandet som sker efter att en individ har utbildat sig färdigt. En 
människa slutar aldrig att lära sig saker trots avslutad utbildning, men mycket av detta 
lärandet sker genom en mer praktisk aspekt. Läsning utgör därför en annan aspekt av 
det livslånga lärandet, som sker på en mer teoretisk nivå.  
 
 
4.1.2 Läsförståelse 
 Vad innebär läsförståelse? 
I det tidigare stycket gick vi närmre genom vad begreppet läsning innebär. Nu bör vi 
därför börja reda i begreppet läsförståelse. Till skillnad från talspråk, där gester, tonfall, 
ansiktsuttryck och så vidare hjälper oss att vidare tolka vad som blivit sagt, har vi i 
skriftspråk endast avkodningen av ord att luta oss mot. Om man exempelvis hamnar i en 
konversation med en annan människa som enbart talar ett språk går det fortfarande att 
kommunicera på en gemensam grund med hjälp av fysiska hjälpmedel så som 
kroppsspråk och tecken. Men när vi ska läsa sker kommunikationen på andra villkor. 
För att till fullo förstå vad vi läser behöver vi kunna manövrera en mer krävande syntax 
än när vi lyssnar på vad någon säger, men även använda oss av kunskap som vi besitter 
sedan innan för att kunna tolka texten. Läsförståelse kan därför innebära att vi som 
läsare är kapabla till att anpassa oss till kraven som texten ställer på oss (Lundberg, 
2010).  
 
 Varför är det viktigt? 
Informationssamhället som vi idag lever i ställer andra sorts krav på våra medborgares 
läsförmåga än tidigare. Vårt samhälle har genomgått stora förändringar de senaste 100 
åren, och mycket av dessa förändringar har skett på mycket kort tid. Samhället har blivit 
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mer progressivt och utbildning är nu till för alla, vilket till att tillgång till information 
och kunskap inte längre är bundet till klasstillhörighet. I och med teknologins framsteg 
har även sättet vi kommunicerar på genomgått förändringar. Mycket av vår 
kommunikation sker idag i textform. Med tillkomsten av exempelvis e-mail, 
snabbmeddelanden och den i övrigt utbredda plattform som internet idag utgör sker 
kommunikationen mellan människor effektivare än någonsin, och spridning av 
information har aldrig gått snabbare. Att som individ inneha goda IT-kunskaper går 
därmed att se om en viktig förmåga för att kunna ta sig fram i dagens samhälle. IT-
kunskaper i kombination med läsförmåga kan ses som den ultimata 
färdighetskombinationen för individen som törstar efter information. Genom att ha 
tillgång till information på ett helt annat sätt än tidigare har vi alltså möjlighet att 
fortsätta utvecklas och ta till oss ny kunskap livet ut, men för att det ska vara 
genomförbart behöver vi även god läsförståelse. Precis som Fredriksson & Taube 
(2012) tar upp är god läsförmåga en förutsättning för livslångt lärande. För att vi ska 
kunna ta till oss information genom text bör vi inte endast läsa orden, utan även kunna 
förstå dem. 
 
Enligt PISA-undersökningen 2012 ligger Sverige högt upp på listan av länder med hög 
data-användning, vilket går att tolka som att svenska ungdomar generellt sett innehar 
goda IT-kunskaper. Samtidigt så uppvisar PISA-undersökningen att svenska elevers 
läsförståelse blir sämre. Går det då att tolka detta som ett samband mellan hög data-
användning och låga PISA-resultat? Fredriksson & Taube (2012) proponerar att en 
anledning till denna utveckling mycket väl skulle kunna var att dagens ungdomar lägger 
mycket av den tiden som man tidigare lagt på rekreationell läsning på att istället 
använda datorer och internet. Rekreationell läsning är en viktig komponent till att skapa 
god läsförståelse, och om denna läsning inte sker i samma utsträckning som tidigare är 
det en naturlig följd att läskunskaperna hos våra svenska ungdomar faller.  
 
4.1.3 Läslust 

Vad innebär läslust? 
I sin bok Böcker inom oss och omkring oss (2014) beskriver Aidan Chambers att 
läsning kräver både inre och yttre förutsättningar, precis som de flesta andra aktiviteter 
vi kan företa oss. Enligt Chambers innebär inre förutsättningar de förväntningar, 
tidigare erfarenheter, kunskaper och dylika premisser som vi bär med oss sedan tidigare, 
som påverkar vår attityd till läsning, eller med andra ord vår läslust. Men vad innebär då 
begreppet läslust? Att lära sig att läsa är, som de flesta förhoppningsvis vet, ett en 
grundläggande färdighet som krävs för att en elev ska kunna ta sig an den svenska 
skolans undervisning. Men i och med att det är ett delmål i undervisningen finns det en 
risk att eleverna, särskilt de som inte är förtjusta i aktiviteten, upplever läsning som ett 
krav. Att uppleva läsning som ett krav kan innebära att eleven bär på negativa inre 
förutsättningar och läsning därför blir negativt betingat. Men om eleven istället bär på 
positiva inre förutsättningar och därmed förknippar läsning med någonting roligt och 
avslappnande, upplever den här eleven förmodligen inte läsning som ett krav utan som 
någonting lustfyllt. Den elev som bär på en positiv betingning till läsning är också den 
som finner läslust, vilket motiverar till fortsatt läsning.    
 

Varför är det viktigt? 
Läslust går hand i hand med att god läsförmåga. Som vi tidigare konstaterat är 
rekreationell läsning en viktig beståndsdel i att bygga upp en bra läsförståelse, men för 
att rekreationell läsning ska ske krävs det motivation, eller med andra ord läslust. 
Fredriksson & Taube (2012) tar upp PISA-undersökningen från 2009 som exempel. I 
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denna undersökningen fick eleverna som deltog frågan hur mycket tid de ägnade sig åt 
rekreationell läsning. Det visade sig föga förvånande att barnen som angav att de läser 
för nöjes skull visade högre resultat på lästestet som också genomfördes, än barnen som 
angav att de inte läste gjorde det. Läsforskning brukar omnämna det här fenomenet som 
den så kallade Matteuseffekten. Matteuseffekten innebär att ju mer en person läser, ju 
bättre läsare blir personen. En person som är intresserad av läsning läser som regel mer 
och därför sannolikt bättre än en person som inte har samma motivation. Det innebär 
också att personen som inte föredrar att läsa inte heller utvecklar sin läsning på grund av 
samma anledning (Fredriksson och Taube, 2012).   
 
 
4.1.4 Livslångt lärande i informationssamhället 
Sedan slutet av nittonhundratalet har det funnits forskare som argumenterat för att 
samhället vi numera lever i kan omnämnas som ett slags informationssamhälle. Vi kan 
numera konstatera att detta påstående mer eller mindre stämmer, dock råder det 
fortfarande delade åsikter om vad informationssamhället faktiskt innebär (Bawden & 
Robinson, 2012). Det finns även en del forskare som är benägna att säga att den nya 
tekniken med personliga datorer och internet har lett till ett paradigmskifte, i likhet med 
när människan började tala, utvecklade skriftspråk och lärde sig att trycka text. 
Samtidigt finns det ytterligare forskare som menar att det inte finns tillräckligt med 
underlag för att kunna konstatera att paradigmskiftet är ett faktum (Schmidt, Pohjola-
Ahlin & Haglund, 2008). Fredriksson och Taube (2012) tar upp hur teknologiska 
framsteg som till exempel internet påverkar läsning. Enligt författarna bör vi lära oss att 
kunna anpassa vår läsning till fler sammanhang än vad vi behövt tidigare, eftersom det 
helt enkelt finns flera olika sorters texter idag än tidigare. Bara de senaste 20 åren har vi 
gått från att huvudsakligen läsa i pappersform till att läsa allt mer i digital form. 

Tack vare att så pass mycket information nu är digitalt buren, har livslångt lärande fått 
en allt större roll i vårt samhälle. Tack vare att vi i västvärlden numera har tillgång till så 
pass mycket information genom bara några knapptryck har det blivit mycket enklare att 
fortsätta utveckla sin kunskap än tidigare, det så kallade vardagslärandet, som inte är 
beroende av en formell utbildning (Ellström, 1996). Ellström förklarar att det livslånga 
lärandet bygger på två fundament. För det första bör vi vara medvetna om att vårt 
lärande inte är avslutat efter våra ungdomsår utan fortsätter livet ut. För det andra 
behöver inte lärande vara knutet till formella lärandesituationer. 

 
4.2 Läsning och den fria tiden 
Den senaste publicerade PISA-undersökningen från 2012 konstaterar som tidigare 
nämnt att svenska elevers läsförståelse har sjunkit på ett statistiskt signifikant sätt. Om 
vi jämför med resultaten från PISA-undersökningen från år 2000 har resultaten sjunkit 
med hela 33 poäng. Samtidigt visar undersökningar genomförda av Internetstiftelsen i 
Sverige att svenskarnas dataanvändning stiger, och även att tiden vi spenderar på att 
använda oss av internet blir allt längre. Precis som vi har tagit upp i ett tidigare stycke 
förklarar Fredriksson & Taube (2012) att de misstänker att det ökade användandet av 
datorer påverkar elevernas traditionella läsning genom att påpeka att barn, precis som 
vuxna, inte har obegränsat med tid att spendera på olika aktiviteter. Om eleverna istället 
väljer att sätta sig framför datorn och spendera sin tid där, blir resultatet att de får 
mindre tid att lägga på läsning. Författarna drar därför slutsatsen att det inte är det ökade 
datoranvändandet i sig som ligger till grund för den sjunkande läsförståelsen, utan 
snarare att barnen läser mindre rekreationellt än tidigare.  
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4.3 Förstudie 
Undersökningen inleddes med att genomföra en intervju med en barnbibliotekarie. 
Intervjun kom att fungera som en förstudie för resten av min empiri, då den främst 
genomfördes i syfte att få en bild av hur ämnet undersökningen behandlar ser ut i 
praktiken snarare än för att få svar på mina frågeställningar. 
 
Bibliotekarien jag fick samtala med jobbar på ett stadsbibliotek som barn- och 
ungdomsbibliotekarie, men har tidigare även jobbat som skolbibliotekarie ett antal år. 
Eftersom hen hade erfarenhet av både skolbibliotek och stadsbibliotek kunde hen ge 
mig inblick i båda verksamheter. Hen upplevde en skillnad i bibliotekariens roll 
beroende på verksamhet, att skolan och i förlängning även skolbiblioteket främst 
handlar om läsning i tvingade former med ett mål att uppfylla, under tiden 
stadsbiblioteket i första hand fokuserar på den fria läsningen som sker rekreationellt. 
Bibliotekarien menade på att stadsbibliotekets roll i mångt och mycket går ut på att 
skapa ett rum för människorna som tycker om att läsa. Även om det utan tvekan är 
viktigt för biblioteken att arbeta läsfrämjande är det även väsentligt att biblioteket är en 
plats för dem som verkligen vill läsa, som brinner för sin läsning. I motsats till 
skolbiblioteken kommer besökarna till stadsbiblioteket på eget bevåg, under sin egen 
fria tid, vilket påverkar attityden på besökarna.   
 
Vi diskuterade även hur bibliotekarien såg på den sjunkande läsförståelsen och 
teknologins påverkan av barnens vardag så som hen upplevde den. Bibliotekarien var 
medveten om hur barnens läsförståelse enligt PISA ser ut att fortsätta sjunka. Dock 
påpekade hen att kraven vi ställer på barnens läsförståelse även den har förändrats. Hen 
förklarade att en barnbok som är författad för trettio år sedan skiljer sig ganska markant 
från en barnbok som blivit skriven idag, bland annat att moderna barnböcker oftast en 
större textmassa än äldre litteratur. Bibliotekarien fortsatte med att påpeka att det trots 
detta fortfarande finns ett intresse för boken, och verkade därför inte vara för oroad över 
dessa utvecklingar.  
 
Enligt bibliotekarien går det att se en skillnad i barnens läsvanor, framförallt i barnens 
skönlitterära läsning. Dock var hen annars positivt inställd till teknologin som barnen 
spenderar tid på, och påpekade att användning av sociala medier eller spel leder till 
läsning trots att inte barnen själva kanske inte reflekterar över det. Dock spekulerade 
hen att hen möjligtvis märkt av de nya medierna på ett annat sätt om hen hade arbetat 
som bibliotekarie i tjugo år istället för de tio år som hen hade under bältet.  
 
 
4.4 Läsandets cirkel 
Aidan Chambers (2014) har i Böcker inom oss 
och omkring oss arbetat fram en modell för hur 
han anser att läsprocessen för barn ser ut. Enligt 
Chambers bör vi inte se läsprocessen som ett 
linjärt skeende, utan snarare en cirkel där de 
olika delarna i processen hänger ihop. Vidare 
poängterar Chambers att dessa tre steg alla 
behöver stöd av en vuxen person i barnens 
närhet, oavsett om det är en lärare, förälder eller 
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bibliotekarie. Det är dock viktigt att barnet känner förtroende för den vuxna människan 
som försöker ge dem stöd. Som ung och relativt ny läsare är man beroende av 
erfarenheterna en mer rutinerad läsare besitter, eftersom utvecklingen lätt avstannar utan 
uppmuntran och stöd av något slag.  
 
 
4.5 Barn berättar 
Det har genomförts relativt många undersökningar som liknar min undersökning. En av 
dessa är Barn berättar, genomförd av Svensk Biblioteksförening och skriven av Åse 
Hedemark (2011). Undersökningens syfte ta reda på vad barnen anser om läsning, 
läslust och åsikter om berättelser och sätta det i relation till bibliotekets verksamhet. 
Motivationen till att projektet blev till var att reda i vad barnen själva säger om läsning, 
och att försöka ta reda på om bibliotekens lässtimulerande projekt gör någon skillnad i 
barnens läsutveckling.  
 
 
4.6 Reading behaviour in the digital environment 
Syftet med undersökningen Reading behavior in the digital environment av Ziming Liu 
(2005) var att analysera hur deras läsbeteende förändrats under de senaste tio åren för att 
försöka utforska människors läsvanor i det nya digitala landskapet. Författaren 
konstaterar att ett nytt sätt att läsa håller på att växa till sig, eftersom sättet vi läser 
digitalt skiljer sig markant från sättet vi läser traditionellt. Vidare visade resultaten på att 
tiden vi orkar koncentrera oss på att läsa faller i jämförelse med tidigare.  
 
 
4.7 Tid för läsfrämjande 
Ytterligare en undersökning som är liknande min är Tid för läsfrämjande - En studie i 
bibliotekariers läsfrämjande arbete för barn med fokus på pojkars läsning skriven av 
Emily Bengtsson och Michaela Svärd (2014). Målet med uppsatsen var att undersöka 
hur bibliotekarier arbetar läsfrämjande, speciellt med pojkar mellan 9-12 år, och även att 
granska hur bibliotekens mål relaterar till barnens läsning genom att intervjua fem 
barnbibliotekarier. Författarna kom fram till att samarbete med skolan är en nyckel till 
att jobba läsfrämjande på ett sätt som leder till resultat.  
 
 
4.8 Läslust – en brinnade känsla i magen 
En annan intressant text heter Läslust - en brinnande känsla i magen och är skriven av 
Amira Sofie Sandin (2004). Författaren var här intresserad av att studera vad barn anser 
om läslust och om vad som bidrar till att barn upplever läsning som en njutningsbar 
aktivitet. Undersökningen genomfördes med hjälp av åtta kvalitativa barnintervjuer, och 
författaren konstaterar att det är många olika aspekter som spelar in i barnens läslust. 
 
 
4.9 TV eller bokläsning – samspel eller konkurrens? 
I en rapport vid namn TV och bokläsning - samspel eller konkurrens från 2002 skriven 
av Ulla Johnsson-Smaragdi och Annelis Jönsson försöker författarna undersöka om de 
autovisuella medier som blivit allt mer vanliga i det svenska samhället sedan 1970-talet 
har haft en negativ inverkan på barns och ungdomars läsvanor. Med hjälp av en databas 
med 25 års empiri om barn och ungas läsvanor konstaterar de att bild och datormedierna 
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inte verkar undantränga bokläsningen, utan att de olika medierna snarare fyller upp 
olika funktioner som båda uppskattas. Vidare kommer de fram till att mediernas 
tillgänglighet och omgivningens normer och förväntningar spelar in i vad barnen och 
ungdomarna väljer att lägga sin tid på. 
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5 Metod 
För att samla in empirin som ligger till underlag för arbetet kommer kvalitativa 
intervjuer att genomföras, både i en skolklass och med en barnbibliotekarie. Att valet 
föll på att intervjua barn är för att de är själva målgruppen för arbetet, och vem kan föra 
deras talan bättre än de själva? Om intervjuerna i stället genomförts tillsammans med 
exempelvis en större grupp barnbibliotekarier hade det med lätthet kunnat leda till att vi 
som vuxna antar saker om barnen och deras attityd till läsning och biblioteket, med risk 
för att det inte alls stämmer överrens med verkligheten. Dessutom är det viktigt att vara 
medveten om att förhållandet till böcker och läsning ofta är personligt, och därför 
lämpar sig en kvalitativ empiri-insamlingsmetod bättre än att till exempel lämna ut 
enkäter till barnen att svara på. En kvalitativ intervju ger möjlighet att öppna upp till en 
intressant diskurs vilket i sin tur förhoppningsvis leder till en djupare förståelse av 
barnens tankar och åsikter (Bjørndal, 2005). Vidare genomfördes även en intervju 
tillsammans med en bibliotekarie som specifikt jobbar med barn och barnlitteratur, för 
att få en chans att få en bättre inblick i hur läsfrämjande arbete sker i praktiken. Dock 
redovisas barnintervjuerna i första hand, eftersom det främst är denna empiri som 
hjälper mig att svara på de inledande frågeställningarna, och därför hanteras intervjun 
med barnbibliotekarien som en förstudie.   
 
I utförandet av intervjuerna lutar jag mig mycket på Chambers (2014) jag undrar-
samtal. Inriktningen är främst utvecklad i boksamtalssyfte, men går även att applicera 
på samtal med barn över lag. Jag undrar-samtal kan utföras med en grupp barn och ett 
vuxenstöd. Grundidén med jag undrar-inriktningen är att man som vuxen är intresserad 
av barnens åsikter och upplevelser, och att det inte finns något som inte är värt att sägas. 
Vikten ligger i att uppmuntra till en dialog där barnen känner sig bekväma och vågar 
säga vad de tycker och tänker, utan att behöva oroa sig för att någon ska säga till dem 
att de har fel.  
 
 
5.1 Urval 
Ett medvetet val som gjordes när intervjusubjekt valdes ut var att kontakta så många 
skolor som möjligt, Meningen med detta var att valet av klass i största möjliga mån inte 
skulle ligga i mina händer utan blev så slumpmässigt utvalt som möjligt. Urvalet av 
barn var även det relativt slumpmässigt utfört. Efter att fått godkännande från en klass 
att komma och intervjua eleverna skickade lärarna på min begäran ut en 
medgivandeblankett till barnens vårdnadshavare, och därför valdes barnen utefter vilka 
av dem som hade med sig en påskriven blankett tillbaka till skolan.  
 
5.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden som visat sig mest lämplig för arbetet är att genomföra 
kvalitativa intervjuer, och att använda ljudupptagning under dessa samtal. Att 
genomföra ljudupptagning istället för att exempelvis föra anteckningar valdes på grund 
utav flera skäl. För det första blir det enklare för mig som interjvuare att slappna av och 
föra intervjun framåt eftersom fokus inte behöver läggas på att skriva ner allt barnen 
säger. Vidare blir det enklare att uppfatta allt vad barnen säger eftersom en 
ljudupptagning ger möjlighet att lyssna och lyssna om på vårt samtal. Dessutom kan 
anteckingsförande lätt kunna bli ett störningsmoment, om barnen till exempel vill se vad 
som skrivs om dem, och att det på så sätt skulle bli mindre flyt i konversationen. 
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5.3 Analyseringsvektyg 
Inför analysen hämtades inspiration från Svensk Biblioteksförenings (2011) rapport 
Barn berättar, på grund utav att den sortens analys lämpar sig bra för en kvalitativ 
datainsamling. Barn berättar fanns även i åtanke när intervjuerna planerades, då valet 
att i första hand kontakta klasser i årskurs 4 och 5 gjordes för att åldern på barnen som 
intervjuades skulle vara av liknande ålder till barnen som deltagit i rapporten. Fokuset 
på arbetet är att undersöka vad barnen själva anser som läsning och biblioteksvärlden, 
och eftersom Barn berättar har en liknande utgångspunkt passade det att ta inspiration 
av Hedemarks analys. Dock delas resultatredovisning och analys upp i två delar, i 
motsats till hur Hedemark har valt att genomföra resultatredovisning och analys i 
rapporten. Anledningen till detta beslut var främst för att främja textens läslighet. 
 
 
5.4 Genomförande 
Datainsamlingen skedde på plats i skolan, under tiden barnen hade undervisning i 
engelska. Tanken var att intervjuerna skulle genomföras i grupper om tre, eftersom 15 
av barnen hade med sig påskrivna medgivandeblanketter från barnens vårdnadshavare, 
men då ett barn var hemma från skolan genomfördes en av intervjuerna med endast två 
barn. Vi satt i ett grupprum vid sidan av barnens klassrum, och för att skapa en så 
avslappnad atmosfär som möjligt genomfördes ljudupptagning av intervjuerna istället 
för att föra anteckningar under tiden barnen pratade, eftersom förande av anteckningar 
lätt kan bli distraherande och att risken även är stor att man missar detaljer för att man 
inte hinner med att skriva. Intervjuerna tog mellan tjugo och trettio minuter, vilket var 
tanken redan när intervjuunderlaget författades. Eftersom intervjusubjekten är barn var 
det viktigt att intervjuerna planerades utifrån en medvetenhet att barnen kanske inte 
klarar att hålla sitt fokus uppe en längre tid.  
 
 
5.5 Etik 
Innan datainsamlingen genomfördes delade klassföreståndaren till klassen som skulle 
bli intervjuad ut en medgivandeblankett till elevernas vårdnadshavare där de ombads ge 
tillåtelse att intervjua, genomföra ljudupptagning och eventuellt citera deras barn i min 
resultatredovisning, trots att undersökningen inte inte är avsedd att behandla ämnen av 
känslig karaktär.  Medgivandeblanketten klargjorde att intervjuerna ska behandlas 
konfidentiellt och att endast intervjuare och handledare har tillgång till information som 
kan räknas som personlig, som till exempel barnens namn och vilken skola de går på. 
Att få samtycke till att använda datan som samlades in är en förutsättning när en 
undersökning som den här genomförs är avgörande för undersökningens validitet 
(Vetenskapliga rådet, 2002).   
 
När det är barns egna utsagor och upplevelser som ska undersökas finns det ytterligare 
etiska ställningstaganden som bör tas. För det första är det viktigt att göra barnen 
medvetna om vad undersökningens syfte går ut på. Att barnen vet syftet med deras 
intervjuer främjar det en känsla av delaktighet hos barnen, som kan leda till att barnen 
blir mer engagerade och inte bara känner sig som objekt som studeras (Hällström, 
2006). Någonting annat som är viktigt att vara medveten om är att trots intervjuerna 
som ligger till grund för undersökningen har skett med barn som subjekt kommer 
analysen fortfarande ske genom en vuxens ögon, och inte barnens. Analysen bör därför 
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genomföras med extra omtanke, för att inte barnens reflektioner, känslor och 
upplevelser fortfarande ska vara där fokuset ligger i undersökningen (Hällström, 2006).  
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6 Resultat 
I det här kapitlet redovisas empirin som samlades in genom kvalitativa intervjuer som 
genomfördes med en klass i årskurs 5. 
 
 
6.1 Läsning 
Intervjuerna inleddes med en jämförelsevis enkel frågeställning. Målet med det var först 
och främst att ta reda på vart barnen stod i frågan, samt inte krångla till det innan de 
kommit in i intervjun mer. För att ta reda på vad barnen associerade med begreppet 
läsning ombads barnen att berätta vad de tänkte på när de hörde begreppet. De svar 
barnen från samtliga grupper uppgav var att det fick dem att tänka på böcker, vilket är i 
enlighet med vad Svensk Biblioteksförening (2011) skriver om barns bild av läsning 
och att det mycket vanligt att barn först och främst sammankopplar läsning med fysiska, 
skönlitterära böcker. När barnen sedan utvecklade sina tankegångar lite mer började 
svaren dock grena ut sig i lite olika riktningar. En grupp gick vidare i en relativt logisk 
riktning och konstaterade att de förknippar läsning med ord, bokstäver och studier, 
under tiden en annan grupp snarare kopplade mer ihop läsning med fantasi och fantasy, 
och tog upp Harry Potter-serien som exempel. Ytterligare en grupp konstaterade 
någonting liknande. De två sista grupperna av barn innehåller utan tvekan mer 
passionerade läsare än den tidigare gruppen, och verkade därför att ha lättare för att 
analysera läsning på ett mer abstrakt vis. När jag sedan utvecklade min fråga, och 
undrade om de anser att digital läsning på internet, med bloggar som exempel, även det 
räknas in i läsning, reagerade alla fem grupper på ungefär samma sätt. Barnen 
konstaterade att de höll med om att digital läsning är  läsning, men var aningen 
motvilliga att jämställa det med traditionell läsning av fysiska, skönlitterära böcker. Ett 
av barnen sa följande: 
 

Alltså, på ett sätt, men jag tycker inte att riktig läsning är att man läser på en iPad, för att 
riktig läsning är tjocka böcker som man sitter i soffan och myser med. Inte såhär en iPad 
så att man får ont i ögonen efter ett tag. 

                           (Interjvuat barn, personlig kommunikation, 12-05-2016) 
 
Det bör kanske tilläggas att just den här kommentaren kom från en utav de mer 
passionerade läsarna som blev intervjuade. Flera av barnen tyckte att läsning 
digitalt mer skulle kunna beskrivas som en annan sorts läsning, snarare än att det 
borde räknas till vad de ville benämna som vanlig läsning. De ville snarare säga 
att traditionell läsning och digital läsning är två olika sorters läsning. Av alla 
barnen som intervjuades var det bara ett barn som konstaterade att det finns 
fördelar med att läsa digitalt, under tiden resten av barnen mest tog upp alla 
fördelar de kunde se med traditionell läsning. Barnet påpekade att en fördel med 
att läsa på internet är hur uppdaterad informationen kan vara i jämförelse med 
informationen som man finner i en bok, eftersom det inte går att ändra i tryckta 
böcker utan att ge ut nyutgåvor under tiden exempelvis Aftonbladets hemsida 
uppdateras flera gånger per dag. 
 
Efter att vi nu försökt kolla på vad barnen tycker att läsning innebär, var det dags 
att undersöka närmare vad barnen anser om läsning som aktivitet. Majoriteten av 
barnen uppgav att de tycker om att läsa, och några få angav att de tycker det är 
tråkigt. Jag tycker det vara förvånansvärt få som uppgav att de inte tyckte om att 
läsa, men frågan är om det inte kan ha och göra med att barnen förväntar sig att 
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den som intervjuar dem vill ha ett visst svar på sina frågor. Vid frågan om vad de 
tycker om läsning förklarade ett av barnen att hen tyckte bättre om att läsa när hen 
var yngre, men inte tyckte det var lika roligt längre. När hen då fick följdfrågan 
om hur det kunde komma sig förklarade hen att den nya skolbibliotekarien inte 
var lika engagerad som den tidigare, och att hen därför inte längre kände sig lika 
motiverad att läsa. Det visade sig att skolan hade bytt skolbibliotekarie för ett tag 
sedan, och att majoriteten av barnen föredrog den tidigare. De var noga med att 
förtydliga att de inte tyckte att den nuvarande bibliotekarien inte var bristfällig, 
men att de upplevde att den tidigare bibliotekarien varit mer engagerad i deras 
läsning, bland annat genom att tala med barnen personligen istället för i grupp 
vilket många av barnen föredrog. Den här tankegången kommer att återkomma i 
ett senare stycke.  
 
Anledningarna till varför barnen tycker om att läsa varierade något. En del 
förklarade att de tycker att läsning är ett bra sätt att få vara för sig själv och 
slappna av för en stund, att fly från verkligheten och träda in i en annan värld. 
Flera av barnen sade att de föredrog att läsa för att varva ner, som till exempel 
efter träning eller precis innan de ska sova. Några uttryckte att de tyckte det var 
roligt att läsa så länge inte boken de läste var långtråkig. När barnen då blev 
ombedda att utveckla vad de tyckte var tråkigt att läsa uppgav ett av barnen det 
absolut brillianta svaret “tråkiga böcker”. Eftersom detta svaret kanske inte var så 
utförligt som hade varit önskvärt ombads barnen att ytterligare tydliggöra vad 
tråkiga böcker innebär. De förklarade då att de inte tyckte om “gamla sagor” och 
böcker som inte är skrivna bra. De konstaterade att en intressant bok måste ha ett 
bra innehåll och vara välskriven, så att den var lättare att komma in i. Barnen 
menade att det var viktigt att kunna komma in i boken så fort de började läsa, och 
att de annars lätt tröttnade och gjorde någonting annat istället. Även här, precis 
som med barnet som sade att hen tröttnat på att läsa, verkar motivationen spela en 
stor roll i huruvida barnen finner nöje i att läsa eller inte.  
 
Efter att ha betraktat läsning på en mer personlig nivå ombads nu barnen att backa 
ett steg tillbaka och fundera över läsning i samhällets kontext och förklara varför 
de tror läsning är viktigt. Det var tydligt att alla barnen ansåg att läsning är viktigt 
på en samhällelig nivå, mycket eftersom det är bra att kunna läsa för att kunna 
klara sina studier ordentligt (så att man inte behöver lägga mer tid på läxan för att 
man har svårt att läsa och därför får mindre tid att ägna sig åt mer nöjsamma 
fritidsaktiviteter) och för att fungera på sin arbetsplats. Dock märktes det av en 
skillnad i svar beroende på om det var ett barn som uttryckt sig negativt om 
läsning i jämförelse med de barnen jag identifierat som engagerade läsare. Barnen 
med mer negativ inställning hade en tendens till att påpeka att vikten av läsning 
ligger i att klara av studier och jobb, under tiden de mer passionerade läsarna 
istället uppgav saker som att man utvecklar sitt ordförråd, och att man därför blir 
bättre på att formulera meningar och att föra dialog. Ett barn förklarade även att 
hen tycker att läsning ger “ett bättre perspektiv på världen och hur andra är”, 
vilket, måste jag erkänna, inte var en reflektion som jag förväntade mig att få av 
en elvaåring (Intervjuat barn, personlig kommunikation, 12-05-2016). Samma 
barn fortsatte sedan med att konstatera att: 
 

...man kan ju inte kalla det livskunskap eller så, men det är ju jättebra att kunna göra. 
Liksom, det blir ju rätt svårt om man inte kan läsa, då fattar man ju ingenting typ. 
                                                (Intervjuat barn, personlig kommunikation, 12-05-2016) 
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Det påståendet, om även det är i enkla ordalag, är svårt att argumentera emot.  
 
Det var även intressant för undersökningen att veta hur boksamtal eller liknande går till 
i klassen. Barnen förklarade att att de brukar gå till biblioteket en gång i veckan, och 
efter att de läst ut en bok skulle de förbereda en powerpointpresentation om boken och 
dess författare. De flesta var någorlunda positivt inställda till dessa bokrecensioner. 
Dock påpekade en del av barnen att det lätt kunde bli långtråkigt att lyssna på om de till 
exempel redan läst boken eller inte tyckte boken deras klasskamrat presenterade 
verkade särskilt intressant.   
 
 
6.2 Biblioteket 
Del två av intervjufrågorna som fokuserade på barnens inställning till biblioteket 
inleddes med att fråga dem hur ofta de vanligtvis besöker biblioteket. Någonting jag 
noterade var att alla barnen omedelbart antog att att frågan syftade på deras 
skolbibliotek när de fick frågan om deras biblioteksbesök. Barnen förklarade att de har 
biblioteksbesök på schemat måndag varje vecka, men att om de hade en bänkbok istället 
kunde stanna kvar i klassrummet och läsa. När frågan därför förtydligades så att barnen 
förstod att den även syftade till att få veta hur ofta de besökte stadsbiblioteket uppgav 
barnen lite mer spridda svar. Samma barn som förklarade att hen inte längre hade 
motivation till att läsa påpekade att hen tyckte det var onödigt att gå till det stora 
biblioteket i stan, eftersom de redan har tillgång till ett bibliotek på skolan. Ett annat 
barn var inne på samma spår, men förklarade att hen skulle kunna tänka sig att ta sig till 
stadsbiblioteket om hen ville få tag på en “riktigt spännande bok”, men att hen i regel 
nöjer sig med beståndet på skolbiblioteket. Flera informanter förklarade att de kunde 
tänka sig att gå till stadsbiblioteket om de letade efter en speciell bok, som inte fanns 
inne eller helt enkelt saknades i bokbeståndet på skolbiblioteket.  
 
Det blev efter ett tag tämligen tydligt att de flesta barnen förknippade stadsbiblioteket 
med böcker av bättre kvalité, trots att det bara var några av barnen som angav att de 
faktiskt besökte det biblioteket. En orsak till varför många av barnen föreställde sig att 
det finns bättre böcker på stadsbiblioteket kan bero på en missnöjdhet med beståndet på 
skolbiblioteket. En av de mer passionerade läsarna påpekade att hen tyckte det kändes 
som att hen redan läst alla böcker av intresse, och att hen tyckte att många av böckerna 
på skolbiblioteket var “från nittonhundratalet” och med andra ord är för gammalmodiga 
för att vara tilltalande.  
 
Någonting annat av intresse var att flera av barnen som uppgav att de sporadiskt besökte 
det större biblioteket förklarade att de vanligtvis åkte dit med sin familj, och inte med 
vänner eller på eget bevåg. En del uttryckte att de gärna skulle besöka stadsbiblioteket 
oftare, men att de tyckte det var svårt att ta sig tid att åka dit, i jämförelse med att de har 
tillgång till ett bibliotek nära och på skoltid. Det verkar med andra ord ganska viktigt att 
det finns minst en vuxen hemma som är engagerad i deras barns läsning och hjälper 
barnet att ta sig till biblioteket och bidrar med att göra biblioteket till en positiv 
upplevelse.  
 
Eftersom ett av målen med den här undersökningen var att försöka forska i vad barn i 
skolåldern själva anser om biblioteket och vilken funktion biblioteket uppfyller, ombads 
barnen att berätta varför de tror att vi har bibliotek i vårt samhälle. Svaren skulle kunna 
gå att dela in i tre olika kategorier. Först och främst konstaterade mer eller mindre alla 
grupperna av barn att biblioteken är till för att skapa en plats där man i lugn och ro kan 
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öva på sin läsning. Ett barn påpekade att det är viktigt att öva på sin läsning eftersom 
det är ett mål i ämnet svenska att kunna läsa ordentligt, och att då ha en mysig plats att 
göra det på - med andra ord ett bibliotek - är att föredra över att exempelvis öva på sin 
läsning i ett stökigt klassrum. Någonting annat som många av barnen tog upp, vilket jag 
inte förväntade mig att få till svar av en elvaåring, och definitivt inte av flera, är hur 
pass dyrt det är att köpa böcker. Barnen angav dock jämförelsevis varierande respons 
om bibliotekets roll i det hela. Vissa påpekade att eftersom det finns så mycket böcker 
på ett bibliotek är det lättare att variera vad man läser utan att behöva köpa ett stort antal 
dyra böcker. Några barn poängterade även att om man lånar en bok på biblioteket så gör 
det ingenting om man inte gillar den, eftersom man då bara kan lämna tillbaka boken 
och att det med andra ord blir enklare att hitta böcker man tycker om på grund av att 
man mindre riskfyllt kan testa sig fram. Om man då istället köper boken och sedan inte 
gillar den har man slösat sina pengar på någonting man inte vill ha, eftersom “böcker 
inte är helt gratis” som ett barn klarsynt nog uttryckte det (Intervjuat barn, personlig 
kommunikation, 12-05-2016). Dessutom tog flera av barnen insiktsfullt nog upp att vi, 
genom att ha tillgång till ett bibliotek har möjlighet att läsa böcker, trots att vi kanske 
inte har pengar att lägga på att köpa dem. Barnen förklarade att läsning är så viktigt att 
alla borde ha möjlighet att lära sig att läsa och att fortsätta med att läsa, oavsett hur 
mycket pengar man har på banken. Ett av barnen som intervjuades berättade för mig att 
hen kommer från Libanon, och att de biblioteken de har där ser annorlunda ut från hur 
vi i Sverige är vana vid inrättningen. Istället för att kunna låna böcker gratis från 
biblioteket fungerar det enligt barnet mer som en bokhandel. Hen fortsatte förklara att 
hen inte tycker att det verkar som att invånarna i Libanon inte tycker om att läsa, utan 
hellre tittar på TV, men att hen trodde att intresset för läsning skulle öka om det fanns 
en möjlighet att låna böcker istället för att köpa dem. 
 
Den tredje anledningen som flera av barnen tog upp till varför de tror att det finns 
bibliotek ligger i att de tycker att det är ett bra ställe att få svar på sina frågor. 
Bibliotekarierna kan hjälpa en att hitta böcker som man tycker om, eller hjälpa till med 
tips när man håller på med skolarbete. Ett barn förklarade även att de tycker att bibliotek 
finns för att skapa jobb till bibliotekarier, vilket även det är väldigt sant.  
 
Någonting som även är värt att notera är att när gruppen av barn som alla uttryckte att 
de inte var särskilt förtjusta i läsning diskuterade varför de tror att det finns bibliotek 
fick svarade de att bibliotek är till för dem som verkligen tycker om att läsa, att det med 
deras ord är ett paradis för passionerade läsare. Med andra ord uttryckte barnen att de 
tyckte att biblioteken är en plats för de som identifierar sig som läsare, och inte för dem.  
 
Som följdfråga ombads barnen att reflektera över om de själva tycker att det är bra att vi 
har tillgång till bibliotek i vårt samhälle. Alla barnen svarade att de tyckte att det var 
bra, även barnen som inte föredrog att läsa, vilket är intressant. Ett av barnen förklarade 
att det är bra att vi har möjlighet att utnyttja bibliotek med tanke på att det är ett ställe 
där man kan träna sin läsning. Hen resonerade att det blir svårt för vuxna som vill öva 
på sin läsning men inte har tillgång till undervisning eller ett skolbibliotek, eftersom de 
inte går i skolan. Barnet menade då att det skulle vara synd om den gruppen om det inte 
fanns allmänna bibliotek att tillgå. Dock var många av barnens argument till varför de 
tycker att det är bra med bibliotek snarlika svaren de angav till den tidigare frågan. 
 
Från att ha reflekterat över biblioteket i samhället ombads nu istället barnen att berätta 
vad de anser att man kan göra på biblioteket. Föga förvånande kretsade deras svar 
främst runt böcker och läsning. Att låna, läsa och kolla i böcker radades snabbt upp av 
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alla grupperna av barn, och att det går att sitta på biblioteket och studera eller fika var 
också någonting som flera av barnen tog upp som exempel på biblioteksaktiviteter. 
Dock var några av barnen osäkra på huruvida bibliotekarierna verkligen uppskattar om 
man fikar inne bland böckerna. Några av barnen tog upp att biblioteket är en plats där 
de kan ta det lugnt för att exempelvis jobba med sina läxor. Eftersom bibliotek 
vanligtvis är lugnt och tyst, är det en utmärkt plats att studera på. Ett av barnen 
förklarade att de har läxhjälp i skolan, men att det är en så pass kaotisk miljö på grund 
av att många av barnen som är där är högljudda och “springer runt”, att hen istället 
föredrar att sitta på biblioteket med sina skoluppgifter. Hen menade på att det var 
mycket enklare att koncentrera sig i bibliotekets lugnare miljö.   
 
Även här märktes det av en skillnad i svaren barnen uppgav beroende på om barnet i 
fråga var en passionerad läsare eller inte. Barnen som inte var särskilt förtjusta i läsning 
räknade endast upp typiska biblioteksaktiviteter som till exempel att låna böcker och att 
läsa, under tiden barnen som var mer entusiastiskt inställda tog upp fler, mer specifika 
aktiviteter. Dessa barnen påpekade att det finns bokklubbar man kan delta i, och att det 
finns så kallat bokhyllehäng på deras stadsbibliotek. Bokhyllehäng är en aktivitet som 
anordnas en gång i veckan för barn mellan 9-13 år, där barnen får en avsatt tid 
tillsammans med en barnbibliotekarie för att kunna prata om böcker, dela med sig av 
boktips och pyssla. Ett av barnen berättade för mig att hen brukade gå på bokhyllehäng 
tidigare, men att tiden nu krockar med innebandyträning så att hen inte längre hinner gå 
dit. Ett annat barn i samma grupp fortsatte med att berätta att hen gärna vill vara med på 
bokhyllehäng, men att hen inte riktigt vågar eftersom hen tyckte det kändes som att alla 
stirrade så fort hen var i närheten. De passionerade läsarna tog även upp att det finns 
möjlighet att använda sig av datorer för att surfa eller för att söka på böcker, att leta 
efter böcker att lägga till på deras personliga “att läsa-lista”. Under en av intervjuerna 
när vi diskuterade just den här frågan verkade det som att ett av barnen kom till insikt 
om hur pass mycket det faktiskt finns att göra på biblioteket, och konstaterade att “Ja, 
det är rätt roligt att det finns så mycket att göra på biblio- alltså på ett bibliotek, det 
finns så mycket att göra på bara ett bibliotek, det är ju rätt coolt, och typ väldigt roligt.” 
(Interjvuat barn, personlig kommunikation, 12-05-2016) 
 
I och med nästa fråga ombads barnen att ta ett steg inåt i sina reflektioner och nu 
fundera på vad de personligen gör när de besöker biblioteket. Svaren var relativt lika 
vad barnen sade om den tidigare frågan, men nu tog alla barnen även upp specifika 
aktiviteter. Många av barnen förklarade att de brukar umgås med sina vänner och ta det 
lugnt tillsammans under deras biblioteksbesök. Ett av barnen berättade att hen tycker 
om att bara gå in på biblioteket och fika eller välja ut någon i barnets ord ointressant 
tidning att läsa, eftersom hen helt enkelt tycker om att spendera tid på biblioteket. Det 
var flera av barnens som uttryckte liknande åsikter, och det verkade som att de flesta 
barnen var överens om att biblioteket är en behaglig plats att slappna av på.  
 
Det var även av intresse för undersökningen att ta reda på om barnen hade förslag på 
hur biblioteket som verksamhet skulle kunna förbättras. Dock visade det sig att de flesta 
av barnen var relativt nöjda med biblioteken som de är, och inte tyckte att större 
förändringar behövde göras. Flera uttryckte dock att de tyckte det hade varit bra om det 
fanns möjlighet att fika och spela spel på alla bibliotek, precis som man kan göra på 
stadsbiblioteket. 
Ett barn, som tidigare tagit upp att hen tycker om att läsa men har svårt för att hitta 
böcker som hen fann intressanta, tyckte att det hade varit bra om tiden de fick spendera 
på biblioteket var lite längre. Hen förklarade att det var lätt att bli stressad eftersom 
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tiden var så pass knapp, och att det därför var enkelt att bara ta en bok för att få det 
överstökat, för att sedan upptäcka att hen inte alls var intresserad av att läsa just den 
boken. Barnet specifierade inte att det var skolbiblioteksbesöken hen syftade på, men 
det känns som en tämligen kvalificerad gissning. Över lag verkade de förändringar som 
barnen föreslog vara syftade till deras skolbibliotek. Ett barn tog upp att det hade varit 
bra om beståndet på skolbiblioteket hade uppdaterats mer regelbundet. Hen beskrev att 
det kändes som att hen hade läst på baksidan på varenda bok som fanns på biblioteket, 
och nu längtade efter nya, mer spännande böcker. Ett annat barn tyckte att om en 
förändring av något slag skulle genomföras så var det viktigt att det inte var någonting 
som inte gjorde biblioteket “mer livat”, utan att det hellre skulle skapa en ytterligare 
mer fridfull atmosfär. På bokklubben som några av barnen deltog i hade det pratats om 
att det eventuellt skulle byggas någon slags koja för barnen som besökte biblioteket, där 
de kunde sitta och läsa eller göra läxorna utan att det var några vuxna där, vilket barnen 
tyckte var en strålande idé. Dessvärre verkade det som att just det projektet inte kommit 
förbi idéstadiet.  
 
Nästa steg i intervjun var att fråga barnen om vad de tror att en bibliotekaries 
arbetsuppgifter går ut på. Intressant nog uppgav alla fem grupper av barn, oberoende av 
varandra mer eller mindre samma svar. En bibliotekaries roll, enligt barnen, går ut på att 
vara hjälpsam mot de som besöker biblioteket. Bibliotekarien ska kunna hjälpa 
besökarna att “sin rätta bokfavorit”, hjälpa motivera besökarna till att läsa och hjälpa 
med att hitta vart böckerna står i biblioteket. Det var någonting flera barn tog upp som 
viktigt, att bibliotekarien har koll på sitt bestånd, var böcker står och vad de handlar om. 
Andra arbetsuppgifter som togs upp var inköp, och även att läsa böckerna som finns i 
beståndet, eftersom flera av barnen tycker det är viktigt att bibliotekarien har koll på vad 
böckerna de rekommenderar handlar om. Vidare var det av intresse att höra vad barnen 
har för åsikt om vilka egenskaper en bra bibliotekarie behöver besitta. Det visade sig bli 
en mycket givande och roande diskussion. Mycket av svaren från den tidigare frågan 
speglades i egenskaperna barnen ville applicera på hur en bra bibliotekarie ska vara. 
Alla grupper av barn konstaterade att det utan tvekan var viktigast att man som 
bibliotekarie är snäll, hjälpsam och trevlig. Ett barn berättade för mig att hen vid ett 
stadsbiblioteksbesök frågat en bibliotekarie om boktips, men bara fått ett kort “Ja, det 
finns där borta” till svar, och att det inte alls hade känns bra. Ett annat barn var inne på 
samma spår, och förklarade att hen tycker att man som bibliotekarie inte ska vara vresig 
och säga saker som “men det vet du väl?” om någon, exempelvis ett barn, skulle komma 
och be om hjälp med någonting. Att faktiskt lyssna på barnen var också mycket viktigt, 
och att bibliotekarien ska vara begriplig och svara på frågor så att barnen förstår.  
 
Barnen tyckte utan tvekan att det var mycket viktigt att deras skolbibliotekarie skapar en 
personlig kontakt med skolans elever. Enligt barnen bör en bra bibliotekarie lära känna 
barnen litegrann, så att hen kan ge personliga boktips och hålla koll på vilken nivå av 
läsning barnen ligger på. En del barn uttryckte sitt missnöje över att deras nuvarande 
skolbibliotekarie dessvärre inte har så pass bra koll som barnen hade önskat, och ett av 
dem förklarade att det hände att bibliotekarien rekommenderade böcker som antingen 
var “jättebarnsliga eller kanske jättevuxniga” (Intervjuat barn, personlig 
kommunikation, 12-05-2016). Ett annat barn i samma grupp uttryckte att detta var ett 
problem som även hen hade stött på. Hen berättade att deras skolbibliotekarie alltid 
rekommenderade böcker som hen redan hade läst, och som låg långt under barnets 
faktiska läsnivå, vilket hen upplevde som tämligen frustrerande. Enligt barnet läste hen 
gärna böcker på upp till 1000 sidor, men om hen bad om boktips rekommenderade 
skolbibliotekarien ofta böcker som låg runt 200 sidor. Det går ju att försvara 
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skolbibliotekarien till viss del, eftersom det är lätt att föreställa sig att elvaåringar 
vanligtvis ligger 200-sidorsnivån i sin läsning. Men om skolbibliotekarien istället haft 
en större personlig kontakt med barnen på skolan hade hen kanske vetat att just det här 
barnet ligger på en lite högre läsnivå, och anpassat sig utefter det.  
 
Precis som tagits upp tidigare förklarade barnen att de för en tid sedan hade fått en ny 
skolbibliotekarie till sitt bibliotek, och därför jämförde många av barnen den tidigare 
bibliotekarien med den nuvarande. Alla barnen, oavsett läsintresse, lovordade den här 
tidigare bibliotekarien eftersom hen hade tagit sig tiden att lära känna barnen, och inte 
bara tilltalat barnen klassvis, som den nya bibliotekarien enligt barnen istället gör. 
Någonting annat som enligt barnen gjorde att den tidigare bibliotekarien skulle klassas 
som en bra bibliotekarie var sättet hen engagerade barnen vid högläsning. Genom att 
läsa med inlevelse och ta med sig rekvisita till boken som lästes ur skapade 
bibliotekarien en lekfull och engagerande atmosfär som ryckte med sig barnen. Vidare 
uttryckte några av barnen frustration över att miljön på biblioteket inte längre är lika 
inbjudande som den var när den tidigare bibliotekarien var där. Barnen förklarade att 
biblioteket tidigare hade varit färgglatt och att alla böcker hade stått på rätt plats, men 
att det inte var samma sak längre under den nya bibliotekariens regi.  
 
Några av barnen, som går på en bokklubb på deras stadsbibliotek, tog upp bibliotekarien 
som håller i bokklubben som ett exempel på en bra bibliotekarie. Ett av 
bokklubbsbarnen förklarade att hen hade mycket förtroende för denna bibliotekariens 
boktips, eftersom bibliotekarien läser mycket böcker, och även om bibliotekarien själv 
inte var förtjust i en viss bok så rekommenderade hen den ändå, om någon verkade vara 
intresserad. Barnet sade att hen tycker det är viktigt att förstå att man som läsare tycker 
om olika böcker, och att bara för att man kanske inte gillar en bok betyder inte det att 
inte någon annan kanske skulle tycka om den.  
 
 
6.3 Fritid 
I den tredje delen av intervjun fokuserade på barnens nöjesläsning, läsningen som sker 
på deras eget bevåg och fritid. I enlighet med jag förväntat mig fokuserade barnen först 
och främst på läsningen i skolan under den första delen av mina frågor. Därför inleddes 
del tre med att be barnen att berätta om de läser hemma på fritiden, och vilken tidpunkt 
de vanligtvis då gör det på. Det går dock att utskönja ett mönster i barnens 
nöjesläsningsvanor. Även om barnen uppgav förhållandevis varierade svar på frågan, 
var temat på svaren relativt liknande varandra. Många av barnen förklarade att de läser 
innan de ska sova, när de kommer hem från skolan och på kvällarna. Barnen tycker helt 
enkelt om att läsa för att varva ner och ta det lugnt. Andra tillfällen som barnen tycker 
om att läsa på kunde vara under loven, eftersom de då kunde läsa senare på kvällen utan 
att behöva oroa sig för att stiga upp tidigt på morgonen dagen efter, eller på helgen “när 
man har jättetråkigt”.  
 
Några av barnen förklarade att de vanligtvis lägger cirka femton minuter per dag på att 
läsa, eftersom de fått läsläxa i skolan tidigare. Läsläxan hade de inte kvar, men några av 
barnen fortsatte med det ändå för att öva på sin läsning, på eget bevåg, eller för att deras 
mamma påminner dem. Ett av barnen påpekade dock att det inte gjorde någonting att 
hens mamma sa till att hen skulle sätta sig med sin bok, eftersom hen har hittat en 
spännande bok att läsa och med andra ord fann nöje i läsningen.  
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Det går även att på denna punkten uppfatta en skillnad mellan barnen som föredrar att 
inte läsa och de passionerat läsande barnen. Flera av barnen som föredrar att inte läsa 
påpekade att de oftare läser noveller eller fan-fiction på internet eller i spel om de läser 
på sin fritid. Fan-fiction är en slags skönlitterär text som utspelar sig i redan existerande 
fiktiva världar som vi känner till genom böcker, TV-serier, filmer och liknande och kan 
skrivas av vem som helst, vanligtvis av den yngre generationen. Barnen som föredrar att 
läsa tog också upp liknande läsning, men definierade det istället som att de läser “för det 
mesta”. Dock ställde det till med lite problem för ett av barnen, som berättade att 
eftersom hen hade en bänkbok, en bok som som lästes på bokklubben och en som hen 
valt ut att ha hemma var det enkelt att blanda ihop handlingarna. Ett annat barn i samma 
grupp tyckte också att det kunde bli rörigt när de läser en bok hemma samtidigt som en 
bänkbok. Hen tyckte bättre om att läsa hemma än i skolan, eftersom hen föredrar att 
bestämma själv när och hur länge hen ska läsa, och att hen med enkelhet skulle kunna 
sitta och läsa en hel eftermiddag om boken hen läste var tillräckligt spännande.  
 
Efter att ha diskuterat deras läsvanor en stund ombads nu istället barnen att tänka 
tillbaka på när de var yngre, och om deras läsvanor förändrats något sedan dess. En 
majoritet av barnen konstaterade att som yngre inte läste lika mycket som de gör nu, 
utan att det var vanligare att någon läste högt för dem istället, med några undantag. 
Barnet som tagits upp i ett tidigare stycke tog ännu en gång upp att hen tyckte bättre om 
att läsa tidigare, och ett annat barn förklarade att hen tycker om att läsa, men hellre 
spelar spel, och därför inte läser lika mycket som innan. Ett barn konstaterade att hen 
tyckte att det varit enklare att lägga mer tid på sin läsning när hen var yngre eftersom 
hen hade mer ledig tid då. Intressant nog fick den här frågan en del av barnen att öppna 
upp sig om när de för första gången upplevde läsning som något lustfyllt, vilket jag inte 
riktigt hade förväntat mig. Ett av barnen förklarade att när hen var mindre började hen 
må illa så fort hen läste, och därför tyckte att det var jobbigt med läsläxa, eftersom för 
att hen tyckte två sidor var mycket att läsa. Barnet tyckte bättre om att lyssna på 
högläsning istället. Enligt barnet är anledningen till att hen nu tycker om att läsa att 
“min läshastighet har ökat, och att jag är bättre på att stava och uttala ord.” (Interjvuat 
barn, personlig kommunikation, 12-05-2016). Barnet konstaterade också att det 
förmodligen hade gått fortare att lära sig om hen hade valt enklare böcker att öva på, 
eftersom långa meningar och stora ord försvårade processen. Ytterligare ett barn 
beskrev hur läsning var “det tråkigaste jag visste”, men att hen lånat en bok om hundar 
för att kunna titta på bilderna, men först inte ville läsa texten eftersom hen tyckte att 
boken var tjock och tråkig. Hen fortsatte förklara att hen motvilligt började läsa boken 
eftersom “vi var tvungna att läsa”, och antagligen syftar hen på att de fått läsläxa i 
skolan. Till slut så fångade boken hens intresse i alla fall och barnet blev, i hens egna 
ord, besatt av böcker efter det (Intervjuat barn, personlig kommunikation, 12-05-2016). 
Det bör kanske tilläggas att båda dessa barnen ingår i den grupp som jag har valt att 
benämna som passionerade läsare.  
 
Jag var nyfiken på om det skulle gå att identifiera ett samband mellan barnens egna 
läslust och om de hade någon i hemmet som verkade som en läsande förebild, och 
därför ombads barnen att fundera över om de har någon hemma som tycker om att läsa. 
Många av barnen var osäkra på om de hade någon i familjen som läser, efterom de inte 
sett dem läsa särskilt mycket. Precis som tidigare var det även här en skillnad mellan de 
passionerat läsande barnen och barnen som inte tycker om att läsa. De passionerat 
läsande barnen berättade att de hade föräldrar och syskon som läser, och uppmuntrar 
dem till att läsa själva. Ett av barnen påpekade till och med att deras Mormor läser mest 
av alla i familjen, även om hon mest läser “såna Nora Roberts, och såhär tantsnusk från 



  
 

22 

sjuttonhundratalet” (Interjvuat barn, personlig kommunikation, 12-05-2016). Barnen 
som inte tycker om att läsa däremot förklarade att de inte hade en tydlig läsande förebild 
hemma. En del nämnde läsande syskon, men att de läste för “vuxna” böcker för att de 
skulle kunna diskutera och tipsa om böcker. Flera av barnen tog även upp att deras 
föräldrar egentligen tycker om att läsa, men inte längre har tid att göra det. Ett barn 
förklarade att hens pappa läste när hen var liten, men att han inte längre har tid eller ro 
till att sätta sig ner med en bok, och ett annat barn förklarade att hens mamma nu 
föredrar att lyssna på ljudböcker över att läsa i en fysisk bok, “inte för att hon inte kan 
läsa utan för att ibland så har hon liksom inte tid att läsa” (Interjvuat barn, personlig 
kommunikation, 12-05-2016). Det verkar som att flera av barnens föräldrar inte längre 
har tid att läsa, trots att de faktiskt tycker om det.  
 
Det var intressant att forska i vad barnen vanligtvis gör på sin fritid, när de inte läser. 
Aktiviteterna som barnen då räknade upp var ungefär vad jag hade förväntat mig att få 
höra. Barnen berättade att de tycker om vara utomhus och hoppa på studsmatta, umgås 
med sina vänner och spela spel på datorn. Flera tog även upp att de tycker om att träna, 
skriva och att använda sig av sociala medier.Dock räknas inte alla aktiviteterna som 
barnen nämnde upp här, eftersom det i sig inte är relevant för undersökningen.  
 
Vidare ombads barnen berätta om de har en surfplatta eller en dator i hemmet. Barnen 
reagerade på frågan, det verkar som att de tyckte den var lite lustig, som om att det var 
självklart att de hade en surfplatta eller en dator. Det verkar som att en majoritet av 
barnen har tillgång till en surfplatta eller en dator på ett eller annat vis, även om de 
kanske inte har en egen. Dock verkade det som att barnen föredrog att använda sig av 
sin surfplatta över sin dator.  
 
De olika barnen uppgav liknande svar på vilka användningsområden surfplattan 
nyttjades till. Flera barn nämnde att de vanligtvis kollar på YouTube, kollar på serier, 
spelar spel och gör sina läxor, men några av barnen förklarade att de föredrar att 
använda sin mobiltelefon för att till exempel kolla på YouTube. Ett annat vanligt 
användningsområde på både surfplattan och datorn verkade vara sociala medier av olika 
slag, till exempel Instagram och Snapchat, eller att söka information med hjälp av 
sökmotorer som exempelvis Google. Dock förklarade flera av barnen att de föredrar att 
spela på datorn, och att använda surfplattan till sociala medier. Samma barn som tagits 
upp i ett tidigare stycke eftersom hen var tämligen negativt inställd till att läsa på 
surfplattor tog dock upp att hen inte använde sig av sin surfplatta särskilt ofta, eftersom 
hen mest tycker att det är frustrerande när den inte funkar. Ett annat barn berättade för 
mig att hen brukar ringa sin bästa vän, som flyttat till Halmstad, över Facebook så att de 
kunde prata och spela spel tillsammans. 
 
Nu ombads barnen att specifikt reflektera över om de använder surfplattan eller datorn 
för att läsa, eftersom de flesta av aktiviteterna de tagit upp tidigare kanske inte har 
mycket att göra med läsning. Barnen förklarade då att de för det mesta läser på Internet, 
istället för exempelvis e-böcker. Flera av barnen tog upp att de tycker om att läsa - och 
även skriva - noveller på Instagram, vilket gör att det går att dra slutsatsen att barnen 
föredrar att läsa kortare texter med hjälp av teknologi, och läsa längre texter i fysisk 
pappersform. Ett barn berättade att hen vanligtvis läser fotbollsnyheter online, men att 
hen inte läser andra sorters nyheter. Få av barnen tog upp att de lyssnar på ljudböcker, 
och när de ombads utveckla varför de inte lyssnar på böcker med hjälp av sin 
mobiltelefon eller läsplatta var det många av barnen som kom fram till att de var 
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medvetna om att ljudböcker finns som ett alternativ, men att de inte lyssnar på dem 
främst eftersom de inte testat det sedan innan.  
 
Med den sista frågan i min intervju ombads barnen att välja att antingen läsa en bok 
eller göra en annan aktivitet som att spela spel eller sitta med sociala medier när de hade 
en ledig stund. Dessvärre verkar det som att en del av barnen blev lite förvirrade av 
frågan. Några av dem tolkade det som att de ombads att välja mellan läsning eller 
spel/sociala medier, och att de aldrig någonsin igen fick göra det andra alternativet igen. 
Dessa barnen kom fram till att de inte ville välja, utan fortsätta ha möjligheten att göra 
både och. De övriga svaren barnen angav var ganska varierade. En del av barnen tyckte 
att valet var enkelt, då de inte var särskilt förtjusta i att spela spel utan helt enkelt 
föredrog att läsa. Ett av barnen utvecklade sitt resonemang mer än de andra, och 
förklarade att hen tidigare tyckte bättre om att spela spel, men att hen tröttnat på det 
eftersom det inte längre fanns något spel hen tyckte om. Ytterligare ett barn förklarade 
att hen hellre läste, eftersom hen upplevde att det var enklare att leva sig in i en bok än i 
ett spel, och förklarade det som att det var som att komma in i en annan värld att läsa. 
Andra barn funderade lite mer över min fråga, och konstaterade att de nog tyckte att 
variation var det bästa. Ett barn förklarade att de tyckte att det var bättre att läsa än att 
till exempel sitta vid datorn, men att det inte alltid går att läsa, eftersom man till 
exempel kan vara för trött och därför inte kan koncentrera sig ordentligt. Några andra 
barn diskuterade att valet berodde på hur lång tid man har på sig att spela eller läsa. 
Enligt barnen var det inte kul att sitta och läsa för länge, men om man sitter på youtube 
för länge är det lätt att få ont i huvudet.  
 
Sedan var det en tredje grupp av barn som snabbt konstaterade att de hellre väljer det 
andra alternativet. Ett av barnen använde sig av samma argument som tagits upp 
tidigare, att hen hellre spelade spel, eftersom det är lättare att leva sig in i än en bok, om 
spelet har en bra historia. Flera av barnen som intervjuades, som valde spel/sociala 
medier behövde dock att bli ombedda att utveckla varför de gjorde det valet, eftersom 
många av dem endast svarade “det andra” på frågan. Ett barn konstaterade att hen valde 
som hen gjorde eftersom hen tycker att sociala medier är roligare och mer användbart, 
och ett annat barn valde sociala medier eftersom man måste uppdatera sina sociala 
medier för att kunna behålla sina följare på exempelvis Instagram. Vidare konstaterade 
ett barn att man självklart använder hjärnan när man läser, men om man spelar spel så 
används både hjärnan och händerna, och att man på så sätt även tränar sin motorik. 
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7 Analys av empiri 
Här följer en analys av den empiri som redovisades i det tidigare stycket. Analysen är 
avgränsad i tre olika områden utefter de tre tematiska grupper frågor som utgjorde den 
empiriska undersökningen. 
 
 
7.1 Läsning 
Till att börja med analyseras för enkelhetens skull vad barnen hade att säga om läsning, 
eftersom barnens tankar om läsning är av vikt även i analysen av barnens syn på 
biblioteket och barnens fritidsaktiviteter. Det måste erkännas att jag gick in i 
intervjuerna med föreställningen att få av barnen som skulle intervjuas faktiskt tyckte 
om att läsa, men blev snabbt motbevisad (vilket var lite av en lättnad). Istället var det 
faktiskt bara enstaka barn som angav att de inte alls tycker om läsning, men desto fler 
var positivt inställda. Sedan fanns det också en tredje grupp, som jag valt att benämna 
som de passionerade läsarna, som var något fler än gruppen av barn som var negativt 
inställda till läsning. Det kan dock vara värt att nämna att när det är barn som intervjuas 
av en vuxen person de inte känner väl, finns det en risk att barnen säger vad de tror att 
den vuxna vill höra, och inte var de på riktigt anser (Chambers, 2014). Vad jag kunde 
avgöra var dock de flesta av barnen ärliga om sina åsikter och intervjuerna genomfördes 
i en för barnen bekant miljö vilket bidrog till en avslappnad stämning.   
 
Jag är benägen att dela in barnen i två olika kategorier beroende på attityd till läsning, 
eftersom det efter ett tag började bli tämligen tydligt att barnen omedvetet delade upp 
sig i två olika läger beroende på om de inte föredrar att läsa eller var passionerade 
läsare. Det märktes av en tendens att barnen som inte var positivt inställda till läsning 
beskrev läsning på ett relativt logiskt vis. De associerade läsning med ord och 
bokstäver, och var snabba med att påpeka att läsning är ett viktigt element i att kunna ta 
sig genom sina studier, och i förlängningen även för att klara av att arbeta på en 
arbetsplats. Barnen som jag identifierade som mer passionerade läsare uttryckte tankar 
som skiljde sig något från de andra barnens infallsvinkel. Dessa barnen associerade 
istället läsning med någonting fantasifullt, och förklarade att de tyckte att vikten av 
läsning ligger på ett personligt plan, genom att underlätta för läsaren att utveckla sitt 
ordförråd och därför gör det enklare att föra en bra dialog med andra människor. Men 
hur kommer det sig att barnen associerar läsning med så pass vitt skilda aspekter, 
beroende på om de tycker om att läsa eller inte? Min tanke är att barnen, beroende på 
deras inställning, antingen ser läsning som ett krav eller som en lustfylld aktivitet, vilket 
färgar deras åsikter om varför läsning är viktigt. Barnen som inte riktigt upptäckt 
läsning för sin personliga njutnings skull, utan mest stöter på läsning i sin undervisning 
upplever förmodligen främst läsning som ett krav från skolans håll. När läsning sker i 
skolmiljö är barnen ofta medvetna om att det förväntas något av dem, och barnens fokus 
läggs därför på att klara av skoluppgiften som är parad med läsningen, vilket försvårar 
det för barnen att slappna av och njuta av berättelsen de läser (Sandin, 2004). Inre 
förutsättningar spelar en stor roll i hur vi upplever läsning som aktivitet (Chambers, 
2014). Om vi associerar läsningen med någonting negativt finns det alltså en större risk 
att man inte heller sätter sig med en bok på sin fritid, och därför inte tillägnar sig 
läsförståelsen som rekreationell läsning bidrar till.  
 
Precis som togs upp i början av resultatredovisningen förknippade barnen uteslutande 
läsning till skönlitterära, fysiska böcker, vilket är i enlighet med resultaten som Svensk 
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Biblioteksförening (2011) redovisade i Barn berättar. Jag antar att detta mycket kan ha 
att göra med att det främst är läsning i fysisk form som värderas som någonting positivt 
av samhället runt barnen. Om vi kan jämföra med någonting från min egen erfarenhet, 
fick jag som barn höra skräckhistorier om att jag skulle få fyrkantiga ögon om jag 
spenderade för mycket tid framför datorn eller TVn, men jag fick aldrig någonsin höra 
att jag läste för mycket, eller att min läsning skulle få negativa konsekvenser av något 
slag. Om vi då antar att barnen som intervjuades har fått liknande skräckhistorier 
berättade för sig, skulle det inte vara underligt om de ser fysisk, skönlitterär läsning som 
någonting positivt, och inte automatiskt förknippar läsning som någonting som även kan 
ske digitalt. Det var faktiskt inte en enda grupp av barn som tog upp digital läsning 
innan de fick frågan om böcker var den enda formen av läsning. Det blev dock ganska 
tydligt att barnen hade en lite tveksam inställning till att digital text faktiskt skulle 
kvalificeras som vad de ville omnämna som riktig läsning. Flera av dem var istället 
benägna att säga att det är två olika sorters läsning, men läsning i en fysisk bok var utan 
tvekan högre värderat än läsning digitalt.  
 
Det går egentligen att ta barnens inställning till digital läsning på två olika sätt. Är man 
av den traditionella skolan kan att barnen anser att traditionell läsning är den bra sortens 
läsning gå att tolka som någonting positivt. Jag är dock lite mer tveksam. Även om jag 
till viss del håller med om att digital och traditionell läsning är olika, tycker jag inte 
skillnaden är överdrivet stor. Frågan jag istället ställer mig är om samhället skulle börja 
värdera båda sorterna av läsning lika mycket, skulle det kanske då kunna gå att fånga 
upp dem som inte omnämner sig själva som läsare? Som vi konstaterade i stycket 4.1.1 
Läsning är vi ständigt omgärdade av text, och mycket av denna text är numera digitalt 
buren. Om vi antar, baserat på vad barnen hade att säga om det, att människor anser att 
den traditionella läsningen är det som gör dem till läsare, skulle en omvärdering av den 
digitala läsningen göra att de inser att de faktiskt är läsare? Och som förlängning, skulle 
det göra att en del av dem kanske känner att de faktiskt skulle kunna försöka sig på att 
läsa en bok om de inser att skillnaden mellan den traditionella läsningen och läsningen 
de ägnar sig åt varje dag inte är så stor som de kanske föreställer sig? 
 
Ytterligare en skillnad på barnen beroende på deras inställning till läsning märktes av i 
barnens åsikter om att läsa digitalt. Barnen som var tydliga med att de tycker om att läsa 
var även generellt sett negativt inställda till att läsa digitalt, och hade en relativt 
traditionell syn på läsning över lag. Ett barn gick så pass långt att säga att läsning på 
läsplattor inte var riktig läsning. Det jag blir nyfiken på är dock vad som gör att de 
passionerat läsande barnen tenderade att uttrycka sig negativt, i jämförelse med barnen 
som inte tyckte om att läsa eller de som upplevde läsning som någonting positivt men 
inte såg läsning som ett av deras intressen. En teori skulle kunna vara att dessa barnen 
som hade ett med traditionellt tänk helt enkelt upprepar vad de fått höra i hemmet till 
viss del. Samtliga av barnen som uttryckte att digital läsning inte borde räknas som 
riktig läsning visade sig ha familjer där flera av medlemmarna läste. Av min personliga 
erfarenhet att döma tänker jag mig att det inte är ovanligt att familjer där flera 
uppskattar att läsa även har en tendens till att se ner på den digitala läsningen, vilket 
gissningsvis bottnar i en oro om att den fysiska boken mer och mer kommer fasas ut och 
ersättas av digitala läsredskap. Det behöver givetvis inte vara på det sättet, men jag fann 
sambandet mellan att tillhöra en läsande familj och att vara negativt inställd till digital 
läsning för intressant för att inte ta upp.  
 
Skolan som barnen gick på hade relativt nyligen bytt skolbibliotekarie, vilket 
möjliggjorde för barnen att jämföra mellan den tidigare och den nuvarande 
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bibliotekarien på ett intressant vis. Redan tidigt under en av intervjuerna uttryckte ett 
barn att hen inte längre tyckte läsning var roligt, precis som togs upp upprepade gånger i 
resultatredovisningen. Barnet trodde att det berodde på att hen hade tyckte bättre om 
den tidigare bibliotekarien och att den nuvarande inte nått fram till barnet på samma 
sätt, och utan den uppmuntran som hen funnit hos den tidigare bibliotekarien hade 
barnets intresse för läsning svalnat. Barnets egna observation är helt i enlighet med 
Chambers modell Läsandets cirkel som beskriver de viktigaste aspekterna i barnens 
läsprocess (Chambers, 2014). Genom bytet av bibliotekarie byttes barnets vuxenstöd ut 
till en vuxen person som barnet inte kände något slags förtroende för, och på grund av 
det började barnets läsprocess att halta. 
 
7.2 Biblioteket 
Det har sedan en tid tillbaka inom biblioteksvärlden hett diskuterats huruvida det som 
biblioteken traditionellt sett har att erbjuda inte längre tilltalar eller ens känns relevant 
för dagens unga, och vad som behövs göras för att fånga in denna undflyende målgrupp 
för att på så sätt säkra bibliotekens framtida roll i samhället (Schmidt, Pohjola-Ahlin & 
Haglund, 2008). Att få höra vad barnen själva hade att säga om saken var därför mycket 
intressant. 
 
En av de absolut mest intressanta diskussionerna jag hade med barnen handlade om 
vilken roll biblioteket spelar i vårt samhälle och vad barnen själva ansåg om varför 
bibliotek finns. Som jag påpekade i ett tidigare stycke förväntade jag mig inte att få höra 
så pass mogna och utvecklade reflektioner som barnen kom fram till. Barnen tyckte 
allihopa att biblioteken utgör en viktig resurs för hela samhället, bland annat genom att 
skapa ett utrymme som kan användas för att träna sin läsning på, för att man ska kunna 
utveckla sin läsning även om man inte går i skolan. Barnen uttryckte även en 
medvetenhet om att böcker kostar pengar, och därför skulle kunna ses som en lyx som 
inte alla har råd med, vilket skulle leda till att de som inte köper böcker läser mindre, 
och därför inte har samma utvecklade läsförståelse som dem som har råd att läsa. 
Barnen ansåg att alla, oavsett klasstillhörighet, har rätt till att läsa och att biblioteken 
därför är en resurs som leder till att samhället vi lever i är mer jämställt. Genom att ha 
fri tillgång till någonting så fundamentalt som läsning - vilket leder till kunskap - skapar 
vi ett samhälle där kunskapen är tillgänglig för alla medborgare istället för hos en liten 
elit.  
 
Det verkade som att barnen hade olika inställning till bibliotek och vad de är till för 
beroende på om de diskuterade stadsbiblioteket eller skolbiblioteket. Det är dock inte 
helt underligt, med tanke på att stadsbibliotek och skolbibliotek i grund och botten har 
olika uppdrag i vårt samhälle. Dock uttryckte mer eller mindre alla barn en positiv 
inställning till biblioteket som verksamhet, oavsett personligt läsintresse. De flesta av 
barnen tyckte att bibliotek är en lugn och behaglig plats att spendera tid på, och det 
verkade som att flera av barnen värdesatte att ha en plats där det inte var så stökig miljö, 
som jag föreställer mig att det lätt annars kan bli under skoltid när man går på 
mellanstadiet. När barnen fick frågan om de hade några förslag på hur bibliotek som 
lokal och verksamhet skulle kunna förbättras var det mest drastiska barnen tog upp att 
det på stadsbiblioteket hade varit trevligt att ha en plats som endast är avsedd för barn, 
där de kan sitta och läsa eller studera ifred från bibliotekets vuxna besökare. Jag 
föreställer mig att det här behovet kan vara sprunget ur att det kan vara skönt att ha en 
viss plats som man vet är avsedd för just barnen, vilket till viss del inte är fallet på 
stadsbiblioteket dessa barnen besöker. Samhället som det ser ut idag har över lag mer 
platser som är specifikt avsedda för vuxna, under tiden barn inte riktigt har samma 
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anspråk på vår offentliga miljö annat än på exempelvis lekplatser. Genom att ordna så 
att barnen får en plats i en lugn och trygg miljö som endast är avsedd för dem skulle det 
kanske kunna leda till att barnen ser biblioteket som en plats som även är till för dem, 
och därför känner en större tillhörighet till biblioteket som verksamhet.  
 
Det var utan tvekan skolbiblioteket som diskuterades mest under intervjuerna, vilket 
förmodligen har att göra med att barnen har ett mer intimt band till sitt skolbibliotek då 
de besöker det minst en gång i veckan under lektionstid. Det var flera av barnen som 
berättade för mig att de sällan eller aldrig besöker sitt stadsbibliotek. Antagligen kan det 
ha att göra med att barnen inte upplever stadsbiblioteket som tillgängligt på samma sätt 
som deras skolbibliotek. Det krävs ett helt annat sorts engagemang att ta sig till 
biblioteket som ligger mitt i staden, antingen på cykel, med buss eller att någon vuxen 
kör dit dem, i jämförelse med deras skolbibliotek som ligger på dagligt gångavstånd. 
Men trots att många av barnen inte besöker stadsbiblioteket verkade det dock som att 
majoriteten av barnen, oavsett om de var barn som inte föredrar att läsa, läser sporadiskt 
eller var passionerade läsare, ansåg att beståndet på skolbiblioteket var sämre än 
beståndet på stadsbiblioteket. Ett barn uttryckte att hen tyckte att hen läst allting av 
intresse i skolbibliotekets bestånd, och att alla de andra böckerna var för gamla för att 
hen skulle kunna finna dem intressanta, och flera andra barn påpekade att hade kunnat 
tänka sig att ta sig till stadsbiblioteket om de ville få tag på en viss specifik bok. Frågan 
är om inte barnens benägenhet till att tycka att stadsbibliotekets bokbestånd är 
överlägsen skolbibliotekets på grund utav samma anledning som att barnen först och 
främst diskuterade sitt skolbibliotek under intervjuerna. Genom att de spenderar mer tid 
där är de mer vana vid hur beståndet ser ut, men eftersom många av dem inte är mer än 
ytligt bekanta med stadsbiblioteket är de inte heller lika bekanta med deras bestånd, och 
därför omedvetet antar att böckerna där är bättre och/eller nyare.  
 
Barnen verkade omedvetet skilja på hur de ansåg att bra bibliotekarier bör vara 
beroende på om de talade om skolbibliotekarien eller stadsbibliotekarien. Vad verkade 
det som att barnen tyckte att det var viktigt att man som skolbibliotekarie lär känna 
barnen, och vet vad barnen föredrar att läsa. En stadsbibliotekarie skulle vara trevlig och 
absolut inte avfärda barn som kom med frågor av olika slag. Över lag tolkar jag det som 
att barnen anser skolbiblioteket som något personligt, där de gärna skapar ett slags band 
med personalen, och att stadsbiblioteket först och främst ses som en resurs där man kan 
be om hjälp eller leta upp en specifik bok.  
 
När vi diskuterade biblioteken märktes det även här av en skillnad mellan barnen som 
jag identifierade som passionerade läsare och barnen som inte tycker att läsning är 
roligt, på flera olika plan. Till att börja med såg barnen som inte tycker om läsning inte 
riktigt nödvändigheten i att besöka stadsbiblioteket, utan tyckte att skolbiblioteket och 
dess bestånd mer än tillräckligt fyllde upp deras behov av böcker. Däremot uttryckte 
barnen som läser mer regelbundet att de inte tyckte att beståndet på skolbiblioteket var 
tillräckligt, utan egentligen hade behövt utökas och även var i stort behov av nya, i 
barnens ögon mer spännande böcker. Vidare märkte det av en skillnad i hur barnen 
beskrev vad de kan göra på biblioteket och vad bibliotekariens arbetsuppgifter går ut på. 
Barnen som inte tyckte om läsning tog främst upp att biblioteket var en plats som är till 
för att låna och läsa böcker och att de tyckte att bibliotekariens arbetsuppgifter till 
största del gick ut på till exempel bokutlåning och att hjälpa besökarna att hitta på 
biblioteket. Barnen som var intresserade av läsning var mer detaljerade i sina 
beskrivningar, tog upp att det finns både bokhyllehäng och bokklubbar att delta i och att 
bibliotekarierna håller ordning på biblioteket och hjälper till med att tipsa om böcker 
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och svara på frågor, utöver de arbetsuppgifter som barnen som inte föredrar att läsa 
konstaterade. Dock vara alla barnen överens om att man som bibliotekarie måste vara 
lugn, engagerande och snäll. Barnen konstaterade även att något av det viktigaste man 
bör tänka på som bibliotekarie i möte med barn är att inte tala ner till dem eller avfärda 
barnen som ber om hjälp bara för att det är barn man talar med. När det tidigare talats 
om barn inom forskningen har barnen studerats i egenskap av becomings istället för 
beings, vilket är ett tankesätt som kan speglas i hur vi pratar med barn (Hedemark, 
2011). Om vi istället kommunicerar med barnen med tankesättet som nu är vanligare 
inom forskningen, att de är egentänkande, om något oerfarna individer i sin egen rätt 
kanske det skulle leda till att barnen skulle känna sig värderade på ett annat sätt, som i 
slutänden förhoppningsvis skulle leda till ett ökat förtroende mellan barnet och 
bibliotekarien.   
 
7.3 Den fria tidens inverkan 
Det var tydligt att barnen först och främst associerade läsning med avslappning och 
lugn. Läsning var en aktivitet som de föredrog att ägna sig åt när de ville koppla av, 
innan läggdags, på semestern eller när man är sjuk. Det verkade över lag att barnen 
tyckte att läsning är en aktivitet som uppfyller en särskilt behov, som inte riktigt 
uppfylls av andra fritidsaktiviteter som barnen annars tycker om att företa sig. Våra 
läsvanor har utan tvekan förändrats mycket på kort tid, vilket har skapat en oro för för 
att fysiska böcker kommer att utfasas av teknologier som datorer, läsplattor och dylikt 
som vi läser allt mer på (Liu, 2005). Frågan är om inte den här oron är lite överflödig, 
med tanke på att barnen var så pass tydliga med att läsning som aktivitet sker främst för 
avslappning. Att digital läsning inte alls användes i samma utsträckning för att uppnå 
samma behov, kan tala för att fysiska böcker kommer fortsätta läsas, sida vid sida med 
den digitala läsningen. Någonting annat som talar för att denna oron kanske inte 
behöver vara så stor som den är var sättet barnen resonerade kring min fråga om vad de 
hade valt om de blivit erbjudna att läsa en bok, spela spel eller använda sig av sociala 
medier. Även om barnen som uttalat inte föredrar att läsa snabbt konstaterade att de 
utan tvekan hellre valde det andra alternativet, var det många andra av barnen som 
resonerade att de egentligen beror mycket på situationen. De upplevde helt enkelt att 
dessa olika aktiviter tillfredsställer olika behov. Så länge dessa behov återfinns i vårt 
samhälle tror jag att både digital och traditionell läsning också kommer att finnas kvar.  
När vi pratade om ifall barnen hade digitala hjälpmedel som läsplattor eller datorer att 
tillgå i hemmet reagerade de något på min fråga. De flesta av barnen tyckte nästan det 
var lite lustigt att det ens togs upp som en fråga, som om det vore självklart att de hade 
tillgång till denna teknologin. Barnen är tydligt av den nya digitala generationen. När vi 
sedan började prata mer om vad barnen vanligtvis använde familjens digitala 
hjälpmedel visade det sig att barnen läste mer med hjälp av dem än vad de kanske 
reflekterat över tidigare. De berättade att de utöver att titta på serier, youtube och 
liknande brukar läsa noveller på Instagram, läsa fan-fiction, läsa läxor, söka och läsa 
information på internet och till viss del även lyssna på ljudböcker. Jag reagerade dock 
på att flera av barnen som varit mycket uttalade i att de inte tycker om läsning trots det 
berättade att de ofta läser noveller och dylikt på internet. Hur kommer det sig att barnen 
trots att de berättar för mig att de läser mycket i digitalt format fortfarande anser att de 
inte tycker om att läsa? Det kan förmodligen ha att göra med vilken sorts läsning som 
samhället värderar högst, precis som jag tagit upp tidigare. Därför är det kanske inte är 
underligt att barnen inte ansåg att läsning på internet räknades in som läsning på samma 
sätt som den traditionella läsningen som sker med fysiska böcker.   
 



  
 

29 

Jag har pratat mycket om att jag tyckte att barnen omedvetet delade in sig i två olika 
grupper beroende på hur de tyckte och tänkte om allting vi pratade om, och har 
omnämnt dem som barnen som inte föredrar läsning och barnen som var passionerade 
läsare. Barnen hade utan tvekan en tendens att tycka lika beroende på om de föredrar att 
läsa eller inte, även över intervjugruppernas gränser. Den absolut mest talande 
skillnaden mellan de två olika grupperna är utan tvekan om barnen hade en eller flera 
läsande förebilder i familjen eller inte. Samtliga av barnen som inte föredrar att läsa 
uttryckte också att de inte kunde erinra sig att någon i deras hushåll verkade vara en 
regelbunden läsare, precis som att samtliga av de passionerat läsande barnen förklarade 
att en eller flera av deras familjemedlemmar är passionerade läsare.  
 
Jag skulle vilja påstå att en av de viktigaste faktorerna i att barn ska upptäcka sin egen 
läslust och inte tänka på läsning som ett krav verkar vara huruvida barnet har tillgång 
till en läsande förebild eller inte. Genom att se en vuxen människa slå sig ner med en 
bok för sin egen skull och inte för att någon kräver det av dem, och att ha någon som 
uppmuntrar läsning och kanske även pratar med barnet om böcker tänker jag mig att det 
blir enklare för barnet att slappna av i sin läsning och koppla bort det eventuella tvånget 
som de kan ha upplevt tidigare. Dessvärre kommer det alltid att finnas barn som inte har 
turen att ha en positiv läsande förebild i sin närhet, trots att det egentligen hade varit 
önskvärt att alla barn hade haft samma sorts förutsättningar.  
 
7.4 Sammanfattning 

Vad har barn för inställning till läsning? 
Barnen var alla överens om att läsning uppfyller en viktig funktion i vårt samhälle. De 
konstaterade att det inte hade gått att klara av varken skola eller arbete på viset man 
behöver utan att kunna läsa. Dock tyckte inte alla barnen om att läsa, utan upplevde 
istället läsning som ett krav. Vidare ville barnen gärna separera digital läsning och 
traditionell läsning åt, då de ansåg att dessa två sorters läsning var mycket olika 
varandra. Barnen ansåg dock utan tvekan att traditionell läsning är den bra sortens 
läsning, och att digital läsning är mindervärdig. Flera av barnen som uppgav att de inte 
tycker om läsning uppgav även att de hellre läser i digital form, men verkade inte 
likställa detta med att de tycker om att läsa.  
 

Vad har barn för inställning till biblioteket? 
Barnens inställning till biblioteket som inrättning var utan tvekan positiv, oavsett om 
barnen tyckte om att läsa eller inte. De flesta av barnen förklarade att de tycker om 
biblioteket som plats, eftersom det är en lugn miljö där barnen kan slappna av. 
Dessutom tyckte barnen att biblioteken uppfyller en viktig roll i samhället, på grund 
utav att alla har tillgång till biblioteket och att bokutlåning leder till att alla har 
möjlighet att läsa, oavsett klasstillhörighet. Barnen hade också många åsikter om hur 
man bör vara som bibliotekarie, där tillmötesgående, engagerande och lekfull hamnade 
högt upp på listan av önskvärda egenskaper.   
 

Går det att avgöra om andra fritidsaktiviteter leder till att barnen läser mindre i 
rekreationellt syfte? 
Barnen hade givetvis andra intressen utöver läsning som fyller upp deras fritid. De 
brukar bland annat vara ute och leka, umgås med sina vänner, spela spel och använda 
sig av olika sociala medier. Dock var det tydligt att barnen valde att läsa på sin fritid 
eftersom läsningen fyller upp ett behov som är svårt att uppfylla med hjälp av någon 
annan aktivitet. Det kan definitivt vara så att barnen läser mindre på sin fritid eftersom 
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det finns så mycket andra aktiviteter som de också vill göra, men det behöver inte 
betyda att läsningen kommer att fasas bort.  
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8 Avslutande diskussion 
För så lite som 100 år tillbaka i tiden förväntades en lärd person vara relativt insatt i 
latin, men detta kravet finns inte kvar i dag (Fredriksson & Taube, 2012). Det är dock 
ett tydligt exempel på att läsning och samhällets förväntningar på vilken kunskap våra 
medborgare bör besitta utvecklas och förändras över tid. Om vi ser på denna 
utvecklingen är det då möjligt att tolka våra förändrade läsvanor som en liknande 
utveckling? Om världen runt omkring oss inte längre kräver att vi har samma sorts 
läsförståelse som tidigare, är denna utveckling någonting att oroa sig för?  
 
Av min empiri att döma verkar som att det är relativt enkelt att få barn att läsa. En av de 
absolut mest betydelsefulla faktorerna här verkar utan tvekan vara att förstå vad som 
intresserar barnet och därmed hitta den rätta boken som motiverar dem. Detta var även 
någonting barnbibliotekarien som intervjuades inför förundersökningen tog upp. Enligt 
bibliotekarien brukar det talas om att det svåra med att få barn att upptäcka sin läslust 
vara att hitta den där allra första boken som fångar barnets intresse, men att hen snarare 
anser att det är bok nummer två som är är utmaningen att finna. Med bok nummer två 
har barnen förväntningar från den första boken de läste och engagerade sig i, och risken 
blir att om bok nummer två inte lever upp till dessa förväntningar att barnet tappar 
intresset och kanske antar att anledningen till att den första boken var engagerande att 
läsa var en engångsföreteelse (Barnbibliotekarie, personlig kommunikation, 02-05-
2016). Det är utan tvekan en svår uppgift, men inte en omöjlig sådan. Jag tänker mig att 
så länge man som skolbibliotekarie försöker lära känna barnen som kommer till 
biblioteket så är problemet med bok nummer två ett problem som går att lösa genom 
samarbete barnet och bibliotekarien emellan.    
 
Trots att stadsbibliotek och skolbibliotek traditionellt sett uppfyller samma funktion 
tycker jag att det genom mina intervjuer blev tydligt att både barnen och bibliotekarien 
som intervjuades anser att dessa två grenar bör uppfylla olika funktioner. 
Skolbiblioteken har en unik chans att arbeta läsfrämjande, eftersom besök på 
skolbiblioteket är obligatoriska genom undervisningen, vilket leder till att alla barn 
använder sig av det i större eller mindre utsträckning. Stadsbiblioteken har istället en 
helt annan chans att arbeta tillsammans med människor som så att säga redan upptäckt 
läsningen. Till stadsbiblioteket kommer besökarna för att de själva vill besöka 
biblioteket, vilket innebär att läslusten som skolbiblioteket jobbar med att främja 
förmodligen redan finns inombords dessa besökare. Stadsbiblioteken skulle därför 
kunna ses som en chans att skapa ett utrymme för människorna som verkligen vill, som 
brinner för sin läsning, som bibliotekarien som intervjuades framhöll (Barnbibliotekarie, 
personlig kommunikation, 02-05-2016). En annan viktig funktion som 
skolbibliotekarien kan uppfylla är rollen som en positiv läsande förebild för eleverna 
som använder sig av skolbiblioteket. Att ha en läsande förebild att se upp till, som 
uppmuntrar och hjälper när barnet behöver det är utan tvekan en underlättande faktor i 
barnens läsprocess. Dock är det inte alla barn som har turen att ha tillgång till en läsande 
förebild i sin närhet. För dessa barnen blir det extra viktigt att man som 
skolbibliotekarie försöker vara en positiv förebild och jobba läsfrämjande med barnen.  
 
Det finns utan tvekan en risk att barnen förknippar läsning med krav för att det är en del 
av deras undervisning. Att uppleva läsning som ett krav kan leda till att barnen får det 
svårare att hitta sin personliga läslust, vilket är en viktig ingrediens i barnens läsprocess 
och i längden även deras livslånga lärande. Därför frågar jag mig om det gynnande eller 
missgynnande att inkludera skönlitterär läsning i barnens undervisning. Att inkludera 
läsning i barnens undervisning är utan tvekan betydande, även trots riskerna som 
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medföljer. Därför bör kanske läsundervisningen formuleras om från hur den ser ut i 
nuläget, och det är här skolbibliotekarien kan komma in i ekvationen. Skolbibliotekarien 
är en resurs som bör utnyttjas i barnens läsprocess, som till skillnad från en ämneslärare 
inte automatiskt förväntar sig en slutprodukt av barnens läsning. Självklart bör 
skolbibliotekarien och ämnesläraren samarbeta för att nå gemensamma mål, men jag 
föreställer mig att det är viktigt att vara medveten om att bibliotekarien har andra 
kompetenser som går att utnyttja till barnens fördel. Genom att som skolbibliotekarie 
kliva in i en klass och först och främst fokusera på barnens läslust tänker jag mig att det 
skapar en mer avslappnad miljö för barnen, som förhoppningsvis leder till att barnen har 
lättare att finna nöjet i läsningen som behövs för att barnen ska kunna ta del av det 
livslånga lärandet.  
 
 
8.1 Avslutande tankar 
Det här har varit en intressant och givande undersökning som förberett mig inför min 
framtida yrkesroll. Någonting jag inte förväntat mig att få ut av min undersökning var 
ett förnyat hopp om framtiden. Jag gick in i min undersökning med relativt bleka 
förhoppningar inför vad barnen skulle berätta för mig, och blev således överraskad över 
barnens allmänt positiva attityd till både läsning och biblioteket. Dock betyder det här 
inte att det inte finns ytterligare frågor om barn och läsning som är värda att forska på. 
Den digitala läsningens utveckling och påverkan är fortfarande ett forskningsämne som 
är relativt nytt, och det finns mycket mer vi behöver veta om området. Dessutom 
intresserar jag mig även för skillnaderna som genus verkar medföra till barnens attityder 
om läsning.  
 
Jag avslutar med en sista fundering över vad barnen kommer att anse om den nya 
generationen av bibliotekarier som håller på att utbilda sig. I barnens utsago är det 
viktigt för bibliotekarien att motivera barnen och behandla barnen som individer i sin 
egen rätt. Den nya generationen av bibliotekarier som jag har privilegiet att vara en del 
utav tänker jag mig är en grupp människor som kommer vara medvetna om detta. Om vi 
får ut mer bibliotekarier till våra bibliotek som stämmer överrens med vad barnen 
fordar, skulle inte det till slut ha möjlighet att leda till att de svenska barnens 
läsförståelse börjar att stiga igen?  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide - Barnintervjuer 
Intervju - Barn 
Presentation 
Jag heter Ronja, och jag håller på att plugga till bibliotekarie. Allra helst hade jag velat 
jobba som barnbibliotekarie, och därför skulle det vara bra för mig att ta reda på vad ni 
barn har att säga om läsning, och bibliotek, så att jag kan bli en så bra bibliotekarie som 
möjligt. Därför tänkte jag att vi skulle prata litegrann om det, så att jag får veta vad ni 
själva tycker och tänker om läsning och hur ni tycker att ett bra bibliotek ska vara. Låter 
det bra?  
 
Tema 1: Läsning 

• Om jag säger “läsning”, vad tänker ni på då? 
o Hur kommer det sig? 
o Tycker ni att XX är läsning? 

• Kan ni berätta för mig vad ni tycker om att läsa? 
• Vad brukar ni läsa? 

o Vad är bäst? 
o Vad är tråkigast? 

• Tycker ni att det är viktigt att läsa? 
• Tycker ni om att skriva? 
• Brukar ni ha boksamtal i skolan? 

o Vad tycker ni om det? 
Tema 2: Bibliotek 

• Hur ofta går ni till biblioteket? 
• Går ni till biblioteket när ni är i skolan? 

o På fritiden? 
• Varför tror ni varför det finns bibliotek? 

o Tycker ni det är bra att det finns? 
• Vad kan man göra på ett bibliotek? 

o Vad gör ni när ni besöker biblioteket? 
o Vad hade ni tyckt om om man kunde göra på biblioteket? 

• Vad tycker ni att en bibliotekarie gör för arbetsuppgifter? 
• Hur tycker ni att en bra bibliotekarie ska vara? 

Tema 3: Fritid 
• Läser ni hemma? 

o I sådana fall när? 
• Läste du mer hemma när du var mindre? Eller läste någon högt för dig? 

o Hur kommer det sig att ni inte läser lika mycket nu? 
• Finns det någon hemma som tycker om att läsa?  

o Vad läser dem? 
• Vad brukar ni göra när ni är hemma? 
• Har ni en surfplatta eller dator hemma? 

o Hur använder ni den? 
o Läser ni på den? 

• Om ni får välja mellan att läsa en bok eller spela när ni kommer hem efter 
skolan, vad väljer ni då?  

o Hur kommer det sig? 
o Vad är det du får ut av att spela som du inte får ut av att läsa? 

 



  
 

II 

Detta var mina frågor. Är det någonting som ni har tänkt på medan vi pratat som vi inte 
tagit upp? 
 
 
Bilaga B Intervjuguide – Barnbibliotekarie 
Intervju - Barnbibliotekarie 

• Hur länge har du arbetat som barnbibliotekarie? 
• Hur arbetar biblioteket mot att väcka läslust? (Skyltning, läsmiljöer o. dyl.) 
• Genomför ni läsfrämjande projekt på biblioteket? 
• Hur länge har du arbetat med läsfrämjande projekt? 

Har du några exempel på genomförda läsfrämjande projekt som har funkat bra? 
• Mindre bra? 

• Har du upplevt ihållande positiva effekter av genomförda läsprojekt? 
 

• Har du upplevt att färre barn läser? 
• Upplever du att alla nya former av medier har haft negativ inverkan på barns 

läsning? 
o Om ja - hur? 
o Är du oroad över det? 

 
• Har ni på biblioteket gjort något för att inkorporera dessa nya medier i 

biblioteksverksamheten? 
o Vad? 
o Har det “lyckats”? 

 
Bilaga C Utskick till klasslärare 
 
Hej! 

Jag heter Ronja Fridvall Niklasson, och är just nu mitt i att skriva min c-uppsats i 
bibliotek- och informationsvetenskap.  

Min uppsats kommer att handla om barn och deras syn på läsning och biblioteket, och 
därför skulle jag vilja intervjua en grupp barn för att höra vad de har att säga om saken. 
Min fråga blir då om några av era fjärde- eller femteklassare skulle kunna tänka sig att 
bli intervjuade av mig, för att prata om deras tankar kring läsning. Jag tänker mig att det 
kommer att behövas 4 enskilda intervjuer, med två till tre barn i varje grupp. 
Interjvuerna kommer att ta cirka 30 minuter.  

För att det här ska kunna genomföras behöver jag då godkännande från elevernas 
vårdnadshavare som tillåter att deras barn intervjuas, att intervjun spelas in med 
ljudupptagning, och att jag får lov att citera interjvuerna i min text. Interjvuerna 
kommer självklart behandlas konfidentiellt, och alla informanter kommer att hållas 
anonyma.  

Eftersom jag arbetar mot en deadline, hade jag uppskattat om vi hade kunnat organisera 
dessa intervjuer relativt snart.  

 
 



  
 

III 

Bilaga D Utskick till klasslärare 
 
Hej! 

Jag heter Ronja Fridvall Niklasson, och är just nu mitt i att skriva min c-uppsats i 
bibliotek- och informationsvetenskap. 

Min uppsats kommer att handla om barn och deras syn på läsning och biblioteket, och 
därför skulle jag vilja intervjua en grupp barn i fjärde och femte klass för att höra vad de 
har att säga om saken. Skulle det här gå att organisera på er skola? 

Jag skulle vara otroligt tacksam för snabbt svar! 

MVH 

Ronja Fridvall Niklasson 
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