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Abstract: The purpose with this essay is to study how children in the fifth grade 

experience reading in three different reading cultures; library, home and in 

school. The children’s experiences from reading are compared to expectations 

from library and school.  

Data, to this study, is collected through qualitative interviews in two focus 

groups and analyzed by using an idea analysis. The INSU-model, Information 

Needs, Seeking and Use, and Aidan Chambers reading circle in combination 

with a triangle of the three reading cultures are used as a theoretical framework. 

The analysis shows that children are using reading for different purposes in 

different reading cultures. Children use reading in the school library and at home 

in a way it was attended to be used in the public library, to get experience. 

Reading in school is primarily used to learn, as an example to solve tasks and 

improve reading skills. The study also shows that children don’t use the public 

library, but if they have a school library available they will use it.  

One conclusion from this study is that the children don’t use the school library 

for educational purposes, as intended by the School inspection. Children uses 

reading in the school library to learn, but not for academic use, they read books 

that they are personal interested in outside school hours, such as books about 

horses and pottering. Also the children mostly read fictions from the school 

library and rarely non-fiction books. Another conclusion is that reading at home 

has become a social meeting place rather than the library or the school. At home 

the children tend to use more different social media, as an example Skype, and 

reading together with family members and friends as compared to the library or 

school. At home and in school reading are used to gain knowledge, in school to 

solve tasks and at home to get more information of personal interest. Regardless 

if the children are reading at home or in school they prefer to read fiction, 

although the purpose of reading varies. At home they read to enjoy the book 

while in school reading is primarily to improve the reading skill.  
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Förord 

 

Mina första läsupplevelser som barn blev att förstå min omvärld. Då jag är döv på ett öra blev 

det svårt för mig att uppfatta vad andra sa. Det var också problematiskt för mig att uttrycka 

känslor och önskningar verbalt. Omgivningen fick svårt att tolka mina härmande språkljud.  

 

När jag som tvååring satt vid köksbordet och bad mina föräldrar om ”håbehoppa”, tog det en 

lång stund innan de förstod att det var blåbärssoppa som önskades. Problemet försvann efter 

ett par år när orden kunde läsas på förpackningarna.  

 

Som fyraåring knäcktes läskoden när jag satt på bussen och stavade mig fram vad som stod på 

en reklamskylt. Plötsligt trillade polletten ner och orden blev med ens begripliga när de nu 

kunde läsas. Jag började förstå min yttre omvärld och den mig.  

 

När jag som sexåring hittade en barnbibel i familjens bokhylla, satt jag försjunken i boken 

under en hel dag i vardagsrummet. Läsförmågan tränades genom att lyssna på inspelade 

kassettband samtidigt som texten kunde följas med i boken. Bibeln var då för mig som en 

sagobok. Den innehöll lika fantasifulla och spännande sagor som Alice i underlandet, 

Djungelboken eller Mary Poppins. För mig blev den här inre läsupplevelsen nyckeln till en ny 

och spännande värld.  

 

Uppsatsen skiljer på inre och yttre läsupplevelser. Den sistnämnda, yttre läsupplevelser, 

beskrivs ovan i vilken miljö, situation, plats och personer som mina första läsupplevelser 

förknippas med. Den sociala miljö som barnet befinner sig i, vilket i mitt fall är köket, bussen 

och vardagsrummet, utgör läskulturen. Omgivningens betydelse för min läsning, föräldrar, 

reklamskylt och böcker i bokhyllan skapade ett läsbehov. Jag använde först läsningen som ett 

sätt att förstå och göra mig förstådd i min yttre omvärld. Därefter upptäckte jag, genom att 

läsa barnbibeln och andra sagor, en ny inre värld och fick därmed en inre läsupplevelse. 

Genom att studera barnens berättelser om sina yttre och inre läsupplevelser, är min 

förhoppning att uppsatsen kan lära oss att förstå barnens behov och användning av sin läsning 

i de tre läskulturerna biblioteket, hemmet och skolan.   
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1 Inledning 

 

Första kapitlet inleds med en kort presentation av uppsatsens ämne och min syn på barns 

läsning. Därefter aktualiseras ämnet i samband med den nya skollagen och Skolinspektionens 

tolkning. Problemformuleringen förtydligas genom att polarisera bibliotekets och skolans 

skilda synsätt på läsning, vilket leder vidare till uppsatsens syfte och frågeställningar. Centrala 

begrepp definieras och studien avgränsas. 

 

1.1 Barnens läsupplevelser i olika läskulturer 

Den här uppsatsen handlar om barns läsupplevelser i tre olika läskulturer, biblioteket, hemmet 

och skolan. Biblioteket lyfter fram läsupplevelsen, medan skolans läsning syftar till att lära. 

På ett skolbibliotek möts de två skilda läskulturerna. Dessutom tillkommer en tredje part, 

barnen som förutom att läsa på biblioteket och i skolan även läser i sina hem.  

 

För mig är läsning en kreativ aktivitet, en handling som skapar mening hos läsaren, även om 

läsupplevelsen i sig sällan lämnar några yttre spår kvar. Beroende av barnets ålder, vilka 

medier som används och i vilket sammanhang barnet läser, antar jag att det uppstår olika 

betydelser av läsning. Barnet kan läsa i biblioteket och leva sig in i en fantasifull värld genom 

en skönlitterär bok eller lära sig någonting av en faktatext på datorn i skolan. Detta är oftast 

inget som syns utåt, men alla läsare vet ändå att någonting verkligen har ägt rum. Beth 

Juncker, professor vid Danmarks biblioteksskola i Köpenhamn, beskriver en liknande kreativ 

process utifrån barns kultur i samband med lekteori så vackert att jag vill inleda uppsatsen 

med nedanstående citat hämtat från kapitlet ”Barns bibliotek – nya villkor, nya utmaningar, 

nya teorier, nya begrepp” i boken Barnet, platsen, tiden: Teorier om forskning i 

barnbibliotekets omvärld (2010, s. 241-269). 

  

Barns kultur [inklusive barns läskulturer, min ant.] manifesterar sig när barn 

sätter igång aktiviteter [som att läsa eller samtala om läsning, min ant.] på egen 

hand, tillsammans med varandra eller tillsammans med oss. Ur detta kommer 

mening och betydelse, men sällan produkter. I den utsträckning det ändå sker så 

är produkterna – de sönderfallande sandslotten, klottret på pappret, de 

övergivna lekredskapen – oftast bara tecken på att ”något” [läsupplevelsen, 

min ant.] har ägt rum. (Juncker 2010, s. 248) 

 

Jag menar att ovanstående citat beskriver barnens fantasifulla lek och att det är en aktivitet 

som kan liknas med läsupplevelsen. Eftersom läsupplevelsen i sig aldrig går att nå, blir det 

barnens utsagor om sina läsupplevelser som vi kan få ta del av. Min uppfattning är att i 

begreppet barns kultur innefattas barns olika läskulturer. Juncker menar vidare, utifrån ett 

antropologiskt synsätt, att kultur ”[…] är inte något vi har, det är något vi ser med, en position 

som vi talar från” (2010, s. 248). Min tolkning är att när barnen berättar om sina 

läsupplevelser, talar de utifrån olika läskulturer. Dessa läskulturer kan vara olika miljöer, 

platser i barnens vardag, där de ofta läser som i biblioteket, hemmet eller skolan.  

 

Åse Hedemark, fil. dr. i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, lyfter 

också fram barns läskulturer i Barn berättar: En studie av 10-åringars syn på läsning och 

bibliotek (2011). ”Begreppet [läskulturer, min ant.] syftar alltså på grupper av barn som i 

vissa situationer utvecklar gemensamma tolkningsstrategier och föreställningar om läsning”, 

enligt Hedemark (2011, s. 50). Jag använder dock begreppet i vidare mening, då barn också 
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kan integrera med vuxna, exempelvis en förälder, moster, lärare eller bibliotekarie, även om 

det är barnets synsätt, inte den vuxnes, som är det väsentliga. Sagostunder eller boksamtal på 

bibliotek är exempel på situationer då barn tillsammans med barnbibliotekarien skapar 

gemensamma föreställningar om läsning. I skolan och i hemmet skapas på liknande sätt 

situationer då läraren eller föräldern tillsammans med barnet skapar en läsupplevelse. Barn 

kan också skapa sig en föreställning om läsning tillsammans med andra barn, när exempelvis 

storasyster läser för lillebror. Hedemark lyfter fram samspelet med omgivningen och en av 

hennes slutsatser av studien är att barn använder olika medieformer och läser på olika sätt 

beroende av situationen. Därför menar hon att bibliotek, även skolbibliotek, bör anpassa sig 

efter barns olika sätt att läsa (Hedemark 2011, s. 50-51.) Uppsatsen studerar därför barnens 

läsupplevelser utifrån de tre olika läskulturerna biblioteket, hemmet och skolan.  

 

1.2 Den nya skollagen 

Den 1 juli 2011 ändrades lagen om skolbibliotek då den nya skollagen (2 kap. 36 § 2010:800) 

ersatte bibliotekslagen (5 och 7-10 §§ 1996:1596, omtryckt 1998:1249, ändrad 2010:860), 

vilket betyder att ansvaret för skolbiblioteket flyttades från bibliotek till skola. Den knappa 

formuleringen i skollagen att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” har 

gett upphov till diskussioner och debatter om vad som egentligen avses med att elever ska ha 

”tillgång till skolbibliotek”. Olika kommuner och skolor har tolkat skollagen på skilda sätt 

vilket resulterat i olika lösningar på utformandet av skolbibliotek. Det jag anser är mest 

förvånansvärt är att skollagen tagit bort skolbibliotekets roll att främja barns intresse för 

läsning och litteratur, vilket tidigare framgick tydligt i bibliotekslagen. Det har däremot 

Skolinspektionen i efterhand lyft fram som ett krav.    

 

Kravet på tydligare direktiv har lett till att Skolinspektionen i sitt Informationsblad: 

Skolbibliotek (2011-09-30) tolkat den nya skollagen och satt upp riktlinjer för vilka krav 

myndigheten ställer för att en skola ska anses ge sina elever tillgång till skolbibliotek. 

Förutom en fysisk lokal med böcker, informationsteknik och andra medier är ”[…] ett 

grundläggande krav att skolbiblioteket fyller funktionen att stödja elevernas lärande, det vill 

säga används aktivt i utbildningen” och att ”[…] stimulera elevernas intresse för läsning och 

litteratur samt bidra till deras språkutveckling” (Skolinspektionen, 2011-09-30, s. 7). Jag 

tolkar detta som att Skolinspektionen sökt en förlikning mellan de båda traditionerna skola 

och bibliotek, genom att betona såväl elevernas lärande för att nå utbildningsmålen som 

elevernas lässtimulans och intresse för litteratur. Dessutom tillägger Skolinspektionen att 

”[e]tt uttalat kvalitetskrav på biblioteksverksamheten är att den ska vara anpassad till 

elevernas behov” (Ibid, s. 7). Utifrån dessa riktlinjer från Skolinspektionen väcktes mina 

funderingar kring elevernas förväntningar inför sitt skolbibliotek. Hur kan vi forma 

skolbibliotek så att det på bästa sätt stimulerar elevernas intresse för läsning och litteratur?  

 

Skolinspektionen har tolkat skollagen och menar att skolbibliotekets främsta uppgift är att öka 

läslusten hos barnen och att hjälpa eleverna att nå sina utbildningsmål. Hur stämmer det 

överens med barnens perspektiv på läsning? Genom att ta del av elevernas läsupplevelser i de 

tre olika läskulturerna är min förhoppning att uppsatsen bidrar till ny kunskap om barnens 

läsning. Detta kan hjälpa oss att fylla en kunskapslucka i arbetet med att utforma skolbibliotek 

som i likhet med Skolinspektionens krav kan stimulera elevernas intresse för läsning och 

litteratur. Förhoppningsvis kan uppsatsens resultat hjälpa skol- och bibliotekschefer, rektorer, 

lärare och bibliotekarier att ta del av barnens perspektiv. Detta kan i bästa fall användas i 

praktiken när vi tillsammans ska utforma skolbibliotek som gynnar oss alla på bästa sätt.  
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Drygt ett år har gått sedan den nya skollagen trädde i kraft och ämnet skolbibliotek är mer 

aktuellt än någonsin efter att Skolinspektionen börjat kontrollera hur olika kommuner 

uppfyller lagen. Fortfarande finns skolor runt om i landet som ännu saknar skolbibliotek eller 

som precis har påbörjat sitt arbete med att utforma skolbibliotek, exempelvis den kommun 

som är aktuell i denna studie. De nya nationella bestämmelserna tar tid att förverkliga i 

praktiken. Det är en lång process att gå från teori till praktik då två skilda ”kulturer”, skola 

och bibliotek, med skilda traditioner och värdegrunder, tillsammans ska samarbeta och verka. 

Skolan har närvaroplikt, bibliotekens verksamhet bygger istället på frivilligt deltagande. 

Skolan styrs av skollagen, kursmål och läroplaner som ska följas. Biblioteken styrs av 

bibliotekslagen. De två skilda traditionerna kan bli ett problem när skolbibliotek kräver 

samarbete mellan lärare och bibliotekarier som arbetar utifrån de två olika professionerna. 

Deras olika syn på läsning tas närmare upp i problemformuleringen.  

 

1.3 Problemformulering 

Uppsatsens problem är att bibliotek hör till kultursektorn som traditionellt sett bygger på 

andra värderingar och syn på läsning och litteratur än skolan som hör till utbildningssektorn 

(Juncker 2010 m.fl.). Nu när skolbibliotekets verksamhet hamnat under skolans ansvar, verkar 

skillnaderna mellan de två kulturerna och traditionerna, skola och bibliotek, bli alltmer 

synliga, enligt min uppfattning. När skolbibliotekarier och lärare ska samarbeta i samband 

med skolbiblioteket kan samarbetet fungera väl. Det kan även leda till konflikter mellan de 

båda professionerna vilket bland andra Louise Limberg, professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap, och Lena Folkesson, lektor i pedagogik, lyfter fram i Undervisning i 

informationssökning: Slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande 

(2006). 

 

Om kultursektorn betraktar litteratur som en konstnärlig upplevelse, betraktar istället 

utbildningssektorn litteratur som ämne och undervisningsmaterial (Juncker 2010, s. 267). 

Skolans syn på litteratur som ämne och undervisningsmaterial märks tydligt i skollagen som 

placerat in texten om tillgång till skolbibliotek i samband med lokaler och utrustning som 

behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas (2 kap. 36 § 2010:800). Även en 

f.d. rektor som i dag arbetar som skolinspektör poängterar ”[…] att biblioteket i skolan är ett 

läromedel och det ska fungera i förhållande till det man håller på med i undervisningen” (Hell 

2011, s. 74). Min slutsats av detta blir att skolan i första hand verkar se på barnens läsning 

som ett medel för att eleverna ska nå utbildningsmålen, medan biblioteket istället betraktar 

barnens läsning som en litterär upplevelse i sig.  

 

Mellan de två motsatta traditionerna, bibliotek och skola, står barnen som i sin tur har ett 

tredje synsätt utifrån barns kultur, enligt Juncker (2010). Detta menar jag ytterligare 

problematiserar skolbibliotekets förhållande till läsning och litteratur, då tre skilda perspektiv 

ska samverka. Skolinspektionen betonar också att skolbiblioteket främst ska stödja elevernas 

lärande och läsning samtidigt som de poängterar att skolbibliotekets verksamhet ska vara 

anpassat efter elevernas behov (Skolinspektionen, 2011-09-30, s. 7). Jag menar att vi står 

inför ett problem om det visar sig att elevernas behov av att läsa inte stämmer överens med 

skolans och Skolinspektionens krav, det vill säga att använda skolbiblioteket som ett 

läromedel och läsningen som ett sätt att nå skolans utbildningsmål. Därför är jag nyfiken på 

att närmare studera barnens egna utsagor av hur de uppleveler sitt läsande i de tre 

läskulturerna biblioteket, hemmet och skolan. Det visar hur skolbibliotek på bästa sätt ska 

kunna stimulera elevernas läsning och intresse för litteratur efter elevernas behov. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barnen i årskurs 5, enligt egna utsagor, upplever sin 

läsning i de tre läskulturerna biblioteket, hemmet och skolan för att jämföra barnens syn på 

läsning med bibliotekets och skolans synsätt. Min förhoppning är att uppsatsens resultat kan 

hjälpa personal inom bibliotek och skola att få ta del av barnens syn på läsning i en bredare 

kontext. Detta för att skapa skolbibliotek som i likhet med Skolinspektionens krav kan 

stimulera elevernas läsning utifrån barnens behov. 

 

Utifrån syftet ska följande frågeställningar besvaras i uppsatsen: 

 

1. Hur upplever barnen i årskurs 5, enligt egna utsagor, sin läsning i samband med de tre 

läskulturerna biblioteket, hemmet och skolan? 

2. På vilka sätt skiljer sig barnens syn på läsning från bibliotekets och skolans synsätt? 

 

1.5 Definitioner 

Barn är enligt min uppfattning alla individer tills de blivit myndiga, det vill säga fram till 

arton års ålder. Denna definition av barn har också Barnkonventionen. Barn ses dock inte som 

en homogen grupp individer. Begreppet är ett samlingsnamn för många olika barn under arton 

år. För att citera en definition av barn från Mats Dolatkhah, doktor i biblioteks- och 

informationsvetenskap: ”Inom gruppen finns betydande skillnader beroende av bland annat 

klass, genus, etnicitet och religion” (2011, s. 21). Även om denna studie inte har som avsikt 

att förklara orsakerna till skillnader inom gruppen, är jag medveten om att barn kan uppleva 

sin läsning på olika sätt i sina läskulturer.  

 

Barnens perspektiv används i uppsatsen som ett begrepp som betyder barnens egna synsätt. 

Till skillnad från begreppet barnperspektiv som används för att uttrycka den vuxnes syn på 

vad som vore det bästa för barnen, enligt forskaren Barbro Johansson (2010). Exempelvis är 

barnböcker oftast skrivna ur ett barnperspektiv då det är vuxna författare som skrivit böcker 

för barnen. När barnen själva får komma till tals, som i denna uppsats, används begreppet 

barnens perspektiv för att tydliggöra att det är barnens egna synsätt. Synsätt betyder i 

uppsatsen ”sätt att se” vilket oftast används i ganska vid mening och kan ibland vara 

synonymt med attityder, förhållningssätt och uppfattningar. Barnen kan ha olika synsätt, 

vilket gärna lyfts fram. Synsätt syftar till att det finns flera olika sätt att se, inte bara ett sätt, i 

förlängningen en relativistisk syn på läsning. Uppsatsens frågeställningar uppmärksammar 

barnens upplevelser och syn på läsning. Barnens upplevelser av läsning förutsätter att de har 

läst och upplevt en bok eller annan media. Barnens syn på läsning är mer generell, den syftar 

till barns synsätt, attityder, förhållningssätt, uppfattning eller inställning till läsning.  

 

Bokslukare syftar till barn i mellanstadieåldern som ”slukar” böcker, det vill säga de läser 

snabbt och har upptäckt läsglädjen. Det är en ålder då barnen lärt sig att läsa bättre med flyt, 

vilket gör att den tekniska biten av läsningen övergår alltmer till den inre läsupplevelsen. 

Bokslukare sades förr ofta läsa liknande böcker ur en serie, exempelvis Enid Blytons 

femböcker. Senare forskning har dock visat att bokslukare även gör bredare läsurval samt att 

begreppet bokslukare inte gäller alla barn i den aktuella åldern då de är olika läsintresserade. 

 

Läskulturer syftar i uppsatsens undersökning till olika miljöer som är vanliga platser för 

barns läsning i deras vardag, närmare bestämt biblioteket, hemmet och skolan. I likhet med 

Junckers definition av barnkulturer, betraktas läskulturer som den position som barnet talar 

från (2010, s. 248). Min tolkning är att barn talar utifrån olika läskulturer. Därmed blir 



 

5 

 

barnens läsupplevelser avhängig den position, den läskultur, som de talar utifrån. Därför lyfts 

de tre läskulturerna fram för att vidga barnens perspektiv på läsning. Hedemark menar att 

”[b]egreppet [läskulturer, min ant.] syftar alltså på grupper av barn som i vissa situationer 

utvecklar gemensamma tolkningsstrategier och föreställningar om läsning” (2011, s. 50). Jag 

använder dock begreppet i vidare mening, då barn också kan integrera med vuxna, exempelvis 

en förälder, lärare eller bibliotekarie, även om det är barnets synsätt, inte den vuxnes, som är 

det väsentliga.  

 

Läsning används i uppsatsen utifrån en bredare tolkning som innefattar inte bara läsning av 

böcker utan kan också innefatta läsning av texter på Internet, tidskrifter och tidningar, inlästa 

talböcker eller ljudböcker, film, tv-spel eller annan media. På så vis kan läsning vara såväl 

skönlitteratur som faktainriktat material eller en blandning som exempelvis Stephen 

Hawkings skönlitteratur med fakta om rymden för barn. En bredare definition av läsning 

lämnar även öppet för eleverna att själva tolka om läsningen är upplevelseinriktad eller 

instrumentell i syfte att lära sig någonting annat exempelvis nya ord eller om ett ämne.  

 

Läsupplevelser betyder hur någon upplever sin läsning. För att precisera mig har jag valt att 

dela upp begreppet i två olika betydelser, ”inre läsupplevelser” och ”yttre läsupplevelser”. 

Inre läsupplevelser är de bilder som skapas av en berättelse när en person läser. Det kan också 

vara den mening som utläses. Yttre läsupplevelser syftar istället till läsarens yttre omvärld, 

vilken plats, situation, miljö och personer som är aktuella i samband med läsningen. I min 

inledning exemplifierar jag denna skillnad närmare i samband med mina första läsupplevelser. 

Viktigt i sammanhanget är dock att poängtera att vi inte kan komma åt barnens läsupplevelser 

i sig, däremot barnens utsagor om sina inre och yttre läsupplevelser.  

 

I problemformuleringen placeras skolans syn på läsning, för att lära, i kontrast till bibliotekets 

syn på läsning, för att uppleva. I detta fall syftar bibliotekets syn ”för att uppleva” till den inre 

läsupplevelsen, inte till den yttre. Närmare bestämt till en mer konstnärlig inre upplevelse av 

skönlitteratur. I undersökningen används dock begreppet ”inre läsupplevelse” vidare till att 

också innefatta skolans syn, det vill säga att barnen kan lära sig av sin läsning genom att 

reflektera över den mening som utläses (se ovan). Det betyder att barnen kan få en inre 

läsupplevelse av såväl skönlitteratur som faktatexter eller annan media, då de kan skapa 

mening utav den. Exempelvis kan teoretiska texter också skapa inre bilder hos läsaren.  

 

Skolbiblioteket används i uppsatsen synonymt med skolbibliotekets verksamhet, i vilken 

skolbibliotekariens uppgifter ingår. Med andra ord är skolbiblioteket inte bara knutet till en 

lokal med böcker och annan media utan snarare till en verksamhet som gör att 

skolbibliotekariens uppgifter i form av bokprat, boksamtal eller informationssöknings- och 

källkritikskurser skulle kunna ske i direkt samband med undervisningen i klassrummen.  

 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen skrivs inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap utifrån forskningsfältet 

Information Needs, Seeking and Use (INSU) som syftar till att studera olika användares 

informationsbehov, informationssökningsprocess och användandet av informationen. Denna 

studie handlar främst om användningen, då barnens utsagor om sina läsupplevelser blir ett sätt 

att få ta del av hur de använder sin läsning i de olika läskulturerna. Den litteratur som 

redovisas under avsnittet tidigare forskning om barns läsning baserar sig i första hand på 

forskning som genomförts i Sverige och som är utgiven under 2000-talet. Då syftet med 

uppsatsen är att jämföra barnens syn på läsning med bibliotekets och skolans två traditionellt 
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sett skilda synsätt jämförs även bibliotekets kulturinriktade forskning med skolans 

pedagogiskt inriktade forskning. En uttömmande redovisning av de båda disciplinernas 

forskning om läsning är inte möjlig att återge inom ramen för denna uppsats begränsade 

omfång. Därför presenteras ett urval av texter som är centrala för den här uppsatsen från de 

båda forskningsinriktningarna. Uppsatsen syftar dock inte till att behandla läsning utifrån 

pedagogiskt inriktade ämnen som barns språkutveckling, läsinlärning eller lässvårigheter. 

Istället betraktas skolan som läskultur och dess relation till skolbibliotek. Uppsatsen fokuserar 

på skolbibliotekets ena uppdrag, läsningen, vilket får till följd att lärandet får inkluderas i 

synen på läsning.  Vidare avgränsas ämnet till att inte omfattas av den litteraturvetenskapliga 

textanalys som är baserad på forskares läsanalyser av olika texter utifrån exempelvis 

genusperspektiv. Däremot kommer barnens läsupplevelser att redovisas.  

 

I undersökningen studeras barnen egna utsagor om sina läsupplevelser i de tre läskulturerna. 

Det betyder inte att jag observerar barnens läsbeteenden eller läsvanor i biblioteket, hemmet 

eller skolan. Däremot skildras de tre läskulturerna utifrån barnens egna tolkningsramar och 

synsätt när de berättar om sina ”inre och yttre läsupplevelser” (se definition i tidigare avsnitt). 

Barnens utsagor betraktas ur ett kulturperspektiv, då de tre läskulturerna är centrala för de 

olika läsupplevelserna. Vidare är det fokusgruppen som helhet som är det centrala inte 

individernas enskilda läsupplevelser. Däremot lyfts gärna skilda synsätt fram. Uppsatsen 

utreder inte individuella eller sociokulturella orsaker som kan ha påverkat barnens 

läsupplevelser utifrån faktorer som genus, etnicitet, social klass eller ålder. Däremot 

avgränsas studien till att bara omfattas av barn i årskurs 5 då de befinner sig i mitten av vad 

som förr kallades mellanstadiet, de är halvvägs genom grundskolan. Det är också den grupp 

som i vardagligt tal brukar benämnas ”bokslukaråldern”. Därmed kan resultatet inte ge några 

generella slutsatser om barns läsupplevelser för barn i olika åldrar. Undersökningen sker i en 

kommun i Sverige som har totalt fem klasser i årskurs fem. I undersökningen deltar tretton 

barn från två olika klasser och skolor i två fokusgrupper. Studien avgränsas till hösten 2012, 

totalt har sex intervjuer genomförts under november och december för att diskutera barnens 

läsning i respektive läskultur utifrån författaren Aidan Chambers metod för boksamtal.  

 

1.7 Disposition 

Första kapitlet inleds med en kort presentation av uppsatsens ämne och min syn på barns 

läsning. Därefter aktualiseras ämnet i samband med den nya skollagen och Skolinspektionens 

tolkning. Problemformuleringen förtydligas genom att polarisera bibliotekets och skolans 

skilda synsätt på läsning, vilket leder vidare till uppsatsens syfte och frågeställningar. Centrala 

begrepp definieras och studien avgränsas. Andra kapitlet presenterar tidigare forskning efter 

en tematisk indelning av de slutsatser jag fann av litteraturstudier. Det visade sig att forskning 

under 2000-talet om barns läsning främst utgått från skolan. Barnens perspektiv saknas och få 

studier har ägnats åt barn i mellanåldern. I kapitel tre presenteras några möjliga teoretiska 

utgångspunkter, för att placera in uppsatsen i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.  

 

Kapitel fyra är metodavsnittet som tar upp för- och nackdelar med fokusgrupper, urvalet samt 

hur empirin analyserades med utgångspunkt från idéanalys. I kapitel fem, sex och sju 

redovisas resultatet om bibliotekets, hemmets och skolans läskulturer. Därefter besvaras 

uppsatsens andra frågeställning i kapitel åtta genom att barnens syn på läsning jämförs med 

bibliotekets och skolans synsätt utifrån en INSU-modell. I kapitel nio diskuteras läsmodellen 

och uppsatsens resultat i förhållande till tidigare forskning. Avslutningsvis ges en 

sammanfattning av uppsatsen.     



 

7 

 

2 Tidigare forskning  
 

Tidigare forskning om barns läsning, barns läsupplever och barns kultur finns inom flera olika 

discipliner som exempelvis bokhistoria, litteraturvetenskap, pedagogik, kulturvetenskap, 

etnologi, socialantropologi, medie- och kommunikationsvetenskap samt biblioteks- och 

informationsvetenskap. Därför har jag valt att i första hand lyfta fram tidigare forskning om 

barns läsning inom biblioteks- och informationsvetenskap då denna uppsats skrivs inom detta 

ämne. Den litteratur som redovisas baserar sig i första hand på forskning som genomförts i 

Sverige och som är utgiven under 2000-talet. Då syftet med uppsatsen är att jämföra barnens 

syn på läsning med skolans och bibliotekets två traditionellt sett skilda synsätt jämförs även 

skolans pedagogiskt inriktade forskning med bibliotekets kulturinriktade forskning. En 

uttömande redovisning av de båda disciplinernas forskning om läsning är inte möjlig att 

återge inom ramen för denna uppsats. Därför presenteras ett urval av texter som är centrala för 

den här uppsatsen från båda forskningsinriktningarna. Uppsatsen behandlar dock inte barns 

språkutveckling, läsinlärning eller lässvårigheter som dyslexi i samband med barns läsning. 

 

2.1 Få studier om barns läsning i skolbibliotek 

Av alla dem som tidigare forskat om barns läsning under 2000-talet verkat detta främst ha 

skett i samband med skolan (Björklund 2008, Ewald 2007, Ingemansson 2007, Limberg m.fl. 

2002b, Lundh 2010, m.fl.). Förvånansvärt få har forskat om barns läsning i samband med 

bibliotek (Hedemark 2011), ännu färre i samband med skolbibliotek. Limberg har också 

konstaterat bristen på forskning om barns läsning i samband med skolbibliotek, då hon skriver 

att ”[j]ag har funnit förvånansvärt få studier som fokuserar på skolbibliotekens roll för barns 

läsutveckling och litteraturläsning (Limberg 2002a)”. Vi kom alltså fram till samma slutsats. 

Studier om barns läsning utifrån skolans läskultur utgår oftast från lärandet (Ingemansson 

2007, Limberg m.fl. 2002b, Limberg 1998, Lundh 2010). Studier om barns läsning utifrån 

bibliotekets eller hemmets läskulturer utgår istället från läsupplevelsen och syftar oftast till 

lässtimulans (Dolatkhah 2010, Hedemark 2011, Söderlund 2009). Detta menar jag styrker 

mitt tidigare resonemang i problemformuleringen, att skolans tradition främst förknippar 

läsning med lärandet till skillnad mot bibliotekets tradition som istället ger läsupplevelsen i 

sig ett värde. Intressant nog verkar de olika traditionerna inte enbart påverka den 

yrkesverksamma bibliotekarien eller läraren, utan även forskarens (!) syn på läsning, vilket 

jag menar är anmärkningsvärt då det i förlängningen kan påverka forskningsresultaten.    

 

2.2 Barnens perspektiv saknas  

Sammantaget saknas barnens perspektiv i samband med tidigare forskning om barns läsning, 

vilket kan bero på att det oftast är vuxna personer som lärare, pedagoger, rektorer eller 

bibliotekarier som intervjuas och uttalar sig om barns läsning. Vuxna personer som berättar 

om sina barndomsminnen av sina första läsupplevelser som barn har också studerats 

(Dolatkhah 2010). De få undantag av forskning som lyfter fram barnens egna utsagor om sin 

läsning, antingen i samband med bibliotek (Hedemark 2011) eller i samband med 

undervisningen i skolan (Ewald 2007, Ingemansson 2007), har jag därför valt att presentera 

närmare längre fram. Margareta Söderlund (2009), skolbibliotekskonsulent i Eskilstuna 

kommun, har i en mindre enkätundersökning inom ramen för en forskningscirkel undersökt 

hur elevernas läsning påverkades av ett nytt skolbibliotek. Söderlunds tillfrågade elever i två 

åttondeklasser är dock äldre än de femteklassare som intervjuas i denna studie.    
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2.3 Få studier om bokslukaråldern   

Studier om barns läsning i samband med skolan uppmärksammar oftast yngre elever i 

förskolan (Björklund 2008) eller elever under de första skolåren (Lundh 2010) eller äldre 

elever på högstadiet (Söderlund 2009) eller elever på gymnasiet (Limberg 1998). Den ålder, 

mellanåldern, som fokuseras i denna uppsats och som brukar benämnas ”bokslukaråldern” har 

av okänd anledning få valt att inrikta sig på i samband med läsning i skolan, men undantag 

finns (Ewald 2007, Ingemansson 2007). Detsamma gäller för studier om barns läsning i 

samband med biblioteket då jag hittills bara funnit en studie om mellanålderns läsning 

(Hedemark 2011) vilket är förvånansvärt lite. Söderlund (2009) studerade dock 

högstadieelevers läsning i samband med skolbibliotek, utifrån en mindre enkätundersökning. 

Anmärkningsvärt är att de tre mer forskningsbaserade studierna som lyfter fram barnens 

perspektiv på läsning är samma studier som valt att undersöka mellanålderns läsning (Ewald 

2007, Hedemark 2011, Ingemansson 2007). Därför presenteras de tre studierna närmare i 

nedanstående avsnitt om bibliotekets, hemmets och skolans läskulturer.   

 

2.4 Bibliotekets, hemmets och skolans läskulturer 

Få studier har sett på barns läsning utifrån ett bredare sammanhang än enbart bibliotek eller 

skola. För att få en helhetsbild av barnens syn på läsning menar jag att vi bör ta hänsyn till de 

olika läskulturer som barnen sammantaget kan omfattas av i sin vardag, läskulturer som 

biblioteket (folk- och skolbiblioteket), hemmet (familjen och fritiden) samt skolan (lärare och 

elever). Dolatkhah (2011) skriver i sin avhandling om barnets läsupplevelser i samband med 

såväl bibliotekets som hemmets läskulturer. Han skriver dock utifrån ett historiskt perspektiv 

eftersom det är äldre personers barndomsminnen av sina läsupplevelser som han analyserar.  

 

Utifrån skolans kultur kan nämnas Annette Ewald, universitetslektor i pedagogik, som i sin 

doktorsavhandling, Läskulturer: Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår 

(2007), studerat barns läsning i fyra olika läskulturer. Hon har använt sig av deltagande 

observation på fyra svenska grundskolor i samband med svenskämnets didaktiska 

undervisningssituation. Hennes resultat visar att det inte finns några ”typiska 

mellanstadieläsare”. Skillnaderna mellan barnen i fråga om läsvanor, läsintressen och val av 

texter är mycket stor. Det betyder, enligt Ewald, att enbart några få elever passade in i vad vi i 

vardagligt tal kallar mellanålderns läsare, ”bokslukare”. Däremot finner hon gemensamma 

drag i val av genrer bland de få läsande pojkarna, vilket dock står i kontrast till de mer 

gränsöverskridande flickorna (Ewald 2007, s. 371). Om pojkarna valde att läsa ”[…] genrer 

som fantasy, krigsskildringar och historiska äventyrsberättelser, texter där handling, tävling 

och kamp dominerar det tematiska innehållet. [Valde flickorna istället, min ant.] […] att läsa 

böcker där relationer, känslor och etiska/moraliska dilemman tematiseras ur olika perspektiv” 

(Ewald 2007, s. 371). Min tolkning av detta är att läsning skiljer sig åt mellan flickorna och 

pojkarna. Ewald menar att resultatet av hennes forskning visar att lärarna inte utmanar dessa 

stereotypiska läsvanor, de lässvaga eleverna får inte heller den lässtimulans de behöver i 

skolan. Barnens användning av olika medier i sina läskulturer i hemmet och på fritiden verkar 

också avskild från skolans mer traditionella syn på läsning. Ewald kommer också fram till att 

det råder stor skillnad mellan lärarnas ambitioner och den faktiska undervisning som bedrivs. 

Den syn på läsning som läroplanen och kursplanen i svenska lyfter fram, exempelvis att barns 

läsning ska relatera till barnens vardagserfarenheter och få barn att reflektera kritiskt, bedrivs 

inte i praktiken enligt Ewald. Istället menar hon att det bedrivs en traditionell 

svenskundervisning med fokus på språkövningar och skolgrammatik. Detta på bekostnad av 

regelbunden skönlitterär läsning i skolan som i få undantagsfall utövas i enskilda läsprojekt 

(Ewald 2007, s. 369-376).  
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De som studerat läsning utifrån skolans kultur har oftast, i likhet med Ewald utgått från 

svenskämnet. Undantag finns som exempelvis Anna Aspegren, som anmärkningsvärt är en 

yrkesverksam lärare och bibliotekarie, inte forskare, vilket kanske kan förklara det bredare 

perspektivet. I sin roll som både svensk- och religionslärare lyfter hon fram betydelsen som 

framgår av hennes titel, ”Alla lärare är inte svensklärare – men alla lärare har ansvar för 

elevernas språkutveckling!” i Perspektiv på praktik (2007). Aspegren visar på ett exempel 

med religionsundervisningen men talar dock snarare om språkutveckling av elevers 

inlämnade texter i skolämnen än om själva läsningen. Mary Ingemansson (2007), 

universitetslektor i svenska, skriver i sin licentiatavhandling, Skönlitterär läsning och 

historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna, om mellanåldersbarns läsning i samband med 

historieundervisningen. Hon studerar hur barn kan utveckla sitt historiemedvetande genom att 

använda sig av en skönlitterärt skriven historiebok, faktion (blandning av fiktion och fakta) 

för barn om vikingatiden. Ingemanssons studie är därför typisk för den läsning som bedrivs i 

skolans läskultur, nämligen att läsandet används i instrumentellt syfte. I detta fall för att få 

barnen att lära sig mer om vikingatiden och bli historiskt medvetna. Ingemansson utgår ifrån 

Chambers metod för boksamtal som också används i denna studie.  

 

Utifrån biblioteket som läskultur har Hedemark (2011) analyserat ett intervjumaterial i vilket 

hundra barn har deltagit i olika fokusgrupper runt om i landet. Studien lyfter fram bibliotekets 

roll för barnens syn på läsning, vilket utesluter skolans roll, även om eleverna ibland av egna 

utsagor verkar uttala sig om lässtimulerande verksamhet i skolan. Det blir därmed svårt att 

utläsa om elevernas syftar på folkbiblioteket eller skolbiblioteket i samband med 

lässtimulerande verksamheter.  

 

Hedemark anser att biblioteken borde anpassa sina lässtimulerande metoder efter barnens 

olika synsätt på läsning, vilket den här uppsatsen fokuserar på. Dessutom poängterar hon 

betydelsen av att bredda synen på läsning, till att innefatta mer än bara böcker, då barn ofta 

använder andra medier i sin läskultur som exempelvis tv-spel, film och datorer. Speciellt för 

barn som inte är intresserade av läsning, kan användningen av olika medier vara ett effektivt 

sätt att stimulera till läsning, enligt Hedemark.  

 

Efter att ha analyserat intervjumaterialet får Hedemark fram tre förhållningssätt till läsning, 

utifrån barnens perspektiv. Den första positiva synen på läsning kallar hon för, ”den lustfyllda 

läsningen”, vilket står i direkt kontrast till den negativa synen, ”läsning som tvång”. Tredje 

förhållningssättet är däremot mer neutral, nyttoinriktad för att barnen syftar till att lära sig 

någonting annat genom läsningen. Hedemark kallar därför den tredje synen på läsning för 

”den instrumentella läsningen”, vilken hon närmast förknippar med skolans perspektiv på 

läsning (2011, s. 47). Min tolkning är i likhet med Hedemark att den tredje synen på läsning, 

den instrumentella läsningen, mest hör till skolans syn på läsning. Därför kan det förväntas att 

den blir mer framträdande hos barnen i denna studie när de berättar om sina läsupplevelser i 

samband med skolan som läskultur. Jag anser dock att de tre olika förhållningssätt som 

Hedemark presenterar om barns läsning är aningen generell. Att barn ser på läsning som 

lustfyllt, som tvång eller som ett sätt att lära sig någonting, säger inget om sammanhanget. 

Hedemarks resultat kopplar inte barnens tre synsätt på läsning till en kontext, vilket gör det 

svårt att veta om barnens synsätt gäller generellt eller inom vissa läskulturer i biblioteket, 

hemmet eller skolan. Därför vill jag fördjupa mig ytterligare i ämnet genom att studera 

barnens läsupplevelser utifrån de tre läskulturerna.  
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3 Möjliga teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel presenteras och diskuteras några teoretiska utgångspunkter för uppsatsens 

ämne. Först placeras ämnet till det forskningsfält i biblioteks- och informationsvetenskap som 

lyfter fram användarnas användning av information, enligt en INSU-modell. Barnen ses som 

en användargrupp och deras läsupplevelser som en användning av information. Vidare 

presenteras bibliotekets och skolans syn på läsning utifrån samma modell. Därefter 

presenteras min läsmodell för ”läskulturernas triangel” som placeras i Chambers ”läsandets 

cirkel”. Avslutningsvis presenteras några socialkonstruktivistiska antaganden i samband med 

att uppsatsens premisser om barns läsning diskuteras.    

 

3.1 Synen på läsning utifrån en INSU-modell  

Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap ingår forskningsfältet Information Needs, 

Seeking and Use (INSU) som syftar till att studera olika användares informationsbehov, 

informationssökningsprocess och användandet av informationen. Forskningen har mestadels 

fokuserat på de två första delarna, informationsbehoven och informationssökningsprocessen. 

Fler studier av den tredje fasen, hur informationen används, har efterlysts av bland andra 

Limberg i Informationssökning och lärande – en forskningsöversikt (2002b, s. 28). I boken 

tolkas informationsanvändningen som ”en i huvudsak intellektuell aktivitet som kommer till 

uttryck genom en rad olika tankar och handlingar: att läsa, att reflektera över inhämtad 

muntlig eller skrif[t]lig information, att jämföra olika källor, att analysera, granska och 

värdera, att göra synteser, att skapa mening ur information” (2002b, s. 28). När jag läser 

denna definition av informationsanvändning förs mina tankar till Chambers (1993) boksamtal 

som innefattar allt de räknat upp. Denna studie handlar främst om användningen, då elevernas 

utsagor och reflektioner över sina läsupplevelser blir ett sätt att få ta del av hur de tolkar och 

använder sin läsning. I förlängningen syftar studien till att barnens synsätt på läsning ska 

användas till att skolbiblioteket på bästa sätt kan stimulera elevernas läsning.  

 

Dolatkhah (2011, s. 26) tar i sin avhandling också avstamp från INSU och användningen i 

samband med barns läsning, vilket jag menar styrker min tolkning av ämnet. I likhet med min 

inledning betraktar han också läsning som en aktivitet, men han tolkar användningen 

annorlunda än mig. Dolatkhah skriver att ”[i] princip betraktar jag då läsning som en aktivitet 

genom vilken människor använder de typer av dokument som bibliotek traditionellt samlat 

och ordnat […]” (2011, s. 26). Eftersom studien undersöker barnens läsupplevelser inte bara i 

samband med bibliotekets läskultur, utan också i hemmets och skolans läskulturer, breddar 

jag användningen till att innefatta användandet av texter och andra medier som inte bara finns 

tillgängliga på bibliotek utan som också används i hemmen eller i skolan.  

 

I samband med informationssökningsprocessen refereras ofta Carol C Kuhlthau (2006), 

professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Rutgers University i New Jersey i USA. 

Enligt Kuhlthaus känslomässigt inspirerade modell går informationssökaren från känslor av 

osäkerhet och frustration till allt mer klarhet. Denna inriktning som utgår från ett 

individperspektiv med fokus på psykologiska processer har dock fått kritik. ”Kritiken gäller  

bl a att perspektivet på informationssökning blir alltför snävt, relaterat till individer och 

fokuserat på mentala processer. Det lämnar kontexter, och olika intressen liksom variationer 

som kan kopplas till kulturella eller samhälleliga faktorer utanför forskningsintresset […].” 

(Limberg m.fl. 2002b, s. 22.) Denna studie lyfter dock fram kontexten i samband med att 

barnens utsagor av sina läsupplevelser berättas utifrån de tre olika läskulturerna, biblioteket, 
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hemmet och skolan. Uppsatsen kopplar också olika intressen och variationer av synsätt på 

läsning till kulturella och samhälleliga faktorer i skolan/utbildningssektorn samt 

biblioteket/kultursektorn.  

 

Min tolkning av ämnet presenteras i nedanstående INSU-modell som jag använder för att 

förtydliga den här uppsatsens problem om olika synsätt på läsning. Modellen är skapad utifrån 

användarens perspektiv vilket är lämpligt för den här studien som utgår från barnens synsätt. 

Även om uppsatsen i första hand inte handlar om informationssökningsprocessen, menar jag 

att modellen kan användas för att visa på de två traditionellt sett skilda synsätt på läsning som 

bibliotek/kultursektorn och skolan/utbildningssektorn omfattas av. Därefter kan uppsatsens 

resultat om barnens synsätt på läsning placeras in i modellen. Detta för att mer överskådligt 

jämföra de tre synsätt på läsning som skolbibliotek i praktiken kan möta i sin vardag.  

 

Synen på läsning utifrån en INSU-modell 

 

 Informationsbehov Informationssökning Informationsanvändning 

Biblioteket 

/Kultursektorn 

Läsa för att uppleva, 

få kulturell bildning 

Söker läsning efter 

egna intressen 

Använder läsningen i 

hemmet, emotionellt 

Skolan 

/Utbildningssektorn 

Läsa för att lära,  

nå utbildningsmålen 

Söker läsning efter 

utbildningsämnen  

Använder läsningen i 

skolan, intellektuellt 

Barnens perspektiv 

/Barnens läskulturer 

? 

(uppsatsens resultat) 

? 

(uppsatsens resultat) 

? 

(uppsatsens resultat) 

 

Min tolkning av de skilda synsätten på läsning i ovanstående modell får ses som en generell 

beskrivning, för att förtydliga uppsatsens problem. Det ena synsättet behöver naturligtvis inte 

utesluta det andra synsättet i den praktiska verksamheten i skola och på bibliotek. Skolan kan 

exempelvis använda skönlitteratur för att barnen ska få en läsupplevelse och biblioteket 

erbjuder litteratur för att användarna ska kunna lära sig, antingen i utbildningssyfte eller i 

privata syften för att få kulturell bildning. Men de olika professionernas huvudsakliga 

arbetsuppgifter skiljer sig åt.  

 

Lärare använder biblioteken i första hand till skolans undervisning för att barnen ska nå 

utbildningsmålen i sina ämnen eller för att barnen ska utveckla sin språkliga läsförmåga. 

Läsupplevelsen blir då oftast en bisats, när exempelvis barnen ska läsa skönlitteratur om 

vikingatiden. Det primära syftet är ändå att eleverna ska få lära sig mer om skolämnet, som i 

detta exempel om vikingatid som en historisk epok.  

 

Bibliotekariernas arbetsuppgifter i form av exempelvis bokprat, boksamtal och sagostunder är 

i första hand till för att stimulera elevernas intresse för litteratur och få dem att uppleva 

läsning. Lärandet blir då en bisats, när exempelvis barnen lär sig nya ord, fakta eller moral 

och etik genom sagans värld. Det primära syftet med sagostund eller ett bokprat är ändå att 

eleverna får uppleva högläsning, bli inspirerade av litteraturen och ta del av läsupplevelsen.    

 

Med avstamp i forskningsfältet INSU och min tolkning av bibliotekets och skolans synsätt på 

läsning utifrån en INSU-modell och dess användarperspektiv ska vi nu förflytta oss till min 

modell för ”läskulturernas triangel” som jag placerat inuti Chambers ”läsandets cirkel”. 

Vidare diskuteras Chambers modell för boksamtal som kommer att användas i den här studien 

för att förstå barnens läsupplevelser i de tre läskulturerna biblioteket, hemmet och skolan. 
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3.2 Läsmodellen  

Under ett samtal med min handledare Angela Zetterlund (2012-10-29) om vilken teori som 

vore bäst lämpad för denna uppsats, väckte hon idén om att skapa en triangel med mina tre 

läskulturer. Eftersom jag tidigare funderat över varför Chamber i sin modell för ”läsandets 

cirkel” har valt att placera den vuxne och inte barnet i cirkelns mitt, passade jag på att utforma 

en egen ”läskulturernas triangel” med barnens läskultur i mitten, inuti Chambers modell. 

Genom att kombinera Chambers ”läsandets cirkel” med ”läskulturernas triangel” fick jag en 

ny syn på mitt ämne. Det visade sig att mina tre läskulturer, biblioteket, hemmet och skolan, 

passade in i de tre teman som Chambers valt ut till sin cirkel ”att välja”, ”att läsa” och 

”reaktion/respons”. Nedanstående bild får därför fungera som en teoretisk utgångspunkt.  

 

 

Läsmodellen med läskulturernas triangel i Aidan Chambers läsandets cirkel 

 

 

 
 

 

 

1. Chambers ”att välja” står högst upp i ”läsandets cirkel” då det först handlar om att välja ut 

en bok inför sin läsning. Ord som han förknippar med ”att välja” är bokbestånd, åtkomlighet, 

tillgänglighet, skyltning och presentation av böcker, vilket passar väl in i bibliotekets 

läskultur. Exempelvis presenterar oftast skolbibliotekarien böcker för barnen via bokprat. 

Barnen kommer sedan till biblioteket för att välja ut en bok de vill läsa.  

 

2. Chambers ”att läsa” kommer därnäst i ”läsandets cirkel”. Han menar att det behövs tid för 

att läsa, högläsning eller tyst läsning. Jag förknippar denna del främst med hemmets läskultur 

som också förknippas med fritiden, den tid då vi är fria till att exempelvis läsa. Högläsning 

förknippar nog många barn också med hemmet när någon förälder, moster, mormor eller 

annan närstående läser högt för dem, exempelvis godnattsagor vid sängen. Även om läsning 

tränas i skolan, är det nog framförallt i hemmen som läsningen är mest aktuell för barnen 
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genom alla de medier som i dag finns tillgängliga i hemmen, exempelvis filmer, tv-spel, tv:n, 

datorer, tidningar och böcker.  

 

3. Chambers tredje del ”reaktion/respons” förknippar jag slutligen främst med skolans 

läskultur då det handlar om organiserade boksamtal som är vanligast att läraren genomför i 

skolan. Denna tredje del syftar också till vardagsprat om böcker som visserligen kan ske i 

hemmen, på bussen eller andra platser men som för barnens del nog främst sker i skolan där 

de träffar sina kompisar som läst liknande barn- eller ungdomsböcker. Reaktion/respons 

handlar om att diskutera boken för att förstå läsupplevelsen och därmed vilja läsa igen. På så 

vis knyts cirkeln ihop. Barnen kommer förhoppningsvis att vilja komma tillbaka till 

biblioteket för att låna en ny bok, tillbaka till ruta 1 ”att välja”.  

  

Då de teoretiska utgångspunkterna ska fungera som analysverktyg, anser jag att Chambers 

modell för boksamtal är väl lämpad för denna uppsats syfte, att förstå barns läsupplevelser 

utifrån barnens läskultur i biblioteket, hemmet och skolan. Jag uppfattar inte enbart Chambers 

boksamtal som en metod. Hans tankegångar bygger framförallt på en teoretisk grundsyn om 

barns läsning och barns läsupplevelser vilket passar väl in i denna uppsats. Chambers 

kritiserar exempelvis idén om att barn inte skulle kunna analysera litteratur lika kritiskt som 

en vuxen läsare (Chambers 1993 s. 37-55). Denna kritik kommer närmare att diskuteras i 

nedanstående avsnitt om uppsatsens socialkonstruktivistiska antaganden.  

 

3.3 Socialkonstruktivistiska antaganden  

Uppsatsen utgår från antagandet att barns läsning skiljer sig från bibliotekets och skolans syn 

på läsning. Detta antagande bygger främst på Junckers (2010) idé om att barn handlar utifrån 

en barnkultur som är en egen kultur. Hon menar också att barnens kultur befinner sig mitt i 

mellan biblioteket/kultursektorns och skolan/utbildningssektorns kulturer. Även Hedemark 

lyfter fram barnens läskultur som går ut på att grupper av barn skapar gemensamma 

föreställningar om läsning (2011, s. 50). Min tolkning av detta är att såväl Juncker som 

Hedemark utgår från att barnens läsupplevelser härrör ur barnens kultur och därmed avskiljer 

sig från vuxnas kultur. Barnens läsupplevelser kan då ses som skapade ur barnens kultur, det 

vill säga i barnens interaktion med andra barn och olika barnmedier. Men då barnmedier som 

tv-spel, barnböcker och barnprogram på tv är skapade av vuxna, anser jag att barnens kultur 

även integrerar med vuxnas kultur. Därför studeras barnens läsning i de tre läskulturerna i 

vilka barnen kan läsa eller diskutera sina läsupplevelser tillsammans med vuxna som 

föräldrar, bibliotekarier eller lärare – eller tillsammans med andra barn. Dessa antaganden 

menar jag bygger på vissa kunskapsteoretiska synsätt som exempelvis socialkonstruktivismen 

som i korthet innebär att människor konstruerar sin kunskap tillsammans med andra i sociala 

sammanhang (Dahlin-Ivanoff 2011, s. 72).  

 

Steinar Kvale (1997, s. 11-12), professor i pedagogisk psykologi, har en målande beskrivning 

när han jämför de båda metaforerna malmletaren och resenären. De lyfter fram två skilda 

teoretiska föreställningar. Malmletaren letar efter en kunskap, den dyrbara malmen som anses 

ligga undangömd och bara väntar på att få bli upptäckt. Kunskapen får då ses som objektiv, 

enligt min tolkning. Resenären skapar däremot kunskap tillsammans med de personer denne 

samtalar med, i mitt fall barnen när de berättar om sina läsupplevelser i de olika läskulturerna. 

Kunskapen får då ses som subjektiv, enligt min tolkning. Kvale (1997, s. 11-12) menar att 

detta leder inte bara till att vi tillsammans skapar ny kunskap, resenären och barnen kan också 

förändras. Jag uppfattar mig som resenären, snarare än malmletaren, då jag inte tror att 

barnens syn på läsning är en objektiv sten som ligger gömd för mig att upptäcka, utan snarare 
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att barnens läsupplevelser skapas ur de olika läskulturerna och att deras syn på sina 

läsupplevelser skapas tillsammans med de andra barnen och mig i fokusgruppen. Genom att 

använda Chambers boksamtal som metod i fokusgruppen skapar vi tillsammans barnens 

analys av sin syn på läsning.   

 

Men skiljer sig verkligen barns läsning från vuxnas? I kontrast till att betrakta barnens läsning 

som något specifikt ur barnens kultur, har kritiker framfört att barnens läsning inte skiljer sig 

från den vuxnes läsning. Chambers kritiserar exempelvis idén om att barn inte kan analysera 

litteratur. Är barn kritiker? Flera av de lärare han tillfrågar svarar nej, de menar att barnens 

förmåga att kritiskt läsa texter utvecklas senare med åren. Chambers svarar dock ja på frågan. 

Han lyfter också fram flera exempel på hur det är möjligt att få barn, även små barn, att 

analysera litteratur lika bra som en vuxen litteraturkritiker (Chambers 1993 s. 37-55). 

Ingemansson (2007) kritiserar också den linjära synen på läsning som syftar till att barn inte 

skulle ha samma möjligheter till kritisk reflektion och analys som vuxna läsare (s. 36-37). 

Ingemansson beskriver istället läsprocessen som en spiralformad kommunikation, vilket för 

mina tankar till den hermeneutiska spiralmodellen. Cirkeln är sluten medan spiralen är öppen 

och bygger vidare utifrån tidigare läsreflektioner. Jag uppfattar också Chambers metod för 

boksamtal som att pendla mellan del och helhet, mellan textens del och barnens förståelse av 

sin läsning i helhet. Denna växling mellan del och helhet pågår ständigt i analysprocessen av 

barnens läsupplevelser, vilket också stämmer in på den hermeneutiska tolkningen av texter. 

 

I detta sammanhang vill jag poängtera att min liknelse i uppsatsens inledning mellan barns 

läskulturer och lek, inte betyder att jag uppfattar barns läsning på en lägre nivå än vuxnas. 

Även vuxnas läsning betraktar jag som en kreativ handling i likhet med barns fantasifulla lek. 

Vi läser till exempel sällan en kriminalroman för att lära oss mer om mordtekniker, utan för 

att få leva oss in i en fiktiv deckarvärld och uppleva spänning. Jag menar att barn kan 

reflektera kritiskt över sina läsupplevelser på samma sätt som vuxna, det är också anledningen 

till min studie. Däremot anser jag att barnens syn på läsning och deras läsupplevelser kan 

variera med ålder. Det finns en risk i att särskilja barn som en minoritetsgrupp i likhet med 

funktionsnedsatta, utlandsfödda eller homosexuella. Johansson (2010 s. 23-49) lyfter fram 

detta i sin diskussion angående skillnaderna mellan begreppen barnens perspektiv och 

barnperspektivet. Hon menar att på samma sätt som genusperspektivet lyfter fram skillnader 

mellan könen, i vilket kvinnliga egenskaper framställs som underordnade männens som norm, 

utgör barnperspektivet ett liknande ”ålderssystem”. Barnperspektivet gör att barn skildras som 

en motsats till den vuxnes normalitet. Barn ses då som underordnade vuxna, vilket kommer 

till uttryck i att barn betraktas vara i beroendeställning av vuxna. Detta skyddsbehov menar 

Johansson gav upphov till Barnkonventionen, barnens rättigheter bör skyddas (2010, s. 25).  

 

I forskning gällande teorier om barn brukar två begrepp uppmärksammas, barn som 

”becomings” och barn som ”beings”. Barn som ”becomings”, synen på barn som att de ska bli 

något i framtiden, kopplar Johansson (2010) till skolan. Barn som ”beings”, barns rätt att få 

vara barn i nuet, förknippar hon istället med bibliotekets syn på barn. Johansson poängterar 

dock att slutsaten inte är att bibliotekariens och lärarens syn på barn är annorlunda, snarare att 

bibliotekarien i sin strävan efter att få vara ”en annan vuxen” tar avstånd från den 

dominerande synen på barn som ”tomma bägare” som måste fyllas med lärande (2010, s. 36). 

”Syftet med att hävda att barn också är human beings var att uppmärksamma att barn är aktiva 

kulturvarelser som påverkar sin omgivning och att deras liv är viktiga och värdefulla här och 

nu, inte bara för vad de ska bli en gång i framtiden” (Johansson 2010, s. 35). Jag betraktar 

också barnen som aktiva kulturvarelser som här och nu skapar sina läsupplevelser samt att de 

kan påverka sina läskulturer som tvärtom, vilket är en socialkonstruktivistisk syn.  
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4 Metod 
 

I detta kapitel redovisas metoden, det vill säga hur undersökningen gick tillväga. Först ett 

avsnitt om fokusgrupper som metod samt dess för- och nackdelar. Därefter reflektioner över 

min roll som samtalsledare i fokusgrupperna. Sedan följer ett avsnitt om urval samt vilka 

konsekvenser de kan ha haft för resultatet. Därpå redovisas hur undersökningen genomfördes 

i fokusgrupperna A och B samt kort om läsdagboken. Avslutningsvis handlar ett avsnitt om 

hur bearbetningen och analysen av resultatet genomförts.    

 

4.1 Fokusgrupper 

Undersökningen är kvalitativ i den bemärkelsen att fokusgrupper har använts som metod. 

Fördelen med en kvalitativ undersökning är att det blir möjligt att fördjupa sig i barnens 

läsupplevelser i tre läskulturer. Nackdelen är att det inte blir möjligt att dra några generella 

slutsatser om barns läsning, då empirin bygger på tretton barns uttalade upplevelser av sin 

läsning i två fokusgrupper. Fokusgrupper valdes som metod för att minska mitt inflytande så 

mycket som möjligt under intervjusituationen då det är barnens synsätt som ska stå i fokus. 

Genom att ordna så att barnen samtalade med varandra om sina läsupplevelser kunde de 

direkt kommentera varandras utsagor, vilket är av vikt för att få fram skilda synsätt inom 

gruppen. Fokusgrupper kännetecknas också enligt Bente Halkier, professor vid institutionen 

för kommunikation på Roskilde Universitet, i Fokusgrupper av ett intresse för hur deltagare i 

en grupp samtalar om ett givet ämne (2010, s. 7). I denna uppsats fick barnen i årskurs fem bli 

deltagarna som diskuterade ämnet läsning i tre olika kontexter. Under den första intervjun 

diskuterades bibliotekets läskultur, i den andra intervjun skolans läskultur och i den tredje 

intervjun hemmets läskultur. De två fokusgrupper som deltog i denna studie fick genomföra 

tre intervjuer vardera, det vill säga sammanlagt baseras empirin på sex intervjuer. Tanken var 

att intervjuerna skulle utgå från en läskultur i taget, för att placera barnens syn på sin läsning i 

en kontext. Ibland flöt dock barnens berättelser om sin läsning samman i de tre läskulturerna, 

exempelvis lånade barnen en bok på skolbiblioteket som lästes i hemmet för att slutligen 

diskuteras med klasskamraterna i skolan.  

 

Det finns framförallt tre fördelar med att använda fokusgrupper. För det första är det en bra 

metod för att ta del av sociala gruppers tolkningar. För det andra kan deltagarna jämföra sina 

skilda erfarenheter och för det tredje kan åsikter lyftas fram om ett bestämt fenomen eller 

ämne (Halkier 2010, s. 10-12). Samtliga tre aspekter passar väl in på uppsatsen ämne, då 

barnen betraktas som en grupp, som diskuterar sina erfarenheter av ett bestämt ämne, läsning.  

 

Nackdelen med att använda fokusgrupper som metod är att den enskilde deltagaren inte får 

lika mycket talutrymme som vid enskilda intervjuer. Dessutom kanske barnen inte vågar säga 

allt i grupp, vilket kan försvåra att olika perspektiv lyfts fram (Halkier 2010, s. 11). Jag valde 

att skapa en fokusgrupp på vardera skola och klass, just för att barnen skulle känna varandra 

sedan tidigare. På så vis behövde de inte vara blyga för varandra. De sociala rollerna var 

redan skapta och all tid kunde koncentreras till uppsatsens ämne, läsning. Dessutom 

diskuterade barnen gemensamma läsövningar och situationer i skolan som de kunde jämföra 

sina åsikter om, vilket inte hade varit möjligt om barnen i samma fokusgrupp kommit från 

olika skolor. Min tanke var också att barnen skulle uppleva en trygghet genom att de hade 

sina klasskamrater som stöd runt omkring sig i fokusgruppen.   
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4.2 Min roll som samtalsledare 

Min roll i fokusgruppen blev att få igång diskussionerna genom att ställa de förberedande 

frågorna från Chambers samtalsmetod som fanns i läsdagböckerna. Min roll som 

samtalsledare fick även bli att bestämma talordningen när många barn ville prata samtidigt. 

Därefter försökte jag att hålla en så neutral ton som möjligt genom att enbart spegla barnen 

för att få dem att fortsätta berätta. Ofta upprepade jag vad barnen tidigare sagt, dels för att det 

skulle höras på inspelningen då en del barn pratade ganska tyst, dels för att på ett neutralt sätt 

sammanfatta för barnen vad som sagts utan att mina åsikter blandades in. Mina upprepningar 

fungerar också som en sorts bekräftelse för att se ifall jag hade hört och förstått barnen rätt. 

Ibland svävade en del barn ut till att berätta om ovidkommande ämnen, vilket gjorde att jag 

fick styra tillbaka dem till ämnet läsning. Dessa utsvävningar kan dock ibland vara av godo 

för att få nya perspektiv på ämnet. Det är framförallt de delar av intervjuerna när barnen själva 

börjar diskutera med varandra som lyfts fram i resultatdelen.   

 

Chambers har i sitt arbete som lärare förstått att undvika den ofta förekommande frågan 

”varför” som snarare stoppar upp ett boksamtal än att öppna upp till vidare reflektion. Frågan 

varför kan uppfattas inneha en mer aggressiv ton, med associationer till ett polisförhör, som 

kan kräva ett mer genomtänkt svar och bör därför enligt Chambers undvikas. Istället föreslår 

han att vi bör använda oss av tekniken ” jag undrar” som lättare öppnar upp till samtal 

(Chambers 1993 s. 60-62). Det är en inställning som passar väl in på min roll som 

samtalsledare under fokusgruppsamtalet. Jag intog med andra ord rollen som den nyfikne men 

inte insatta, för vilken barnen skulle förklara för. På så vis uppfattade jag inte att de upplevde 

mig som speciellt auktoritär. Vi skrattade exempelvis ibland och de skämtade vilket tyder på 

en avslappnad situation. Däremot kände jag mig stressad, framför allt under intervjuerna med 

grupp B. Det ledde till att jag ibland valde att avstå från följdfrågor för att vi skulle hinna klart 

innan de var tvungna att gå tillbaka till lektionen.  

 

Barnen i grupp A hade jag träffat några gånger tidigare i ett annat sammanhang, men jag 

kände dem inte till namn. Barnen i grupp B hade jag inte tidigare träffat. I min roll som 

gruppledare i fokusgrupperna var det nog en fördel att jag inte tidigare kände barnen, då jag 

inte hade några förutfattade meningar om dem. På så vis togs inte något av det sagda för 

givet. Barnen fick ibland förklara sin läsning och förtydliga för mig vad de menade, vilket jag 

tror är positivt för undersökningen.    

 

4.3 Urval 

Den aktuella kommunen för studien har fem klasser i årskurs 5 på fyra olika skolor. Till 

denna studie har barn från två klasser på två olika skolor deltagit i fokusgrupperna. Grupp A 

består av fem barn, fyra flickor och en pojke. Grupp A ingår i en klass med sammanlagt 17 

elever, varav elva flickor och sex pojkar. Grupp B består av åtta barn, sex pojkar och två 

flickor. Grupp B ingår i en klass med sammanlagt 14 elever, varav 5 flickor och 9 pojkar. 

Totalt ingår tretton barn i fokusgrupperna A och B tillsammans, varav sex flickor och sju 

pojkar. Det betyder att resultatet från de båda grupperna skulle kunna ses som ett uttryck för 

flickors läsning i grupp A och pojkars läsning i grupp B, vilket dock inte var tanken från 

början. De båda grupperna A och B tillsammans ger dock en oväntad jämn könsfördelning, 

som inte heller var planerad, med sex flickor och sju pojkar.  

 

Från början var barn i en tredje klass och skola också intresserade av att delta. När jag åkte dit 

för att intervjua dem framgick det att bara ett barn hade tagit med sig blanketten med sin 

förälders namnunderskrift ifylld. Hon ville gärna delta, men då de andra barnen inte hade med 
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sig sina föräldrars tillstånd, valde jag för säkerhetsskull att inte genomföra intervjuerna i 

fokusgruppen. Det är oklart om barnen inte fick delta för föräldrarna eller om barnen inte 

hade kommit ihåg att ta med sig föräldrarnas tillstånd till skolan. Barnen kan också ha ändrat 

sig och inte längre velat delta. En fjärde klass i årskurs fem i kommunen blev tillfrågad via 

klassföreståndaren i ett mail, men läraren svarade inte på förfrågan. Den femte klassens lärare 

i årskurs fem i kommunen blev aldrig tillfrågad dels på grund av tidsbrist, dels för att den 

skolan befinner sig geografiskt långt ifrån de andra skolorna. Dessutom gav det empiriska 

materialet från fokusgrupperna ett tillräckligt underlag för att kunna besvara uppsatsens fråga.   

 

Före intervjuerna hade jag bestämt mig för att inte göra ett aktivt urval med exempelvis elever 

som var duktiga eller intresserade av läsning eller som hade lässvårigheter. Detta för att det 

skulle bli ytterligare en faktor att förhålla sig till i undersökningen. Istället hade jag bestämt 

mig för att tolka barnens svar som en grupp, det vill säga vem som säger vad är inte intressant 

för mina frågeställningar. Läsningen jämförs kontextuellt, det vill säga skillnader mellan 

barnens läsning i bibliotekets-, hemmets och skolans läskulturer. Klass, etnicitet eller kön är 

alltså inte aktuellt för denna studie. Istället fick åldern bli den enda gemensamma faktorn för 

barnen, samtliga går i femteklass på grundskolan. Att delta i en fokusgrupp måste få vara 

frivilligt anser jag, därför fick barnen välja om de ville delta eller inte. Några barn som hade 

föräldrarnas medgivande, valde att inte delta vilket respekterades.    

 

4.4 Fokusgrupp A och B 

Inför fokusgruppsamtalet med grupp A besökte jag först klassen för att förbereda dem med 

läsdagboken. Det uppkom en diskussion direkt i klassrummet om var barnen egentligen läste. 

Efter avrådan av mina kurslärare på universitetet gav jag inte barnen min breda definition av 

läsning, istället bad jag dem att själva ge exempel. Därefter delades ett brev ut till föräldrarna 

om tillstånd att få intervjua barnen. Några dagar innan intervjun besökte jag klassen för att 

samla in föräldrarnas tillstånd. Det blev sammanlagt nio jakande svar, inget nekande svar kom 

in. Tre av barnen ångrade sig senare och ville inte delta. Jag passade också på att samla in 

läsdagböckerna som barnen fyllt i för att på bästa sätt kunna förbereda mig med följdfrågor 

inför fokusgruppsamtalen. På så vis kunde jag börja fylla i barnens svar via en Power Point 

Presentation, som vi senare fortsatte att fylla i under intervjun. Detta för att barnen under hela 

intervjun skulle få möjlighet att ta del av vad som skrevs utifrån gruppens diskussion. Efteråt 

är jag glad över att ha dessa Power Point presentationer då de genomfördes på plats och blev 

ett pålitligt sammanfattande underlag för uppsatsens resultatredovisning. Den dag vi skulle 

genomföra de tre intervjuerna visade det sig att skolbiblioteket var upptaget, därför satt vi i ett 

mindre grupprum bredvid deras klassrum. Det blev dock mysigt och vi satt ostört. Det visade 

sig också på intervjudagen att ett barn som skulle delta var sjuk. Slutligen blev det en grupp 

med fem barn i grupp A, fyra flickor och en pojke. Innan fokusgruppen blev inspelad gick jag 

igenom syftet och spelreglerna med fokusgruppen. Denna introduktion har inspirerats av 

Halkiers exempel i Fokusgrupper (2010, s. 52). På så vis startade intervjuerna med en 

gemensam grundförståelse av ämnet inom gruppen. Efteråt frågade jag barnen hur de hade 

upplevt samtalet i fokusgruppen. De berättade att det först hade varit lite nervöst med 

bandspelaren, men de glömde ganska snabbt bort att vi spelade in. Barnen tyckte mest att det 

var roligt, vilket antagligen var ett ärligt svar då de efter nästan två timmar var nära att välja 

bort sin lunch för att de ville fortsätta diskutera. De blev dock lite spralliga, som de själva 

uttryckte sig, på slutet. Jag tycker de var väldigt duktiga som kunde sitta stilla så länge och 

diskutera läsning så engagerat. Vi avbröt dock intervjuerna ungefär i mitten då barnen fick en 

kort paus med fika, vilket var mycket uppskattat. Jag upplevde att alla barnen kom till tals.  
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Inför träffen med fokusgrupp B kontaktades först rektorn och klassföreståndaren i årskurs 5 

via mail. Då jag inte fick något svar på min förfrågan, besökte jag läraren på plats i skolan. 

Det visade sig att lärarna först ville diskutera på kommande arbetsplatsträff om skolan skulle 

medverka i studenters undersökningar. Om detta blev godkänt, bad jag att få komma till 

klassrummet för att själv få presentera undersökningen för eleverna. Det visade sig dock att 

läraren i alla fall delade ut blanketterna om föräldrarnas medgivande direkt till eleverna. 

Sammanlagt svarade tolv föräldrar, varav fyra svarade att barnen inte skulle delta. Av de åtta 

elever som fick jakande tillstånd av sina föräldrar, deltog samtliga i undersökningen. Gruppen 

bestod av två flickor och sex pojkar. Innan fokusgruppen blev inspelad gick jag igenom syftet 

och spelreglerna med fokusgruppen. Den introduktionen har inspirerats av Halkiers exempel i 

Fokusgrupper (2010, s. 52). På så vis startade intervjuerna med en gemensam grundförståelse 

av ämnet inom gruppen. I likhet med grupp A avbröt vi i mitten av intervjuerna för en kort 

paus med lite uppfriskande fika, vilket uppskattades. Min uppfattning är att barnen var 

mycket artiga, väntade på sin tur att få prata och respekterade varandras åsikter. De upplevdes 

också som ärliga i sina svar, då flertalet öppet erkände att de inte brukade läsa. Pojkarna 

dominerade samtalet i denna grupp, vilket kanske inte är så märkligt med tanke på att de var 

fler i antalet. Flickorna vågade dock säga sina åsikter, vilket upplevdes som värdefullt. De åtta 

elever som deltog i undersökningen verkade positiva efteråt. Ett av barnen undrade om det 

inte skulle bli ytterligare träffar framöver.  

 

4.5 Skillnader mellan grupp A och B 

Sammantaget fick grupp B inte samma introduktion och kontakt med mig som grupp A innan 

fokusgruppen träffades. Läraren till grupp B meddelade mig att det endast fanns en tid då 

intervjuerna skulle kunna genomföras. Därför fanns inte någon möjlighet för eleverna att 

hinna förbereda sig med läsdagböcker. Det kan dock tolkas positivt då min syn på läsning inte 

kan ha påverkat dem innan intervjun. Förutom förberedelsetiden höll grupp A på längre tid att 

samtala under intervjuerna än grupp B, vilket kan förklaras med att grupp B bara fick drygt en 

timme till förfogande från skolan. De inspelade intervjuerna skiljer sig åt tidsmässigt. 

Inställningen på röststyrd inspelning innebar att bara ljudet spelades in, det vill säga pauser 

kom inte med. Därför pågick de reella intervjuerna under betydligt längre tid än den inspelade 

tiden. Den totala inspelade tiden för grupp A blev cirka 67 minuter och för grupp B cirka 44 

minuter. Skillnaden på cirka tjugo minuter verkar dock inte ha haft någon större påverkan för 

resultatet då grupp A ibland kom in på ovidkommande ämnen som inte direkt hörde till 

läsningen. En annan skillnad är platsen för intervjuerna. Grupp B fick sitta på folkbiblioteket 

med alla böcker och medier runt omkring sig, medan grupp A fick sitta i ett grupprum bredvid 

sitt klassrum i skolan, då skolbiblioteket var upptaget. Mitt intryck är dock att skillnaderna i 

tid och rum inte haft något större inflytande över resultatet. Grupp B erkände exempelvis 

öppet att de inte brukade läsa från biblioteket, trots att vi satt där.  

 

Grupp A fick förbereda sig med att fylla i en läsdagbok om vad de läser från biblioteket för att 

diskussionen skulle utgå från deras synsätt. Från början var tanken att de skulle fylla i en 

läsdagbok för biblioteket, en för hemmet och en för skolan. Det framgick dock snart att det 

blev för mycket förberedelse och tidskrävande arbete för barnen. Därför samlades bara 

läsdagböcker från Grupp A in för bibliotekets läsning. Grupp B fick aldrig tid att förbereda 

sig med läsdagböcker på grund av att undersökningen fick samordnas med skolans vardag och 

rutiner. Vi diskuterade istället i båda grupperna läsdagböckernas frågor direkt under 

fokusgruppsamtalen. Därefter analyserade barnen tillsammans med mig sina svar från de sju 

första frågorna för att se vilka mönster som framträtt i respektive läskultur. Min ursprungliga 

tanke var att läsdagböckerna skulle fungera som ett alternativ till deltagande observation, då 
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det vore svårt för mig att delta och observera hur alla barnen i båda grupperna läser i de tre 

läskulturerna, biblioteket, skolan och hemmet. Därför var min första idé att barnen skulle 

delta i sin läsupplevelse på plats och observera genom att reflektera över sin läsning i 

läsdagboken. Mina förväntningar och engagemang för uppsatsens ämne visade sig dock inte 

möjlig att genomföra i praktiken då barnen hade många andra uppgifter i skolan.   

 

4.6 Bearbetning och analys av resultat 

Bearbetningen av det empiriska materialet baserar sig på en idéanalys. En idé kan enligt 

Göran Bergström och Kristina Boréus, båda forskare i statsvetenskap, betyda ”[…] en 

föreställning om verkligheten” (2000, s. 148). I detta fall hur barnen föreställer sig sin läsning 

i verkligheten, i de tre läskulturerna. Det finns olika inriktningar inom idéanalys, denna 

undersökning utgår från ett grupp- eller aktörsperspektiv, det vill säga barnens perspektiv 

(Ibid, s. 154). Barnens läsupplevelser har i resultatdelen sammanställts utifrån en komparativ 

metod, det vill säga idéerna från grupp A och grupp B jämförs med varandra. Textanalysen 

har utgått från de åtta frågor som fokusgruppernas samtal baserade sig på.  

 

1 Vad läser du från (skol-/folk-)biblioteket/i hemmet/i skolan?  

2. Vilket format (bok, ljudbok, serie eller annan media)? 

3. Var läser du? 

4. Med vilka personer läser du? 

5. Vad tycker du om i din läsning?  

6. Vad tycker du inte om i din läsning? 

7. Vad förstod du inte i din läsning? 

8. Vilka mönster eller kopplingar kan vi se utifrån era svar på de sju första frågorna? 

 

De fyra första frågorna handlar om den yttre läsupplevelsen; vad som läses, format, platser 

och personer. De fyra sista frågorna handlar om den inre läsupplevelsen; vad barnen gillar i 

sin läsning, inte gillar, tycker är svårt samt vilka mönster som uppträder. De fyra sista 

frågorna om den inre läsupplevelsen är hämtade från Chambers metod för boksamtal. Jag fann 

dessa kategorier som mest lämpade att utgå ifrån i textanalysen, dels då fokusgrupperna 

använt dem, dels för att kategorierna kan användas som öppna analysverktyg för att jämföra 

svaren mellan de båda fokusgrupperna. På så vis blev det möjligt att sammanfatta slutsatserna 

efter varje läskultur utifrån den inre respektive den yttre läsupplevelsen.  

 

En idétextanalys måste placeras i ett sammanhang för att kunna urskilja idéerna. Därför har 

barnens idéer om sin läsning studerats i förhållande till biblioteket, hemmet och skolan. 

Därefter har barnens syn på läsning jämförts mot de två idealtyper som skapats i 

problemformuleringen och från den tidigare forskningen, det vill säga bibliotekets syn på 

läsning som ”upplevelse” och skolans syn på läsning för att ”lära”. ”En idealtyp fungerar som 

ett analytiskt instrument för att renodla vissa drag och för att sedan formulera hypoteser (Ibid, 

s. 158)”. På så vis kunde jag skapa INSU-modellen om läsning utifrån de två idealtyperna. 

Denna modell har använts som utgångspunkt för att besvara uppsatsens andra frågeställning, 

det vill säga på vilka sätt barnens syn på läsning i de tre läskulturerna skiljer sig från 

bibliotekets och skolans synsätt.  

 

Analysen började dock redan under samtalen i fokusgrupperna. De Power Point 

presentationer som skrevs ned under fokusgruppernas diskussioner fick barnen direkt läsa och 

ta del av. Dessutom fick barnen som svar på sista intervjufrågan om mönster, analysera 

gruppens diskussion efter varje intervju i sammanfattande slutsatser. Barnens medverkan i 
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den inledande analysen med Power Point presentationerna i fokusgrupperna skapar en 

trovärdighet av analysresultatet ur barnens perspektiv. Därefter har analysen fortsatt efter att 

alla sex intervjuerna i fokusgrupperna har transkriberats av mig. I mitt uppsatsskrivande har 

sammanfattningarna utifrån Power Point presentationerna kompletterats med citat från de 

transkriberade ljudfilerna som spelades in under fokusgruppsamtalen.  

 

Istället för att citera enbart ett barn har jag valt att visa längre citatstycken som visar dialogen 

mellan barnen, då det är en av poängerna med att använda fokusgrupper som metod. De citat 

som valts ut är i första hand de delar av intervjuerna där barnen har haft en längre diskussion 

med varandra om sin läsning. Alternativt fungerar citaten som ett sätt att förtydliga hur barnen 

med sina egna ord kommit fram till de sammanfattande punkter som redovisas i PowerPoint 

bilderna. Min förhoppning är att barnens röster gör analysen mer genomskinlig och trovärdig. 

Vem som säger vad i intervjuerna har märkts ut genom ett ”B” för barn och ett ”S” för 

samtalsledaren/Susanne. Vilket barn som säger vad har inte markerats ut då det inte har 

betydelse för denna studie som syftar till att betrakta barnen som en grupp, en kultur. Det är 

en klar fördel att uppsatsens skribent är samma person som samtalsledaren i fokusgrupperna, 

vilket märks när intervjuerna ska transkriberas. Ibland kan det vara svårt att förstå vad barnen 

syftar till i sitt muntliga språk, exempelvis att ”därnere” i en grupp syftar till folkbiblioteket, 

men i en annan grupp åsyftas skolbiblioteket. Detta kan vara svårt att förstå utanför den 

sociala kontext av betydelser som fokusgruppen skapar. Vid oklarheter har därför 

förtydligande klamrar lagts in i citaten som förklarar vad barnen syftar till i sammanhanget. 

Ibland kan tolkningar ändå vara osäkra att fastställa, exempelvis när barnen diskuterade 

Facebook och föräldrar. Båda tolkningarna lyfts då fram i analysen.  
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5 Bibliotekets läskultur  
 

När de båda fokusgrupperna diskuterar bibliotekets läskultur, syftar grupperna till skilda 

bibliotek. Grupp A hänvisar till sitt skolbibliotek medan grupp B talar om folkbiblioteket. 

Fokusgrupp A svarar utifrån sitt skolbibliotek, ett rum med böcker som finns i skolan, då det 

är skolbiblioteket som barnen främst lånar och läser böcker ifrån. De använder inte 

folkbiblioteket, på grund av att det upplevs vara för långt bort, de har inte har tid att åka dit. 

Grupp B diskuterar däremot utifrån folkbiblioteket som också är kommunens huvudbibliotek. 

Det finns nära skolan och är tänkt att användas som ett kombinerat folk- och skolbibliotek, 

även om barnen i denna grupp vid en förfrågan inte verkar känna till detta samarbete.  

 

5.1 Skönlitteratur från skolbiblioteket 

Barnen i båda fokusgrupperna berättar att de sällan besöker folkbiblioteket. Däremot brukar 

barnen i Grupp A låna från skolbiblioteket.  

 

S: Om ni tittar på böckerna här. 

B: Jaa. Mm.  

S: Hm. Då läser ni det från biblioteket. Skiljer det sig från om ni lånat på 

folkbiblioteket här i byn eller om ni läser från skolbiblioteket? 

B: Jag brukar aldrig låna böcker, men… 

B: Jag brukar inte heller låna böcker.  

B: Jag brukar aldrig låna, jag lånar här nere i så fall på skolbiblioteket.  

B: Jag med! 

B: Jag också, skolbiblioteket.  

S: Är det lika för dig? 

B: Ja.  

S: Så ni brukar inte låna från folkbiblioteket? 

B: Nej. 

S: Så ni lånar mest från skolbiblioteket? 

B: Det kanske bara är om det är någonting som inte finns här som man vill kolla om 

det finns därnere [folkbiblioteket/huvudbiblioteket, min ant.].  

B: Om det verkligen är något jag vill läsa. 

 (Grupp A, Biblioteket Ljud. 2012-11-27, s. 1-2)   

 

Både grupp A och B läser mest skönlitteratur från biblioteket. Grupp A räknar upp flera olika 

populära nyutgivna barn- och ungdomsböcker som exempelvis Rum 213 och Månfågel av 

Ingelin Angerborn. Grupp B ger istället som exempel femböcker, hästböcker och 

äventyrsböcker. Grupp B talar hellre om vad de läste när de var yngre, vilket återkommer 

under intervjun. Sju av åtta barn i fokusgruppen B besöker i dag inte biblioteket så ofta. ”Jag 

läser bara om skolan säger till att jag måste” uppges som en orsak av ett barn i grupp B, vilket 

två barn till höll med om. Barnen läser böcker som i första hand finns på skolan, men om det 

är en serie med flera delar som de önskar få läsa, då lånar de fortsättningsdelarna från 

biblioteket. Andra orsaker till varför de i grupp B inte besöker biblioteket är att de inte har tid 

eller ägnar sig åt andra fritidsintressen. Däremot besöker de biblioteket sporadiskt i samband 

med läsfrämjande aktiviteter som sommarboken, halloween, julskyltningen, läsdag i skolan 

och cirkelboken. Sistnämnda, cirkelboken, är en skoluppgift som betyder att barnen ska läsa 
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sju böcker per läsår. Grupp A lånar och läser dock böcker från skolbiblioteket, men de brukar 

inte låna från folkbiblioteket. Resultatet visar att grupp A följer läsmodellens första steg, då 

de väljer ur skolbibliotekets bokbestånd. Grupp B besöker däremot sällan biblioteket, vilket 

gör att de i första hand väljer ur skolans bokbestånd och därmed avviker från läsmodellen.  

 

På frågan om vilket format de läser i, svarar grupp A skönlitteratur och ger exempel på olika 

genrer. Eventuellt kan de tänka sig låna en ljudbok från skolbiblioteket, men det är i huvudsak 

skönlitterära böcker som barnen i grupp A läser. Ett barn i grupp A berättar dock senare under 

intervjun att denne vill läsa mer fakta och önskar böcker samt tidningar om bilar och skotrar. 

När grupp B besöker folkbiblioteket säger de sig använda olika medier såsom böcker, filmer, 

dataspel och musikskivor. Till skillnad från grupp A lyfts en faktabok fram, Guinness 

rekordbok, som ett exempel på en bok de gärna läser.  

 

5.2 Spännande böcker lånas hem  

Barnen i båda fokusgrupperna berättar att de oftast läser i hemmet och i skolan. På en 

följdfråga om de läser mest i hemmet eller i skolan utvecklades samtalet på följande sätt.  

 

B: Den här Rum 213, den har jag tagit hem och läst nu. Jag har inte läst den i skolan. 

Men typ alla andra böcker som jag lånat härnere [skolbiblioteket, min ant.] de har jag 

här i skolan.  

S: Ok. Vad är det som gör att ni tar med en bok och läser hemma? När gör ni det? [---] 

B: Det är för att den är spännande. 

B: Just för att man vill läsa den.  

B: Den går inte att motstå. 

B: Den låter väldigt spännande och i skolan så… Hm… Det är lättare att läsa hemma.  

B: Man har all tid hemma. 

B: Ja, man har all tid och sen så i skolan så har vi bara tjugo minuter.  

S: Aha, ni har bara tjugo minuter där. 

B: Ja. Så vi har några böcker som vi måste läsa till skolan så de är kvar i skolan. Sedan 

tar jag hem resten av det jag lånar.  

(Grupp A, Biblioteket Ljud. 2012-11-27, s. 9)  

 

På frågan var barnen läser medierna från biblioteken svarar båda grupperna i hemmet, vilket 

stämmer väl överens med min teoretiska läsmodell. Grupp A läser också i skolan, men bara 

tjugo minuter, därför tar de ibland hem skolbiblioteksböcker som verkar spännande för att 

hinna läsa dem. Grupp B berättar att de främst läser efter skolans lektioner eller på vägen hem 

när de slutat skolan, det vill säga på sin fritid. Biblioteket lyfts fram av grupp B, men inte av 

grupp A. I samband med biblioteket och hemmet lyfter barnen fram att de bäst tycker om att 

sitta på en tyst plats.  

 

5.3  Läser ensam men byter böcker 

Barnen i grupp A berättar att de brukar ge boktips till sina klasskamrater.  

 

B: Ja, om det är två stycken som läser och så har man två olika böcker. Då kan man 

berätta för den andre och så byter man bok.  

S: Aha, vad den handlar om? 

B: Ja. Man blir lättare intresserad om man får veta lite mer. 
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S: Brukar ni göra så eller vill ni göra så? 

B: Vi brukar göra så! 

S: Aha, ni brukar göra så. 

B: För att vi ska, som den här Hämndnatt. Den ska jag byta med en som heter X. Sen 

ska jag få den efter… Oj.  

S: Det gör inget, jag tar bort namnet.  

B: Ja, bra. Sen ska jag få låna Rum 213 med en annan.  

S: Aha. 

B: Ja, jag och en annan ska också byta bok. Så jag ska få hennes.  

(Grupp A, Biblioteket Ljud. 2012-11-27, s. 4)  

 

Ovan citeras ett utdrag ur grupp A som förklarar hur de byter böcker med varandra. På så vis 

används böckerna socialt då de pratar om böckerna i skolan, vilket stämmer väl överens med 

läsmodellens steg 3. Däremot uppger samtliga barn i grupp A att de läser ensamma. I grupp B 

säger bara halva gruppen, fyra personer, att de läser ensamma. Andra halvan läser mest med 

mamma eller/och pappa, men mormor och lillasyster kommer också på tal. Ett barn läser dock 

tyst tillsammans med andra, exempelvis när mamma lagar mat. Ingen av grupperna nämner 

lärare eller bibliotekarier.  

 

5.4  Lever sig in i världen   

Nedanstående citat är från grupp A som uppmanas förklara närmare vad de skrivit i sina 

läsdagböcker om deras inre läsupplevelse.  

 

S: Det tyckte jag lät jättespännande! Vill ni förklara mer? 

B: Det jag gillar, det är att det känns bättre att läsa än att titta på tv. För när man läser 

då kommer man verkligen in i världen som man lever sig in i.  

S: Ja. 

B: Och då känns det äkta.  

B: Ja, äkta som om man lever i den världen! 

B: Ja man är den personen. 

B: Man ser hur det är. Man gör egna bilder. 

S: Ja. 

B: Ja, man gör egna bilder! Hur det ser ut och sådär.  

[---] 

B: Om man kollar på film, då är det de som har gjort bilderna. Då får man inte göra 

några egna bilder.  

B: Det är det som gör att man lever sig in när man läser.  

B: Jag tycker film är bättre.  

(Grupp A, Biblioteket Ljud. 2012-11-27, s. 5)  

 

Därefter utbryter en diskussion om det är bättre att läsa än se på film, vilket de har olika 

åsikter om. De kommer dock fram till att det är intressant att jämföra boken med filmen, men 

är oense om det är bäst att först se filmen och sedan läsa boken eller tvärtom. Åsikterna går 

också isär huruvida det är bokens eller filmens bilder som man behåller kvar i minnet. På 

frågan om vad barnen tycker om i sin läsning från biblioteken har grupperna svarat olika. 

Grupp A gillar den kvalitativa inre läsupplevelsen som de i sina läsdagböcker uttrycker med 

att ”Det känns som att jag kommer till en helt ny värld. Jag lever mig in i boken” och ”Gör 
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egna bilder, känns mer äkta än film”. Barnen i grupp A tycker också om att ha flyt i 

lästekniken, de upplever att de läser snabbt och förstår innehållet ganska bra. Däremot kan det 

ibland vara segt att komma in i en del böcker, därför gillar de spännande handlingar. Grupp B 

svarar att de gillar olika genrer som action, äventyr, spänning och läskiga böcker, men 

komedier är roligare på film. De nämner även hästböcker och idrottsböcker som kan vara 

såväl skönlitteratur som faktaböcker. Ett barn lyfter fram faktaböcker för att lära sig virka, rita 

och pyssla. Majoriteten av barnen i båda grupperna läser dock helst skönlitterära böcker.  

 

5.5  Måste hända någonting  

På frågan vad barnen inte tycker om i sin läsning berättar båda fokusgrupperna att det måste 

hända någonting, i annat fall blir det trist att läsa. Det verkar som att barnen resonerar att 

motsatsen till tråkigt är att det händer någonting, vilket då upplevs som roligt i läsningen. 

Barnen lyfter också fram just action, äventyr och spänning i föregående avsnitt.   

 

B: Mm. Det jag inte tycker om, det glömde jag skriva där, men det ska vara någonting, 

det ska hända någonting. Det ska inte vara tråkigt hela tiden. Alltså det ska hända ett 

mysterium eller kanske… ja någonting sånt liksom. Något, jaa…  

(Grupp A, Biblioteket Ljud. 2012-11-27, s. 2) 

 

Barnen menar att det är tråkigt att läsa när inledningen är seg och det tar tid innan man 

kommer in i boken eller när det handlar för mycket om en person. Båda grupperna har också 

tagit upp att de inte tycker om krångliga ord eller långa texter som är svåra att förstå. Nästan 

alla barn i grupp A kommer fram till att de ibland läser för snabbt, då brukar de inte förstå vad 

de har läst. Ett barn kan istället haka upp sig på saker i en bok, vilket också upplevs som trist. 

Grupp B har även nämnt dåliga slut, gamla böcker och avsaknaden av bilder som tråkigt.  

 

5.6  Sammanfattande slutsatser  

 

Grupp A                Grupp B 

      
 

De yttre läsupplevelserna: De använder skolbiblioteket för att läsa skönlitteratur. 

Folkbiblioteket används sällan, bara vid speciella läsaktiviteter eller för att läsa en viss bok. 

De lånar hem spännande böcker, läser ensamma hemma och byter böcker med klasskamrater.    

 

De inre läsupplevelserna: Barnen lever sig in i boken och upplever en ny värld. De är en 

person i världen och gör egna bilder som känns mer äkta än på film. Barnen gillar spänning, 

att det händer någonting. Däremot tycker de inte om att läsa för snabbt, då förstår de inte.  
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6 Hemmets läskultur  
 

När de båda fokusgrupperna diskuterar hemmets läskultur, syftar grupperna till såväl 

bostaden, resor som fritidsaktiviteter.  

 

6.1  Information, nöje och sociala orsaker  

Barnen använder sin läsning till att skaffa sig information. Grupp A via Blocket om 

exempelvis vilka skotrar som säljs eller läser de på vägskyltar för att få information i samband 

med resor. Grupp B läser lokala dagstidningar, kvällstidningar, klubbtidningar och andra 

spännande tidningar som också är ett sätt att söka efter information. Barnen i grupp A berättar 

att de läser i affärer.   

 

B: Jag vet, när vi handlar brukar vi läsa vilken mjölk vi ska ha, vilken som är laktosfri.  

S: Ni läser innehållsförteckningar för att se vad som finns i? 

B: Ja.  

(Grupp A, Hemmet Ljud. 2012-11-27, s. 5) 

 

Som citatet ovan visar är läsningen av innehållsförteckningen på mjölkpaket ett sätt att få 

information.  Barnen läser också för nöjes skull, skönlitteratur, gåtor och skämt, filmtexter, 

tidningar och roliga serier. Åsikterna går dock isär inom gruppen vilka serier som är roliga 

eller inte.  

 

B: Och så i X-tidningen [lokal dagstidning] brukar de ha någon rolig serie på 

baksidan.  

B: Ja, de brukar jag också läsa. 

B: Jag med. 

B: De brukar man kolla på ibland.  

B: De är tråkiga. 

B: Nä, men det är roligt att läsa dem. 

B: De är bäst! 

B: De ser så sjuka ut.  

(Grupp B, Hemmet Ljud. 2012-12-19, s. 1-2)  

 

Under en festival roade barnen sig med att läsa på bilars nummerplåtar för nöjes skull.  

 

B: Att man läser på skyltar. 

B: Och så läser man vad det står på… 

B: Reg. numret! 

B: Det roligaste är när… [flera pratar samtidigt] 

B: En vecka som vi har här […] är ganska speciell. 

S: Ja. 
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B: Ja, som är XX här. [Namnet på en lokal festival] Då var vi ute och åkte raggarbil. 

Det roligaste var att då kollade vi på massa reg. nummer och då stod det en dag SOL 

och VÅR och HEJ och JUL och KUL och det stod jätte många saker på dem. 

(Grupp A, Hemmet Ljud. 2012-11-27, s. 2-3) 

 

Barnen läser också av sociala orsaker exempelvis kommunicerar de via sms eller via Skype. 

Grupp A svarar att läser Facebook, men grupp B är ambivalent i sitt förhållande till Facebook.  

 

S: Vad läser ni mer på datorn än Blocket och Aftonbladet? 

B: Facebook. 

S: Facebook? 

B: Ja, mamma och pappa.  

S: Jaha, inte du? 

B: Nä, jag har väl ingen Facebook.  

S: Läser ni inte Facebook? 

B: Nej. 

B: Aldrig!  

S: Mamma och pappa mest? 

B: Ja. 

B: Ja.  

S: Jaha, det var ju intressant.  

B: Jag läser på Skype när jag chattar.  

B: Jag också. 

S: Aha, på Skype när du chattar.  

B: Det är bara jag som inte har Skype här inne. 

(Grupp B, Hemmet Ljud. 2012-12-19, s. 6)  

 

Först svarar barnen att de läser Facebook, därefter ändrar de sig och säger att det är mamma 

och pappa. Barnen kan ha menat att de läser om sin mamma och pappa på Facebook, men att 

de själva inte har någon Facebook sida. Min tolkning är dock att bara den äldre generationen, 

föräldrarna, läser Facebook i hemmen enligt grupp B. Däremot läser de på chatten via Skype.   

 

6.2  Olika medier används 

I hemmet använder barnen fler medier än på biblioteket eller i skolan. De läser böcker, men 

också textremsor på tv:n och filmer, Blocket, sms, innehållsförteckningar, dataprogram, tv-

spel, tidningar och roliga serier. Dessutom skapar de egna serier. Däremot nämner de inte 

Internet, därför ställs en följdfråga.  

 

S: Om ni jämför när ni läser en bok och när ni läser på Internet. Hur skiljer det sig? 

B: Ööh, läser väl lite mer. 

S: Läser lite mer i en bok? 

B: Ja.  

B: Man brukar väl inte läsa så mycket när man är inne på Internet. Då brukar jag mest 

spela eller titta på Youtube eller något.  
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B: Eller så spelar man, tv-spel eller något. 

 (Grupp B, Hemmet Ljud. 2012-12-19, s. 7)  

 

Det framgår i ovanstående citat att barnen inte förknippar Internet med att läsa. Istället 

använder de Internet till att spela eller titta på Youtube, vilket kan vara förklaringen till att 

Internet inte lyfts fram i samband med barnens läsning. 

 

6.3  Många läsplatser 

På frågan var barnen läser i sina hem svarar båda grupperna sovrummet/i sängen, 

vardagsrummet/tv-rummet/soffan, köket/kökssoffan, toaletten och bilen. När barnen läser i 

sovrummet på kvällarna innan de ska somna upplever de ibland ett läshinder. ”När det är 

läskigt då brukar jag sluta att läsa när jag är uppe men ska sova. För då brukar jag drömma om 

det och det är så läskigt!”, berättar ett barn (Grupp A, Hemmet Ljud. 2012-11-27, s. 4). Grupp 

A lyfter även fram att de läser på datorn och på tv-spelet i sina egna rum. Grupp B diskuterar 

också platser utanför bostaden, som exempelvis altanen eller studsmattan ute på sommaren. 

Förutom bilen fungerar också tåget och flygplanet som läsplatser när barnen reser.  

 

Barnen läser i sina hem med flera personer än vad de uppgav i samband med bibliotekets 

läskultur. Barnen svarar i båda fokusgrupperna att de i sina hem läser ensamma, med 

kompisar, föräldrar och syskon. I grupp B nämns även farmor. Ett barn i grupp A läser ofta 

tyst i sin bok bredvid ett äldre syskon som pluggar. Ett annat barn i grupp A ligger bredvid 

och lyssnar när mamma läser högt för lillebror. I grupp A är det inte bara föräldrarna som 

läser för barnen, barnen brukar också berätta för föräldrarna vad böckerna de läst handlar om.  

 

6.4  Positivt med valfrihet 

När barnen i grupp A får frågan vad de tycker om när de läser i hemmen, svarar de följande.   

 

B: Det är tystare än vad det brukar vara i klassrummen. Man får läsa själv, det är ingen 

som… 

B: Man får läsa högt. 

B: Ja. 

S: Då man får läsa högt. Gör ni det? 

B: Ibland, när man inte läst på ett år då brukar det bli så här högt.  

S: Aha, då läser ni högt? 

B: Ja, och sen är det lättare att koncentrera sig för det finns ingen annan som pratar… 

B: Det är lättare att koncentrera sig när man är hemma. 

B: Då när jag läser då sitter man som i en bubbla och man kan ignorera någon bara för 

att man läser. Typ så här, nej jag läser, kan inte komma nu. 

(Grupp A, Hemmet Ljud. 2012-11-27, s. 6-7) 

 

Det framkommer olika upplevelser av läsning i hemmet av de båda fokusgrupperna. I grupp 

A upplever barnen att det är tystare i hemmet än i klassrummet, vilket gör att de har lättare att 

koncentrera sig på sin läsning. ”Då när jag läser då sitter man som i en bubbla”, berättar ett av 

barnen i grupp A. Grupp B har däremot svarat vilka olika genrer de tycker om att läsa som 

serier, humor, gåtor, spänning, äventyr, skräck, fakta samt fotbolls- och skotertidningar. 
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Barnen är eniga om att allt är roligare att läsa i hemmet, då är det valfritt jämfört mot i skolan. 

Båda grupperna diskuterar valfrihet i samband med läsning i hemmet. Grupp A menar att de 

inte måste läsa i hemmen, de kan själva välja när de vill börja och sluta sin läsning samt hur 

lång tid de vill läsa. De kommer också fram till att de får välja vad de vill läsa, exempelvis 

behöver man inte läsa en tjock, tråkig bok även om föräldrarna vill det och man har fått den i 

julklapp av dem. Grupp B lyfter också fram valfrihet i form av att barnen inte behöver läsa 

vuxenböcker i hemmen. Vidare är det lugnare, ingen stress i hemmen jämfört med exempelvis 

skolan. De menar att ingenting är tråkigt, allt är roligare att läsa i hemmet.  

 

En nackdel som grupp A tar upp är dock att de inte har någon att fråga om de är ensamma 

hemma. På frågan vad som kan vara svårt att förstå i läsningen i hemmet, lyfter grupp A fram 

engelska. Meddelanden och varningar på engelska som dyker upp på datorn kan ibland vara 

svåra att förstå, likaså felaktiga översättningar från Bing på datorn diskuterades. Grupp B 

menar däremot att de oftast förstår läsning även på engelska, men ibland förstår man inte alla 

skämt. På datorn kan det vara svårt att förstå allt som skrivs på Blocket, Aftonbladet, 

Facebook, Skype via chatt och humorbrevet som kan läsas på Internet.  

 

6.5  Sammanfattande slutsatser 

 

Grupp A                                     Grupp B 

      
 

De yttre läsupplevelserna: Hemmet upplevs vara en tystare plats med olika läsplatser i 

bostaden; köket, vardagsrummet, sovrummet, toaletten. Läser om sommaren på altan, på 

studsmattan eller på resor i bil, tåg och flyg. Söker information; Blocket eller tidningar i 

hemmet, vägskyltar på resor och innehållsförteckningar på affären. Nöjesläsning; 

skönlitteratur, serier, gåtor och skämt, filmtexter, tidningar, roliga serier samt nummerplåtar 

på festivaler. Sociala orsaker; sms, Skype, Facebook. Socialt med vänner, föräldrar, syskon 

och andra familjemedlemmar.  

 

De inre läsupplevelserna: Läser i syfte att få information, nöjesläsning och sociala orsaker. 

Upplever ingen stress i hemmet och det är lättare att koncentrera sig. Valfrihet uppskattas i 

hemmet. Internet används inte till läsning utan för nöje som spela spel eller titta på Youtube.  
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7 Skolans läskultur  
 

De två fokusgrupperna består utav barn ur två klasser på olika skolor, dock i samma årskurs. 

När de berättar om sina läsupplevelser ger de exempel från sin skolvardag som skiljer sig åt.   

 

7.1  Böcker och skoluppgifter  

Grupp A läser skönlitteratur i skolan. En bok, Party hos Petra, är en av sexton böcker som 

barnen beskriver finns på en hylla i klassrummet. Under läsåret ska alla elever i klassen ha 

läst ut alla dessa sexton böcker. Grupp B läser exempelvis Maj Bylocks äventyrsböcker, 

skönlitterära klassiker, som de uppskattar och ofta återkommer till under hela intervjun. Till 

skillnad mot grupp A lyfter grupp B även fram böcker som sport-, häst- och andra djurböcker, 

vilka kan vara såväl skönlitteratur som faktaböcker. Skönlitteraturen verkar dock dominera 

läsningen i skolan bland barnen i båda fokusgrupperna. Böckerna som finns på hyllan i 

klassrummet betyder att urvalet redan är styrt av läraren, de övriga titlarna känns igen från 

skolbiblioteket. Betoningen på Maj Bylock, kan tyda på att skolan fokuserar på klassiker. De 

övriga ämnena, sport- häst- och djurböcker, är intressant nog ämnen som snarast kopplas till 

barnens fritidsintressen än till skolan, även om barnen har idrott på skoltid.   

 

På frågan om vilket format de läser i, svarar både grupp A och grupp B mestadels böcker. Det 

finns inte så mycket annat, även om det finns få böcker på skolan, berättar de i grupp B. Båda 

grupperna lyfter också fram att de läser skoluppgifter. Grupp A läser exempelvis i 

matematikboken eller i dagstidningen som de fått i uppgift från svenskan och matten att ta ut 

information ifrån. De läser också i samband med en skoluppgift som de nu arbetar med, att 

skriva en berättelse om ett hus. Grupp B berättar att de läser övningar och uppgifter som 

exempelvis om människokroppen på svenska och engelska. De läser i samband med att de 

arbetar med läsförståelse och när de skriver berättelser som de får läsa högt, exempelvis 

bokrecensioner. Barnen i grupp A berättar att de läser på tv-remsor när de ser på film i skolan.  

 

På frågan om vad barnen tycker om i sin läsning från skolan svarar grupp A att de gillar olika 

genrer, men mest deckare, äventyr och spänning. Grupp B gillar bäst Maj Bylock, som de 

menar är den bästa författaren. De gillar också att läsa en bok och se en film, exempelvis har 

de läst Roald Dahls bok Mathilda i skolan och jämfört med filmen för att se om handlingen 

utspelar sig i en annan ordning i filmen än i boken. Läsningen är instrumentell, för att lära sig. 

 

7.2  Tar med boken överallt om den är bra  

När barnen läser en jättebra bok, då läser de oavsett vilket ämne de har enligt skolschemat. 

 

S: Var läser ni i skolan? Var någonstans? 

B: Jag brukar sitta i klassrummet och bara läsa från min plats. 

B: Ja, klassrummet. 

B: Har jag en jättebra bok då tar jag med mig den överallt. 

B: Han tog med sig den allvarligt överallt! 

B: Han tar med sig den till bilden när den var bra.  

S: Aha, till och med… 

B: På bussen, på musiken.  
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S: Aha, han hade den med på bussen och på musiken.  

B: Och på bilden. 

S: På bilden. 

B: X [barnets namn], vad var det för bok? 

B: Det var Spiderwick. 

B: Och så var det till simningen också! Som tur var hade han glömt sina…  

S: Läste du på simningen också? [skratt] 

B: Ja. 

S: Jaha. 

B: Han fick inte vara med, så han tog med sig sin bok och läste. 

 (Grupp A, Skolan Ljud. 2012-11-27, s. 3)  

 

På frågan var barnen läser i skolan varierar diskussionerna mellan de båda fokusgrupperna. 

Grupp A berättar att när de hittat en mycket bra bok kan de läsa överallt. Ett barn i gruppen 

hade fastnat i att läsa Spiderwick och barnen berättade engagerat hur denne läste på bussen, 

musiken, bilden och på simningen. De läser också i klassrummet och hemma. Till skillnad 

från grupp B som bara verkar läsa i klassrummet alternativt i närheten som exempelvis i 

korridoren eller i ett litet rum för läshjälp. De sitter dock på olika ställen i klassrummet, inte 

bara vid borden utan också under borden. När de har läsdag då bygger de kojor under borden 

och gör det mysigt med kuddar samt äter frukt i samband med läsningen. ”Då kan vi gå till 

biblioteket och låna lite böcker” berättar barnen. Övriga skoldagar verkar det som att de får 

sitta och läsa om det finns tid kvar på lektionen, exempelvis ca 10-15 minuter, vilket dock 

några elever sa att det oftare blev kortare tid. Båda grupperna läser ensamma och tysta. 

Annars stör vi andra, menar grupp B. Det finns dock tillfällen i skolan då barnen ska läsa 

högt, som vid läshjälpen eller när lärarna kommer och lyssnar, enligt grupp B. Fröken läser 

också högt för alla, berättar barnen i grupp A.  

 

7.3  Långtråkiga böcker 

Barnen gillar inte att läsa långtråkiga böcker eller sorgliga handlingar, speciellt inte fredagar.  

 

S: Vad tycker ni inte om i er läsning? Vad är tråkigt i skolan? 

B: Ja, det är när det blir så där långtråkiga böcker som handlar om en sak hela tiden 

som till exempel att de sitter vid ett bord och pratar i hela boken.  

B: När någon dör på slutet och det blir ledsamt. När boken är ledsen.  

B: På fredag eftermiddag, eller förmiddag, när klockan kanske är halv ett och vi sitter 

och läser en bok.  

 (Grupp B, Skolan Ljud. 2012-12-19, s. 5-6)  

 

Grupp A tycker inte om när de måste komma in långt i boken innan den blir spännande. Då är 

det tråkigt att behöva läsa till slutet, inte minst om det är ett dåligt och snabbt slut. Matematik 

är tråkigt att läsa i skolan anser de flesta barnen, utom en person som tycker det är kul. Grupp 

B tycker inte om långtråkiga böcker som handlar om en sak hela tiden. Det är tråkigt när 

någon dör i boken. Dessutom gillar inte barnen i grupp B fredagseftermiddagarna, då de helst 

vill ligga och lyssna när läraren läser högt, vilket de inte får för läraren på grund av tidsbrist.  
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En elev förstod inte hur saker och ting hängde ihop realistiskt i fantasyboken Tanarog. 

  

S: Är det någonting ni inte förstår när ni läser i skolan? 

B: Ja i Tanarog då förstod jag inte hur han kunde komma ut i ett utkikshål. Han var ju 

en tjock dvärg. 

S: Ja just det.  

B: Det tycker jag var konstigt. 

S: Det har jag inte tänkt på. Hur han kommer ut från bergets djupa till…  

B Genom en smal, smal springa. [---] Varför tog han inte bara stendörren ut? 

(Grupp A, Skolan Ljud. 2012-11-27, s. 5) 

 

Inom grupp A utvecklades en diskussion om fantasyboken, Tanarog, som också är namnet på 

dvärgen i boken som är huvudpersonen. En elev förstod inte hur saker och ting hängde ihop 

realistiskt, som exempelvis hur den tjocka dvärgen kunde ta sig igenom en smal spricka eller 

varför dvärgen inte tog den större stendörren ut ur berget. Barnen läser med andra ord kritiskt. 

Grupp B förstår inte heller en konstig handling. Om boken är tråkig börjar de tänka på annat 

och om man har glömt något och det kommer tillbaka i slutet av boken, är det svårt att förstå. 

 

7.4  Sammanfattande slutsatser  

 

Grupp A               Grupp B 

      
 

De yttre läsupplevelserna: Skönlitteraturen dominerar, viss styrning från skolan av urvalet 

som skoluppgifter, läsa en hylla med böcker, klassiker. Fakta läses oftast om egna 

fritidsintressen. I huvudsak läser barnen böcker och skoluppgifter i klassrummet eller i 

korridoren. Läser tyst ensam, ibland högt med läraren eller lyssnar när läraren läser högt. 

Barnen vill helst ligga ned och lyssna vid högsläsning, men oftast måste de sitta vid bänkarna. 

Läsfrämjande insatser förekommer i skolan, som exempelvis cirkelböcker och läsdagar. 

Under läsdagarna bygger eleverna mysiga kojor under bänkarna med kuddar och äter frukt.    

 

De inre läsupplevelserna: Om boken är väldigt spännande läses den överallt, oavsett lektion. 

Gillar att jämföra bok och film samt att läsa olika genrer, mest deckare, spänning och äventyr. 

Gillar inte motsatsen, långtråkiga böcker som måste läsas långt i innan det händer någonting. 

Barnen tycker inte om att läsa böcker med sorglig handling som när exempelvis någon dör. 

Om läsningen är tråkig börjar barnen tänka på annat, vilket försvårar läsförståelsen. De har 

även svårt att förstå konstiga handlingar som inte är realistiska.   
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8 Barnens, bibliotekets och skolans syn på läsning 
 

I detta kapitel besvaras uppsatsens andra frågeställning genom att fokusgruppernas resultat 

analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkter som tidigare presenterats i kapitel 3. Barnens 

upplevelser av läsning jämförs med bibliotekets och skolans synsätt på läsning utifrån en 

INSU-modell.  

 

Synen på läsning utifrån en INSU-modell 

 

 Informationsbehov Informationssökning Informationsanvändning 

Biblioteket 

/Kultursektorn 

Läsa för att uppleva, 

få kulturell bildning 

 

Söker läsning efter 

egna intressen 

Använder läsningen i 

hemmet, emotionellt 

 

Skolan 

/Utbildningssektorn 

Läsa för att lära,  

nå utbildningsmålen 

Söker läsning efter 

utbildningsämnen 

Använder läsningen i 

skolan, intellektuellt 

 

Barnens syn på läsning i sina tre läskulturer 

 

Bibliotekets 

läskultur 

Läsa för att uppleva, 

lära sig fritidsämnen 

ex. hästar, pyssel 

Söker läsning efter 

egna intressen eller 

efter tips av vänner 

Använder sig av 

skolbiblioteket men inte 

folkbiblioteket så ofta, 

för läsning i hemmet 

Hemmets 

läskultur 

Läsa för att uppleva, 

nöje, få information 

 

Söker läsning efter 

egna intressen, 

valfritt när och vad 

Använder läsningen i 

hemmet, på fritiden, 

resor och socialt 

Skolans 

läskultur 

Läsa för att lära,  

få information  

Söker läsning efter 

lärarnas anvisningar 

Använder läsningen i 

skolan för lästeknik och 

att lösa skoluppgifter 

 

Ovanstående modell utgår från Junckers (2010) uppdelning mellan bibliotek och skola, vilket 

får ses som en generell beskrivning. Även skolan kan stimulera till läsupplevelse och 

biblioteket kan erbjuda litteratur i syfte att barnen lär sig, men de två professionernas 

huvudsakliga mål skiljer sig åt. Skolbibliotekarien, som hör till bibliotekets läskultur, arbetar 

dock i skolans utbildningskultur, vilket gör att skolbiblioteket bör fungera som en helande 

länk mellan de båda sfärerna. Barnen verkar ändå främst använda skolbiblioteket i likhet med 

bibliotekets läskultur, att få uppleva litteratur och söker efter egna intressen som sina 

fritidsämnen. Läsa för att lära sker enligt barnen inom skolans läskultur, inte på biblioteket.    

 

8.1 Biblioteket – används inte i skolan för att nå utbildningsmålen 

En intressant slutsats i anslutning till bibliotekets läskultur är att barnen inte använder 

skolbiblioteket för att söka efter information. Istället läser de främst skönlitteratur i syfte att få 

uppleva och leva sig in i de olika skönlitterära världarna. Ibland används biblioteket för att 

lära sig fritidsämnen som ex. djur eller pyssel. Med tanke på att bibliotekarieutbildningarna på 

högskolan och universiteten i Sverige främst inriktar sig på information snarare än 

skönlitteratur, är det tänkvärt att barnen inte använder biblioteken på samma sätt. Istället 

söker barnen efter information i hemmen via exempelvis Blocket för att läsa säljarannonser 

om skotrar, eller i skolan via dagstidningar, efter eget intresse eller för att lösa en skoluppgift. 
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En annan slutsats är att barnen inte använder skolbiblioteken på det sätt som Skolinspektionen 

eller skolan/utbildningssektorn avser, det vill säga att nå utbildningsmålen. Istället använder 

barnen biblioteken, såväl folk- som skolbiblioteken, för att leva sig in i andra världar. Att få 

inlevelse och bilder av böcker, är beskrivningar som liknar biblioteket/kultursektorns mål, att 

uppleva skönlitteratur. Däremot läser barnen för att lära sig, dock inte i syfte att lära sig 

skolans kursmål i olika skolämnen utan för att lära sig ämnen som intresserar dem personligen 

på deras fritid som exempelvis djur, skotrar och pyssel. Vidare används bibliotekets böcker 

vanligtvis i hemmen, där barnen oftast läser ensamma, snarare än i skolan tillsammans med 

andra elever eller lärare vilket nog inte heller är den nya skollagens avsikt med skolbibliotek. 

 

8.2 Hemmet – en social mötesplats med många olika medier 

Barnen läser i hemmets läskultur främst för nöje, få uppleva eller få information. I hemmet 

används, intressant nog, många fler medier än i såväl bibliotekets som skolans läskulturer som 

filmer, serier, tv-spel, ljudböcker och datorn. Barnen upplever också att de har mer inflytande 

över vad och när de ska läsa i hemmet. Denna valfrihet gör dem positiva till hemmets 

läskultur. Böckerna barnen väljer att läsa är mestadels spännande skönlitteratur, få 

faktaböcker läses i hemmets läskultur. Däremot läser de olika tidningar. En annan slutsats är 

att läsningen sträcker sig utanför bostaden, exempelvis läser barnen på fritiden i affärer, under 

festivaler eller på resor i bilar, tåg och flygplan.  

 

Dessutom har hemmets läskultur en tydligare social aspekt av läsning, än i bibliotekets- eller 

skolans läskultur. I hemmets läskultur läser barnen tillsammans med många olika personer, 

exempelvis vänner, föräldrar, syskon, mormor eller farmor. Till skillnad mot bibliotekets och 

skolans läskulturer i vilka barnen mestadels läser ensamma. Dessutom används sociala medier 

i hemmen, som exempelvis chatt via Skype, sms eller Facebook. Dessa sociala medier saknas 

helt i bibliotekets- och skolans läskulturer.  

 

8.3 Skolan – använder information för att lösa skoluppgifter 

I skolans läskultur använder barnen information för att lösa en skoluppgift. Skoluppgifterna är 

oftast pålagda av lärarna. Antalet böcker barnen ska läsa per läsår i skolan verkar också 

bestämt av lärarna, exempelvis sju så kallade cirkelböcker under läsåret i grupp B. En viss 

styrning av medieurvalet sker också av lärarna vilket framkommer av barnen i grupp A som 

ska ha läst alla böckerna på en viss hylla i klassrummet under läsåret. Däremellan gör barnen 

egna val av böcker efter egna intressen via exempelvis skolbiblioteket (se bibliotekets 

läskultur). Lärarna läser också högt för barnen samt andra läsfrämjande aktiviteter ordnas som 

exempelvis en hel läsdag då mysiga läskojor med kuddar byggs under borden. Bland de 

skönlitterära böcker som ofta nämns är det framför allt Maj Bylocks klassiska äventyrsböcker 

som barnen i grupp B lyfter fram. I skolan domineras läsningen av böcker, ibland förekommer 

läsning av tidningar eller filmtexter. Övriga medier som Internet eller kunskapsspel via datorn 

nämns dock inte av barnen. Det kan bero på att barnen inte verkar uppfatta Internet med att 

läsa eller söka information, snarare med att spela dataspel.    
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9 Diskussion 
 

I detta avslutande kapitel diskuteras den läsmodell som introducerats i kapitel 3. Dessutom 

diskuteras resultatet i förhållande till den tidigare forskning som presenterats i kapitel 2.  

 

9.1 Den teoretiska läsmodellen i praktiken 

Den läsmodell som jag skapat i teoriavsnittet läskulturernas triangel i kombination med 

Chambers läsandets cirkel (se bild s. 12), visade sig enbart fungera på barn som regelbundet 

använder skolbiblioteket. Barnens skilda läsupplevelser i de olika läskulturerna får inte plats i 

den trånga, teoretiska modellen. Resultatet visar exempelvis att skolbibliotekets böcker läses i 

såväl hemmen som i skolan, därför flyter de tre läskulturerna samman. Frågan är om barnen 

upplever att det är tre olika läskulturer. Uppdelningen av de tre läskulturerna kan ha påverkat 

barnens svar i fokusgrupperna. Kanske finns det ytterligare läsmiljöer som inte lyfts fram i 

denna uppsats. Läsmodellen fungerar utmärkt för att beskriva barnens läsupplevelser i grupp 

A, men den fungerar inte alls för att förklara barnens läsning i grupp B.  

 

I grupp A berättar barnen hur de brukar låna skönlitteratur från skolbiblioteket (1. Att 

välja/Biblioteket läskultur) som de tar hem och läser om boken är riktigt spännande (2. Att 

läsa/Hemmets läskultur), för att slutligen ge varandra boktips i skolan där de också diskuterar 

sin läsning och byter böcker med varandra (3. Reaktion, respons/Skolans läskultur) vilket för 

barnen tillbaka till ruta ett och så vidare. Barnens berättelser stämmer väl in på modellen, 

nästan för väl som om de skulle ha läst mitt första utkast till uppsatsen. Dessutom har barnen i 

sina samtal med varandra om böckernas innehåll börjat analysera litteraturen kritiskt. 

Chambers kritiserar exempelvis idén om att barn inte skulle kunna analysera litteratur lika 

kritiskt som en vuxen läsare (Chambers 1993 s.37-55). Prov på detta fick vi i skolans 

läskultur ur grupp A när ett barn spontant började kritisera fantasyboken Tanarogs logik.  

 

Däremot passar modellen mindre väl in för barnen i grupp B, som sällan besöker biblioteket. 

Barnen i grupp B verkar istället välja böcker att läsa främst på skolan, enbart i nödfall lånar de 

från biblioteket. Till skillnad mot grupp A uppger inte barnen i grupp B att de tar hem 

böckerna för att läsa, förutom ett barn som var undantaget, denne lånade också från 

biblioteket. Istället stannar läsningen kvar i skolan där de läser på speciella läsdagar, det vill 

säga inte regelbundet i skolan. Barnen i grupp B upplever också läsningen som påtvingad. 

Med andra ord kan man säga att barnen i grupp B startar baklänges och motsols i min 

läsmodell. De startar i skolans läskultur, men där stannar de kvar på sista steget utan att 

reflektera så mycket över sin läsning i skolan då de oftast läser ensamma. I hemmets läskultur 

använde barnen sig av fler medier än på biblioteket, de behövde med andra ord inte gå till 

biblioteket för att låna dessa sociala medier. Dessutom talade de med fler personer i hemmet 

om sin läsning än på skolan, vilket gjorde att läsningen i hemmets läskkultur också stannade 

kvar där.  

 

Barnen i grupp B fick dock inte ta del av läsdagbokens frågor inför fokusgruppens samtal, 

vilket kan ha påverkat resultatet. En slutsats är ändå att min läsmodell kan användas till att 

lyfta fram skolbibliotekets betydelse för läslust. När läsmodellen och skolbibliotekets 

verksamhet fungerar väl, som för grupp A, verkar även barnen mer intresserade av att läsa. 
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9.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Uppsatsen utgår från de två idealtyperna, bibliotekets och skolans tradition, med hänvisning 

till Juncker (2010). Litteraturgenomgången av tidigare forskning visar att de olika 

traditionerna till viss del påverkar forskarnas ämnen. Mitt resultat tyder på att även barnens 

syn på sin läsning påverkas av dessa dominerande idéer. Barnen läser till exempel främst i 

syfte att uppleva i biblioteket och hemmet, medan de i skolan främst läser för att lära. Ewalds 

(2007) doktorsavhandling visar att den typiska ”mellanstadieläsaren” eller ”bokslukaråldern” 

inte finns i praktiken, då det finns för stora skillnader mellan barnens läsvanor och 

läsintressen. Detta märks också i denna studie mellan grupp A som berättar att de inte gillade 

att läsa förut men som i dag älskar att läsa, jämfört mot grupp B vars majoritet, sju av åtta 

barn, uppger att de sällan besöker biblioteket. ”Jag läser bara om skolan säger till att jag 

måste” uppges som en orsak av ett barn i grupp B, vilket två barn till höll med om. Jämfört 

med barnet i grupp A som läste överallt, ”på bussen, på musiken, på bilden och på simningen” 

tyder det på två helt olika upplevelser av läsning. Båda barnen är pojkar, så kön är inte 

avgörande orsak i detta fall. En skillnad kan vara att grupp A regelbundet använder sitt 

skolbibliotek medan Grupp B sällan besöker sitt bibliotek. I likhet med Ewalds (2007) 

iakttagelse om avsaknaden av regelbunden läsning i skolan som i få undantagsfall utövas i 

enskilda läsprojekt, berättar också barnen i grupp B att de vid enskilda läsprojekt som 

läsdagen kan besöka biblioteket om inte boken finns i skolan. Barnet som tycker om att läsa 

verkar också läsa efter lektioner eller på vägen hem från skolan.  

 

I likhet med Hedemarks studie gav grupp A ofta uttryck för den positiva, ”den lustfyllda 

läsningen” medan grupp B istället gav uttryck för den negativa synen ”läsning som tvång”, i 

ovanstående citat som tvång från skolan. Däremot visar min studie att barnen i grupp B även 

ger uttryck för ”den lustfyllda läsningen” i samband med hemmets läskultur då just valfrihet, 

att själv bestämma när, hur länge och vad som läses lyfts fram som viktigt för läsupplevelsen. 

”Allt är roligare att läsa i hemmet” berättar barnen i grupp B. Det framkommer också att 

barnen använder fler medier i hemmen än på bibliotek och skola, vilket kan vara en orsak. 

Hedemark kom fram till att lässvaga barn oftare använder sig av andra medier än böcker. Hon 

menar att det därför är viktigt att biblioteken anpassar sitt utbud efter barnens syn på läsning. 

Hedemarks tredje syn på läsning ”den instrumentella läsningen”, som är mer nyttoinriktad, 

verkar också båda grupperna uppleva i sin läsning. Barnen upplever dock den instrumentella 

läsningen på lite olika sätt i de tre läskulturerna. I skolbiblioteket läser barnen för att lära sig 

mer om sina fritidsintressen, medan de i skolan läser för att förkovra sig i skolämnen.   

 

Hedemark (2011, s. 50-51) lyfter också fram samspelet med omgivningen och en av hennes 

slutsatser är att barn använder olika medieformer och läser på olika sätt beroende av 

situationen, vilket även denna studie kan bekräfta. Därför menar hon att bibliotek, även 

skolbibliotek, bör anpassa sig efter barns olika sätt att läsa vilket även jag instämmer i. Den 

här studiens resultat visar också att de lässvaga barnen använder andra medier än böcker, men 

det sker mest i hemmen. Biblioteken behöver med andra ord marknadsföra sina medier bättre, 

exempelvis märktes det i intervjun med grupp B att de inte kände till att biblioteket erbjöd tv-

spel, vilket de gillade. Resultatet visade att barnen använder skolbiblioteket som ”sitt 

folkbibliotek”, det vill säga för att uppleva skönlitteratur och läsa om sina fritidsintressen. 

Den funktionen menar jag är viktig att skolbiblioteken får behålla, så att de inte enbart får 

rollen att tillhandahålla undervisningsmaterial till skolan. Frågan är dock omtvistad. Juncker 

(2010), vill istället behålla skillnaderna mellan folk- och skolbibliotek just för att deras 

säregenskaper behövs, menar hon, för att de ska kunna komplettera varandra. Hur detta ska gå 

till i praktiken när många skolbibliotek i dag, åtminstone i Sverige på grund av den nya 

skollagen, kombinerar skolbiblioteket med folkbiblioteket besvarar hon dock inte. Dessutom 
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visar min undersökning att barnen använder skolbiblioteket främst för att läsa skönlitteratur, 

inte nå utbildningsmålen i olika ämnen, vilket är ett av skolinspektionens krav. 

Skolbiblioteket användes i ämnet svenska, men inte i övriga ämnen. Däremot vet jag att en 

lärare till grupp A har läst högt ur en skönlitterär bok för barnen om en historisk epok, vilket 

barnen dock inte lyfte fram och denna uppsats studerar upplevelser av läsning ur barnens 

perspektiv. Både Aspegren (2007) och Ingemansson (2007) lyfter fram betydelsen av läsning 

i samband med alla skolans ämnen. Det är en bild som nog tyvärr inte stämmer överens med 

”verkligheten”. Skolbiblioteken upplevs vara en plats för skönlitterär läsning i syfte att 

uppleva, vilket märktes i undersökningens resultat. Inte minst när barnen söker information i 

såväl hemmen som i skolan, men inte på biblioteket. Detta är tänkvärt då utbildningen inom 

biblioteks- och informationsvetenskap betonar information, snarare än bibliotek och litteratur. 

Fortfarande verkar dock upplevelseläsningen och skönlitteraturen vara det centrala för 

skolbiblioteken, enligt barnens syn.  

 

Det finns få svenska studier från 2000-talet om barns läsning i skolbibliotek. Dessutom saknas 

studier utifrån barnens perspektiv och om bokslukaråldern. Den här uppsatsen försöker att 

fylla en bit av denna kunskapslucka, men mycket kvarstår. Framförallt nu när alarmerande 

rapporter om barns allt svagare läsintresse och läsförståelse diskuteras i olika medier. 

Uppsatsens resultat visar hur viktigt det är att skolbiblioteken verkligen används i praktiken, 

då undersökningen visar på skillnader mellan grupp A:s och grupp B:s läsintresse. Grupp A 

som var positiva till läsning använde också sitt skolbibliotek, enligt läsmodellen. Grupp B 

följde dock inte läsmodellen då de inte använde sitt bibliotek kontinuerligt och de visade sig 

även ha en sämre attityd till läsning. För att öka läslusten och läsförståelsen hos barnen, visar 

uppsatsen hur viktigt det är att de inte enbart har fysisk ”tillgång till ett skolbibliotek” enligt 

skollagen, utan att skolbibliotekets läsfrämjande verksamhet verkligen används i praktiken!   
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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barn från två olika klasser i årskurs 5, enligt egna 

utsagor, upplever sin läsning i de tre läskulturerna biblioteket, hemmet och skolan för att 

jämföra barnens synsätt med bibliotekets och skolans syn på läsning. Utifrån syftet har 

följande frågeställningar undersökts i uppsatsen: 

 

1. Hur upplever barnen i årskurs 5, enligt egna utsagor, sin läsning i samband med de tre 

läskulturerna biblioteket, hemmet och skolan? 

2. På vilka sätt skiljer sig barnens syn på läsning från bibliotekets och skolans synsätt? 

 

Fokusgrupper användes som kvalitativ metod. Två fokusgrupper med sammanlagt tretton 

barn, sex flickor och sju pojkar, från två olika skolor och klasser deltog i studien. Varje 

fokusgrupp genomförde tre intervjuer vardera, en för varje läskultur. Totalt genomfördes sex 

intervjuer. Empirin analyserades utifrån en idéanalys. De båda fokusgruppernas upplevelser 

av sin läsning i de tre olika läskulturerna jämfördes efter de sju frågor som fokusgruppernas 

samtal utgått ifrån. Dessa frågor baserar sig på Chambers metod för boksamtal.  

 

De teoretiska utgångspunkter som använts i diskussionen är en INSU-modell om läsning i 

vilken barnens upplevelser av läsning har jämförts med bibliotekets och skolans synsätt 

utifrån begreppen informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning. En 

läsmodell av Chambers bokcirkel kombinerat med en triangel av de tre läskulturerna har 

också använts.  Bibliotekets syn på läsning är främst för att uppleva skönlitteratur till skillnad 

från skolans syn som främst läser i syfte att lära. Skolinspektionen menar exempelvis att 

skolbibliotekens främsta huvuduppgift är att få eleverna att nå utbildningsmålen.  

 

Resultatet från analysen av empirin visar att barnen använder sin läsning på olika sätt i de tre 

läskulturerna. Barnen använder skolbiblioteket och läsningen i hemmet på samma sätt som 

bibliotekets/kultursektorns syn på läsning, det vill säga främst för att uppleva skönlitteratur. 

Däremot använder barnen sin läsning i skolan på samma sätt som skolans/utbildningssektorns 

syn på läsning, det vill säga för att främst lära. I skolan läser barnen exempelvis för att få 

information så att de kan lösa skoluppgifter i olika skolämnen eller för att förbättra sin 

lästeknik. Resultatet visar också att barnen inte använder folkbiblioteket, däremot använder de 

skolbiblioteket om den är placerad i skolan.  

 

En slutsats är att barnen inte använder skolbiblioteket efter Skolinspektionens krav, det vill 

säga för att nå utbildningsmålen. Barnen läser för att lära sig, men inte för att lära sig skolans 

kursmål i olika ämnen. De läser för att lära sig mer om personliga intressen på deras fritid, 

exempelvis om hästar och pyssel. En annan slutsats är att hemmet har blivit mer likt en social 

mötesplats än biblioteket eller skolan. I hemmet använder barnen fler olika sociala medier 

som exempelvis Skype och läser tillsammans med fler familjemedlemar och vänner än på 

biblioteket eller i skolan. I såväl hemmet som skolan söker barnen information, i hemmen 

efter personliga intressen men i skolan för att lösa skoluppgifter. I både hemmet och skolan 

läser barnen mest skönlitteratur. Hemma läser de för att uppleva skönlitteratur, men i skolan 

för att förbättra sin lästeknik. Uppsatsen visar hur viktigt det är att skolbiblioteken verkligen 

används i praktiken. Barn som regelbundet använder sitt skolbibliotek har ett uttalat positivare 

intresse för läsning och litteratur än de barn som inte besöker biblioteket. Dessutom visar 

undersökningen att ytterligare insatser krävs för att skolbibliotekets verksamhet ska fungera 

bättre så att eleverna kan nå utbildningsmålen i fler ämnen än i svenska.   
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PowerPoint Presentation. 

 

Grupp A, Hemmet Ljud. (2012-11-27) Fokusgruppintervju om hemmets läskultur. 

Ljudinspelning. Längd: 24:17.  

 

Grupp A, Hemmet PPP. (2012-11-27) Fokusgruppintervju om hemmets läskultur. PowerPoint 

Presentation.  

 

Grupp A, Skolan Ljud. (2012-11-27) Fokusgruppintervju om skolans läskultur. 

Ljudinspelning. Längd: 17:12 min.  

 

Grupp A, Skolan PPP. (2012-11-27) Fokusgruppintervju om skolans läskultur. PowerPoint 

Presentation. 

 

Grupp B, Biblioteket Ljud. (2012-12-19) Fokusgruppintervju om bibliotekets läskultur. 

Ljudinspelning. Längd: 16:45 min.  

 

Grupp B, Biblioteket PPP. (2012-12-19) Fokusgruppintervju om bibliotekets läskultur. 

PowerPoint Presentation.  

 

Grupp B, Hemmet Ljud. (2012-12-19) Fokusgruppintervju om hemmets läskultur. 

Ljudinspelning. Längd: 14:19 min.  

 

Grupp B, Hemmet PPP. (2012-12-19) Fokusgruppintervju om hemmets läskultur. PowerPoint 

Presentation.  

 

Grupp B, Skolan Ljud. (2012-12-19) Fokusgruppintervju om skolans läskultur. 

Ljudinspelning. Längd: 12:32 min.  

 

Grupp B, Skolan PPP. (2012-12-19) Fokusgruppintervju om skolans läskultur. PowerPoint 

Presentation.  

 

Zetterlund, Angela. (2012-10-29) Väckte idén om en triangel för mina tre läskulturer 

biblioteket, hemmet och skolan i samband med handledning via telefon.  
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Tryckta och elektroniska källor  

 

Aspegren, Anna (2007). Alla lärare är inte svensklärare – men alla lärare har ansvar för 

elevernas språkutveckling!. Ingår i Ellvin, Madeleine, Holmbom, Lena & Lidbaum, Erik, red. 

Perspektiv på praktik: Svenska i klassrummet. Stockholm: Natur och Kultur. 

(Svensklärarföreningens årsskrift, Svensklärarserien, 230). S. 95-105.   

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Idé- och ideologianalys. Ingår i Textens mening 

och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. S. 148-178.  

 

Bibliotekslag: SFS 1996:1596 (1996). Stockholm: Kulturdepartementet. (5 och 7-10 §§ 

1996:1596, omtryckt 1998:1249, ändrad 2010:860)  

 

Björklund, Elisabeth (2010). De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar. Ingår i Rydsjö, 

Kerstin, Hultgren, Frances & Limberg, Louise, red. Barnet, platsen, tiden: Teorier om 

forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek. (Stockholms 

stadsbiblioteks skriftserie, 16). S. 51-74.  

 

Chambers, Aidan (1993). Böcker inom oss: Om boksamtal. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Orig:s titel: Tell me.  

 

Dahlin-Ivanoff, Synneve (2011). Fokusgruppsdiskussioner. Kap. 5 i Ahrne, Göran & 

Svensson, Peter, red. Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. S. 71-82.   

 

Dolatkhah, Mats (2010). Barnbiblioteken och läsandets fyra ”M”. Ingår i Rydsjö, Kerstin, 

Hultgren, Frances & Limberg, Louise, red. Barnet, platsen, tiden: Teorier om forskning i 

barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek. (Stockholms stadsbiblioteks 

skriftserie, 16). S. 103-129. 

 

Dolatkhah, Mats (2011). Det läsande barnet: minnen av läspraktiker, 1900–1940. Borås: 

Valfrid. (Skrifter från Valfrid, 48). Diss. Borås/Göteborg: Institutionen för biblioteks- och 

informationsvetenskap.  

 

Ewald, Annette (2007a). Läskulturer: Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans 

mellanår. Malmö: Lärarutbildningen. (Malmö studies in educational sciences, 29). Diss. 

Malmö.  

 

Ewald, Annette (2007b). Mellanårens läskulturer. Ingår i Ellvin, Madeleine, Holmbom, Lena 

& Lidbaum, Erik, red. Perspektiv på praktik: Svenska i klassrummet. Stockholm: Svensk-

lärarföreningen. (Svensklärarföreningens årsskrift, 2007, Svenslärarserien, 230). S. 61-70.  

 

Halkier, Bente (2010). Fokusgrupper. Malmö: Liber.  

 

Hedemark, Åse (2011). Barn berättar: En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek. 

Stockholm: Svensk biblioteksförening. (Svensk biblioteksförenings rapport, 2011, 1).  

 

Hell, Maud (2011). Åsikter från en skolinspektör och en före detta skolinspektör. Ingår i 

Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling. Lund: BTJ. S. 73-80.  
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Ingemansson, Mary (2007). Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i 

mellanåldrarna. Växjö: Institutionen för humaniora, Växjö universitet. Licentiatavhandling.   

 

Juncker, Beth (2010). Barns bibliotek – nya villkor, nya utmaningar, nya teorier, nya begrepp. 

Ingår i Rydsjö, Kerstin, Hultgren, Frances & Limberg, Louise, red. Barnet, platsen, tiden: 

Teorier om forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek. (Stockholms 

stadsbiblioteks skriftserie, 16). S. 241-269.  

 

Johansson, Barbro (2010). Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv. Ingår i Rydsjö, 

Kerstin, Hultgren, Frances & Limberg, Louise, red. Barnet, platsen, tiden: Teorier om 

forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek. (Stockholms 

stadsbiblioteks skriftserie, 16). S. 23-49.  

 

Kuhlthau, Carol C (2006). Informationssökningsprocessen: En lärande process med lärare 

och bibliotekarie i samverkan med elevens informationskompetens i fokus. Lund: BTJ. Orig:s 

titel: Teaching the library research process.     

 

Kvale, Steinar (1997). Intervjuaren som malmletare eller som resenär. Ingår i Den kvalitativa 

forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. S. 11-12.  

 

Limberg, Louise (1998). Att söka information för att lära: En studie av samspel mellan 

informationssökning och lärande. Borås: Valfrid. (Skrifter från Valfrid, 16). Diss. Göteborg: 

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap.  

 

Limberg, Louise (2002a). Skolbibliotekets pedagogiska roll: En kunskapsöversikt. Stockholm: 

Skolverket.   

 

Limberg, Louise & Folkesson, Lena (2006). Undervisning i informationssökning: Slutrapport 

från projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL). Borås: Valfrid. (Skrifter 

från Valfrid, 31).  

 

Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo (2002b). Informationssökning och 

lärande: En forskningsöversikt. Stockholm: Skolverket. (Skolverkets monografiserie).  

 

Lundh, Anna (2010). Fråga, finna, formulera, förstå – yngre elevers lärande med hjälp av IKT 

i skola och bibliotek. Ingår i Rydsjö, Kerstin, Hultgren, Frances & Limberg, Louise, red. 

Barnet, platsen, tiden: Teorier om forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: 

Regionbibliotek. (Stockholms stadsbiblioteks skriftserie, 16). S. 131-150. 

 

Skolinspektionen, Informationsblad: Skolbibliotek. (2011-09-30) http://www.skol 

inspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolbibliotek/ [2011-09-30].  

 

Skollagen 2010:800 2 kap. 36§ http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/ [12-10-31]. 

 

Söderlund, Margareta (2009). Nytt skolbibliotek – påverkades elevernas läsning?: En 

undersökning av två åttondeklasser i Eskilstuna. Ingår i Rydbeck, Kerstin, red. Spelar 

skolbibliotek en roll?: En presentation av fem projekt från en forskningscirkel om 

skolbibliotek. Uppsala: Institutionen för ABM, Uppsala universitet. (Meddelanden från 

Institutionen för ABM vid Uppsala universitet, 3). S. 49-60.  
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