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Abstract 

In this paper we will be looking at children’s reading habits, their attitudes 

towards reading, and whether or not the presence of digital technology such 

as television or computers have any effect on said reading habits. The 

material of the study will be collected via group interviews with students at 

age nine to ten at two different schools in neighbouring towns in the south of 

Sweden. The parents of the students have all been informed of the study, and 

approved of their children taking part of it. The purpose of interviewing the 

students directly, and not to their parents or teachers, is that the chance of 

them giving relevant and thoughtful answers increase of they are treated as 

individuals with thoughts and opinions of their own. The study shows that 

most of the students read with the purpose of school assignments and while 

most of them don’t mind reading, not many do it for pleasure if there are 

possibilities of other activities offered instead. Some of these other activities 

do involve screen time, but many also enjoy being active and spending time 

with their friends and families. 
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1 Inledning 

Man hör ofta från de äldre generationerna (vad som räknas som den ”äldre” 

generationen får läsaren avgöra själv) att barn nu för tiden inte läser längre. 

De sitter bara framför TV:n och tittar på skräp eller datorn och spelar 

våldsamma spel, men stämmer verkligen dessa tankar? Läsförståelse är en 

viktig kunskap för att man ska kunna klara sig bra genom livet, och i dagens 

samhälle så kommer informationen snabbare än någonsin, och man måste 

kunna tyda den lika snabbt och avgöra vad som är falskt och vad som är sant. 

Men med de nya metoderna att göra information tillgängligt, finns det också 

nya metoder att ta åt sig den informationen och att tyda den på ett kritiskt och 

vettigt sätt? Finns det en chans att de här barnen, som vuxna och äldre 

beklagar sig över, inte håller på att mista all läsförmåga, utan bara anpassar 

sig efter de nya metoderna att hitta, förstå, och förmedla information? 

 

Ämnet som denna uppsats adresserar är barns läsvanor och deras syn på 

läsning, huruvida dessa vanor har ändrats med uppkomsten av fler digitala 

medier tillgängliga för allmänt bruk, och i så fall hur dessa förändringar i 

deras läsvanor ser ut. 

 

Uppsatsens ämne grundade sig i forskningen om läsfrämjande arbete med 

barn, och utvecklades sedan vidare till att titta på hur barn läser själva, utan 

det läsfrämjande arbetets hjälp på traven. En anledning till det var på grund 

av att för att kunna göra någon form av läsfrämjande arbete är en av 

utgångspunkterna att få kunskap om hur barnens lässituation ser ut innan 

arbetet börjar, alltså hur deras läsvanor ser ut innan de får hjälp. Först 

därefter så kan man gå vidare och erbjuda hjälp via läsfrämjande arbeten 

utefter hur deras förmågor och läskompetenser såg ut när de läste 

självständigt. Forskning om hur barn agerar med digital media kommer 

också att tas upp. Efter en närmare titt på forskningen, både äldre och nyare, 
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så sågs det som mer intressant att undersöka om ämnet barns läsvanor, än om 

läsfrämjande arbeten inriktade på barn. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Ämnet om barn och deras läsvanor och hur de påverkas av digitala medier 

valdes till den här uppsatsen på grund av att jag finner det fascinerande att se 

hur det samtida samhället och de teknologiska förändringarna som har skett 

bara de senaste 20 åren, med utvecklingen av digitala medier samt deras 

tillgänglighet, har påverkat hur barn ser på, och genomför, något så 

vardagligt som läsning. Handlingen att läsa borde ju vara en självklarhet och 

inte behöva förklaras, men just med tanke på dessa förändringar så kanske 

det faktiskt behöver förklaras, eller åtminstone förtydligas. Läsning är inte 

längre begränsat till böcker och tidningar, och barn har nu annan form av 

underhållning som är lätt tillgängligt för dem, så hur påverkar dessa faktorer 

deras läsning och vilka effekter får detta?  

 

Sofie Samuelsson (Unga Läser, 2017) beskriver att utvecklandet av 

ungdomars och barns kompetenser i litteracitet från ett perspektiv av 

Bibliotek-och-Informationsvetenskap kan leda till mer öppna sinnen om 

deras omvärld, och därmed i sin tur leda till ett mer demokratiskt samhälle. 

Detta därför att de kan ta in nya kunskaper från de utvecklade 

kompetenserna, och få en chans att bli mer delaktiga i samhällsdiskussioner, 

och därigenom kunna påverka sin omgivning och göra sina röster hörda 

(Samuelsson, 2017). Samuelsson anser alltså att genom forskning i läsning 

och läsvanor så kan biblioteken se till att vara relevanta för barn och 

ungdomar och därmed spela en roll i att se till att ett demokratiskt samhälle 

uppehålls och utvecklas till det positiva (Samuelsson, 2017).  
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Sundin & Rivano Eckerdal (Medie-och-Informationskunnighet: En 

Forskningsantologi, 2014) håller med Samuelsson om detta, i den aspekten 

att biblioteken spelar en stor roll i det demokratiska samhället när det 

kommer till att ge fri tillgång till kultur och kunskap, samt den rollen att 

hjälpa medborgare utveckla sina kunskaper i Medie-och-

Informationskunnighet (MIK). Rydsjö & Elf nämner i Studier av Barn-och-

Ungdomsbibliotek:En Kunskapsöversikt (2007) att enligt den svenska 

bibliotekslagen så ska biblioteken främja språkutveckling, stimulera 

nyfikenhet, och uppmuntra läsning hos barn och ungdomar. Rydsjö & Elf 

förklarar att detta går ihop med skolans uppdrag att lära barn att läsa, och 

även de har som uppgift att främja språkutveckling och anstränga sig för att 

öka barns nyfikenhet. Med tanke på deras liknande syften så bör det finnas 

en stark koppling mellan bibliotek och skola. 

 

1.2 Disposition 

 

Först så kommer vi att gå igenom bakgrunden till uppsatsen, då vi pratar om 

hur det här problemet, som senare utvecklas i problemformuleringen, har 

uppkommit. Sedan tittar vi på syftet med varför den här undersökningen ska 

göras, och frågeställningarna som kommer att försöka besvaras med den. Det 

kommer även att tas upp tidigare forskning som har behandlat liknande 

ämnen för att ge ytterligare bakgrund och stöd till den. Sedan kommer det 

mer i detalj att förklaras om hur själva undersökningen gick till: vilken metod 

som användes, vilken teori som det utgicks ifrån, och hur intervjuerna 

genomfördes. Efter det så kommer vi till slut att presentera resultatet av 

intervjuerna, och så kommer de att analyseras och även diskuteras vidare. 

Sist men inte minst så kommer det en slutsats som avslutning på det hela. 
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1.3 Problemformulering 

 

Barn har nya sätt att läsa och lära sig saker utöver fysiska böcker: andra 

metoder med nya teknologier än vad som fanns tillgängligt för tidigare 

generationer. De nya metoderna är mer relevanta för det förändrade 

samhället där teknologi blir mer och mer en del av vardagen, så teorin att 

barn inte längre läser lika många fysiska böcker behöver nödvändigtvis inte 

betyda att de inte längre vill eller tycker om att läsa. Det kan istället betyda 

att de anpassar sig efter det samhälle som de växer upp i, vilket inte är det 

samhälle som de tidigare generationerna växte upp i. Läsning är inte längre 

begränsat till fysiska böcker, utan kan idag även innefatta läsning på 

telefoner och datorer, eller att lyssna på ljudböcker. Frågan är hur det här i 

sin tur påverkar läsandet av de fysiska böckerna, och barnens syn på 

läsningen av dessa böcker.  

 

De nya digitala medierna som har uppkommit bara de senaste tjugo åren har 

fört med sig stora förändringar i det teknologiska landskapet. Detta har 

påverkat barn och ungdomar på många sätt, till exempel genom att ge dem 

nya medel till att läsa (Fredriksson & Taube, 2012). Enlig Ross et al. (2006) 

så är det viktigt att ha en överblick över hur barn använder de nya medierna 

för att läsa, därför att om barnens metoder respekteras och blir mer 

acceptabla och vanliga i klassrummet och på biblioteket, så skulle de kunna 

fungera som en bro för att hjälpa elever och barn att få bättre 

informationskompetenser. Även så skulle biblioteken kunde lära sig att bättre 

kommunicera med barn på deras egna villkor och hjälpa dem bättre att 

utveckla sina kunskaper (Ross et al., 2006). 

 

Hedemark & Lundh (Medie-och-Informationskunnighet: En 

Forskningsantologi, 2014) berättar att problem med barns läsvanor, i form av 

att de läser mindre eller inte utvecklar läskompetenser så väl som de borde, 



 

6(46) 

 

till och med kan komma från biblioteken, då ett samarbete mellan dem och 

skolorna kan få barnen att koppla samman tankar om läsning och prestation i 

skolan. Så det Hedemark & Lundh (2014) menar är alltså att problemen med 

barns läsvanor inte bara nödvändigtvis kommer ifrån lättillgängliga digitala 

medier, utan kan komma från biblioteken själva, i en dålig kombination med 

skolan och undervisningen.  

 

Det är viktigt att studera barns läsvanor med den anledning att dessa barn 

kommer så småningom att växa upp och bli de människor som kommer att 

ha ansvar för våra samhällen, och i större vy hela vår värld. Med bra 

kunskaper i bakluckan, bra metoder att hitta och ta in dessa kunskaper, samt 

förmågan att kunna tyda kunskaper och lärdomar från texter över huvud 

taget, skulle ge dem en chans att ta hand om och forma samhället till deras 

bästa förmåga. Det finns en möjlighet att det som barnen lär sig i skolan och 

på biblioteken kan leda till att samhället utvecklas demokratiskt; att barnen, 

när de blir vuxna, blir toleranta människor med öppna sinnen för sin 

omvärld, samt att de kan få kunskaperna de behöver för att klara av att leva i 

det samhälle som de skapar. Genom att studera hur barns läsvanor ser ut idag 

så kan vi följa deras steg, se vad de tycker är intressant och blir lockade av, 

samt avgöra vilka förändringar som möjligtvis behöver ske för att bland 

annat de här målen ska kunna nås i framtiden. 

 

1.4 Syfte 

 

I den här uppsatsen så är syftet att undersöka barns läsvanor. Det ska också 

undersökas om deras läsvanor blir påverkade av digitala medier. Alltså om 

närvaron av digitala medier får dem att läsa mer eller mindre. En del av 

syftet är också att undersöka om digitalisering påverkar barns läsning och i 

vilken riktning: negativt eller positivt. 
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1.5 Frågeställning 

1. Hur ser barns läsvanor ut? 

2. I vilka syften och sammanhang läser barn? 

3. Hur påverkar det digitala samhället och ökningen av tillgängliga 

digitala medier barns läsvanor?  
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2 Tidigare forskning 

 

2.1 Digitala medier 

 

Med ökandet av tillgängligheten av digitala medier, och en ökad användning 

av dem, så finns det vissa forskare som hävdar att de digitala medierna 

förvärrar människors läskompetenser, och att det gör att de läser mindre och 

mindre. Det finns dock även de som hävdar att människors läsning endast 

påverkas på det sättet att de nu har fått nya metoder att läsa, men att deras 

kunskaper består (Liu, Paper To Digital, 2008). I tidigare forskning som 

gjordes under det tidiga 2000-talet så visade det sig att en majoritet av 

studenter i en undersökning verkade föredra att skriva ut information de 

hittade via digitala medel till fysiska papper, då de tyckte att det var lättare 

att ta in informationen om man läste det på ett papper. En anledning till detta 

kan ha varit på grund av den lägre kvaliteten på datorerna för ca 15–20 år 

sedan, och det är fullt möjligt att den här attityden mot läsning på skärmar 

har ändrats nu (Liu, 2008). Också en möjlighet till det är på grund av att 

vissa av dessa studier genomfördes för mycket länge sedan ur ett 

forskningsperspektiv, och villkoren som barn och ungdomar lever med när 

det kommer till teknologi har ändrats väldigt mycket sedan dess. Jag hoppas 

kunna ge en klarare bild av detta i den här uppsatsen, då det inte bara är 

attityder mot läsning av fysiska böcker, utan även attityder mot det digitala 

alternativet- läsning på skärmar- som kan komma att påverka barnens 

läsvanor. 

  

En tidigare forskning genomförd av Åse Hedemark (2018) visar att hennes 

intervjupersoner föredrog att läsa i fysiska böcker över att läsa på skärmar. 

Detta på grund av att man fick en annan känsla med faktiskt böcker, och 

läsaren känner sig mer kroppsligt förankrad till berättelsen. Just de här 
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intervjupersonerna föredrog fysiska böcker över digitala medier, då de ansåg 

att digitala medier orsakade bland annat huvudvärk och ansträngning för 

ögonen, och det var fysiskt behagligare att använda sig av böcker 

(Hedemark, 2018, s.24-26). Den här forskningen gällde skönlitterära böcker. 

 

Johansson (2014) anser att biblioteken och bibliotekarierna bör ta en stor del 

i att lära användare av alla åldrar hur digitala medier använda på bästa sätt, 

hur visuella verktyg kan hjälpa dem att hitta och förstå information, samt hur 

de kan få bättre förståelse av källkritik i den informationen som de får fram 

via digitala hjälpmedel. Johansson menat alltså att bibliotekarierna borde 

agera som stöd och som förmedlare av den information som krävs för att 

allmänheten ska kunna lära sig de kunskaper som behövs för att utveckla 

dessa kompetenser. 

 

Fredriksson & Taube (2012) berättar att barn som tittar på TV regelbundet 

och läser textremsorna på skärmen utför en form av läsaktivitet, även om det 

kanske inte känns så ur ett traditionellt perspektiv på läsaktiviteter. De visade 

att barnen som läser texten har bättre läsförmåga än sina kamrater som inte 

gör det. Dock så visar den forskning som de talar om också att barnen som 

använder och läser texter på datorn oftare har sämre läsförmågor än de som 

använder datorerna mer sällan. Om man utgår ifrån Fredriksson & Taubes 

(2012) forskning så varierar barns påverkade läsförmågor och läsvanor 

beroende på vilka digitala medier de föredrar att använda sig av. 

 

2.2 Medie-och-Informationskunnighet och Litteracitet 

 

Limberg (Medie-och-Informationskunnighet: En Forskningsantologi, 2014, 

s.31) berättar att det finns forskning där resultaten visar att elever är mycket 

kapabla till att självständigt utveckla ett intresse för den kunskap eller det 
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läsmaterial som de blir exponerade för i skolan. Men det gäller att det 

faktiskt är något som det finns en chans att eleverna kan ha ett personligt 

intresse för och kan engagera sig i. Genom detta så kan ett meningsfullt 

lärande uppkomma som resultat. Limberg går vidare med att fråga läsaren 

om vilka fördjupade kunskaper som skulle behöva läras ut via skolan och 

även via biblioteket i Medie-och-Informationskunnighet (förkortat till MIK) 

för att kunna lära barn att hitta och ta del av information, och kanske även 

skönlitteratur som de kan få upp ett intresse för, och kanske vilja gå vidare 

med i framtiden. Något som Limberg (2014, s.33) pekar ut bland hennes 

resultat av undersökningen som en viktig faktor för att få eleverna 

intresserade är att de får ett meningsfullt återkopplande till arbetet de gör 

under arbetsprocessen, och även när man senare går igenom resultatet, så att 

de kan se syftet med arbetet de gör, och se att det faktiskt leder fram till 

något. 

 

Elisabeth Björklund (2010) berättar att litteracitet används i läsning för att 

förstå en texts sammanhang, och inte bara för att kunna förstå var orden 

betyder på pappret. Hon menar även att text och läsning inte längre är det 

enda sättet att kommunicera med varandra. Nya metoder, som hon förklarar 

blir vanligare för barn som växer upp med digitala medier lätt tillgängliga, är 

även bilder och andra grafiska yttryck- till exempel förklarande bilder, 

företagsloggor, visuella resultat av data, och till och med memes eller 

smileys. Dessa kan alla användas för att förmedla budskap och känslor 

mellan personer. Detta leder till ett krav på en ny form av litteracitet. 

Björklund anser att barnens egna former av litteracitet bör uppmuntras och 

stödjas, då det kan leda till positiva konsekvenser i barnens förmåga att tyda 

information i alla dess former. 

 

Monica Axelsson (2010) anser att litteracitet inte bara är kopplad till 

huruvida en individ kan läsa och skriva och förstå texten framför sig. Hon 
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menar att utöver det så är det kopplat till den kultur som individen tillhör, 

och hur hans eller hennes sociala situation ser ut. Hon förklarar att litteracitet 

skiljer sig mellan olika kulturer och sociala grupper utifrån vad de anser vara 

normer och vad de har för värderingar. Därför kan vad en person anser vara 

kunskap om litteractitet skilja sig från vad någon annan tycker. Axelsson 

menar att det här bara öppnar för fler möjligheter att utveckla sin kunskap, 

och att lära sig fler litteraciteter från olika geografiska eller kulturella 

områden. 

 

2.3 Skolan och biblioteken 

 

Rydsjö & Elf (Studier av Barn-och-Ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, 

2007, s.85) berättar att studier visar att nordiska barn har haft väldigt bra 

läsförmågor hittills, men att man nu börjar finns fler brister i det. Även om 

det inte finns någon helt klar anledning till det här fenomenet så bör man 

ändå titta närmare på den tid som barnen spenderar med digitala medier, och 

den tid som barnen spenderar på läsning nu jämfört med hur mycket barn 

läste innan dessa medier fanns tillgängliga. Barn i alla Nordiska länder har 

hittills haft väldigt bra läsförmågor, och Rydsjö & Elf berättar att studier har 

gjorts i hela Norden för att undersöka varför det här kan ha förändrats, och 

för att komma på strategier för att än en gång öka barns läslust och påverka 

deras språkutveckling (s.86). Rydsjö & Elf förklarar att detta ska enligt 

studiernas som gjorts i Danmark och Norge främst genomföras genom ett 

starkare samarbete mellan biblioteken- både folkbiblioteken och 

skolbiblioteken- och skolan. 

 

Lundh (2010) berättar om forskning som visar att elever i grundskolan idag 

förväntas ta del av sin utbildning på ett mer självständigt sätt än vad de gjort 

tidigare. De ska alltså hitta mycket av informationen som ska användas till 
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till exempel läxor själva, istället för att de får all den relevanta informationen 

från deras lärare. Lundh menar att det här betyder att barnen då måste få lära 

sig hur man använder de samtida digitala redskapen, såsom datorer, för att 

hitta information, och hur man ser att informationen är trovärdig. Hon menar 

att det är skolans ansvar att lära barnen dessa kunskaper, och att de även kan 

ha nytta av dem i framtiden i ett allt mer digitaliserat samhälle (2010). 

 

2.4 TV eller böcker? 

 

Rydsjö & Elf (2007, s.90) beskriver forskning som har gjorts för att 

undersöka om barn i dagens samhälle ersätter läsandet av böcker med att 

istället spendera sin tid framför TV:n. Rydsjö & Elf förklarar att de här 

studierna kom fram till att nej, det finns inget tydligt samband mellan tiden 

barn spenderar framför TV:n och tiden de spenderar med att läsa böcker. 

Dock visar forskningen att de barn som tittar mycket på TV läser mindre, och 

de som läser mycket från början tittar mindre på TV. Rydsjö & Elf berättar 

att utifrån de här resultaten bör man inte säga att den ena aktiviteten utesluter 

den andra, och inte heller att TV har ersatt läsning som fritidsaktivitet för 

barn, utan det har bara blivit ett erbjudande till ytterligare en aktivitet utöver 

vad de hade tillgång till innan. En annan forskning som Rydsjö & Elf tar upp 

(s.91) fokuserar mer på internetanvändning, och enligt den undersökningen 

så ser det ut som att användandet av internet har ökat läskompetenser, och 

inte tvärtom, som nog skulle vara den populära gissningen. Denna forskning 

visar också att skillnaderna i läskompetenser mellan de som spelar dataspel 

ofta och de som spelar det sällan är väldigt liten. Trots att användning av 

digital media verkar så gott som harmlös och inte verkar ha någon påverkan 

på läskompetenser så betonar Rydsjö & Elf vikten av att de barn som aldrig 

läser borde uppmärksammas i läsfrämjande arbeten, och även barn som inte 

har tillgång till böcker, samt yngre barn som inte blir lästa för. 
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2.5 Intryck Utifrån 

 

Sandin talar i Barnbiblioteket och Lässtimulans (2011) om studier som har 

gjorts som undersöker hur barn påverkas av vuxnas förhållningssätt till 

läsning. Dessa vuxna kan vara deras föräldrar, deras lärare, bibliotekarie, 

eller andra auktoritära figurer i deras liv. En studie som Sandin (2011) 

berättar om är en där skolbibliotekarier försökte få eleverna att läsa mer 

genom att erbjuda dem belöningar, och bättre belöningar ju mer de läste. Då 

var målet inte så mycket att barnens läsförmågor utvecklades, utan bara att 

de läste. Sedan spelade det inte så stor roll vad den läsningen innefattade. 

Dock uppfattade barnen i studien bibliotekariens försök att “göra arbete till 

lek”, som Sandin uttrycker det (2011, s.143), vilket de inte tyckte om, och 

fuskade efter det genom att ange att de hade läst mer än vad de faktiskt hade 

gjort. Detta därför att läsningen i denna uppgift blev mer ett tvång än 

någonting som de fick göra för skojs skull, och Sandin förklarar att barnen 

började se på det med en negativ inställning när det skedde (2011, s.145). 

Hela detta koncept går dock emot en annan text som Sandin tar upp (2011, 

s.148), där biblioteket beskrivs som en plats där barnen inte har några krav 

på sig eller blir bedömda för sina prestationer, utan är en plats som bara är till 

för att hjälpa dem på vägen, främja deras språkutveckling, och uppmuntra 

deras nyfikenhet. 

 

Läsning direkt genom skolan, förklarar Sandin (2011), är mer tydligt baserat 

på ett lärosyfte, där eleverna får det mer förklarat för sig vad meningen med 

uppgiften är. Som sagt, tvång till att läsa, enligt de studier som Sandin (2011) 

har tittat på, verkar leda till ett motstånd, och att allt det roliga i läsning 

försvinner eftersom det nu inte längre är för nöjes skull, utan är ett krav som 

senare får konsekvenser i form av betyg och bedömning. 
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Sandin (2011) berättar om projekt då man försöker inspirera pappor till 

pojkar att läsa mera, då projektledarna anser att dessa pojkar behöver 

manliga läsande förebilder för att själva ska ha en bättre chans att hitta 

nyfikenhet till läsning. Sandin berättar även om samarbeten mellan bibliotek 

och barnavårdscentraler för att uppmuntra föräldrar till att läsa för sina barn, 

och därmed uppmuntra läsning sedan en tidig ålder, samt föregå med gott 

exempel och visa sina barn det roliga med läsning. Fredriksson & Taube 

(2012) förklarar att av resultaten som framkommit av undersökningar om 

barns läsförmågor, så visar resultaten nästan alltid att flickor läser 

genomsnittligt bättre än pojkar. Dock blir skillnaderna mindre när barnen blir 

äldre. Skillnaderna minskar också när de läser digitala texter, även om 

flickorna fortfarande ligger före (Fredriksson & Taube, 2012). 

 

2.6 PIRLS 
 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en studie som 

har internationell räckvidd som undersöker barns läsförmågor. I PIRLS 

rapport från 2016 så berättas det om att The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA) gjorde en undersökning av 

läsförmågor hos barn i fjärde klass, med femtio länder som deltog. Av dessa 

kom svenska barn på en åttonde plats, och enligt undersökningen så presterar 

svenska barn bättre i sina läsförmågor än genomsnittet bland de länderna 

som deltog. Undersökningen visade även att läsförmågorna hos svenska barn 

har förbättrats sedan 2011, då undersökningen gjorde senast. 
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3 Teori 

Uppsatsen tar ursprung i en teori som ser på undersökningen och resultaten 

ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Roger Säljö (2000) förklarar att lärande ur 

ett sociokulturellt perspektiv påverkas av vår omvärld, och kan gälla för både 

individer och för större kollektiv. Säljö menar att när vi tar in information så 

påverkas vi av sådant som finns runtomkring oss, såsom våra medmänniskor, 

kulturer, tillgängliga teknologiska medel, samt våra egna tidigare 

erfarenheter (Säljö, 2000). Han pekar även ut att människor ofta lär sig 

sådant som de anser vara nödvändigt, men inte ägnar tid eller energi på det 

som hen inte ser ett syfte med. Man vill hellre lägga fokus på sådant som 

man själv anser vara relevant (Säljö, 2000). 

 

3.1 Intresse 

 

Ett begrepp som Säljö (2000) tar upp som han anser väsentligt för lärande 

och utveckling av kunskap är något så enkelt som intresse. Han förklarar att 

som ett kollektiv så finns det förutsättningar för oss människor att skapa 

redskap och kunskap som bygger upp en social kultur och metoder för att 

skapa, förmedla, och bevara information, men sedan är det helt upp till 

personer på en individuell nivå att faktiskt ha intresset att använda dessa 

redskap och vara en del av den sociala kulturen för att kunna ta in 

informationen (Säljö, 2000). Utan intresse minskar alltså chansen att 

individen ska kunna utveckla sina informationskompetenser. En av frågorna 

som ställs till barnen i intervjuerna är just om de har intresse att läsa. Detta 

för att se om Säljös teori stämmer, och se om barnens nivå av intresse 

påverkar den informationen de tar in via läsning. 
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3.2 Medierande redskap 

 

Säljö (2000) tar också upp konceptet medierande redskap. Med de så menar 

han de redskap som en person använder för att genomföra aktiviteten. Det 

kan betyda vad man läser på (en bok, en mobil, etc.), eller vad man använder 

för att läsa (glasögon, en stark lampa, etc.) Utan redskapen som hjälper oss 

att läsa så kan handlingen läsande såklart inte ske. Vad som räknas som 

redskap är dock upp till individen att bestämma, då olika personer behöver 

och vill ha olika medel för att läsa. Det som ses som ett nödvändigt medel för 

en person kanske ses som odugligt för en annan. Den här diskussionen om 

medierande redskap leder fram till frågan vad barnen som kommer att bli 

intervjuade ser som relevanta redskap till läsning. För att få fram svar på om 

den teorin är relevant så kommer frågor att ställas till barnen om vilka sorts 

redskap och medel de använder för att läsa, till exempel om de hellre läser på 

datorskärmar än i fysiska böcker. 

 

3.3 Praktiker 

 

Praktiker, som Säljö (2000) beskriver dem, går ut på att det finns olika 

metoder för olika individer att ta in och lära sig kunskap, och det som skiljer 

dem åt beror på deras individuella situationer; till exempel sociokulturella 

situationer. Vissa praktiker är bara relevant för personer i vissa specifika 

situationer, medan andra individer har andra metoder för att lära sig kunskap. 

Praktiker går inte bara ut på det, utan också på hur man agerar i sociala 

sammanhang, och även hur man hanterar problemlösning under olika 

tillfällen (Säljö, 2000). Beroende på de sociala praktiker som barnen i den 

här undersökningen är vana vid så kanske de har specifika, eller helt olika, 

metoder när det kommer till att ta in kunskap, att utveckla sin läsförmåga, 

och att lösa problem som kan uppstå i situationer där böcker är involverade, 
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till exempel när det kommer till att hitta rätt böcker på ett bibliotek, eller att 

våga be bibliotekarien om hjälp. 
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4 Metod 

Den metod som jag använder är intervjuer. Genom denna metod så kan jag 

kommunicera direkt med barnen och få deras egna åsikter och perspektiv på 

ämnet läsning och deras läsvanor. Genom att göra intervjuer på plats så kan 

jag se den miljön som de vistas i till vardags, jag kan skapa en bättre 

kommunikationslinje med dem eftersom jag sitter där framför dem, vilket 

möjligtvis skulle kunna leda till att jag kan få reda på mer relevanta och 

utvecklade svar än om jag till exempel hade skickat ett frågeformulär till 

deras lärare att dela ut som de hade fått fylla i och sedan skicka tillbaka till 

mig. Dock så finns det såklart problem som kan uppstå med den här 

metoden. Barnen som ska intervjuas är nio till tio år gamla. Det är möjligt att 

de kanske inte är väldigt intresserade av ämnet, eller att de inte tycker om att 

sitta still för länge. Det kan därför vara viktigt att ha i åtanke under 

intervjuernas gång att se till att de inte pågår för länge. De kan bli 

distraherade på grund av det är en ny, spännande person i rummet- 

intervjuaren- som vill ha deras uppmärksamhet, samt att de kanske kommer 

att kunna höra sina klasskamrater leka utanför rummet som intervjuerna tar 

plats i. Därför är det viktigt att lyckas med att hålla dem fokuserade på 

uppgiften och att, än en gång, se till att intervjuerna inte pågår för länge.  

 

Sedan kan jag genom deras svar tolka ifall deras sociala och kulturella 

situationer, och kanske till och med deras skolmiljö, påverkar hur deras 

läsvanor ser ut. Eftersom jag sitter där med dem och har direktkontakt så får 

jag även en chans att ställa följdfrågor och be dem att utveckla sina svar och 

tankar, ifall det är någon ytterligare faktor om deras sociokulturella 

situationer som jag skulle vilja höra mer om. Detta därför att det mycket väl 

kan vara något i deras närmaste omvärld som påverkar deras syn på läsning, 

och därmed påverkar deras läsvanor. Intervjuer ger också en mer personlig 

upplevelse, och det möjligtvis kan leda till att man utvecklar en närmare 
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relation med de intervjuade, som då kanske blir mer villiga att öppna sig och 

prata mer om svaren på deras frågor.  

 

Genom att prata med barnen själva och inte få information om dem och deras 

vanor via deras föräldrar eller andra auktoritära figurer, såsom tidigare 

forskning ofta gjorde, så erkänner man barnen som egna individer med 

tankar och åsikter baserat på deras egna erfarenheter. Man ger dem alltså mer 

mänskliga rättigheter, och anser dem inte som någon annans egendom 

(Johansson, 2010). Genom att ge barnen denna bekräftelse som individer så 

skulle förhoppningsvis deras entusiasm att framföra sina egna tankar öka. 

 

Intervjuerna kommer att stödja sig på intervjuguiden (se Bilaga 1 och 2) då 

det ger struktur till samtalen, men kommer också att vara öppna för att gå 

ifrån den och ställa följdfrågor. Detta på grund av att barn kan ha en tendens 

att vara aningens tankspridda och lättdistraherade. Det är därför förmodligen 

mindre klokt att vara för fäst i intervjuguiden. Det kan vara bättre att se den 

som en riktlinje än som bestämda regler. Detta gör att intervjuerna kommer 

att vara semistrukturerade. Corbin & Strauss (2015) förklarar 

semistrukturerade intervjuer som samtal där man utgår från en intervjuguide, 

vilket kan behövas om den intervjuade inte är väldigt motiverad till att prata, 

men sedan är öppen för att utveckla diskussionen. Den här intervjumetoden 

ger de intervjuade mer frihet att själva lyfta fram tankar som de kan ha som 

kanske inte tagits upp i intervjuguiden. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras i grupper med tre eller fyra barn i varje 

grupp. Detta för att intervjuerna inte ska ta för lång tid, och därmed ta hela 

dagen att genomföra, men också så att barnen kan känna sig trygga i en 

grupp med sina klasskamrater i närvaron av en okänd person, och så att de 

kan få inspiration från de andras svar, om de känner att de inte kommer på 

något att svara först. Det kommer alltså att vara gruppintervjuer som ske. En 
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version av gruppintervjuer är fokusgruppintervjuer, som Trost (2010) 

beskriver som samtal där de som tar del i den inte bara svarar på frågor, utan 

också för en diskussion med intervjuaren, och det är intervjuarens ansvar att 

hålla gruppen fokuserad på ämnet. Wibeck (2010) utvecklar förklaringen att 

intervjuaren agerar som samtalsledaren i situationen, och att det är meningen 

att de som delar i intervjun även ska föra en diskussion mellan varandra, som 

intervjuaren ska leda på rätt spår. 

 

4.1 Genomförande 

 

Ett något större antal grundskolor kontaktades via mejl för att se om det var 

intresserade att låta sina elever vara delaktiga i undersökningen. Tjugotre 

skolor totalt frågades. När de kontaktades så beskrevs undersökningen i 

mejlet och dess syfte, och förfrågningen betonades med att självklart skulle 

inget göras om barnens föräldrar inte gav sitt godkännande. I förfrågningen 

som skickades ut i mejlet så bifogades ett papper där föräldrarna fick skriva 

på att de godkände att deras barn fick delta i undersökningen, att 

undersökningen gjordes i studiesyfte, och att deras barn skulle vara anonyma. 

Alla elever som blev intervjuade presenterade till sina lärare detta pappret 

där deras föräldrar gav sitt godkännande. Totalt svarade tolv skolor på 

förfrågningarna om intervjuer. Av de så svarade två skolor ja, sex stycken 

svarade nej, och två svarade ja, men något möte blev aldrig bestämt då dessa 

två skolor upphörde kontakten utan förklaring strax efter att planeringsfasen 

för intervjuerna hade börjat. Det var alltså flera som tyvärr inte svarade på 

förfrågningarna alls. 

 

De som blev intervjuade i den första intervjun var elever i andra klass, åtta 

till nio år gamla. De blev intervjuade i grupper om fyra åt gången, och det 

var tre grupper totalt, alltså blev tolv elever intervjuade. Intervjuerna tog ca 
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trettio minuter var med varje grupp och genomfördes med lärare och 

föräldrars tillstånd, och med entusiasm från eleverna. De genomfördes under 

den tiden då eleverna skulle vara på fritids, så att det inte tog tid från deras 

lektionstid. Det var även fritidsledaren som var kontaktpersonen på skolan 

innan intervjuerna skedde. Intervjuerna tog plats i ett separat rum på fritiset 

från de eleverna som inte skulle delta i intervjuerna, så att de som skulle 

delta inte skulle bli distraherade av sina kamrater. 

 

Den andra intervjun genomfördes två veckor senare på en grundskola på en 

annan ort. Även denna skola fick ett mejl med en bilaga för föräldrarna att 

skriva under där syftet blev förklarat och med en efterfrågan om deras 

tillstånd att intervjua deras barn. De här barnen var nio och tio år gamla. 

Under det här tillfället så var det två grupper med barn som blev intervjuade. 

Fyra barn i en grupp, och tre i den andra. Kontaktpersonen var 

skolbibliotekarien som sedan överlämnade ansvaret till elevernas lärare. 

Intervjuerna skedde mitt på skoldagen i ett avskilt rum medan resten av 

eleverna fortsatte sin lektion. Tiden för intervjuerna föreslogs av läraren 

själv, och det kan därför antas att eleverna som deltog i intervjuerna inte 

missade vitala delar av sin utbildning genom att delta. Totalt tog dessa två 

gruppintervjuer ca en timme. 

 

Alla elever som deltog i intervjuerna hade tillstånd från sina föräldrar och 

föräldrarna var väl medvetna om vad de gav sitt tillstånd till. Lärarna och 

personalen på skolorna var väl bemötande, och eleverna var mycket 

entusiastiska att delta i undersökningen. Både de och deras föräldrar var 

också medvetna om att detta skedde i forskningssyfte och att barnen skulle 

förbli anonyma. 

 

Med totalt endast nitton barn som deltog i undersökningen (tolv i gruppen 

från den ena skolan och sju i den andra) så blev det en relativt låg 
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svarsfrekvens på den. Det bör därför nämnas att resultaten som kom fram 

inte ska tolkas som en bild av den större verkligheten. Det skulle behövas en 

större undersökningsgrupp för att kunna representera helheten. 

 

Det var bra dynamiker bland barnen som blev intervjuade. Alltså, det var 

ingen spänning mellan dem som påverkade deras svar. Alla verkade vara 

vänner, och de hade öppna och vänliga diskussion mellan sig om deras svar 

och åsikter. Vissa av barnen var blygare än andra, men jag som intervjuare 

tog ansvar att se till att de alla fick en chans att svara på frågorna. Det var 

också tillfällen då jag fick säga till dem med en skarpare ton, så att de kom 

ihåg att koncentrera sig nog för att kunna svara på frågorna. 

 

4.2 Intervjuguide 

 

Den första intervjuguiden bestod av sexton frågor för barnen att besvara. 

Vissa av dessa hade följdfrågor. Se Bilaga 1 för att de denna intervjuguide, 

samt den reviderade versionen i Bilaga 2. 

 

Under den första intervjun så följdes denna guide någorlunda precis som den 

var skriven. Eleverna svarade på alla frågor och följdfrågor, och hade inga 

problem med att ge sina svar. De var också medvetna om att de inte behövde 

svara om de inte ville, att det inte fanns några “fel” svar, och att de kunde be 

om förtydligande om de ville, eller att jag skulle repetera frågorna, vilket 

vissa bad om. Då intervjuerna genomfördes så upptäcktes det i stunden att 

vissa av frågorna liknade varandra lite för mycket, och blev därför 

sammansatta till en fråga istället för två, eller togs bort helt då de kunde 

uttryckas på bättre sätt än som de skrevs i den första intervjuguiden (Bilaga 

1). Frågor lades även till för att kunna bättre studera barnens läsvanor utifrån 

det sociokulturella perspektivet som teorin grundar sig på. Denna reviderade 
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version av intervjuguiden användes i den andra intervjun (Bilaga 2). Även 

denna bestod av sexton frågor för barnen att besvara. 

 

4.3 Valet av empiriska teman 
 

De empiriska teman som användes för att få fram resultaten av intervjuerna 

valdes därför att det var de som ansågs som mest relevants för 

undersökningen. För att möjligtvis kunna göra någonting för att hjälpa barns 

läsvanor, om det upptäcks att de faktiskt behöver justeras på något vis, så 

måste man ju först veta hur läsvanorna ser ut innan man börjar jobba på dem. 

Därför var det viktigt att fråga om hur mycket de läser, vad de tycker om att 

det som de läser ska handla om, och vad de tycker om aktiviteten läsning 

över huvud taget.  

Att fråga om hur mycket tid de spenderar på biblioteket, samt höra om den 

kontakt de har med bibliotekarien var relevant eftersom det intrycket de har 

av bibliotek kan påverka deras känslor över att läsa. Om de associerar 

biblioteket med ett ställe som är tråkigt och som de inte vill vara i, så kan det 

påverka deras läsvanor negativt i den men att de undermedvetet inte vill ha 

något att göra med böcker alls. 

De teman som hade att göra med vad barnen tyckte om att göra istället för att 

läsa, och vad de tyckte kunde förbättra läsning som aktivitet valdes därför att 

de frågorna kunde hjälpa till med att visa vad barnen tycker om att göra, och 

hur man kanske kan koppla ihop det med läsning, eller hjälpa dem att 

anpassa sin läsning så att det blir roligare för dem. 

De- i den andra versionen av intervjuguiden- blev frågade om deras 

föräldrars läsvanor och hur närvarande föräldrarna är i sina barns läsvanor. 

Detta för att man, som Säljö förklarar i sin sociokulturella teori- blir 

påverkad av den världen som är uppbyggd runt omkring sig. Om föräldrarna 
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inte läser alls, och inte intresserar sig för sina barns läsning och läskunskaper, 

och kanske inte barnen heller kommer att ha något intresse för det. 
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5 Resultat 

 I det här avsnittet kommer vi nu att redogöra för resultatet av 

undersökningen och intervjuerna för att se vad de har lett fram till. Vi 

kommer att gå igenom utvalda frågor från undersökningen och titta på de 

svaren som barnen gav. I den här delen så kommer svaren som tas upp att 

vara de svar som majoriteten av alla barnen svarade, samt om någon enskild 

individ svarade annorlunda- alltså likheter och skillnader i barnens 

berättelser tas upp. Detta för att ni som läsare ska kunna se vad majoriteten 

svarade, men även vad individer som stod ut ur gruppen hade för åsikter och 

tankar. Det som tas upp här kommer alltså inte att delas in skola för skola, 

grupp som grupp, utan alla de intervjuade barnen kommer att tittas på som en 

samlad grupp. För att förstå hur och varför underrubrikerna i det här kapitalet 

valdes ut så kan man titta på det föregående kapitlet: 4.3  Valet av empiriska 

teman. 

 

5.1 Inställningar till läsning 

De flesta av barnen hade som första instinkt att svara ja direkt när de blev 

frågade om de tyckte om att läsa. När de dock fått tänka över sina svar en 

liten stund så var det inte ovanligt att de ändrades till svar som inte var fullt 

lika positiva. De flesta av dem verkar inte ha så något konkret emot att läsa, 

förutom att böckerna de läser ibland kan vara lite för långa, men läsning är 

inte deras första val när det kommer till att hitta en fritidsaktivitet. 

 

5.2 Närvaron på bibliotek 

Just de barnen som blev intervjuade till den här uppgiften hade det upplagt 

på sitt schema i skolan att gemensamt gå till biblioteket en dag varannan 

vecka. Väl där så var det meningen att de skulle hitta en bok som de var 

intresserad av, låna den, kanske börja läsa den om det fanns tid till det, och 

sedan ta den tillbaka till klassrummet för att ha som bänkbok tills det var 
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dags att byta bok igen, eller tills de hade läst ut den. Det lät inte på dem som 

att de i första taget skulle gå dit varje dag om de hade chansen, vilket de 

tekniskt sett har, men alla tyckte det var trevligt att vara i biblioteksmiljöen. 

De tycker om den tysta omgivningen, och tycker om chansen att få läsa 

själva i lugn och ro. Några få av dem skyndar sig till och med att hitta en bok 

att låna, så att de kan sitta och läsa den i ett hörn så länge som möjligt medan 

deras kamrater försöker hitta en bok också. En del av barnen, men inte alla, 

går även till folkbiblioteket inne i staden, då i sällskap av deras föräldrar och 

även ibland deras syskon. De tycker även om att vara på det biblioteket, och 

lånar fler böcker där att ta hem än de gör i skolbiblioteket. Detta för att de 

skulle vara mer oroliga över att glömma en skolbok hemma än en bok från 

det “stora” biblioteket. 

 

5.3 Läspreferenser 

Ett upprepande tema över genrer som de här barnen tyckte om att läsa var 

roliga böcker. Det var aldrig en enda grupp som blev intervjuade där det inte 

var minst en person som sa att deras favoritböcker att läsa är de som är 

roliga. Även spännande böcker var väldigt populärt, och likaså mysterier. 

Några av barnen stod ut och sa att de tycker om böcker vars handlingar 

utspelar sig i den verkliga världen- alltså att de inte tyckte om fantasy eller 

liknande- och även historiska böcker nämndes. Några tyckte även om att läsa 

faktaböcker för att lära sig ny kunskap; inte för att de hade någon särskild 

nytta av det, utan bara för att de tyckte det var kul. Det var dock just roliga 

och spännande böcker som kom på förstaplats när det kom till popularitet. 

 

5.4 Alternativ till läsning 

Även om TV, mobiler, iPads, och TV-spel kom upp som alternativa saker att 

göra på sin fritid, så var de långt ifrån allt som barnen gjorde. Många var 
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också mycket förtjusta i fysiska aktiviteter, såsom att sporta, hoppa 

studsmatta, och leka (ospecificerat vad de här lekarna innebär) med sina 

kompisar och syskon. Många av dem ritade också, och spelade vanliga 

brädspel med sina vänner och familjemedlemmar. 

 

5.5 Barnens läsvanor 

Här så kan vi se svaret på Fråga 1 från frågeställningarna i kapitel 5. Det var 

frågan just om hur barns läsvanor ser ut. Det mesta av det läsmaterial som 

dessa barn tar sig ann verkar komma från skolan i form av läxor och 

läsuppgifter. Det var fler barn som inte läste för skojs skull av egen fri vilja 

på fritiden än de som faktiskt gjorde det. Men det är inte bara motivationen 

att läsa som skolan ger ut till barnen, utan också den tiden de spenderar på att 

läsa. Det var vanligare bland de här barnen att de läser under en bestämd tid 

på skolan eller hemma eftersom skolan kräver det, än att de, återigen, sitter 

hemma på sin egen fritid och fördriver tiden med att läsa för att de tycker det 

är roligt. 

 

5.6 Redskap 

Alla barnen, när de läser, oavsett om de bara läser för skolan eller också för 

skojs skull, använder böcker för att läsa. I skolan blir de tilldelade böcker, 

eller får välja dem själva från skolbiblioteket. Hemma så har inte konceptet 

att läsa skönlitteratur på datorer, mobiler, eller iPads blivit aktuellt för de här 

barnen ännu. Vissa säger dock att de läser på datorer, men med det menar de 

mer att de läser texter som står skrivna på hemsidor eller i spel, och inte att 

de läser faktiska böcker. Väldigt få lyssnar på ljudböcker, men de som gör 

det verkar väldigt nöjds med det, då de kan göra andra saker samtidigt och 

inte behöver sitta still hela tiden.  
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5.7 Intryck från omvärlden om läsning 

Det här resultatet kommer endast från de elever som deltog i den andra 

omgången intervjuer, från den andra skolan. Alltså de två sista grupperna 

med barn, sju elever totalt. Detta på grund av att intervjuguiden ändrades 

först efter den första omgången intervjuer. Som sagt ovan: de flesta intryck 

om läsning och uppmuntran om läsning som barnen för från omvärlden 

kommer från deras skolor och lärare, då i formen av läxor. Om man utgår 

ifrån Limbergs (2014) undersökning som visar att elever behöver en klar och 

tydlig återkoppling till arbetet som de gör, så skulle det kunna vara en 

anledning till varför majoriteten av dessa barn inte är särskilt entusiastiska 

när det kommer till läsläxan från skolan: de ser kanske inte poängen med det 

hela, vilket skulle kunna leda till ett motstånd att läsa det som de blivit 

ombedda att göra. Av de sju barnen från den andra skolan som tillfrågades 

ifall deras föräldrar brukar uppmuntra dem till att läsa så svarade de flesta ja. 

Dock var det inte många av föräldrarna som faktiskt engagerade sig i sina 

barns läsning. Det var bara ett av barnen som förklarade att hens föräldrar 

faktiskt läser med hen som en gemensam aktivitet. 

 

5.8 Negativa tankar 

De vanligaste problemen som barnen i den här undersökningen stötte på när 

de läste var att böckerna kunde bli långdragna. De anser att om böckerna är 

för långa så blir man snabbt uttråkad bara av att se hur mycket läsning man 

har kvar att göra, och då spelar det ingen roll hur spännande det än är. Detta 

verkar dock inte ha rot i ett motstånd till läsning, utan snarare ett motstånd 

till att sitta still för länge: att sitta på samma ställa utan någon form av fysisk 

stimulans. En av eleverna föreslog att hen skulle föredra om långa böcker 

delades upp i serier av flera, kortare böcker, eftersom det då skulle vara 

lättare att bli klar snabbt, och kunna lägga dem ifrån sig, och sedan kunna gå 

upp och röra på sig utan att avslutat läsningen mitt i en händelse. En annan 
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sak som barnen inte var särskilt förtjusta i var bristen på bilder och färger i 

böckerna, vilket man kan anta har samma bakgrund som det tidigare 

problemet: barnen behöver någon form av stimulans- även mental sådan- och 

tycker inte om att sitta och stirra på en vit sida full av text utan avbrott, vilket 

leder oss till det tredje problemet: de tycker inte om när texten är för liten, 

och det är för mycket av den intryckt på en sida. 

 

5.9 Önskningar om förändringar 

Barnens lösningar på dessa ovannämnda problem är relativt enkla. En av den 

har redan nämnts: att längre böcker ska antingen helt enkelt bli kortare, eller 

att de ska delas in i serier bestående av flera kortare böcker. Även att det ska 

vara mer färger och bilder i böckerna. Ett barn föreslog att man kanske kunde 

ha en sida med en bild och en sida med text, och fortsätta så genom hela 

boken. Hen trodde då att det skulle bli lättare att läsa, eftersom man även fick 

”se” berättelsen, vilket skulle göra den lättare att hänga med i. Också 

önskades det större bokstäver, så att det inte blir så ansträngande att läsa 

långa stycken. 

 

5.10 Kommunikation med bibliotekarien 

Alla barnen som blev intervjuade i den här undersökningen svara ja på frågan 

om de visste om att de kunde be bibliotekarien om hjälp att hitta saker på 

biblioteket. Däremot var det inte många som faktiskt ber om hjälp. De flesta 

verkar känna att de kan klara sig själva, och har därför inget behov av 

hjälpen som bibliotekarien kan erbjuda, eftersom de kan hitta sina böcker 

utan assistans. Dock, om de behöver hjälp med att hitta någonting, om de inte 

vet exakt vilken hylla något står på, om de vill kolla om deras bok redan har 

blivit utlånad, så känner de sig bekväma och säkra med att fråga 

bibliotekarien om hjälp. När de frågar om hjälp så brukar det mest vara efter 



 

30(46) 

 

skönlitteratur, eftersom de ännu inte har väldigt mycket behov av 

faktaböcker i sin utbildning. De får den information de behöver från läraren 

på lektionerna, och om de skulle läsa faktaböcker så skulle det vara för skojs 

skull. Det är alltså inte en känsla av motstånd eller osäkerhet som gör att de 

här barnen inte ofta ber bibliotekarien om hjälp, utan snarare en känsla av 

säkerhet att de kan vara självständiga nog för att hitta det de söker efter utan 

hjälp. 
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6 Analys 

I det tidigare kapitlet så redovisades resultaten av intervjuerna, alltså vad de 

barnen som ställde upp i undersökningen svarade på frågorna som ställdes 

till dem. I det här kapitlet av uppsatsen så kommer svaren på undersökningen 

att bli närmare tittade på och analyserade. Det teoretiska perspektivet- alltså 

Säljös teori om det sociokulturella perspektivet som togs upp och förklarades 

i kapitel sju- kommer också att användas för att skapa förståelse för 

intervjumaterialet. Resultatet kommer även att jämföras med den tidigare 

forskningen från kapitel 2. 

 

6.1 Intresse 

 

Intresset från barnen som deltog i undersökningen att läsa finns absolut där. 

De verkar tycka om att läsa, och har sina favoritgenrer som de gillar att hålla 

sig till. De har tider på dagen som de vet är bättre för läsning än andra; de 

tycker det är kul att bli en del av sagovärlden, och att lära sig nya saker. Det 

som tyvärr tar bort från den för det mesta positiva aktiviteten är det faktum 

att de mesta av den läsning som de gör är kopplat till skolan. Som det har 

sagts tidigare i denna uppsats så verkar det ganska tydligt att kopplingen till 

skolan, betyg, och prestation gör att många av barnen associerar negativa 

känslor till läsning, vilket kan leda till att de hittar andra aktiviteter, såsom att 

spendera tid på digitala medier, eller att en del av dem till och med ger upp 

på att läsa över huvud taget, eftersom de kan komma att tappa motivationen 

till att läsa helt och hållet. Det vore mycket tråkigt, med tanke på att, som 

Säljö pekar ut i sin sociokulturella teori, det behövs ett individuellt intresse 

för att läskompetenser ska ha en god chans att utvecklas. 
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6.2 Medierande redskap 

 

Säljö (2000) förklarar att när det kommer till medierande redskap så kan de 

redskap som är absolut nödvändiga för en individ ses som icke bruklig för 

andra. När barnen blev frågade om vilka redskap de använder för att läsa så 

tolkade de alla det som att de blev frågade om de använda böcker när de läser 

eller om de använder något annat. Böcker var det som alla de deltagande 

barnen läste, och därför kan man kalla det för deras främsta redskap. 

Böckerna är alltså ett redskap som alla de här barnen såg som nödvändiga, 

och som ingen såg som oviktig. Även elektroniska medier användes för att 

läsa, men inte för att läsa skönlitteratur så som böcker används för. Detta får 

en att anta att eftersom de är så passa unga- bara nio till tio år gamla- så har 

de ännu inte upptäckt fenomenet att läsa skönlitterära texter på en skärm. Det 

finns ju alltid en risk att, om det pågår tillräckligt länge, de kanske blir 

avskräckta från att läsa fysiska böcker på grund av de negativa känslor de 

associerar med dem tack vare skolan. Då kanske de här barnen i framtiden 

kommer att föredra att läsa böcker på skärmar. Det kan bara tiden svara på. 

 

6.3 Praktiker 

 

Praktiker är ett begrepp som beskrivs av Säljö (2000) som någonting kan 

användas för att skapa förståelse för sammanhanget och situationerna kring 

barns läsning. Inom ramen för sammahanget kring läsning kan till exempel 

nämnas metoder de använde för att hitta sitt läsmaterial, samt hur de 

hanterade problemlösningar i situationer som kan uppkomma när de håller på 

med läsning. Barnen som deltog i den här undersökningen visade genom sina 

svar att de praktiker som de utgår ifrån är relativt självständiga sådana. 

Visserligen så läser de på uppdrag av skolan, men de hittar sina böcker 

själva, och de ber sällen om hjälp att göra det. Inte heller verkar de ha några 
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problem med själva läsningen- åtminstone inte så länge böckerna uppfyller 

deras krav om att inte vara för långa eller komplicerade. De har alltså 

tillräckligt med läskunskaper för att kunna läsa böckerna själva, utan att 

behöva be om hjälp att förstå innehållet. Det närmaste de verkar komma till 

det är när deras föräldrar är med dem och gör deras läsläxa, men det verkar 

mer som övervakning än som en hjälpande hand. När de kommer till 

praktiker om problemlösning så är de väl medvetna om att de kan be om 

hjälp om de behöver det. De kan be läraren eller föräldrarna om hjälp att tyda 

innehållet i texten, eller bibliotekarien med att hitta det material de vill ha. 

Det faktum att de är medvetna om att de kan få hjälp, men inte känner att de 

behöver det, anser jag vara ett gott tecken att deras läskunskaper redan är gott 

utvecklade, och man kan bara hoppas att de förblir så. 

 

6.4 Återkoppling till tidigare forskning 
 

6.4.1.1 Digitala medier 

Den tidigare forskningen av Liu (2008) och Hedemark (2018), gjord med 

minst ett decennium mellan sig, visade att deras subjekt föredrog att läsa på 

fysiska papper över på skärmar. Detta verkar även stämma överens med 

subjekten i min undersökning. Det man dock bör ha i åtanke är att 

intervjupersonerna i den här undersökningen är betydligt yngre än de som 

deltog i de två ovannämnda, och att konceptet att man kan använda skärmar 

och digitala medier för att läsa för skojs skull verkade inte ännu ha blivit 

aktuellt för dessa barn. 

 

Barnen pekade ut, efter att de hade fått fundera ett tag, att det även borde 

räknas som läsning om man läser texter på TV:n eller på filmer. Fredriksson 

& Taube (2012) håller ju med om detta, och de anser att TV-tittande och 

läsning kan samverka på ett positivt sätt. 
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6.4.1.2 Medie-Och-Informationskunnighet och Litteracitet 

Barnen i undersökningen var kapabla till att hitta information i form av 

böcker på biblioteket själva, och var även medvetna om att de kunde ta hjälp 

av bibliotekarien för detta. Om de hade något ämne som de var speciellt 

intresserade av (olika djur nämndes, och även ett av barnen med 

invandrarbakgrund som ville lära sig mer svenska), så vet de var de ska leta 

efter det. Limberg (2014) berättar i den tidigare forskningen hur viktigt det är 

för barnens läsförståelse att man i skolan förklarar syftet med arbetet de gör, 

och att man gör återkopplingar när arbetet är färdigt. Detta var något som 

barnen i min undersökning inte nämnde när de blev frågade om läsningen 

som de gör via skolan. Det skulle kunna betyda att de inte får förklarat för sig 

varför de ska göra just de här uppgifterna. Som Limberg förklarar så kan en 

brist på kunskap om syftet göra att man tappar motivationen för uppgiften. 

 

Björklund (2010) anser att barn som använder sig av nya digitala medier, och 

nya former av uttryck, bör stödja och uppmuntras i det, för att de ska kunna 

utveckla sin litteracitet i alla dess former. Barnen i min undersökning kände 

snarare tvärtom: att deras föräldrar och andra vuxna i deras omgivning skulle 

föredra att barnen läste en bok över att sitta framför en skärm. Från en 

förälders perspektiv så är ju detta förståeligt, men om barnen inte använda 

digitala medier alls så kan de ju inte utveckla sina digitala kompetenser till 

den nivå som kan komma att behövas i det moderna eller framtida samhället. 

6.4.1.3 Skolan och biblioteken 

Både Rydsjö & Elf (2007) och Lundh (2010) anser att ett starkare samarbete 

mellan biblioteken och skolan behövs för att barnen ska kunna utveckla sina 

läskompetenser till fullo. I de båda skolorna som blev besökta för min 

undersökning så hade eleverna minst en dag i veckan på sitt schema då det 

var inskrivet att de skulle gå som en klass och besöka biblioteket 

tillsammans. Väl där så berättade bibliotekarien om informationssökning i 
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alla dess former, läste högt för dem, och hade även börjat lära barnen om 

källkritik. Barnen skulle sedan välja böcker för att ha som bänkbok, eller 

böcker som de skulle använda i lektionssyfte. Barnen hade alltid tillgång att 

besöka biblioteket själva när de inte hade lektion. I fallet av just den här 

studien så fanns det alltså ett bra samarbete mellan skolan och det 

tillgängliga biblioteket. 

6.4.1.4 TV eller böcker? 

Rydsjö & Elf (2007) talade om forskning som visade att TV-tittande inte 

påverkade barns läsvanor bara på grund av att de tyckte det var roligare att 

titta på TV. Rydsjö & Elf ansåg att man inte borde anta att en aktivitet uteslöt 

den andra, utan att barnen kanske föredrar en av dem, men det betyder inte 

att de bara ägnar sig åt just den enda aktiviteten. Barnen i min undersökning 

berättade att de tycker det är roligt att titta på TV eller spela spel på sin iPad, 

men många av dem tycker fortfarande om att läsa. Vissa föredrog det 

faktiskt. Många av barnen förklarade också att de har begränsade tider som 

de är tillåtna att spendera framför en skärm. Till exempel en eller två timmar 

om dagen, eller under en gemensam tid med resten av familjen. 

6.4.1.5 Intryck utifrån 

Studien som Sandin (2011) tar upp handlar om bibliotekarier som belönar 

barnen ju mer de läser, men barnen börjar fuska när de förstår hur det går till, 

och börjar istället associera läsningen med negativa känslor, såsom tvång; 

tvärtemot vad bibliotekarien ville. Även barnen i min undersökning, där 

majoriteten sa att de tyckte om läsning, ändrade inställning när de fick order 

om att göra det. När de berättade om hur deras föräldrar uppmanar dem att 

läsa så lät det på dem som att det var en syssla, eller till och med ett straff, 

trots att de egentligen tyckte om det. Möjligtvis börjar barn se negativt på 

läsning så fort en auktoritär figur säger åt dem att göra det, för då är det inte 

kul längre, då är det tjat. Barn verkar tycka om att läsa, så länge det är de 

själva som väljer att göra det. 
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Sandin (2011) tar även upp forskning då man har försökt att få pappor att 

läsa mer tillsammans med sina söner, i hopp om att få pojkarna att bli mer 

intresserade av läsning själva. I min undersökning så bestod 

intervjugrupperna för det mesta till hälften av pojkar och till hälften flickor. 

Vad jag kunde se, i mitt lilla antal undersökningssubjekt, var att det inte 

verkade vara mycket skillnad när det kom till hur mycket vardera kön läser. 

Som sagt så var det ju ett ganska litet antal barn som ställde upp i den här 

undersökningen. Om man tittar på frågan på en större skala så är det möjligt 

att det finns större skillnader. Inte mycket fokus lades ner på skillnader 

mellan könen i den här undersökningen, eftersom det inte var syftet, men det 

är ändå värt att nämna. 
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7 Diskussion 

I det förra kapitlet så fick vi en närmare titt på resultaten som framkom av 

undersökningen. I det här kapitlet så kommer det istället att ske en mer 

allmän diskussion om undersökningen som precis har redovisats- alltså 

tankar som uppstod medan undersökningen och analysen tog plats, men som 

inte riktigt passar in i kapitlet om just analysen. 

 

Det som var intressant med resultaten av intervjuerna var att majoriteten av 

barnen som svarade på frågan om de tyckte om att läsa, svarade som första 

instinkt ja. Däremot, när de hade tagit några sekunder att tänka på saken så 

var det många som ändrade sitt svar till nja eller ibland. Om man tittar på 

vad de läser och hur ofta de läser så kan man se i resultaten att det mesta av 

deras läsning kan kopplas till skolan, och att de läser för att de måste göra 

det. Detta gör att man undrar om det finns ett sammanhang mellan de två 

svaren. Man undrar över möjligheten att barn- antingen barn i allmänhet eller 

endast dessa specifika barn- faktiskt tycker om att läsa, men att det faktum att 

de måste läsa i skolan, för att de blir tillsagda att göra det och för ett betyg, 

tar ut de roliga ur aktiviteten. När någonting måste göras på grund av tvång 

så kanske allt nöje i det försvinner, och kvar finns bara en känsla av 

oundviklighet, som gör något som egentligen är roligt till långdraget och 

omständligt. Det kan också sätta mer press på dem, eftersom läsning kan 

därför komma att kopplas till prestation, som det tas upp i kapitel 2 av 

Hedemark & Lundhs Medie-och-Informationskunnighet: En 

Forskningsantologi, (2014). 

 

Som tidigare nämnts i kapitel 6.2 om tidigare forskning, så förklarar Limberg 

(2014) att enligt hennes undersökning så behöver eleverna få ett meningsfullt 

återkopplande under deras arbetsprocess, och även när resultatet av arbetet 

presenteras. Detta är med syfte att de ska förstå vad deras arbete faktiskt går 

ut på, och att de ska kunna se vad arbetet leder fram till. En anledning till 
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varför eleverna som intervjuades för undersökningen som ni precis har tagit 

del av inte tyckte att de läsuppgifter som delas ut av skolan är särskilt roliga 

eller intressanta är kanske att de inte riktigt förstår varför de gör dem. För att 

råda bot på detta skulle man kunna rekommendera bättre kommunikation 

mellan elever och lärare, för att barnen ska kunna se att det finns en poäng 

med det som de gör. Här skulle man kunna tänka sig att även bibliotekarier 

kunna komma in i bilden, genom att erbjuda åsikter och metoder i rollen som 

både pedagoger och experter i ämnet om informationskompetenser, och i att 

se syftet med läsning. Limberg (2014) berättar vidare att studier visar på att 

god kommunikation mellan lärarna, eleverna, och bibliotekarier kan leda till 

att elevernas förmåga att självständigt lära sig ökar. Kanske stämmer även 

detta när de kommer till deras attityd till läsning.  

 

I stycket precis här ovan, så diskuteras det om scenariot att barnen inte får en 

korrekt återkoppling från sina lärare och inte förstår varför det kommer att 

vara nyttigt och nödvändigt att kunna läsa och förstå texter i framtiden. 

Dock, som det framkommer i svaren från intervjuerna, så kan ju eleverna ge 

flera svar till just den här frågan, om varför de bör kunna läsa i framtiden. 

Deras svar cirkulerar mest runt om att kunna klara sig bra i den akademiska 

världen. Att kunna läsa bra och förstå texter i ett framtida arbetsliv verkar 

alltså inte vara något som de här barnen har i åtanke. Det här är ju dock 

förståeligt, med tanke på att barnen i fråga alla är cirka tio år gamla, och har 

knappast kommit in på tankar om vilka kunskaper skulle se bra ut på ett CV. 

 

Alla barnen som deltog i den här undersökningen var ju som tidigare 

förklarat nio till tio år gamla. Hade man ställt samma frågor till barn av en 

annan ålder, antingen högre eller lägre, så hade man med stor förmodan fått 

andra svar än dessa. Den här tanken gör att, om möjlighet fanns, det skulle 

vara mycket intressant att intervjua de här barnen ännu en gång, men den här 

gången några år i framtiden. Det skulle vara mycket spännande att se om 
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deras attityder och tankar om läsning har förändrats på något vis; om de då 

läser mer eller mindre, och om de ser andra syften i att ha kunskap om att 

kunna analysera en text väl. 

 

Att undersöka detta forskningsområde närmare, och se om de nya digitala 

medierna påverkar barnens, och hur det påverkar dem, skulle kunna ge 

bibliotekarier, lärare, och föräldrar en chans att hitta nya metoder för 

läsfrämjande arbete som är mer relevant för att barnen ska tycka om det och 

faktiskt ta in den information som ges till dem. Det skulle alltså möjligtvis 

kunna hjälpa till att göra läsning mer tilltalande för barn, och på så sätt 

förhoppningsvis leda deras läskompetenser i en positiv riktning. 

Förhoppningsvis så skulle detta kunna göras inte bara genom skolan, utan 

även genom biblioteket. Bibliotekarier ska ju enligt Limberg (2014) vara 

experter på att sprida och förmedla information, och se till att kunskap och 

kultur är tillgängligt för alla som vill ta del av det. Om bibliotekarier skulle 

få ta del av forskning som liknar denna så kanske det skulle öka deras 

chanser att kunna hjälpa barn att utveckla sina kompetenser i både litteracitet 

och i Medie-och-Informationskunnighet. 

 

Rydsjö & Elf (2007, s.87) berättar om en dansk studie som visar att vuxna 

läser ännu mindre än dagens barn gör, trots att de vuxna ofta klagar på 

barnens försämrade läslust. Studien visar att de vuxna tittar mer på TV än 

barnen, och läser mindre än vad barnen gör, så kanske är bristen på läslust 

inte barnens egna fel, eller ens det moderna samhällets fel, utan det faktum 

att deras föräldrar inte föregår med gott exempel. Flera av barnen som blev 

intervjuade till den här uppsatsen förklarade ju att deras föräldrar uppmuntrar 

dem till att läsa- eller tjatar på dem att göra det, beroende på vem du frågar- 

men sällan ser barnen sina egna föräldrar läsa. Det första steget till att öka 

barnens nyfikenhet och öppenhet till att läsa kanske är just det: att föregå 

med gott exempel. 
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Tanken att barn inte läser längre nu för tiden är nog aningens överdriven, om 

vi ska tro på orden från barnen som blev intervjuade i den här 

undersökningen. Frågan som vi dock bör ställa oss är varför de läser eller 

inte, varför de tycker om det eller inte, och vad som kan göras för att hitta 

metoder av uppmuntran till att de bör läsa mer som faktiskt funkar, för 

konstant tjat fungerar förmodligen inte i det långa loppet. Inget barn tycker ju 

om att bli tjatat på. Tjatar man så börjar barnen associera uppgiften med mer 

negativitet än de redan gjorde från början. Utifrån den här undersökningen så 

verkar det som att barnen inte har något emot att läsa, och att många faktiskt 

tycker om det, men det måste finnas ett mål med det som de kan förstå syftet 

av, och det måste vara under rätt omständigheter. Personligen så låter det 

som en ganska normal attityd mot vilken uppgift som helst. Om någonting är 

tråkigt, jobbigt, och sätter mycket press på en så är det ju naturligt att man 

inte vill göra det, och kanske arbetar man då fram andra metoder att ta sig an 

jobbet. Metoder som att läsa på andra medierande redskap än de traditionella 

kanske?  

 

Barn bör alltså inte dömas för att de är mer eller mindre förtjusta i saker som 

de tidigare generationerna hade ett annat synsätt på. Om de vuxna i barnens 

liv tycker att läsning är en viktig kunskap för barnen att utveckla under sin 

tid som just barn, så bör de arbete för att hitta tillvägagångssätt att göra 

läsning till något som barn kan ta ut både nytta och glädje av, och kanske 

vara öppna till nya metoder än de som de är vana vid. 

 

När Säljö (2000) talar om sin sociokulturella teori så förklarar han att en 

persons världsbild byggs upp och påverkas av den världen runt omkring oss. 

Med detta så menar han att om man växer upp i en viss miljö så blir man van 

vid just den världen och anser att det är den ”korrekta” världen. Vad som är 

en korrekt värld skiljer sig alltså från person till person. En individ kan se 
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läsning som något självklart, medan en annan person ser det som något 

orelevant för deras vardag. Vad som troligtvis ofta påverkar ens åsikter- inte 

bara om läsning, men om mycket annat också- är den synen som vår 

närmaste omvärld har haft på den under vår barndom. Detta skulle alltså 

kunna betyda att om ett barns föräldrar aldrig läser, aldrig är på biblioteket, 

och kanske rent av inte ens har böcker i hemmet, så är det möjligt att barnet 

själv aldrig kommer att läsa. Om föräldrarna däremot uppmuntrar sina barn 

till att läsa och föregår med goda exempel genom att även göra det själva, så 

kan barnen kanske få den världsbilden att läsning är roligt, nyttigt, och en 

positiv del av vardagen. Detta visar sig i resultatet av den här forskningen 

genom ett antal exempel. Det visade sig att inte många av barnen hade 

föräldrar som läser, men många blev däremot uppmuntrade till att läsa. Dock 

gjorde uppmuntringen inte att de tyckte det blev roligare för det. Möjligtvis 

för att de förknippade läsningen med sina föräldrars tjat, då de inte fick se att 

deras föräldrar också fann nöje i läsning, så aktiviteten fick istället en negativ 

association. Barnen hade varit på flera bibliotek tidigare och hade haft bra 

upplevelser där, även om de inte var där särskilt ofta, så de såg biblioteket 

som en positiv plats att vara på. Den största influensen barnen verkar få från 

omvärlden angående läsning kommer från skolan, vilket kombinerat med 

krav på prestation, som sagt, kan möjligtvis göra att de associerar läsning 

med den sortens press som skolan för med sig. På det här sätter syns Säljös 

teori om sociokulturella influenser i resultaten. 

 

Ett personligt hopp inför framtida forskning om detta ämne är att man 

möjligtvis kunde följa en grupp barn genom sin akademiska karriär under ett 

antal år, och se hur deras läsvanor och läskunskaper påverkas och förändras, 

och vad det är i deras miljö och liv som påverkar dem. Ett sådant projekt 

skulle givetvis ta lång tid att genomföra, men resultaten som man kommer 

fram till skulle troligtvis vara intressanta, och förhoppningsvis även 

användbara för framtidens läsfrämjande arbeten. 
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8 Slutsats 

För att få en påminnelse, här kommer frågeställningarna ännu en gång: 

1. Hur ser barns läsvanor ut? 

2. Hur påverkar det digitala samhället och ökningen av tillgängliga digitala 

medier barns läsvanor?  

3. I vilka syften läser barn? 

 

Vi kan nu försöka att svara på dessa i tur och ordning, och då börjar vi 

såklart med den första frågan. Just de nitton barnen som blev intervjuade för 

den här undersökningen läste femton minuter om dagen som en obligatorisk 

uppgift från sina skolor. Fyra stycken av barnen sa att de läser några gånger i 

veckan för skojs skull på fritiden, och endast en sa att hen läser hela tiden i 

underhållningssyfte, vilket minst sagt är en minoritet. 

 

Den andra frågan, om hur ökningen av digitala medier påverkar läsvanor hos 

barn, kan vi också se i resultaten av intervjuerna. Många barn sa att om det 

finns någon annan aktivitet att göra på sin fritid än att läsa så gör de hellre 

det. En av de populäraste aktiviteterna som var ett alternativ till läsning var 

just att titta på TV eller att hålla på med mobilen. Om närvaron av digitala 

medier faktiskt påverkar barnens attityd mot läsning är dock mindre tydligt. 

Bara för att de hellre skulle göra någonting annat med sin tid än att läsa så 

betyder inte det att de automatiskt hellre vänder sig till en skärm av något 

slag. Fler av barnen sa också att de tyckte om att rita, sporta, och att leka med 

sina kompisar, så att anta att alla barn som inte tycker om att läsa hellre 

spelar TV-spel eller liknande skulle vara orättvist mot dem. 
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Den tredje frågan, om i vilka syften som barn läser, besvaras också tydligt på 

i resultaten av intervjuerna. De läser mest därför att skolan kräver det, vare 

sig de faktiskt vill läsa eller inte. 
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Bilaga 1 

Första utkastet 

 

1. Tycker du om att läsa? 

 

2. Vad tycker du om att läsa? 

a. Varför tycker du om att läsa om det här? 

i. Kan du relatera till huvudkaraktären? 

ii. Liknar det händelser i ditt eget liv? 

iii. Är det ett sätt att distrahera dig från vardagen? 

iv. Är det bara roligt? 

 

3. Varför tycker du inte om att läsa? 

a. Är det svårt? 

b. Tar det lång tid? 

c. Har du inget bra läsmaterial tillgängligt? 

d. Får du inte den hjälp du behöver? 

 

4. Vad använder du för att läsa? (Böcker, tidningar, iPads, dator, 

ljudböcker, etc.) 

 

5. Hur mycket läser du? 

 

6. När läser du? 

 

7. Varför läser du? (För skojs skull, för skolan, etc.) 

 

8. Brukar du gå till biblioteket? 

 

9. Vad gör du på biblioteket när du är där? 

 

10. Läser du med någon? (Föräldrar, syskon, etc.) 

 

11. Varför är det viktigt att kunna läsa? 

 

12. Varför tror du det kommer att vara bra att kunna läsa bra i framtiden? 

 

13. Vad gör du istället för att läsa? 

 

14. Brukar du vara mycket på datorn/titta på TV? 

 

15. Vad skulle kunna få dig att läsa mer/göra läsning roligare? 
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16. Brukar du fråga bibliotekarierna om hjälp med att hitta böcker eller om 

hjälp med skolarbete? 

a. Vet du att bibliotekarierna kan hjälpa dig med detta? 

 
 

Bilaga 2 

Andra utkastet 

 

1. Tycker du om att läsa? 

 

2. Vad tycker du om att läsa? 

a. Varför tycker du om att läsa om det här? 

i. Kan du relatera till huvudkaraktären? 

ii. Liknar det händelser i ditt eget liv? 

iii. Är det ett sätt att distrahera dig från vardagen? 

iv. Är det bara roligt? 

 

3. Varför tycker du inte om att läsa? 

a. Är det svårt? 

b. Tar det lång tid? 

c. Har du inget bra läsmaterial tillgängligt? 

d. Får du inte den hjälp du behöver? 

 

4. Vad använder du för att läsa? (Böcker, tidningar, iPads, dator, 

ljudböcker, etc.) 

 

5. Hur mycket läser du? 

 

6. När läser du? 

 

7. Varför läser du? (För skojs skull, för skolan, etc.) 

 

8. Brukar du gå till biblioteket? 

 

9. Vad gör du på biblioteket när du är där? 

 

10. Brukar du fråga bibliotekarierna om hjälp med att hitta böcker eller om 

hjälp med skolarbete? 

a. Vet du att bibliotekarierna kan hjälpa dig med detta? 

 

11. Läser du med någon? (Föräldrar, syskon, etc.) 

 

12. Vet du om dina föräldrar brukar läsa mycket? 
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13. Uppmuntrar dina föräldrar dig att läsa? 

 

14. Varför är det viktigt att kunna läsa? 

 

15. Vad gör du istället för att läsa? 

 

16. Vad skulle kunna få dig att läsa mer/göra läsning roligare? 
 


